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گالری سایان
نمایشگاه گروهی تصویرسازی

5 الی 16 مهر

گالری امروز
دسترسی چندگانه دو نسل از 
هنرمندان ویدئوآرت اصفهان

6 الی 8 مهر

روزبزرگداشت مولوی؛
 پارسی گو گرچه تازی خوشتر است
عشق را خود صد زبان دیگر است
امروز  می توینم چند شعر از موالنا 

بخونیم و از زبان فارسیمون لذت 
بیشتری ببریم!
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 خبری از بلیت نیست 
  سهم 5 درصدی فرودگاه اصفهان از پروازهای اربعین؛ 

 توصیه فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان به اعضای شورای شهر:

درگیر حاشیه نشوید

3

7

 پایان جریان آب
 در زاینده رود

 آخرین تصمیمات
 برای زاینده رود اتخاذ شد؛

3

  رقابت های مرحله یک شانزدهم نهایی 
جام حذفی؛ 

 تیم های اصفهانی
 در خط استارت

 قبولی های شگفت انگیز
 با رتبه های عجیب و غریب

  ماجرای قبولی در دانشگاه اصفهان
 با رتبه 11 هزار چیست؟

5

6

فرمانده لشکر 14 امام حسین )ع( مطرح  کرد:

رزمندگان لشکر 14 امام حسین )ع( اجازه ورود 
گروهک های تروریستی را به کشور نمی دهند

فرمانده لشکر 14 امام حسین )ع( صبح دیروز در مراسم بازگشت رزمندگان لشکر 14 امام 
حسین )ع( از ماموریت مرزی جنوب شرق کشور و تجدید بیعت با مقام شامخ شهیدان 
اظهار داشت: هفته دفاع مقدس بزرگداشت دفاع و ایســتادگی و هفته ای پر خیر و برکت است، 

صفحه   7خداوند در قرآن کریم می فرماید پاداش جهاد و وفای به عهد بهشت برین است...

رژه آتش نشانان
به مناسبت روز ملی ایمنی و آتش نشانی، رژه آتش نشانان اصفهان صبح دیروز با حضور مقامات استانی در میدان امام حسین)ع( برگزار شد. در حاشیه 

این مراسم آیین افتتاح نمایشگاه آتش نشانی نیز با حضور شهردار اصفهان در ستاد فرماندهی آتش نشانی برگزار شد.

عکس خبر

منا
: ای

س
عک

نمایش سبوط
طراح و کارگردان: امید نیاز

مجتمع استاد فرشچیان
۲8شهریورماه الی 1۹مهرماه

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان در آیین افتتاح نمایشــگاه دفاع مقدس 
این شرکت گفت: افزایش کمــــی و کیفـــــی محصـــــول و رونــــق تولید، 
دندان شکن ترین پاسخ به دشمنان اســت. حمید رضا عظیمیان با اشاره به تهاجم 
همه جانبه دشــمن در طول جنگ تحمیلی اظهار کرد: دشــمن با تهاجم زمینی و 
اقدامات تروریستی در تمامی شهرهای کشور سعی داشــت تا انقالب اسالمی را با 
شکســت مواجه کند؛ اما با هدایت های بنیان گذار کبیر انقالب، همه نقشه های آنها 

با شکست مواجه شــد. راهبردهای به موقع و 
کارساز امام خمینی )ره( موجبات اقتدار هرچه 
بیشتر نظام را فراهم کرد. وی با اشاره به آیات 
سوره فجر و دستاوردهای هشــت سال دفاع 
مقدس اظهار داشت: وظیفه همه ماست که با 
برپایی چنین آیین هایی یاد و خاطره شهدا را 
زنده نگه داریم و در پاسداشت ارزش های دفاع 
مقدس بکوشیم. مهندس عظیمیان خاطرنشان 

کرد: مردان و زنان زیادی در طول جنگ جان شیرین خود را از دست دادند و بسیاری 
از هم وطنان ما به اسارت درآمدند و جانباز شــدند تا ما امروز گوهری به نام »فوالد 
مبارکه« داشته باشیم و بتوانیم در محیطی امن به زندگی خود ادامه دهیم. همه ما 
مدیون این ایثارگری ها هستیم. برنامه های دشمن برای زمین گیر کردن اقتصاد کشور 
بخش دیگری از سخنان مدیرعامل فوالد مبارکه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه دفاع 
مقدس بود. وی در این زمینه تصریح کرد: این جمله در شرایط فعلی به معنی واقعی 
مصداق دارد که کارکنان واحدهای تولیدی و صنعتی جنگجویان خط مقدم جبهه 

اقتصادی هستند. امروز دشمن می خواهد ما را با حربه های تحریم و فشار اقتصادی 
دچار انزوا و نابودی کند. همه ما وظیفه داریم با کار و تالش بیشــتر از خون شــهدا 
محافظت کنیم. وی، از افزایش کمی و کیفی تولید و افزایش فروش و درآمد شرکت 
فوالد مبارکه به عنوان نمونه هایی بارز از ایستادگی در جنگ نابرابر اقتصادی یاد کرد و 
گفت: افزایش کمی و کیفی و رونق تولید، دندان شکن ترین پاسخی است که می توان 
به دشمنان داد. در ادامه این مراسم، زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه در مجلس 
شورای اسالمی نیز طی سخنانی اظهار کرد: پس 
از اینکه دشــمن از جنگ نظامی مأیوس شــد، 
تالش کرد تا با راه اندازی جنگ اقتصادی در وجود 
نازنین مردم ایران زمین نفوذ کند و خوشبختانه، 
با راهبردهای رهبر معظم انقالب و ایســتادگی 
مردم عزیز نتوانســت به اهداف خود دست یابد.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشان کرد: در جنگ اقتصادی، صنعتگران 
هستند که می توانند با کار و تولید بیشتر، تحمل سختی ها را برای مردم تسهیل کنند. 
باید به خاطر داشته باشیم بحران ماندگار نیست و گذر از بحران، توسعه و پیشرفت 
را به دنبال خواهد داشت.وی از تقویت ایمان، رعایت اخالق و توجه به خط قرمزهای 
نظام به عنوان راهبرد اصلی انقالب اسالمی یاد کرد و گفت: گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس و ارج نهادن به مقام شامخ شــهدا می تواند تلنگری باشد برای اینکه به خود 
بیاییم و بدانیم هرآنچه داریم از خون پاک این شهدا و دالوری های جانبازان مان در 

هشت سال دفاع مقدس است.

مدیرعامل فوالد مبارکه در آیین افتتاح نمایشگاه دفاع مقدس این شرکت مطرح کرد:

 رونق تولید، دندان شکن ترین پاسخ به دشمنان است

عکس: ایمنا
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در حالی که بیان کلمات زشت و به دور از ادب در 
حال تبدیل شــدن به یک فرهنــگ عامه در زبان 
گفتاری مردم است این ناهنجاری به صحن علنی 
مجلس هم راه پیدا کرده اســت. پس از درگیری 
لفظــی الریجانی با یکــی از نماینــدگان مجلس 
دیروز نیز در خالل رسیدگی به طرح شفافیت آرا، 
نمایندگان با یکدیگر وارد مشاجره لفظی شدند و 
باز هم یک نماینده از لفظ دیکتاتور برای جانشین 

رییس مجلس استفاده کرد. 
در زمانی که احد آزادی خواه از موافقان این طرح 
اصرار به ادامــه دادن اظهاراتش داشــت با تذکر 
پزشــکیان روبه رو شــد که خطاب به او می گفت 
وقتش تمام شــده؛ اما آزادی خواه اصرار داشــت 
همچنان از زمانش باقی مانده است. از سوی دیگر 
اصرارهای ذوالنور بــرای ارائه تذکر هفتاد و پنجی 
با این جمله پزشکیان روبه رو شد که »فوریت چه 
تذکری دارد؟، وارد نیست« او سپس از نمایندگان 
خواســت که آرای خود را درباره این یک فوریت 
مطرح کنند؛ اما فریادها در صحــن مجلس پایان 
نیافت. آنقدر که حتی ذوالنوری بر ســر پزشکیان 
فریاد زد که شما دیکتاتور هستید. عضو فراکسیون 
امنیت ملی مجلس حتی بعــد از پایان رای گیری 
به جایگاه هیئت رییســه رفت و دقایقی با مسعود 

پزشکیان بحث کرد. 
در همین حیــن آزادی خواه که به ســمت هیئت 

بــود،  رفتــه  رییســه 
فریادزنان به پزشــکیان 
گفــت کــه وقت مــا را 
گرفتید و نگذاشتید حرف 
بزنم، که پزشــکیان به او 
گفــت وقت را نــگاه کن 
بعد تذکر بــده، تخلف را 

شــما می کنید که اضافه حرف می زنید، بنشــین 
ســرجایت. به نظر می رســد حربه فریاد زدن و از 
کوره در رفتن دســتاویز جدید نمایندگان آن هم 
در آســتانه انتخابات دوباره مجلس اســت. اینکه 

یک مقــام قانون گذاری 
خودش بــرای اعتراض و 
دریافت آنچه می خواهد 
از دعوا و درگیری استفاده 
می کند، آن هم در تریبون 
رســمی کشــور تعجب 
آور اســت. نشــان دادن 
دلسوزی و دلواپسی برای برخی از نمایندگان تنها 
با فریاد و رفتارهای خارج از عرف مصداق می یابد، 
حرکت های پوپولیســتی کــه به نظر نمی رســد 
کارکردی به جــز خودنمایی بــرای انتخابات دور 

بعد، دستاوردی به همراه داشته باشد. حتی مانور 
بر ســر به راه انداختن جنجال در مجلس به جایی 
رســیده اســت که برخی از نمایندگان با افتخار از 
مسبب بودن خود در شــروع برخی از درگیری ها 
در مصاحبه های خود یــاد می کنند. اخیرا نماینده 
گیالن در مجلس در مصاحبه ای مدعی شده است 
عامل ایجــاد یک درگیــری لفظی بر ســر تامین 
سهمیه قیر این استان بوده و با افتخار از این کار به 

عنوان یک دستاورد بزرگ نام می برد.
 از ســوی دیگر برخی از نســبت های نــاروا نیز از 
تریبون برخی از محافل مذهبی نســبت به مجلس 
و دولت هم در حال افزایش است و مجلسی ها و به 
خصوص الریجانی هم از طرز صحبت درباره مجلس 
در رسانه ملی و موضع گیری ها نسبت به این نهاد 
شاکی و عصبانی هستند. این مسئله نشان می دهد 
ســاختارهای پرداختن به موضوعات در کشور در 
حال رفتن به سمت و سوی تعرض و خشونت است، 
در واقع می توان مدعی بود آنچــه این روزها چند 
باری در صحن علنی مجلس تکرار شــده و ادبیاتی 
که از رســانه ملی در قبال مســئوالن سیاسی چه 
موافق و چه مخالف به کار گرفته می شــود، نوعی 

بازخورد از بدنه عمومی جامعه ایران است. 
حرمت شکنی به هر نحو و تحت هر عنوانی در حال 
تبدیل شــدن به یک رویه خطرناک و تاسف بار در 
عرصه سیاسی کشورمان است آن هم در جامعه ای 
 که حکیمــان آن از قدیــم گفته انــد »ادب مرد

 به ز دولت اوست«.

محافظ شخصی پادشاه عربستان 
به قتل رسید

 »ســرتیپ عبدالعزیز الفغم« محافظ شــخصی 
پادشاه عربســتان که به دست یکی از دوستانش 
تیر خورده بــود، بعد از انتقال به بیمارســتان از 
پای درآمد. سرتیپ الفغم، محافظ شخصی ملک 
عبدا... بن عبدالعزیز، پادشــاه پیشین سعودی 
نیز بود که بعد از مرگ او محافظ شــخصی ملک 
سلمان شد. گفته می شــود او در منزل دوستش 
بوده که به دست دوست مشترک آن دو )دوست 
ســوم( به قتل رسید. مجتهد، افشــاگر معروف 
اطالعات محرمانه آل سعود در توییتر، با مشکوک 
خواندن کشته شدن محافظ شخصی پادشاه این 
کشور ابراز کرد که بن سلمان به وفاداری او نسبت 
به خود اطمینان نداشته اســت. مجتهد نوشت: 
عبدالعزیز الفغم، محافظ شخصی ملک سلمان در 
زمان حادثه در کاخ بود نه با دوستش. وی تاکید 
کرد، محمد بن ســلمان بارهــا تمایلش را برای 

حذف الفغم اعالم کرده بود.

ژاک شیراک از صدام ۵ 
میلیون پوند رشوه گرفته بود

رییس ســابق ســرویس اطالعاتی انگلیس اظهار 
کرد، صدام حسین میلیون ها پوند به ژاک شیراک 
رشوه داده بود تا با جنگ آمریکا در عراق مخالفت 
کند. رییس ســرویس اطالعات مخفی انگلیس در 
 زمان حمله آمریــکا به عراق در ســال ۲۰۰۳، در 
گفت وگویــی اختصاصی بــا روزنامــه »میل آن 
ساندی« )The Mail on Sunday( اظهار کرد، 
انگیزه واقعی ژاک شــیراک، رییس جمهور سابق 
فرانسه که به تازگی درگذشته است، برای مخالفت 
با حمله آمریکا به عراق این بوده که از صدام حسین، 
رییس جمهور سابق عراق »مبلغ قابل توجهی« پول 
نقد برای کمپین انتخاباتــی اش دریافت کرده بود. 
شیراک سرپرســتی اتحاد فرانسه، آلمان و روسیه 
در مخالفت با حمله آمریــکا و انگلیس به عراق را 

بر عهده داشت.

 بازداشت 119 هزار فلسطینی
 از ابتدای انتفاضه

یک گزارش صادر شــده از ســوی مرکز مطالعات 
اسیران فلســطین، تعداد فلســطینیان بازداشت 
شــده در حمالت نظامیان صهیونیســت از ابتدی 
انتفاضه ۲۰۰۰ تا کنون را اعالم کرده است. ریاض 
االشقر، سخنگوی رسانه ای مرکز مطالعات اسیران 
فلســطین در گزارش این مرکز اعالم کرد، از زمان 
شعله ور شدن شــراره انتفاضه مسجداالقصی در 
سال ۲۰۰۰ تا کنون، 119 هزار فلسطینی به دست 
نظامیان صهیونیســت بازداشت شــده اند. در این 
گزارش آمده است که در میان این تعداد، دو هزار و 
7۰ زن، 16 هزار و 49۰ کودک و 68 نماینده مجلس 
قانون گذاری به چشم می خورد و دادگاه های رژیم 
صهیونیســتی هم بیش از ۲9 هــزار و 8۲۰ حکم 

بازداشت اداری علیه فلسطینیان صادر کرده اند.

درخواست برای برکناری 
مقامات آمریکا بر سر پرونده 

اوکراین
دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا پنج مقام 
وزارت خارجه این کشــور را مشخص کرده اند که 
می خواهند با توجه به تشدید بررسی ها در خصوص 
معامالت دونالد ترامپ، رییــس جمهور آمریکا با 
اوکراین برکنار شــوند. مقاماتی کــه دموکرات ها 
خواهان برکناری آنها هســتند، عبارتند از ماری 
یوانویچ سفیر سابق در اوکراین، کورت ولکر سفیر 
سابق در ناتو و نماینده ویژه ترامپ برای مذاکرات 
اوکراین، جورج کنت مشاور معاون وزارت خارجه، 
تی. اولریش برشبل مشاور وزارت خارجه و گوردن 
ساندلند سفیر در اتحادیه اروپا. نام چهار نفر از این 
پنج تن در شکایت افشاگر ذکر شده است. در این 
شکایت ترامپ متهم شــده است زلنسکی، رییس 
جمهور اوکرایــن را برای اهداف سیاســی تحت 
فشار گذاشته است تا در خصوص جو بایدن، نامزد 

دموکرات ریاست جمهوری آمریکا بررسی کند.

ادب، گمشده سیاستمداران
 دستور ویژه »الریجانی« 
بعد از ابالغ سیاست های 

کلی قانون گذاری
حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب 
اسالمی در اجرای بند یک اصل 11۰ قانون 
اساسی، سیاست های کلی نظام قانون گذاری 
را ابالغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه 
آن مرقــوم کردند: »سیاســت ها بــه قوای 
سه گانه ابالغ شود. سه قوه موظفند اقدامات 
را زمان بندی و پیشرفت ها را گزارش دهند«. 
در همین راستا علی الریجانی، رییس مجلس 
شورای اســالمی در آغاز جلســه علنی روز 
گذشته مجلس با اشاره به ابالغ سیاست های 
کلی نظام قانون گذاری از ســوی معظم له، 
گفت: رهبر معظم انقالب، سیاست های کلی 
قانون گذاری را ابالغ کردند. ضروری اســت 
کارهایی که ســایر بخش ها انجام می دهند 
نسبت شــان با قوانین و چگونگی کارمدون 
شــود، حتی تصمیماتی که در شوراها اتخاذ 

می شود باید نظام مند شود.
 الریجانــی تاکید کرد: چــون رهبر انقالب 
فرمودنــد گزارش بایــد زمان بندی شــده 
خدمت شــان ارائــه شــود ایــن کار را در 
 آینده انجام خواهیم داد و از ایشــان تشــکر

 می کنیم.

 رییس جمهور
 به ارمنستان سفر می کند

معــاون ارتباطــات و اطالع رســانی دفتر 
رییس جمهــور گفت: رییــس جمهور برای 
حضور و سخنرانی در اجالس سران اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا که روز  ســه شنبه )فردا( 
برگزار خواهد شــد، به ایروان سفر می کند. 
پرویــز اســماعیلی افــزود: رییس جمهور 
عالوه بر ســخنرانی در این اجالس و تشریح 
توانمندی ها و ظرفیت های گسترده کشورمان 
برای تعامــل تجاری بــا اتحادیه اوراســیا، 
دیدارهای دوجانبه ای نیز با نخســت وزیر و 
مقامات ارشد ارمنستان خواهد داشت که در 
آن مهم ترین مسائل در روابط تهران - ایروان 
و آخرین وضعیت اجــرای موافقت نامه ها و 
طرح های مشترک مورد بررسی قرار خواهد 

گرفت.

توضیحات وزارت خارجه 
درباره وضعیت تخت روانچی

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توئیتی 
در مورد وضعیت درمان سفیر و نماینده دائم 
ایران نزد ســازمان ملل توضیح داد. »سید 
عباس موسوی« در توئیت خود آورده است: 
صرفا جهــت اطالع برخی دوســتان خیلی 
نگران عرض می شــود دکتر تخت روانچی، 
ســفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل 
است که برای ماموریتی 4 ساله به نیویورک 
اعزام شد. مدتی بعد از اقامت متوجه بیماری 
خود شدند که طبیعی است همانجا به درمان 
بپردازند و ان شاء ا... به زودی هم سر کارشان 

بر می گردند.

یک منبع عراقی اعالم کرد؛
 »عبدالمهدی«

 این هفته به تهران می آید
یک منبع عراقی اعالم کرد که نخســت وزیر 
این کشــور به منظور طرح ابتکار عمل عراق 
بــرای کاهش تنــش تهران-ریــاض هفته 
جاری به ایران ســفر خواهد کرد. یک منبع 
 نزدیک به نخســت وزیر عراق در گفت وگو با 
بــأس نیــوز گفــت: عــادل عبدالمهدی، 
نخســت وزیر عراق، هفته جــاری به تهران 
ســفر خواهد کرد تا ابتکار عمل عراق برای 
 کاهش تنش میان ایران و عربستان را به آنها 

مطرح کند. 

سردار کوثری
عضو اسبق کمیسیون امنیت ملی:

عضو فراکســیون امید مجلس با بیان اینکه قهر با 
صنــدوق رای به نفع هیچ کس نیســت، گفت: اگر 
مردم با صندوق رای قهر کننــد، هزینه آن را خود 
باید بپردازند. احمد مازنی ادامه داد: اجرای کامل 
همه اصول قانون اساســی و بازنگری در تفسیر آن 
مهم ترین راه بــرون رفت از معضالت سیاســی و 
فرهنگی در جامعه امروز است، بنابراین بیاییم قانون 
را فصل الخطاب خود قرار دهیم. وی افزود: برگزاری 
انتخابات دوم اسفند با مشارکت حداکثری می تواند 
مظهر وفاق و همدلی باشــد، قهر با صندوق رای به 
نفع هیچ کس نیست و دود آن به چشم مردم خواهد 
رفت. اگر مردم با صندوق رای قهر کنند هزینه آن 
را خود باید بپردازند؛ اما حاکمان و منتخبان ملت 
و رهبران جریان های سیاسی باید تاوان سنگینی 
بدهند. مازنی گفــت: از همه احــزاب و جناح ها و 
دلسوزان کشــور به ویژه نمایندگان می خواهم به 

جای قهر و خشونت به گفتمان ملی بپیوندند.

 قهر با صندوق رای 
به نفع هیچ کس نیست

عضو فراکسیون امید مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

جسد »رابرت موگابه« 
سرانجام دفن شد

جسد رابرت موگابه رهبر پیشین زیمبابوه، پس از 
گذشت سه هفته از زمان مرگش و به دنبال بحث 
و گفت وگوهای طوالنی درخصوص محل دفنش، 

در روستای زادگاهش به خاک سپرده شد.

قهر با صندوق رای  به نفع هیچ کس نیست

پیشنهاد سردبیر:

عضــو اســبق کمیســیون امنیــت ملی و 
سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: ادعای 
آمریکایی ها مبنی بر آمادگی جهت مذاکره 
با تهران و دوستی با ملت ایران، بیشتر شبیه 
یک شوخی و جوک است. اسماعیل کوثری 
تصریح کرد: اروپایی ها اگر از خودشان اراده 
داشــتند برای برجام چنین مشکلی پیش 
نمی آمد. وی با بیان اینکــه ایران باید بدون 
اتکا و اعتماد به اروپایی هــا، امور مربوط به 
خود را برنامه ریزی کند و پیش ببرد، افزود: 
ما باید کاری کنیم که آنهــا دنبال ما بدوند. 
وی با بیان اینکه آمریکایی ها برای مذاکره با 
ایران باید از رفتارهای گذشته خود توبه کنند 
و تحریم ها علیه ایران را بردارند، افزود: آنها 
باید بدانند تا زمانی که در رفتار خود تغییری 
ایجاد نکنند ما با آنها گفت وگو و مذاکره ای 

نخواهیم داشت.

باید کاری کنیم که 
اروپایی ها دنبال ما بدوند

سردار جاللی
رییس سازمان پدافند غیرعامل:

عضو کمیســیون امنیــت ملی مجلس شــورای 
اسالمی با اشــاره به لزوم راز نگهداری به ویژه در 
مورد مسائل حساس و کالن کشور اظهار داشت: 
همانطور که هر فردی سر دارد، کشور هم سر دارد 
که اگر زده شود از بین می رود، از این رو نمی شود 

هر مسئله ای را فاش کرد. 
مجتبی ذوالنور با بیــان اینکه فاش کردن برخی 
امور به صالح نیست، تصریح کرد: مباحث اشخاص 
را تا فرد و موضوعش عمومی نباشد نمی شود فاش 
کرد و یا برخی مســائلی که جاسوســان خارجی 
حاضرنــد میلیون هــا دالر خرج کنند تــا آن را 
به دســت آورند ما که نمی توانیــم روی تریبون 
بیان کنیم. حجت االســالم ذوالنور خاطرنشان 
کرد: مســائل مربوط به شــورای امنیت ملی را 
که نمی توان شــفاف و علنی کرد چون خدمت به 
دشمن است ولی بحث شــفافیت آرا از این قسم 

بیرون است و مخالفت با آن معنا ندارد.

 فاش کردن برخی امور
 به صالح نیست

عضو کمیسیون امنیت ملی:

رییس سازمان پدافند غیرعامل گفت: ما سال ها 
پیش به اهداف دشمن برای ایجاد یک جنگ 
اقتصادی برای آسیب رساندن به کشور هشدار 
داده بودیم؛ اما متاسفانه این موضوع در دستور 
کار قرار نگرفت. غالمرضا جاللی ادامه داد: شاید 
بتوان گفت بزرگ ترین هدف اقتصادی دشمن، 
ناکارآمد کردن اقدامات دولت در زمینه تامین 
نیازهای اساسی مردم است بنابراین اگر اولویت 
حفاظت از معیشــت مردم قرار گیرد می توان 
به این تهدیدات پاســخ داد. وی افزود: زمانی 
که وزارت اقتصاد آمریکا تبدیل به یک وزارت 
جنگ علیه کشورمان می شود، ما باید به یک 
درک درست از شرایط می رسیدیم و به همین 
دلیل ســازمان پدافند غیرعامل کشــور تمام 
اســتراتژی ها و دکترین های جنگ اقتصادی 
دشمن را رصد، بررســی و به مسئوالن دولت 

ارائه کرد.

هشدار جنگ اقتصادی داده 
بودیم؛ اما توجهی نکردند

پیشخوان

بین الملل

نجاح محمد علی در القدس العربی نوشــت: در حالی که اقدام 
فرانســه در حمایت از توافق هسته ای شکســت خورد، شاهد 
میانجی گری مستمر پاکستان هســتیم که البته از مدتی قبل 
آغاز شده است، اما عمران خان در نیویورک به صورت رسمی از 
این میانجی گری بین ایران- ایاالت متحده و ایران - عربستان 

سعودی، سخن گفت. 
همانطور که روحانی در جریان حضــورش در نیویورک گفت، 

عمران خان ترجیح می دهد برای مهیا کردن زمینه و شرایطی 
برای یک راه حــل فراگیر در مــورد بحران هســته ای ایران و 
پیامدهای آن، در ســکوت اقداماتی را انجام دهد؛ به شــکلی 
که این راه حل، مورد قبول تمام طرف ها باشــد. ایران با ادامه 
میانجی گری پاکســتان موافقت کرده اســت. عــالوه بر اینکه 
نخســت وزیر عراق نیز برای جمع بین مســئوالن ســعودی و 
ایرانی در بغداد، یعنی دیداری بین ولی عهد ســعودی و رییس 

جمهور ایران، تالش می کند. در ادامه ایــن ادعا ، یک منبع در 
دفتر »عادل عبدالمهدی«، نخست وزیر عراق گفت وی در سفر 
به عربستان سعودی پیشــنهاد میانجی گری برای اتمام جنگ 
در یمن را مطرح کرده است. نخســت وزیر عراق در این سفر با 
واکنش های مثبتی در خصوص این میانجی گری مواجه شــد. 
بغداد به طرف ســعودی وعده داده تمامــی تالش ها برای آرام 

کردن منطقه را انجام خواهد داد.

پاکستان و عراق میانجی مناقشات ایران می شوند

  رفتارهای خارج از عرف نمایندگان روز به روز افزایش می یابد؛  

قــوی ســیاه انتخابات 
کیست؟

امیدهــای و  بیــم 
 »صلح هرمز«

تعامل ملی جایگزین رقابت 
جناحی

 برخی از نمایندگان با افتخار 
از مسبب بودن خود در شروع 

برخی از درگیری ها در 
مصاحبه های خود یاد می کنند

ورود پلیس اینترپل به پرونده روح ا... زم و مرجان شیخ االسالمی
رییس پلیس بین الملل ناجا از درخواست صدور اعالن قرمز برای مرجان شیخ االسالمی و مجید سعادت 
خبر داد و گفت: درخواست صدور اعالن قرمز برای روح ا... زم نیز در دستور کار پلیس بین الملل قرار دارد. 
سردار هادی شیرزاد، درباره استرداد خاوری به کشور نیز یادآور شد: مهم ترین کار پلیس بین الملل حفظ 
اعالن قرمز بوده و بخش استرداد نیز پیگیر به نتیجه رسیدن درخواست استرداد وی است، نقشی که پلیس 
به تنهایی باید انجام دهد صدور اعالن قرمز است که این کار انجام شده است. وی، درباره استرداد سران 
منافقین نیز به کشور گفت: اعالن قرمز منافقین همچنان پابرجا و استرداد این افراد به دلیل تروریستی 
بودن آنها در کار پلیس اینترپل است. شیرزاد یادآور شد: مقر ســازمان اینترل پل در فرانسه است، اگر 
سازمان اینترپل با این گروهک تروریستی موافق بود برای آنها اعالن قرمز صادر نمی کرد؛ اما استرداد آنها 

به کشورهایی باز می گردد که در آنها حضور دارند.

ظریف، ادعای مداخله در انتخابات آمریکا را رد کرد
وزیر امور خارجه کشورمان در گفت وگویی، ادعای دست داشتن ایران در مداخله انتخاباتی آمریکا را رد کرد. 
ظریف در گفت وگو با سی ان ان در پاسخ به اینکه بر مبنای گزارش نهادهای اطالعاتی آمریکا، ایران نیز در 
میان کشورهایی است که با نفوذ سایبری قصد مداخله در انتخابات آمریکا را دارد و آیا ایران این تاکتیک را 
تاکتیکی موثر می داند گفت: برای ما مزیتی در انتخابات شما وجود ندارد که در آن مداخله کنیم. ما در امور 

داخلی کشوری دیگر مداخله نمی کنیم؛ اما یک جنگ سایبری در جریان است. 
وی در این راستا اشاره کرد: آمریکا این جنگ ســایبری را با حمله ای خطرناک و غیرمسئوالنه ]سایبری[ 
به تاسیسات هسته ای ما آغاز کرد که می توانســت جان میلیون ها انسان را بگیرد. استاکس نت را به خاطر 
دارید؟ زیرو دی را به خاطر دارید؟ عملیات المپیک را به خاطر دارید؟ جنگی سایبری در میان است و ایران 

در آن درگیر است.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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10 میلیارد میلگرد احتکار شده به بازار عرضه شد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخبار

عضو مجمع نمایندگان اصفهان:
مصوبات ۹ ماده ای شورای 
عالی آب عادالنه نبوده است

عضو مجمع نمایندگان اســتان اصفهان گفت: 
مصوبات ۹ ماده ای شورای عالی آب اگرچه که به 
عدالت نبوده؛ اما حداقل نمایندگان و مســئوالن 
استان اصفهان به عدالت اجرایی شدن آن تاکید 
دارند. اکبــر ترکی درباره تامین آب آشــامیدنی 
اظهار داشت: این یک مسئله ملی است و تامین 
آب آشامیدنی برای تمام مردم ایران به ویژه مردم 
اصفهان به عهده دولت اســت کــه در این میان 
مصوبات ۹ ماده ای شورای عالی آب اگرچه که به 
عدالت نبوده؛ اما حداقل نمایندگان و مســئوالن 
استان اصفهان به عدالت اجرایی شدن آن تاکید 

دارند. 
وی با بیان اینکه ســخت گیری هایی در اســتان 
اصفهان نسبت به کشــاورزان مسیر سرچشمه 
رودخانه زاینده رود ایجاد شده است، تصریح کرد: 
تعداد چاه ها از لحــاظ مجوزدهی کاهش یافته و 
مجبور شــده اند که کنتر هوشمند نصب کنند و 

حتی مانع کشاورزی در مسیر رودخانه شده اند.

 ارز آوری با پِر شتر مرغ
 در اصفهان

مدیرکل دامپزشــکی اســتان اصفهان گفت: 
ارزش صــادرات فرآورده های دامی در شــش 
ماهه اول سال جاری در استان، ۱۱ میلیون دالر 
بوده اســت. شــهرام موحدی با اعالم ارز آوری 
برای اولین بار در اصفهان با پِر شتر مرغ، اظهار 
کرد: نگاه ویژه به دام پزشکی و توجه داشتن به 
مباحث ســالمت غذا با منشــأ دامی در استان 
بسیار حائز اهمیت اســت و می تواند اقتصاد را 
برای فعاالن این حــوزه دگرگون کند. موحدی 
گفت: ارزش صادرات فرآورده های دامی در شش 
ماهه اول سال جاری ۱۱ میلیون دالر بوده است.

آغاز ساخت ۹۲ طرح 
آبخیزداری در اصفهان

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
اصفهــان از کلنگ زنی ۹۲ طــرح آبخیزداری 
اســتان با اعتبار ۵۵ میلیارد تومــان خبر داد. 
»محمدحسین شاملی« با بیان اینکه در بخش 
آبخیــزداری ۵۵ میلیارد تومــان اعتبار برای 
اصفهان در نظر گرفته شــده است، اظهار کرد: 
تحقق این بودجه به وضعیت اعتبارات بستگی 
دارد؛ اما ما برای تمامی این اعتبار پروژه تعریف 
کردیم. مدیر کل منابــع طبیعی و آبخیزداری 
استان اصفهان ابراز کرد: ۶۲ پروژه آبخیزداری 
اصفهان در هفته دولت افتتاح شده که مربوط 
به پروژه های سال گذشته بوده و ۹۲ طرح نیز 
کلنگ زنی شــده که مربوط به پروژه های سال 

آینده است.

بازار

ماشین حساب

پرداخت 400 میلیارد تومان 
تسهیالت برای اشتغال عشایر

رییس سازمان امورعشایر اظهار کرد: 400 میلیارد 
تومان تسهیالت از محل صندوق توسعه ملی برای 
اشتغال عشایر پرداخت شــد. کرمعلی قندالی در 
حاشیه نشست معاونان توسعه مدیریت و منابع امور 
عشایر کشور در اصفهان گفت: این میزان تسهیالت 
با نرخ سود ۱0 درصد برای ایجاد اشتغال با اولویت 
حفظ زنجیره تولید گوشــت قرمز در نیمه نخست 
امســال تخصیص یافت.وی افزود: با این تسهیالت 
دســت کم دومیلیــون رأس دام در زنجیره تولید 
گوشــت قرمز، پروار بندی می شوند. قندالی گفت: 
امسال همچنین ۱00 میلیارد تومان اعتبار مدیریت 
بحران به عشایر اختصاص یافته که در حال ابالغ به 
استان هاســت و با پرداخت آن هیچ مشکلی برای 
تامین علوفه نخواهیم داشــت. قندالی، پیش بینی 
کرد که امســال ۲00 هزارتن گوشت قرمز تولیدی 
عشایر با افزایش ۱0 درصدی نسبت به سال گذشته 

روانه بازار مصرف شود.

تشکیل کارگروهی برای احراز 
صالحیت فنی اپراتورها

بخشــنامه کمیســیون ملی ارتباطات و تنظیم 
مقررات زیرمجموعــه وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات درباره احــراز صالحیت فنی اپراتورها با 
قوانین اصل 44 و تجارت مغایــرت دارد. رییس 
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر 
اجرای اصل 44 قانون اساســی گفت: در بررسی 
این بخشنامه در نشست کارگروه اصل 44 قانون 
اساســی، صالحیت فنــی و حرفــه ای، مدارک 
تحصیلی و سوابق هیئت مدیره و مدیران عامل فنی 
اپراتورهای بیش از دو هزار کاربر، باید توسط این 
کمیسیون بررسی و تایید شود. حمیدرضا فوالدگر 
افزود: برخی کارشناســان این بخشنامه با قوانین 
اصل 44 قانون اساســی و تجارت مغایرت دارد، 
چراکه اکثر اپراتورها غیردولتی هستند بنابراین 
انتخاب هیئــت مدیره، مدیران عامــل و مدیران 
فنی باید در اختیار شرکت ها باشد. فوالدگر افزود: 
مقرر شــده کارگروهی تشکیل شــود تا مغایرت 
قانونی بخشنامه کمیسیون ملی ارتباطات و تنظیم 

مقررات مشخص و اصالح شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان:
10 میلیارد میلگرد احتکار شده 

به بازار عرضه شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان از 
کشــف تیرآهن و میلگرد احتکار شده به ارزش 
۹7 میلیارد ریال خبــر داد و گفت: دادگاه عالوه 
برصدور حکــم الزام به عرضه کاال در شــبکه به 
قیمت رســمی، متهم پرونده را به پرداخت مبلغ 
بیــش از ۹ میلیارد ریال جریمــه نقدی محکوم 
کرد. غالمرضا صالحی اعالم کرد: با رای قاضی و با 
عنایت به اینکه کاالهای کشف شده در آن مقطع 
زمانی دارای ضرورت عرضه بوده پس از رسیدگی 
به این پرونده و احراز تخلف و ســوء نیت متهم، 
عالوه برصدور حکم الزام به عرضه کاال در شبکه 
به قیمت رسمی، متهم پرونده را به پرداخت مبلغ 
بیش از ۹ میلیاردریال جریمه نقدی در حق دولت 

محکوم کرد.
ماشین حساب دلی کد 39221

 27,400
تومان

ماشین حساب کنکو 
KK-350MS مدل

 39,000
تومان

ماشین حساب کرسلو 
CS-82ES Plus مدل

 57,700
تومان

معــاون شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان گفت: براســاس 
آخریــن تصمیم، برنامــه نهایی بــرای جریان زاینــده رود در 
 غرب اصفهان ۱0 مهرماه و برای شــرق اصفهــان ۱۲ مهرماه 

خواهد بود.
 حسن ساســانی در خصوص نشست در اســتانداری اصفهان و 
آخرین تصمیم برای زاینده رود، اظهار کرد: پیشنهاد کشاورزان 

برای جریان زاینده رود، ۱0 مهر ماه بــرای غرب اصفهان و ۱۲ 
مهرماه آب برای شــرق اصفهان بود که این موضوع با توجه به 
کاهش حجم مخزن زاینده رود در استانداری مطرح و تاکید شد 
که در صورت امکان جریان زاینــده رود برای غرب اصفهان تا ۵ 

مهرماه و برای شرق تا هشت مهرماه ادامه یابد. 
وی افزود: با توجه به درخواست کشاورزان مبنی بر نیاز آبی آنها 

تا ۱۲ مهرماه، مقرر شد بازدیدی توسط سازمان جهاد کشاورزی 
از مزارع کشــاورزان انجام شــود و در نهایت مشخص شد که 

کشاورزان همچنان نیاز آبی دارند. 
ساسانی ادامه داد: بر اساس این نظر، برنامه نهایی برای جریان 
زاینده رود در غرب اصفهان ۱0 مهرماه و برای شــرق اصفهان 

۱۲ مهرماه است.

آخرین تصمیمات برای زاینده رود اتخاذ شد؛
پایان جریان آب در زاینده رود

در حالی که که کمتر از ســه هفته تا اربعین باقی 
مانده است، مســافران متقاضی خرید بلیت پرواز 
به نجف همچنان سرگردان هستند. چندی پیش 
اعالم شد ۱۱ ایرالین برای انجام پروازها به نجف 
اعالم آمادگــی کرده اند و مجوز تعــدادی از آنها 
برای بلیت فروشــی صادر شده است. حتی قیمت 
این بلیت ها هم برای جلوگیری از سوءاستفاده و 
گران فروشی اعالم شــد؛ اما همچنان آژانس های 
هواپیمایی می گویند ســایتی برای فروش بلیت 
اربعین به مقصد نجف باز نشده است. در حالی که 
ایرالین های داخلی، سایت های فروش خود را باز 
نکرده اند، پروازهای خارجی با قیمت های باالی ۵ 
میلیون تومان برای یک مسیر رفت به سمت نجف 
اقدام کرده اند در این شرایط مسئوالن هواپیمایی 
کشور اصرار دارند که مجوز پروازهای صادر شده و 

بلیت فروشی در جریان است.
بدهی ایرالین ها به فرودگاه نجف، مانع 

اخذ مجوز می شود
ایرالین ها یکی از بدهکارترین شرکت ها به بخش 
فرودگاهی کشور هستند. تیر ماه امسال اعالم شد 
که این شــرکت ها بیش از 700 میلیارد تومان به 
شرکت فرودگاه های کشور بدهکار هستند و حتی 
این ســازمان اعالم کرد در صورت تسویه نشدن 
این حساب ها خدماتی به شرکت های هواپیمایی 

نخواهد داد حاال به نظر می رسد معضل بدهی های 
ایرالین ها به فرودگاه های خارجی هم دردسر ساز 
شده است. یکی از مســئوالن ارشد صنعت حمل 
و نقــل هوایی در این بــاره به فارس گفته اســت: 
هنوز فروش بلیــت پروازهای اربعیــن برای بازه 
زمانی ۲0 تا 30 مهرماه در هیچ یک از ســایت ها و 
دفاتر فروش بلیت هواپیما وجود ندارد و باز نشده 
اســت. وی با اشــاره به بدهی برخی شرکت های 
هواپیمایی به فرودگاه نجف مطرح کرد: وقتی بدهی 
به فرودگاه های عراق داریم، چگونه می توان مجوز 

پرواز به این فرودگاه ها را گرفت، بنابراین ابتدا باید 
این بدهی ها تعیین تکلیف شــود و شرکت ها باید 
زودتر اقــدام می کردند. این مقام مســئول اظهار 
داشت: برخی شرکت های هواپیمایی هم کم کاری 
کرده اند و هنوز نتوانســته اند خــود را برای انجام 
پروازهای اربعیــن و اخذ مجوز پــرواز فوق العاده 

آماده کنند.
ســهم 5 درصدی فــرودگاه اصفهان از 

پروازهای اربعین
در حالی که هنوز سرنوشت فروش بلیت مشخص 

نیست، گفته می شود امسال برخالف سال گذشته 
که تنها در ۵ درصد از فرودگاه های مشهد، اصفهان 
و تهران پروازها انجام می شــده اســت، برخی از 
شــهرهای دیگر مانند ایالم و اهــواز نیز برای این 
پروازهامجوز الزم را گرفته اند؛ هر چند ســهم آنها 
از تعداد این پروازهای بسیار اندک خواهد بود. بر 
اساس اعالم دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی، 
بر اســاس آخرین هماهنگی های صــورت گرفته 
پروازهــا تنهــا در فرودگاه های تهران، مشــهد و 
اصفهــان پیش بینی شــده که البتــه بیش از ۹۵ 
درصد این پروازها از فرودگاه های تهران و مشهد 
و بقیــه از فــرودگاه اصفهان برنامه ریزی شــده ؛ 
اما با درخواســت های جدید از ســوی ایرالین ها 
بــرای فــروش و انجــام پــرواز از فرودگاه هــا و 
 اســتان های دیگر احتمال اضافه شــدن آنها نیز 

وجود دارد.
آژانس های مســافرتی می گویند، تعلل ایرالین ها 
برای فروش بلیت به دلیل تصمیم آنها برای گران تر 
کردن قیمت در ایام نزدیک بــه اربعین و افزایش 
تقاضاست؛ اتفاقی که ســال گذشته نیز در آستانه 
این ایام رخ داد و گران فروشی بلیت بدون نظارت 
و کنترل، ســود سرشــاری را نصیب شرکت های 
هواپیمایی کرد. حال باید دید آیا امســال هم دام 
گرانی برای بلیت زائران کربال گسترده خواهد شد 
یا نظارت ها آنگونه که مسئوالن ادعا دارند، اجازه 

گران فروشی را نخواهد داد.

خبری از بلیت نیست
  سهم 5 درصدی فرودگاه اصفهان از پروازهای اربعین؛ 

اســتاندار اصفهان اظهار کرد: بسته های حمایتی متعدد و متنوعی در جلسات شــورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی در دستور کار قرار گرفته است که تا کنون دو بسته حمایتی صندوق تامین اجتماعی و سپس اداره کل مالیات 
و دارایی استان، بررسی و تصویب شد. عباس رضایی گفت: در برخی از رسانه ها، گزارشی در زمینه وضعیت چک های 
برگشتی ارائه شده بود که مقرر شد کمیته ای متشکل از دادگستری، استانداری و بانک ها این موضوع را مورد بررسی 
قرار دهند تا موانع احتمالی در مسیر تولیدکنندگان برطرف شود. وی خاطرنشان کرد: گزارش هایی نیز در خصوص 
برخی عملکردهای صندوق تامین اجتماعی به مدیریت استان ارائه شده بود که برای بررسی آنها نیز معاون هماهنگی 

امور اقتصادی استانداری ماموریت یافت تا ضمن راستی آزمایی موضوعات، راهکار کارشناسی شده را ارائه دهد.

کمیته بررسی آمار باالی 
چک های برگشتی در 

اصفهان تشکیل شد

خبر
  

  عکس روز

فروش خوراک عقرب در چین

یک عکاس چینی می گوید: یک مرد انواع حشرات خوراکی از عقرب تا الرو و چیزهای دیگر 
را اواخر شب در پکن به افرادی می فروشد که می خواهند از یک میان وعده غذایی دیر هنگام 

دریافت کنند.

حضور 7 شرکت ایتالیایی در سیزدهمین نمایشگاه طالی اصفهان
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان از برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت فلزات 
گرانبها، طال، سنگ های قیمتی، ساعت و ماشین آالت وابسته اصفهان با حضور ۱۱4 شرکت داخلی، 7 شرکت 
ایتالیایی و نمایندگانی از کشور ترکیه خبر داد. علی یارمحمدیان با بیان اینکه این نمایشگاه از ۹ تا ۱۲ مهرماه در 
محل نمایشگاه های بین المللی استان برگزار می شود، گفت: نمایشگاه طالی امسال اصفهان هشت هزار مترمربع 
مساحت خواهد داشت و شرکت هایی از اصفهان، تهران، فارس، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، اردبیل، قم، 
اهواز و یزد در آن حضور می یابند تا آخرین دستاوردهای خود در حوزه طال، فلزات گرانبها و سنگ های قیمتی 
را به نمایش بگذارند. وی با اشاره به ویژگی های نمایشگاه مسال نسبت به دوره های گذشته، تصریح کرد: رشد 
۶0 درصدی از نظر تعداد مشارکت کنندگان، توزیع متوازن جغرافیایی مشارکت کنندگان از سراسر کشور و 

پوشش گروه های کاالیی تعیین شده برای نمایشگاه از جمله ویژگی های این نمایشگاه به شمار می رود.

فرصت مؤدیان مالیاتی برای استفاده از بخشودگی جرائم
مدیرکل امورمالیاتی استان اصفهان گفت: مؤدیان مالیاتی با پرداخت اصل بدهی خود تا پایان مهر، فرصت استفاده 
از بخشودگی ۱00 درصدی جرائم مالیاتی قابل بخشش را از دست ندهند. مهدلو ،با اشاره به تدوین واجرای بسته 
حمایتی از واحدهای تولیدی و واحدهای غیرتولیدی دارای بیش از ۵0 نفر اشتغال ودرراستای اجرای منویات مقام 
معظم رهبری درتحقق شعار سال، افزود: درراستای ایجاد سازمان محبوب و مقتدر و ابالغ بخشنامه بخشودگی جرائم 
مالیاتی یکی از مهم ترین اقداماتی که در ســال رونق تولید صورت گرفته، بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش 
است. وی افزود: در جهت حمایت از تولید و کاالی ایرانی و به منظور حمایت از فعاالن اقتصادی، رعایت اصل تکریم 
ارباب رجوع وحقوق شهروندی و افزایش رضایتمندی مؤدیان مالیاتی، مؤدیان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی 
غیردولتی، در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شــده خود، در اجرای مقررات  قانون مالیات های مستقیم مورد 

بخشودگی قرار می گیرند.

داوود بحیرایی- شهردار بهارستان 

فراخوان دعوت به مشارکت نوبت اول
شهرداری بهارستان به استناد مصوبه هیئت عالی سرمایه گذاری 
و مصوبه شماره 888/ش ب مورخ ۹8/0۶/۱۶ شورای محترم اسالمی 
شهر بهارستان در نظر دارد پروژه احداث و بهره برداری از بازار روز 
بهارستان را از طریق مشارکت و سرمایه گذاری با بخش خصوصی 

به شرح ذیل اجرا نماید.
متقاضیان می توانند با در دست داشتن مدارک الزم که موید توانایی 
مالی و فنی می باشد، جهت دریافت اسناد و مدارک فراخوان از تاریخ 
۹8/7/۱ تا تاریخ ۹8/7/۱4 به آدرس شــهر بهارستان، بلوار بهشت، 
خیابان آزادی، شــهرداری بهارســتان، دفتر امور سرمایه گذاری و 

مشارکتها مراجعه نمایند.
مشخصات فراخوان:

1- آورده شهرداری
۱-۱- یک قطعه زمین به مساحت ۲480 متر مربع واقع در تقاطع 

اردیبهشت – آزادی بلوک ۲۲۵ پالک 00۱ 
۱-۲- صدور پروانه و مجوزات ساخت و ساز

۱-3- آماده سازی و فراهم نمودن زیر ساخت ها اعم از آب، برق و گاز
2- آورده سرمایه گذار

۲-۱- ساخت و ســاز و تجهیز و راه اندازی بر اساس طرح ارائه شده 
توســط شــهرداری بنحوی که شــهرداری هیچگونه هزینه ای را 

پرداخت ننماید و مجموعه آماده بهره برداری باشد.
۲-۲- تهیه طرح توجیهی جامع و کامل )اقتصادی، مالی و فنی(

3- نحوه مشارکت
- نحوه مشارکت بر اساس روش B.O.L.T میباشد.

4- شرایط فراخوان
 هیئت عالی سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری بهارستان در رد 

یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
 هزینه چاپ بعهده برنده فراخوان می باشد.

 طرح و نقشه های اجرایی توسط شهرداری به سرمایه گذاران ارائه 
می گردد. 

 هزینه طرح و نقشه های اجرایی بر عهده برنده فراخوان می باشد.
 چنانچه برندگان اول، دوم و سوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد 

نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
 سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد فراخوان درج گردیده 

است.
م الف:607248

نوبت دوم

مرضیه محب رسول
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 پیشتازی خمینی شهرها
 در سفر به اربعین

فرماندار شهرستان خمینی شهر  خمینی شهر
در جلسه ســتاد اربعین شهرستان خمینی شهر با 
بیان اینکه امسال 6 موکب از شهرستان خمینی شهر 
برای خدمت سانی به زائران حسینی اعزام می شوند، 
گفت:3 موکب در مرزها و 3 موکب در شــهرهای 
مقدس کربال و نجف مســتقر می شــوند. محمود 
مسلم زاده افزود: این شهرســتان با اعزام حدود 30 
هزار زائر بیشترین تعداد زائران اربعین را در استان 

دارد. 

 گردهمایی چادرسفیدان 
در ورزنه

به مناســبت بزرگداشت هفته  ورزنه
دفاع مقدس و همچنین روز ملی چادرســفید، 
همایش چادر سفید باهدف ترویج سنت دیرینه و 
منحصر به فرد پوشش چادر سفید بانوان درمحل 
موزه مردم شنا سی شــهر ورزنه برپا شد. در این 
آیین شرکت کنندگان بر حفظ و ترویج چادر به 
عنوان حجاب برتر و انتقال این میراث به آیندگان 
تاکید کردند. ورزنه شهر کبوتران سفید یا چادر 
سفیدان، شــهری از توابع بخش بن رود استان 
اصفهان تنها شهر ایرانی است که زنان آن به طور 

سنتی چادر سفید بر سر می کنند. 

راه اندازی 7 مرکز نیکوکاری 
در کاشان

 رییس کمیته امداد کاشــان از راه اندازی هفت 
مرکز نیکــوکاری در این شهرســتان خبر داد و 
گفت: تاکنون شش هزار نفر از این مراکز بهره مند 
شده اند. امیرحسین شیخ استرکی با بیان اینکه 
کاشان دارای هفت مرکز نیکوکاری است، اظهار 
داشت: مراکز نیکوکاری یا امداد محله ها وظیفه 
دارند خیــران و نیکوکاران محله را شناســایی، 
کمک های آنان را جمــع آوری و درآمد حاصل 
شــده را نیز به دســت افراد نیازمنــد آن محله 

برسانند.

چهره ها

افتتاح اورژانس اجتماعی شهرستان نایین

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

مدیر تربیت و آموزش سپاه اردستان:
قیام سیدالشهدا)ع( الگویی 

برای همه ملت های جهان است
مدیر تربیــت و آموزش  اردستان
سپاه اردستان در مراسم گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس در امامزاده اسماعیل )ع( اردستان اظهار 
داشت: برخی عزاداران با فلسفه عزاداری به دلیل 
شــبهاتی که دشــمن در دین می اندازد آشــنا 
نیستند. حجت االسالم هادی جاللی افزود: اگر 
کسی فلسفه قیام امام حسین )ع( را بداند و آن را 
الگوی زندگی خود قرار دهد دیگر دچار اشتباه و 
انحراف نخواهد شد. مدیر تربیت و آموزش سپاه 
اردستان گفت: شــبهاتی برای فلسفه قیام امام 
حسین )ع( در فضای مجازی بدون سند و مدرک 
ارائه می شود که مردم باید هوشیار باشند و به این 
گونه شبهات را توجه نکنند. وی با اشاره به اینکه 
قیام امام حســین )ع( به واســطه اطالع رسانی 
حضرت زینب )س( ماندگار شد، بیان داشت: هر 
چقدر دشمنان شبهاتی درباره عاشورا ایجاد کنند؛ 
اما این قیــام در طول تاریخ هرگز به فراموشــی 
سپرده نخواهد شــد. وی با بیان اینکه گام دوم 
انقالب توسط رهبر معظم انقالب اسالمی ترسیم 
شده است، تصریح کرد: باید این بیانیه را با دقت 

بخوانیم و به آن عمل کنیم.

 فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
بویین میاندشت:

عزت ملت ایران مرهون 
پیروی شهدا از ولی فقیه است

فرمانده ناحیه مقاومت  بویین میاندشت
بسیج بویین میاندشــت گفت: انقالب ما برای 
سایر جوامع استقالل طلب و استکبار ستیز به 
عنوان الگو مطرح شده است، این الگوی ملت 
ایران ناشی از ایســتادگی، مقاومت، وحدت و 
یکپارچگی و از جان گذشتگی ملت ایران آن هم 
با دست خالی بود. محمد رحمانی اضافه کرد: 
پیروزی دوران دفاع مقــدس مرهون ایثار و از 
خودگذشتگی شــهدا و جانبازان و ایثارگران 
اســت که البته نقــش امــام)ره( در جنگ را 
نمی توان انکار کرد چرا که پیشوا و سکاندار این 
حرکت عظیم فقط ایشان بودند. فرمانده ناحیه 
مقاومت بسیج بویین میاندشت گفت: اگر امروز 
برای آمریکا شرط تعیین می کنیم و عزتی در 
بین ملت های جهان داریم مرهون پیروی شهدا 

از ولی فقیه است.

شهردار زاینده رود در جمع  زاینده رود
خبرنگاران با اشاره به موقعیت خاص شهر زاینده رود 
و برخورداری از مواهب طبیعی، اظهار کرد: شــهر 
زاینــده رود متشــکل از محــالت بیســتجان، 
باباشیخعلی، کله مســلمان، کله مسیح و بهجت آباد 
بوده که در سال ۱3۷۹ با مصوبه هیئت دولت تحت 
عنوان شــهر زاینده رود نام گرفت. ابوالفضل توکلی 
افزود: قدمت محالت شــهر زاینده رود به عصر شاه 
عباس صفوی باز می گردد و عبور رودخانه زاینده رود 
از دل شــهر و وجود زیبایی های طبیعی در محالت 
سبب شده فضایی دل نشــین در این شهر ساحلی 

ایجاد شود. 
شهردار زاینده رود تصریح کرد: وجود امامزاده سید 
ابراهیم)ع( در شــهر زاینده رود و همچنین شهدای 
گمنام موقعیت مناسبی را برای گردشگری مذهبی 
در این شهر فراهم کرده اســت، از سوی دیگر این 
اماکن مقــدس در نزدیکی رودخانــه زاینده رود و 
بیشه زارهای برنج واقع شــده که زیبایی دوچندان 
را در این منطقه ایجاد کرده اســت. توکلی با اشاره 
به تصویب طرح بازآفرینی بافت فرسوده و ناکارآمد 
شــهر زاینده رود، ادامه داد: بافــت قدیمی محالت 
مختلف شــهر و وجود خانه های قدیمی با کیفیت و 
استحکام بنای قابل قبول، موقعیت مناسبی را برای 
ایجاد مراکــز بوم گردی خلق کرده اســت از این رو 
مدیریت شهری از طرح های گردشگری با مشارکت 
شهروندان بخش خصوصی اســتقبال می کند. وی 
با بیان اینکه ســرمایه گذاری در حوزه گردشگری 

نیازمند مطالعه میدانی اســت، اضافــه کرد: رونق 
بوم گردی بســتر مناســبی را برای ایجاد اشتغال 
پایدار مهیا کرده و توسعه روز افزون اقتصاد شهری 
را رقم خواهد زد . امروز شاهد تغییر نگاه مردم بومی 
منطقه به اســتفاده از ظرفیت های موجود در حوزه 
گردشگری و بوم گردی هستیم و اقامتگاه تپه ماهور 
یکی از این مراکز به شمار می آید که با سرمایه گذاری 
ساکنان بومی شهر راه اندازی شــده است. شهردار 
زاینده رود با اشاره به راه اندازی مجموعه های مختلف 
تفریحی- گردشــگری، بــاغ رســتوران، مجموعه 
سوارکاری و... در این شــهر، عنوان کرد: شهروندان 

زاینده رود براســاس تفاهم نامه میــراث فرهنگی و 
گردشــگری اقدام به بازسازی و اســتحکام منازل 

قدیمی خود و راه اندازی اینگونه مراکز کرده اند.
 توکلی خاطرنشــان کرد: بعضی از باغات شــهر با 
ســرمایه گذاری های انجام شــده به باغ رستوران 
تبدیل شده اســت؛ آنچه در اقامتگاه های بوم گردی 
به گردشگران ارائه می شود ســبب آشنایی آنان با 
فرهنگ، معماری، آداب و رســوم، غذاهای سنتی 
 اســت که ترویج کننده ساده زیســتی و اســتفاده

 مناسب از طبیعت و امکانات پیرامون محل زندگی 
است.

توسعه شهر زاینده رود با گسترش مراکز بوم گردی

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی  سمیرم 
سمیرم اظهار کرد: آتش نشانی این شهر در حال حاضر مجهز به 
دستگاه تست امداد نجات و چهار دستگاه خودروی اطفای حریق، 
دو دســتگاه کامیون و یک دســتگاه خودروی ســبک اســت. 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی سمیرم از کاهش 
۱00 درصدی تلفات جانی و آسیب دیدگی جسمی در حوادث و 

سوانح شش ماه نخست امسال این شهر خبر داد و افزود: در این 
مدت ۱۲ حادثه ترافیکی درون شــهری رخ داده کــه با حضور 
آتش نشانان از تلفات جانی و افزایش خسارات مالی آن جلوگیری 
شده اســت. کمال رضایی همچنین با اشاره به گستردگی مراتع 
منطقه سمیرم، خاطرنشــان کرد: از ابتدای امسال آتش نشانان 
موفق به اطفــای ۱۲ مورد آتش ســوزی در این مراتع شــدند. 

مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی سمیرم با بیان 
اینکه شمار حوادث آتش سوزی این شهر به ویژه در حوزه مراتع 
در شش ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
۱0 درصد کاهش داشته اســت، گفت: در این مدت 3۵ عملیات 
 گرفتن مار در منازل مسکونی و سه مورد نجات حیوانات خانگی 

انجام شده است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی سمیرم خبر داد:
کاهش ۱۰ درصدی حوادث آتش سوزی در سمیرم

 شهردار زاینده رود مطرح کرد: 

ابالغ وقت رسیدگی 
7/80 نظر به اینکه خواهان  مصیب مرشــدی به وکالت از روح اله صالحی راد به طرفیت 
1- زهرا حجاریان  2- سید جواد حسینی 3- مهدی طلوعی به خواسته مطالبه وجه چک 
دادخواستی به مجتمع شوراهای حل اختالف آران و بیدگل تقدیم نموده است که پس از 
ارجاع به شعبه دوم حقوقی آران و بیدگل به کالســه پرونده 2/95/98 ثبت و برای تاریخ 
98/8/13 ساعت 9/30 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده و از آنجاییکه یکی از خواندگان 
فوق مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب به نامبرده 
ابالغ می گردد تا در جلسه دادرسی حاضر گردیده، ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه 
رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به شعبه دوم حقوقی شورای 
حل اختالف آران و بیدگل مراجعه نماید.م الف: 610696 محمدرضا مقری بیدگلی 

مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی آران و بیدگل  
ابالغ وقت رسیدگی

7/83  نظر به اینکه خواهــان  مصطفی بانویی با وکالت آقای محمــد آفتابی به طرفیت 
1- احمد جالل وند  2- محمدرضا شجاعی نیا 3- سعید علیزاده به خواسته مطالبه وجه 
چک دادخواستی به مجتمع شــوراهای حل اختالف آران و بیدگل تقدیم نموده است که 
پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقی آران و بیدگل به کالسه پرونده 2/126/98 ثبت و برای 
تاریخ 98/8/26 ساعت 10/00 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده و از آنجاییکه یکی از 
خواندگان فوق مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
به نامبرده ابالغ می گردد تا در جلسه دادرسی حاضر گردیده، ضمنا نامبرده می تواند تا قبل 
از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به شعبه دوم حقوقی 
شورای حل اختالف آران و بیدگل مراجعه نماید. م الف: 610706 محمدرضا مقری 

بیدگلی مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی آران و بیدگل  
حصر وراثت

7/82  خانم پروین سپیانی دارای شناسنامه شــماره 714 به شرح دادخواست به کالسه  
326/98 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان ابراهیم رحیمی  به شناسنامه 1111 در تاریخ 1398/5/24 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک فرزند ذکور به نام 
1- محمد رحیمی، ش.ش 1120150213 متولــد 1376/5/20 و یک فرزند اناث به نام 
فاطمه رحیمی، ش.ش 1120062608 متولد 1370/7/27 و همسر دائمی نامبرده به نام 
پروین ســپیانی، ش.ش 714 متولد 1354/3/16 و پدر نامبرده بــه نام درویش رحیمی، 
ش.ش 1 متولد 1316/1/2 و غیر از نامبردگان فــوق وارث دیگری ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 612203 شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان فریدونشهر
فقدان سند مالکیت 

7/90 شماره نامه: 139885602006006022 ، تاریخ: 1398/07/02 ، خانم مرجان بقایی 
فرزند عزیزاله به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی 
شده مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره 170/2231 
واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 227 دفتر 268 امالک ذیل 
ثبت 61304 به نام مرضیه محمودی فرزند عباس ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب 
سند رسمی شماره 44027-1387/12/22 دفترخانه اسناد رسمی شماره 38  به او انتقال 
قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشــده به موجب ســند 1387/12/22-44028 
دفتر38 نزد بانک مسکن رهن است نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته 
مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 

سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 609931 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
فقدان سند مالکیت 

7/91 شماره نامه: 139885602006006024 ، تاریخ: 1398/07/02 ، خانم مرجان بقایی 
فرزند عزیزاله به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی 
شده مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره 170/2231 
واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 230 دفتر 268 امالک ذیل 
ثبت 61305 به نام ملک کیخسروی فرزند محمد ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب 
سند رسمی شماره 44027-1387/12/22 دفترخانه اسناد رسمی شماره 38  به او انتقال 
قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشــده به موجب ســند 1387/12/22-44028 
دفتر38 نزد بانک مسکن رهن است نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته 
مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 609932 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

7/92 شــماره: 1038/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:30 صبح روز یکشنبه 
مورخه 1398/08/12 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: ابراهیم نوروزتولی، نام 
پدر: محمدرحیم ، نشانی: خمینی شهر خ حافظ منطقه صنعتی دوشاخ سنگبری ستایش 
؛ مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: ابوالفضل بلوچ نژاد مجــرد ، نام پدر: نادر ، 
خواســته و بهای آن: رســیدگی و صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 
شصت میلیون ریال بابت یک فقره چک به انضمام کلیه خسارات وارده و هزینه دادرسی و 
تاخیر تادیه و صدور تامین خواسته ، 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 مستندات 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 رســیدگی حاضر گردد. م الف: 611471 رئیس 

شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

7/93 شــماره: 1084/98 حل11،  مرجع رسیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:45 صبح روز دوشنبه 
مورخه 1398/08/13 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: جعفر خوش اخالق 
، نام پدر: رجبعلی ، نشــانی: محمودآباد خ جدید االحداث مجتمع ســنگ خوش اخالق 
؛ مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: فرشته علیشــاهی ، نام پدر: محمدابراهیم 
، خواســته و بهای آن: مطالبه یک فقره چک به شــماره 831838 به مبلغ پنجاه و هفت 
میلیون و نهصد و بیســت هزار ریال عهده بانک سینا ، دالیل خواهان: کپی مصدق چک 
و گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی 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 مستندات 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 رســیدگی حاضر گردد.  م الف: 611459 رئیس شعبه 

یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

7/94 شماره: 1159/98 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: ساعت 08:30 صبح روز دوشنبه مورخه 
1398/08/13 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: احسان تقی مومنی ، نام پدر: 
احمد ، نشانی: خمینی شهر بلوار منتظری کوچه شماره6 پ23 ؛ مشخصات خوانده: 1-نام 
و نام خانوادگی: جعفر حسینی پاشایی ، نام پدر: حسینقلی ، 2- نام و نام خانوادگی: میکائیل 
حسینی پاشایی ، نام پدر: حسینقلی ، خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ 160/000/000 
ریال بابت 4 فقره چک به انضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک ، 
دالیل خواهان: کپی مصدق چک و عدم برگشــت چک ، 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 الــف: 611461 رئیــس شــعبه چهــارم حقوقــی شــورای حــل اختالف

 خمینی شهر
فقدان سند مالکیت 

7/95 شــماره نامه: 139885602006006004 ، تاریــخ: 1398/07/02 ، ورثه محمد 
محمدصالحی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی 
شده مدعی است ششدانگ شماره فرعی 639 از 109 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 
ثبت اصفهان که در دفتر 71 اصفهان صفحه 367 مسبوق به ثبت و سند می باشد که در اثر 
جابه جایی مفقود شده است و چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس 
مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 

شد. م الف: 611995  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

7/96 شماره: 1168/98 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: ســاعت 04:30 بعدازظهر روز یکشنبه 
مورخه 1398/08/19 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: سعید بدیعی خوزانی، 
نام پدر: محمود ، نشانی: خمینی شهر 700دستگاه فجر9 پالک30 ؛ مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: غالمرضا مهربانی ، نام پدر: حسن ، 2- نام و نام خانوادگی: محمد 
زینی اصفهانی ، نام پــدر: محمدعلی ، 3- نام و نام خانوادگی: ســجاد مهربانی ، نام پدر: 
غالمرضا ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه 200/000/000 ریال ، دالیل خواهان: کپی 
چک ، 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 مستندات 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: 611996 رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
7/97 شماره: 940/98 حل3 ، مرجع رسیدگی: شــعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ســاعت 05:00 بعدازظهر روز شنبه 
مورخه 1398/08/18 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمدتقی اخالقی 
، نام پدر: قدیرعلی ، نشانی: خمینی شــهر میدان آزادی ک پشت بانک سپه بعد از مسجد 
جامع ؛ مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: فاطمه عسگری ، نام پدر: حجت اله ، 
2- نام و نام خانوادگی: سینا عســگری ، نام پدر: حجت اله ، خواسته و بهای آن: مطالبه 
مبلغ 120/000/000 ریال بابت دو فقره حواله به انضمام مطلق خســارات دادرســی و 
تاخیر تادیه، دالیل خواهان: رونوشت چک و رونوشت گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: 
خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت 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 شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
 حاضر گردد.  م الف: 612121 رئیس شــعبه ســوم حقوقی شــورای حل اختالف

 خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

7/98 شماره: 2935/97 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 08:30 صبح روز شنبه مورخه 
1398/08/18 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حســینعلی اعتمادی ، نام 
پدر: محمود، نشانی: خمینی شهر منظریه کوچه صبا 1 غربی پ45 ؛ مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: محمدرضا شهباز احمقیه ، نام پدر: حسین ، 2- نام و نام خانوادگی: 
حسن امیرپور خسروشاهی ، خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال به 
انضمام کلیه خسارات دادرســی و تاخیر تادیه بابت یک فقره چک ، دالیل خواهان: کپی 
چک و عدم برگشت چک ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی 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 مستندات 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: 612131 رئیس شعبه چهارم 

حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

 7/99 شــماره: 1195/98 حــل11 ، مرجــع رســیدگی: شــعبه یازدهــم حقوقــی
 شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی 
مهستانـ  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:30 صبح روز 
شنبه مورخه 1398/08/11 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمود نقدی ، 
نام پدر: محمدعلی، نشانی: خمینی شهر بلوار بهشتی خ عمران ؛ مشخصات خوانده: 1-نام 
و نام خانوادگی: فردین صیدی ، خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال 
وجه 3 فقره چک به انضمام جمیع خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ چک به نرخ روز 
و حق الوکاله و بدواً صدور تامین خواسته ، 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 کثیراالنتشــار وفق مــاده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده اســت. لــذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و 
 مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی 
 دادخواســت و ضمائم را دریافت نمــوده و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضر گردد.  
 م الــف: 612132 رئیــس شــعبه یازدهــم حقوقــی شــورای حــل اختالف

 خمینی شهر

با حضور مدیر کل بهزیستی استان 
اصفهان صورت گرفت؛

افتتاح اورژانس اجتماعی 
شهرستان نایین

مدیر کل بهزیســتی اســتان اصفهــان گفت: 
اورژانس اجتماعی در شهرستان نایین به عنوان 
هجدهمین شهرستان استان اصفهان افتتاح شد. 
مرضیه فرشاد، مدیرکل بهزیستی استان اصفهان 
در آیین افتتاح اورژانــس اجتماعی نایین گفت: 
سال ها در شرق استان با فقدان اورژانس اجتماعی 
مواجــه بودیم که بــا پیگیری های مســئولین 
شهرستان نایین این اتفاق سبب شد تا در نایین 
راه اندازی مرکــز اورژانــس اجتماعی مصوب 
شود. مدیرکل بهزیســتی استان اصفهان با بیان 
اینکه اورژانس اجتماعی در شهرستان سمیرم، 
بهارستان و تیران سال گذشــته راه اندازی شده 
است، افزود: در ســال ۹۷ مجوز برای راه اندازی 
اورژانس اجتماعی در شهرستان نایین صادر شده 
است. وی با اشاره به اینکه اورژانس اجتماعی یک 
مرکز مداخله و شناسایی آسیب های اجتماعی 
اســت، گفت: راه اندازی اورژانــس اجتماعی در 
نایین می تواند نقش موثری را در راستای برطرف 
کردن مسائل و مشــکالت مردم در شهرستان 
داشته باشد. فرشاد در ادامه اظهار کرد: راه اندازی 
اورژانس اجتماعی دلیل بر افزایش آســیب های 
اجتماعی نیست بلکه مطالبات مردمی و دغدغه 
رفع آسیب هاست، در شهرستان نایین با توجه به 
دغدغه و مطالبات مسئوالن و با حمایت خیران، 

اورژانس اجتماعی راه اندازی می شود.
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اصفهان، معین 8 استان کشور در شرایط بحران است

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

گزارش

 نگاهی به رفتار اصفهانی ها 
 از گوش دادن به رادیو

 تا کم بودن مصرف ماهی
مرکز آمــار ایران بــه عنوان متولــی اصلی 
تامین آمارهای مورد نیاز برنامه ریزان، طرح 
آمارگیری از فعالیت هــا و رفتارهای فرهنگی 
مردم در اســتان های مختلف را در چند سال 
اخیر اجرا کرد و آخرین آمــار آن که مربوط 
به ســال ۹۶ اســت، جزییات قابل توجهی را 
درباره رفتارهایی مانند مطالعات غیر درسی، 
مطالعه روزنامه، استفاده از رادیو و تلویزیون، 
گوش دادن به موسیقی، استفاده از شبکه های 
اجتماعی، انجام فعالیت های ورزشی و تغذیه 
مشخص می کند. بر اســاس آمار و اطالعات 
حاصل از اجرای این طرح، سرانه زمان مطالعه 
کتاب غیر درسی در ماه در این استان ۹ ساعت 
و ۱۳ دقیقه است که سرانه مطالعه الکترونیکی 
یک ساعت و ۵۱ دقیقه و مطالعه کتاب چاپی 
هفت ســاعت در ماه اســت. همچنین سرانه 
زمان مطالعه کتاب های قرآن و ادعیه در ماه در 
اصفهان چهار ساعت و ۱۰ دقیقه است و پس از 
استان های قم، یزد و خراسان رضوی در رتبه 

چهارم کشور قرار دارد.
جایگاه هفتم اصفهــان در مطالعه 

روزنامه
اصفهان در شــاخص مطالعه روزنامه با سرانه 
یک ساعت و ۳۸ دقیقه در ماه، رتبه هفتم را در 
کشور دارد. سرانه زمان مطالعه روزنامه های 
الکترونیکی در این استان در هر ماه ۵۶ دقیقه 
و روزنامه های چاپی ۴۲ دقیقه در ماه اســت. 
سرانه زمان گوش دادن به برنامه های رادیویی 
در هر روز در اســتان اصفهان ۲۹ دقیقه )در 
منزل و خارج از منزل( است که در این زمینه 
در رتبه نخست و اســتان ایالم با هفت دقیقه 
در رتبه آخر قرار دارد. میانگین سرانه کشوری 
در این شاخص ۱۸ دقیقه است. بررسی های 
استانی ســرانه زمان گوش دادن به موسیقی 
در هفته نشــان می دهد که هــر اصفهانی به 
طور میانگین ۲ ســاعت و ۲۷ دقیقه در هفته 
به موســیقی گوش می دهد؛ گیالن با سرانه 
سه ساعت و ۱۲ دقیقه در هفته باالترین رتبه 
و سیستان و بلوچستان با ۵۲ دقیقه در هفته 

کمترین میزان را به خود اختصاص دادند.
رتبــه ۱۱ اصفهان در اســتفاده از 

شبکه های اجتماعی
بر اساس نتایج این آمارگیری، افراد ۱۵ ساله و 
بیشتر در کشور به طور میانگین یک ساعت و 
چهار دقیقه در هر روز در شبکه های اجتماعی 
حضور دارند؛ استان اصفهان در این شاخص 
با ۵۹ دقیقه در رتبه ۱۱ قرار دارد. بیشــترین 
میزان اســتفاده از شــبکه های اجتماعی در 
استان تهران با یک ساعت و ۳۱ دقیقه در هر 
روز و پس از آنها در اســتان های هرمزگان و 

گیالن است.
ســرانه ورزش باالتــر از میانگین 

کشوری
بر اســاس نتایج حاصل از این طرح، افراد ۱۵ 
ساله و بیشتر کشور به طور میانگین ۲۷ دقیقه 
در هر روز به ورزش اختصــاص می دهند که 
این شاخص در استان اصفهان ۳۰ دقیقه و از 
متوسط کشور باالتر است و در رتبه پنجم قرار 
دارد؛ گیالن با ۳۵ دقیقه در رتبه نخست این 
سرانه قرار دارد و پس از آن خراسان رضوی و 
هرمزگان هســتند. همچنین هزینه ورزشی 
خانوارها در هر ماه در اســتان اصفهان ۴۵۲ 
هزار ریال بود که رتبه چهارم را در کشور پس 

از تهران، مازندران و هرمزگان دارد.
پایین بودن مصرف ماهی و شیر در 

اصفهان
در این طرح میزان استفاده افراد از شیر، انواع 
میوه، ماهی، نوشــابه و غذاهای فوری )فست 
فود( مورد پرســش قرار گرفت و بر اســاس 
آن، به طــور میانگین نزدیک بــه ۷۹ درصد 
از افراد ۱۵ ســال به باال در کشــور در هفته 
از شیر اســتفاده می کنند. ایالم با بیشترین 
ســهم )۸۴.۲( در رده نخســت و سیستان و 
بلوچستان با کمترین ســهم )۷۰.۷( در رده 
آخر قرار دارد. استان اصفهان در این شاخص 
با ۷۵.۷ درصد رتبه دهم را به خود اختصاص 
داد که جایگاه مناسبی نیست. بررسی مصرف 
نوشابه در افراد نیز نشــان داد که بیش از ۵۵ 
درصد آنها در کشور در هفته از نوشابه استفاده 
می کنند؛ در این بین، سیستان و بلوچستان 
بر خالف ســایر شــاخص های قبل با بیش از 
۷۰ درصد در رده نخست قرار دارد و اصفهان 
با ۴۲ درصد در رتبه ۱۵ است. بررسی مصرف 
ماهی در افراد ۱۵ ساله و بیشتر در هفته نشان 
می دهد وضعیت اصفهان در این شــاخص با 
۷۲ درصد سهم افراد مصرف کننده در سطح 
 مطلوبی نیســت و رتبه چهاردهم کشــور را 

دارد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان:
سطح پوشش تخت بیمارستانی 
در اصفهان از میانگین کشور 

پایین تر است
رییس دانشــگاه علوم پزشکی اســتان اصفهان 
گفت: سطح پوشــش تخت بیمارستانی در این 
اســتان با پنج میلیون نفر جمعیت، ۱/۲در هزار 
است در حالی که میانگین کشوری این شاخص، 
۱/۷ در هزار است. دکتر غالمرضا اصغری افزود: 
این آمار نشــان می دهد که اســتان اصفهان به 
بیمارستان ها و تخت های بیمارستانی بیشتری 
نیاز دارد. وی با بیان اینکه مجوز ساخت سه هزار 
تخت بیمارستانی در استان اصفهان صادر شده 
اســت، گفت: راه اندازی یکهزار و ۲۰۰ تخت در 
دست اقدام است. رییس دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان با بیان اینکه این استان در مجموع ۶ هزار 
تخت بیمارستانی دارد، گفت: تا پایان تیر امسال 
بیمارســتان های منظریه خمینی شهر و آفتاب 
خور و بیابانک نیز به بهره برداری می رسد و دست 
کم ۲۰۰ تخت به مجموع تخت های بیمارستانی 
استان اضافه خواهد شد. اصغری با اشاره به بهره 
برداری از ۲۴ تخت مراقبت های ویژه کودکان و 
نوزدان در مرکز آموزشی و درمانی کودکان امام 
حسین )ع( افزود: با بهره برداری از این تخت ها با 
هزینه ای بیش از ۸۰ میلیارد ریال، بیماران پنج 
استان مرکزی کشور از خدمات این مرکز بهرمند 

می شوند.

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته 
امداد استان:

 بیش از ۷۲ هزار سالمند
 اصفهانی زیرپوشش 

کمیته امداد قرار دارند
معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد 
اســتان اصفهان گفت: ۷۲ هزار و ۹۳۱ سالمند 
۶۰ ســاله و بیشــتر از خدمات این نهاد به ویژه 
مســتمری ماهیانه و خدمات دارویی و درمانی 
بهره مند هستند. هادی بنایی با اشاره به درپیش 
بودن روز نهم مهرماه روز جهانی ســالمندان، 
گفت: همه ســاله برای تکریم سالمندان تحت 
حمایت مراسم باشکوهی با حضور این عزیزان 
از سراسر کشور برگزار می شود که امسال شهر 
مقدس مشــهد میزبان این رویداد بزرگ است. 
وی افزود: ۴۵ مددجوی ســالمند اصفهانی نیز 
با اعزام به مشــهد مقدس عالوه بر بهره مندی 
از فیض زیــارت امام رضــا )ع( در این همایش 

شرکت می کنند.

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استان:
۱۰ هزار تبعه خارجی از اصفهان 

عازم مراسم اربعین می شوند
مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی اســتان 
اصفهان از اعــزام دســت کم ۱۰ هــزار تبعه 
و مهاجر خارجی ســاکن این خطه به مراســم 
اربعین حسینی در کشور عراق خبر داد. مهدی 
سلیمانی گفت: تاکنون حدود سه هزار و ۵۰۰ 
نفر از اتباع و مهاجــران خارجی مقیم اصفهان 
برای اعزام به کربال ثبت نــام کرده اند که از این 
تعداد ۸۸ درصد شیعه و ۱۲ درصد اهل تسنن 
و شامل طالب، دانشــجویان، اتباع افغانستان 
و عراقی های بدون گذرنامه هســتند. وی ادامه 
داد: حدود ۶۰۰ نفر از طالب جامعه المصطفی 
نیز به جمع اتباع و مهاجران اعزامی از اصفهان 
افزوده می شوند که از ۱۵ کشور جهان در استان 

حضور دارند.

کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان:
دما تغییر محسوسی ندارد

کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان 
با اشاره به تداوم جوی پایدار در روزهای آینده گفت: 
دمای هوا تغییر محسوســی ندارد. زهرا سیدان با 
اشــاره به تداوم جوی نســبتا پایدار طی روزهای 
آینده بر استان، اظهار کرد: وضعیت جوی بیشتر 
مناطق اســتان در این مدت به صــورت صاف تا 
قســمتی ابری و گاهی وزش باد خواهد بود. وی 
افزود: غبار صبحگاهی در مناطق مرکزی به ویژه 
کالن شهر اصفهان ادامه دارد. کارشناس مسئول 
پیش بینی هوای اســتان اصفهان ادامه داد: تا روز 
چهارشنبه در بیشــتر مناطق استان افزایش ابر را 
شاهد خواهیم بود. سیدان، با بیان اینکه دمای هوا 
تغییر محسوسی ندارد، اضافه کرد: آران و بیدگل 
با دمای ۳۹ درجه سانتی گراد باالی صفر و بویین 
میاندشت با دمای پنج درجه ســانتی گراد باالی 
صفر به ترتیب گرم ترین و سردترین مناطق استان 

پیش بینی می شود.

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شــورای اســالمی گفت: هیچ فردی نمی تواند 
بدون داشــتن همدست در دانشــگاه و تسهیل 
برخی مقامات دانشــگاهی سر کالس های رشته 

تحصیلی مورد نظر خود حاضر شود. 
محمدجــواد ابطحــی در خصــوص حضــور 
دانشــجویان قالبی در دانشــگاه های تراز اول 
کشــور، اظهار کرد: نباید غافل بود که برخی از 
اخبار به نظام آموزشی کشــور و اعتماد مردم و 
خانواده های کنکوری ضربــه می زند، پس نباید 
زیاد منتشر شوند چرا که ممکن است این حرکت 
یک حرکــت فریبنده و از روی توطئه دشــمن 
 باشد که حساب شده وارد کار شــده و توانسته

 افــرادی را به این شــکل به داخل دانشــگاه ها 
نفوذ دهد.

 وی افزود: بعضا برخی انتصاب ها در دانشگاه ها از 
ریاست گرفته تا معاونت های دانشجویی از روی 
رابطه است و نه ضابطه. ابطحی با بیان اینکه آمار 
دقیقی در خصــوص تعداد دانشــجویان قالبی 

وجود ندارد، تصریح کرد: آمار مختلفی ارائه شده 
است و تعداد این دانشــجویان را تا ۲۰۰ نفر هم 
گفته اند که البته بعید اســت ایــن تعداد صحت 
داشــته باشــد. این موارد فقط در دانشگاه های 
 دولتی مطرح نشده و در دانشگاه آزاد هم گزارش 
شــده اســت. دانشــجویان قالبی افراد تسهیل 
کننده ای در داخل دانشگاه داشته و حتی ممکن 

است کارت دانشجویی هم داشته باشند.

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

 برخی انتصاب ها در دانشگاه ها از روی رابطه است نه ضابطه!
معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان اظهار کرد: 
کودکان معلول نباید دچار انزوا شوند و اگر کودکی 
دچار مشکالت جسمی حرکتی است نباید از حضور 
در اجتماع منع شود به همین دلیل مهدهای کودک 
بهزیســتی هیچ محدودیتی برای پذیرش کودکان 
دارای معلولیت ندارند. مجتبــی ناجی با بیان اینکه 
خانواده ها با وجود سختی ایاب و ذهاب این کودکان، 
همچنان دلسوزی های الزم را برای آموزش آنها دارند، 
افزود: با وجود همه این مشکالت اعتقاد ما این است 
که این کودکان باید در جامعه ادغام شــوند و نباید 
دچار انزوا شوند و اگر کودکی دچار مشکالت جسمی 
حرکتی اســت نباید از حضور در اجتماع منع شود. 
وی با بیان اینکه تا آنجا که مقدور است باید پذیرش 
کودکان دچار معلولیت جسمی یا ذهنی انجام شود، 
اظهار کرد: در سن زیر شش سال نمی شود به کودک 
برچسب زد، حتی اگر کودک معلولیت ذهنی خفیف 
داشته باشد، قرار گرفتن در همین جمع های تربیتی 
و پرورشی در کنار همساالن خود به استفاده از دیگر 
اســتعدادهای این کودکان کمــک می کند. معاون 

اجتماعی بهزیستی استان اصفهان با تاکید بر اینکه 
تفکر محدودکننده افراد در مورد معلولین باید اصالح 
شــود، تصریح کرد: حضور در جمع بــرای افزایش 
رشــد اجتماعی این کودکان الزم است و مهدهای 
کودک بهزیســتی هیچ محدودیتی بــرای پذیرش 
کودکان دارای معلولیت ندارند مگر اینکه دچار برخی 
معلولیت های ذهنی شدید حاد باشند که خود کودک 

توان حضور در مهد را نداشته باشد.

معاون اجتماعی بهزیستی استان:

محدودیتی برای پذیرش کودکان معلول نداریم

بهزیستیآموزش

کنکور امسال نتایج عجیب و غریبی داشت، قبولی 
رتبه های بــاالی ۵ هزار در رشــته های مختلف به 
خصوص علوم انسانی و پزشکی در دانشگاه های تراز 
اول کشور در مقطع روزانه از جمله دانشگاه اصفهان 
از جمله این اتفاقات است. »رضا« از جمله کسانی 
است که درصدهای پایینی در کنکور امسال داشت 
و با رتبه ۱۱ هزار امیدی برای قبولی در دانشگاه های 
دولتی نداشت و خود را برای رفتن به دانشگاه پیام 
نور آماده می کرد که خبر قبولی در رشــته روزانه 
علوم سیاسی دانشگاه اصفهان او را شگفت زده کرد 
و در کمال ناباوری، امســال روی صندلی های یکی 
از پر متقاضی ترین دانشگاه های کشور می نشیند. 
آنچه رضا را از سایر دانشــجویانی که رتبه های به 
مراتب پایین تری داشتند متمایز می کرد استفاده از 
سهمیه مناطق محروم بود. امتیازی که موجب شد 
امسال بسیاری از داوطلبان پشت درهای دانشگاه 
دولتی بماننــد و صندلی این دانشــگاه ها نصیب 

سهمیه ای ها شود.
فقط ۳5 درصد داوطلبان بدون ســهمیه 

پذیرفته می شوند!
بحث سهمیه ها امسال پر رنگ تر از هر سال دیگری 
بوده اســت .پس از اعتراضات گســترده داوطلبان 
کارشناسی ارشد به خصوص در رشته های پزشکی 
که حتی با رتبه های تک رقمی هم نتوانسته بودند در 
آزمون قبول شوند حاال داوطلبان کنکور سراسری 
هم از نتایج شگفت زده هستند. یک عضو کمیسیون 
آمــوزش و تحقیقات مجلس اعالم کــرد فقط ۳۵ 
درصد داوطلبان بدون ســهمیه پذیرفته شده اند. 
به گفته محمود صادقی این مســئله موجب شده 
تا امسال اثر ســهمیه ها به ویژه در پذیرفته شدن 
داوطلبان ضعیف در دانشــگاه های تراز اول بسیار 

زیاد باشد. 
صادقی در واکنش به اعتراضات در خصوص سهمیه 
ایثارگران در کنکور، اظهار کرد: حتی کمپینی در 
این خصوص راه اندازی شــده و مطالباتی از سوی 
داوطلبان وجود دارد که این مطالبات را به خدایی، 
رییس ســازمان ســنجش منتقل کردم که پاسخ 
خدایی به انتقادات این است که ما عینا قانون مجلس 
را اجرا می کنیــم و اگر از این قانون تخطی شــود، 
سازمان سنجش متخلف شناخته می شود؛ بنابراین 
پایبندی سنجش به قانون کامال محرز است. نماینده 

مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس 
در مجلس شورای اســالمی افزود: روشن است که 
به دنبال اصالحاتی که در قانون سهمیه ایثارگران 
لحاظ شد، این مشکالت برای داوطلبان سهمیه آزاد 
ایجاد و موجب نارضایتی داوطلبان شــده است که 
حتی سهمیه مازاد هم به سهمیه جدید ایثارگران 
منتقل می شــود. صادقی با بیان اینکــه وجود این 
سهمیه ها نابرابری در دانشگاه ها ایجاد کرده است، 
اظهار کرد: اثر ســهمیه ها به ویژه در پذیرفته شدن 
داوطلبان ضعیف در دانشگاه های تراز اول بسیار زیاد 
بوده و برخی از افراد با رتبه های خیلی پایین در کنار 
افرادی با رتبه های باال قرار می گیرند که این روند به 

هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
سازمان سنجش فقط به قانون عمل کرده 

است
سازمان ســنجش که این روزها اصلی ترین متهم 
در آشــفتگی های پذیرش در دانشگاه هاست اعالم 

کرده سازمان ســنجش فقط به قانون عمل کرده 
و اگر مشکل از قانون اســت باید در مجلس پیگیر 
اصالحات باشیم. بر اساس قانون حداکثر ۳۰ درصد 
ظرفیت هر کد رشته به ایثارگران می رسد که البته با 
این پیش شرط که دست کم ۷۰ درصد نمره آخرین 
فرد قبولی در این کد رشته را کسب کرده باشند. در 
دانشگاه علوم پزشــکی تهران و همین رشته مورد 
نظر با ظرفیت دو نفر، سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران و 
جانبازان باالی ۲۵ درصد، یک چهارم دو نفر ظرفیت 
یعنی نصف یک انسان می شود. به عبارت دیگر از دو 
صندلی لحاظ شده برای کارشناسی ارشد این رشته 
خاص، نصف یکی از صندلی ها باید به دانشــجویی 
با ســهمیه ایثارگران باالی ۲۵ درصد برســد، اما 
نصف کردن صندلی کــه در عمل وجــود ندارد و 
به نظر می آیــد با توجه به ســهمیه ۵ درصدی که 
برای داوطلبان با ســهمیه ایثارگری زیر ۲۵ درصد 
در نظر گرفته شــده، این نصف صندلی به ســمت 

باال ِگرد و تبدیل به یک صندلی شــده است.بحث 
سهمیه ها اگر چه هر ســال اعتراضات و توجیهاتی 
را به همراه داشــت؛ اما به نظر می رسد امسال این 
مالحظات بیشــتر در قبولی ها مد نظر بوده اســت 
اتفاقی که در نهایت بی عدالتی در نظام آموزشــی 
کشور را عمیق تر می کند.  از یک سو دانش آموزان 
مدارس غیر انتفاعی با درصد بــاالی رتبه پذیرفته 
می شوند و از سوی دیگر سهمیه ها هم صندلی های 
 باقی مانــده را تصاحب مــی  کننــد. در این میان

 دانش آموزان بدون ســهمیه و پولی که در مدارس 
دولتی تحصیل کرده اند و امــکان هزینه کردهای 
میلیونی برای کالس های کنکور را نداشــته اند باز 
هم باید پشت درهای دانشگاه های دولتی بمانند و 
یا به رغم استعداد و توانایی راهی دانشگاه های سطح 
پایین تری مانند پیام نور شوند، اتفاقی که هر سال 
بیشتر از سال های قبل خط تبعیض در آموزش عالی 

و فرصت های تحصیلی را پر رنگ تر می  کند.

قبولی های شگفت انگیز با رتبه های عجیب و غریب
 ماجرای قبولی در دانشگاه اصفهان با رتبه ۱۱ هزار چیست؟

امام جمعه اصفهان:
امالک موقوفه ای بال استفاده به بخش خصوصی واگذار شود

امام جمعه اصفهان با اشاره به ضرورت واگذاری برخی امالک بال استفاده در سازمان اوقاف و امور خیریه 
به بخش خصوصی، گفت: زمانی که زمینی وقف شــده است و امکان ساخت آن وجود ندارد، بهترین کار 
این است که ساخت این زمین به بخش خصوصی واگذار شود. آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدار 
حجت االسالم والمسلمین سید مهدی خاموشی، رییس ســازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به 
ضرورت واگذاری برخی امالک بال استفاده در سازمان اوقاف و امور خیریه به بخش خصوصی، گفت: زمانی 
که زمینی وقف شده است و امکان ساخت آن وجود ندارد، بهترین کار این است که ساخت این زمین به 
بخش خصوصی واگذار شــود. باید با برنامه ریزی و فکر در راستای به کارگیری و استفاده از موقوفات در 

راستای نیات واقفین به خوبی به صورت هدفمند فعالیت شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:
اصفهان، معین 8 استان کشور در شرایط بحران است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: اصفهان در شرایط بحران پشتیبان تهران و معین هشت 
استان کشور است. منصور شیشه فروش ادامه داد: در حادثه سیل اخیر اگرچه به بخش هایی از جنوب و غرب 
استان آسیب هایی وارد شد؛ اما اصفهان معین استان های لرستان و خوزستان قرار گرفت. وی تصریح کرد: در 
روزهای اول حادثه ۸۰ نفر از نیروهای شهرداری اصفهان قبل از دیگران راهی استان های سیل زده شدند و این 
نمادی از مدیریت بحران در استان اصفهان است. شیشه فروش یادآور شد: ۳۰۰ نفر از عوامل امدادی و مهندسی 
استان به همراه ماشین آالت شهرداری اصفهان برای ممانعت از ورود آب رودخانه کارون به شهر اهواز به استان 
خوزستان اعزام شدند و مسئولیت بازسازی ۴ هزار واحد مسکونی در مناطق سیل زده به استان اصفهان واگذار 

شده و پیش از این نیز بازسازی ۱۲ هزار واحد در سرپل ذهاب را برعهده گرفته بودیم. 

رییس ســازمان سنجش آموزش کشــور گفت: در جلسه شــورای سنجش و 
پذیرش دانشجو درباره اعالم تکمیل ظرفیت دانشگاه ها تصمیم گیری خواهد 
شد. ابراهیم خدایی، درباره اعالم پذیرش تکمیل ظرفیت کارشناسی از سوی 
دانشگاه آزاد گفت: از ۲ سال گذشته اعالم شده که دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی نمی توانند در مرحله تکمیل ظرفیت، پذیرش دانشجو داشته باشند و این 
مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو است که تمام زیرنظام های آموزش 

عالی باید از آن تمکین کنند و دانشگاه آزاد نیز مانند زیرنظام های دیگر آموزش 
عالی اســت. وی افزود: ثبت نام دانشــگاه آزاد برای پذیرش دانشجو در مرحله 
تکمیل ظرفیت غیرقانونی است و باید مجوز انجام آن از سوی شورای سنجش 
و پذیرش دانشجو صادر شــود، طی این مرحله به این صورت است که دانشگاه 
آزاد باید درخواست خود را به شورای سنجش و پذیرش ارائه دهد تا در این باره 

تصمیم گیری شده و در صورت لزوم و صالحدید مجوز صادر شود.

گاه
ش

 دان

تکمیل ظرفیت دانشگاه 
آزاد غیر قانونی است

رییس سازمان سنجش کشور:

پریسا سعادت
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 سرقت از منزل هافبک 
رئال مادرید

کاســمیرو، هافبک برزیلی رئــال مادرید در 
پایــان بــازی مقابل 
اتلتیکــو مادرید با 
خبر ناخوشایندی 
شــد.  مواجــه 
در  کاســمیرو 
ترکیب اصلی رئال 
مادرید در تســاوی 
بدون گل مقابل اتلتیکو حضور داشــت که در 
حین بازی گروهی از سارقان به خانه وی یورش 
بردند ،آن هم در حالی که خانواده این هافبک 
درون منزل بودند؛ هر چند سارقان به آنها هیچ 
آسیبی نرســاندند. کاســمیرو در پایان بازی 
مقابل اتلتیکو از این خبر مطلع شد و با اسکورت 
نیروهای پلیس از ورزشــگاه متروپولیتانو به 
خانه اش منتقل شد. این هافبک برزیلی، اولین 
بازیکنی نیست که خانه اش در حین بازی هایش 
مورد حمله سارقان قرار می گیرد، در ماه های 
اخیر بازیکنانی نظیر پیکه، جوردی آلبا، آرتور 

و خواکین شرایطی مشابه را تجربه کرده اند.

ستاره های فوتبال در فهرست 
اقامت طالیی امارات

اســامی برخی از مشاهیر و شــخصیت های 
صاحب نام بین المللی 
در فهرســت اقامت 
طالیــی کشــور 
امارات قرار گرفته 
دولــت  اســت. 
امارات بــا توجه به 
تفریحی  ســفرهای 
توریستی برخی از مشاهیر جهان به این کشور 
به خصوص در فصل زمستان شرایطی را جهت 
اعطای اقامت طالیی به چنین چهره هایی اعالم 
کرده که در این فهرست اســامی ستاره های 
ورزش جهان از جمله لیونل مسی، کریستیانو 
رونالدو، دیه گو مارادونا، محمد صالح، پل پوگبا، 
فرانک ریبری و کریم بنزما دیده می شود. این 
چهره های صاحب نام فوتبــال جهان پیش از 
این ســفرهای متعدد یــا اقامت های طوالنی 
در کشور امارات داشــته اند و بر همین اساس 
وارد فهرست اقامت طالیی این کشور شده اند 
و می توانند اقامت دائمی این کشور را با شرایط 
و امتیازات ویژه ای به صورت افتخاری دریافت 
کنند. این اقدام دولت امارات در راستای توسعه 
و پیشــرفت ورزش حرفه ای همچنین تقویت 

صنعت توریسم صورت می گیرد.

امباپه:
 »نیمار« در رختکن
 به من توهین کرد!

پاری سن ژرمن شنبه شــب در دیدار با بوردو 
با تــک گل نیمــار به 
پیــروزی رســید. 
کلیــان امباپــه، 
ستاره جوان پاری 
ســن ژرمن بعد 
از یک مــاه دوری 
از میادیــن در بازی 
حضور داشت. او درباره درگیری لفظی خود با 
نیمار گفت: »هیچ دلیلی ندارد که رابطه من با 
نیمار تغییر کند. من همیشه می گویم که نیمار 
بازیکن توانمندی است و دوست ندارم پشت او 
صحبت کنم. اگر سوء تفاهمی بین ما رخ دهد 
باهم حل خواهیم کرد.« امباپه در ادامه با خنده 
گفت: »نیمار در رختکن به من گفت که چرا به 
او پاس نمی دهم و به من توهین نیز کرد. االن 
من بعد از 5 هفته دوری احساس خوبی دارم و 

آمادگی کامل خود را به دست آورده ام.«

وستهام، روی هافبک منچستر 
۱۰۰ میلیون یورو قیمت 

گذاشت
طبق ادعای نشریه »دیلی اکسپرس« انگلیس، 
باشگاه وســتهام روی 
رایــس،  دکالن 
هافبک ملی پوش 
 100 خــود 
میلیــون یــورو 
قیمت گذاشــته تا 
شاید باشگاه هایی که 
خواهان جذب این بازیکن انگلیســی هستند 
را از این کار منصرف کنــد. دکالن رایس 20 
ساله که تا ســال 2024 با وســتهام قرارداد 
دارد، مورد توجه دو باشــگاه منچسترسیتی و 
منچستریونایتد قرار گرفته، این در حالی است 
که سرخ پوشان شهر منچستر در این تابستان 
هم تالش کردند تا این هافبک انگلیسی را به 
خدمت بگیرند؛ اما در نهایت به نتیجه نرسیدند.

»کریمی«ازلیستاستقاللکنارگذاشتهمیشود

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 تسویه حساب استقالل 
با »قلعه نویی«

امیر قلعه نویی می گوید اســتقالل با او تسویه 
کرده اســت. اســتقالل بــرای پــاک کردن 
حساب هایش در حال تسویه با بدهکاران است. 
آبی های تهرانی بــا امیر قلعه نویــی به توافق 
رســیدند و با او تســویه کردند. امیر قلعه نویی 
در این باره می گوید: استقالل تازه هفته پیش 
با من تسویه کرد. آن روز حق و حقوق من 500 
هزار دالر بود، اما حاال که تســویه کرده ام شده 

۷0 هزار دالر.

 چرا در پرسپولیس می شود
 در سپاهان نمی شود؟

یکی از تفاوت های پرســپولیس و ســپاهان، 
کیفیت دو بازیکن برزیلــی دو تیم بود. جونیور 
در نیمــه اول یک موقعیــت صددرصدی را از 
دست داد؛ اما اســتنلی کی روش در نیمه دوم 
از موقعیت زیر پنج درصد یک گل تماشــایی 
ساخت. سال هاست که پرسپولیس و استقالل 
بازیکنان بسیار بد خارجی می خرند، در حالی 
که مثال وضعیت ســپاهان متفاوت اســت. آیا 
کســی می داند چرا بنجل خرهــا و دالل های 
فرصت طلب و بی رحم فقط اطراف سرخابی ها 
می چرخند؟ یادتان باشد بازیکن خارجی عالوه 
بر دالر یازده هزار تومانی، هزینه اسکان و ایاب 
و ذهاب هم دارد. حاال قضاوت کنید که گرفتن 
بازیکنی در ســطح جونیور، منصفانه و عاقالنه 

است یا نه.

زمان آغاز دور جدید 
تمرینات تیم ملی مشخص شد

ملی پوشــان از روز یکشــنبه آینده )14 مهر 
مــاه( دور جدید تمرینات خــود را برای دیدار 
مقابل کامبوج و بحرین آغاز خواهند کرد. محل 
برگزاری دور جدید تمرین ملی پوشان در زمین 
شماره کمپ تیم های ملی خواهد بود. گفتنی 
است؛ اولین دیدار خانگی تیم ملی در مقدماتی 
جام جهانی 2022 نوزدهم مهر در برابر کامبوج 
خواهد بود. این بازی در استادیوم آزادی برگزار 
می شــود و برای اولین بار است که تماشاگران 
خانم هم می توانند بازی تیم ملی را از نزدیک به 
تماشا بنشینند. تیم ملی دراولین بازی خود در 
خانه تیم هنگ کنگ به برتری دو بر صفر دست 
یافت و بازی با کامبــوج دومین بازی تیم ملی 

محسوب خواهد شد.

 3 ماه محرومیت 
برای مربی لیگ برتری

کمیته انضباطی رای خود را در خصوص دیدار 
ماشین سازی تبریز و شــهر خودرو صادر کرد. 
مسابقه تیم های ماشین ســازی تبریز و شهر 
خودرو برگزار شد و از سوی عادل باباپور، عضو 
کادر فنی تیم ماشــین ســازی تبریز تخلفاتی 
مبنی بر توهیــن، تهدید و حمله ور شــدن به 
ســوی داور بازی رخ داد. وی طبق مواد 55 و 
۶5 مقررات انضباطی با رعایت ماده 1۳ مقررات 
به سه ماه از همراهی تیم خود و حضور در کلیه 
مســابقات جاری و عدم اجــازه ورود به کلیه 
وررزشــگاه های فوتبــال در دوران محرومیت 
محکوم و باید ۳00 میلیون ریال جریمه نقدی 

پرداخت کند.

در حاشیه

ماشین فوتبال
سازی - 

پرسپولیس
ساعت 

15

شبکه 
سه

پارس جنوبی فوتبال
جم - 

ذوب آهن
ساعت
17:30

شبکه 
ورزش

گل ریحان فوتبال
البرز - 
استقالل

ساعت
18:15

شبکه
سه

آرسنال - فوتبال
منچستر 

یونایتد
ساعت
22:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

دوشنبه 
8 مهر

رقابت های مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی 
فوتبال کشور در حالی عصر امروز با برگزاری هفت 
دیــدار پیگیری می شــود که در ایــن مرحله تیم 
سپاهان اصفهان در ورزشــگاه تختی خرم آباد به 
مصاف تیم دســته دومی خیبر این شهر می رود و 
دیگر نماینده اصفهان در این رقابت ها در ورزشگاه 
جم مقابل تیم پارس جنوبی جم صف آرایی می کند.

خیبر خرم آباد- سپاهان اصفهان
تیم سپاهان اصفهان در شرایطی عصر امروز آماده 
دیدار با تیم خیبر خرم آبــاد در جریان دیدارهای 
مرحله یک شــانزدهم نهایی جام حذفی می شود 
که این تیم فصل گذشــته با شکســت مقابل تیم 
پرســپولیس تهران درنقش جهان از رســیدن به 
دیدار فینال باز ماند. طالیی پوشــان نصف جهان 
که فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور 
را نیز در قالب یک تیم مدعی آغاز کرده و هم اکنون 
بر صدر جدول رده بندی این مسابقات تکیه زده اند، 
به دنبال قهرمانی در جام حذفی نیز هستند تا فصل 
رویایی را برای هواداران این تیم رقم بزنند. بر اساس 
قرعه کشــی صورت گرفته رقابت های جام حذفی، 
سپاهانی ها در مرحله یک شــانزدهم نهایی مقابل 

یک تیم دســته دومی قرار می گیرند، دیداری که 
سختی های خاص خود را خواهد داشت و شاگردان 
امیرقلعه نویی نباید آن را دســت کم بگیرند. تیم 
خیبر خرم آباد که هم اکنون با کسب شش امتیاز و 
با تفاضل گل کمتر در رده دوم جدول رده بندی قرار 
گرفته از بازیکنانی بهــره می گیرد که انگیزه باالیی 
برای این دیدار دارند و به دنبال خلق شگفتی در این 
مسابقات هستند. سبزپوشان خرم آبادی که چند 
سالی است در دست دوم رقابت های فوتبال کشور 
حضور داشته و در مرحله قبل، از سد تیم استقالل 
مالثانی گذشــته اند از قــدرت بدنــی باالیی بهره 
می برند. روی کاغذ پیروزی با شــاگردان امیر قلعه 
نویی است به خصوص اینکه آنها با پیروزی شیرینی 
که مقابل تیم پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی 
به دست آورده اند در شــرایط روحی و روانی خوبی 
قرار گرفته اند؛ اما رقابت های جام حذفی همیشــه 
صحنه رقم خوردن شــگفتی ها و حــذف تیم های 
بزرگ به وسیله تیم های کوچک بوده و کوچک ترین 
لغزش سپاهانی ها به منزله خداحافظی زود هنگام 
آنها با این رقابت ها محسوب می شود. طالیی پوشان 
نصف جهان در این دیدار کی روش استنلی، مهاجم 
گلزن این تیم را به دلیل محرومیت در اختیار ندارند. 
مهرداد خادمی، سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم آباد 

در نشســت خبری با خبرنگاران این دیدار را برای 
سپاهانی ســخت شــمرد و گفت: با توجه به اینکه 
سومین سالی است که در خدمت تیم خیبر هستم؛ 
همیشه دوست داشــتم بازی در مقابل تیم بزرگی 
چون سپاهان داشته باشیم چراکه مقوله جام حذفی 
با لیگ فــرق می کند و به طور یقین تیم ســپاهان 
بازی ســختی در مقابل تیم خیبر خواهد داشت بر 
همین اساس به همه مردم و هواداران تیم خیبر قول 
می دهیم پس از بازی با خیال راحت ورزشگاه را ترک 
خواهند کرد. قضاوت این دیدار که از ساعت 1۶:۳0 
در ورزشگاه تختی خرم آباد آغاز می شود را روح ا...

شریفی بر عهده دارد و حسن یوسفی، محمد راهی و 
امیر ایار نیز وی را همراهی می کنند. محمدحسین 

معتمدی فر نیز به عنوان ناظر بازی است.
ذوب آهن اصفهان- پارس جنوبی جم

بر خالف قرعه نسبتا آسان سپاهانی ها در مرحله یک 
شانزدهم نهایی رقابت های جام حذفی، ذوبی ها با 
قرعه ای سختی روبه رو شده اند. شاگردان علیرضا 
منصوریان در این مرحلــه باید به مصاف تیم پارس 
جنوبی جم در ورزشگاه تختی شهرستان جم بروند.

 سبزپوشــان اصفهانی در حالی مهیای این مرحله 
از رقابت هــای جام حذفی می شــوند کــه آنها در 
دیدارهای برگزار شــده از فصل جدیــد لیگ برتر 

فوتبال کشور با وجود ارائه بازی های زیبا و تماشاگر 
پسند در نتیجه گیری ضعیف عمل کرده اند و جایگاه 

خوبی در جدول رده بندی ندارند.
 شــاگردان علیرضا منصوریان پیــش از این دیدار 
یک بار دیگر در این فصل نیــز با تیم پارس جنوبی 
جم روبه رو شده بودند. ذوبی ها در آن دیدار که در 
چارچوب هفته دوم رقابت هــای لیگ برتر فوتبال 
کشــور برگزار شــد، در جم به تســاوی بدون گل 

رضایت دادند. 
با توجه به شــناختی که ســرمربیان هر دوتیم از 
عملکرد حریف شــان به دســت آورده اند می توان 
انتظار دیدن یک بازی جذاب و تماشــایی از سوی 
هر دو تیم را داشت به خصوص اینکه این دیدار باید 
حتما در پایان برنده ای داشته باشد. کسب پیروزی 
در این بازی برای هر دو تیــم از اهمیت فوق العاده 
ای برخوردار است، سبزپوشــان اصفهانی با برتری 
در این دیدار می توانند روند ناکامی های اخیر خود 
را فراموش کرده و با خیال آســوده تری برای بازی 
بعدی خود مقابل تیم سپاهان آماده شوند. در مقابل 
شاگردان فراز کمالوند هم که در چهار هفته گذشته 
شکستی نداشته و نتایج خوبی را کسب کرده اند به 
دنبال برتری در این دیدار خانگی در مقابل چشمان 

هواداران پارس جنوبی هستند.

تیمهایاصفهانیدرخطاستارت
  رقابت های مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی؛ 

اینستاگردی

هافبک پرسپولیس متاهل شد
هافبک کارآمد پرسپولیسی ها که این روزها ســومین فصل حضور خود در پرسپولیس را 
پشت سر می گذارد، با انتشار تصویری در صفحه اجتماعی خود خبر از آغاز دور جدید زندگی 
خود داد. تصویر مورد نظر مربوط به مراسم عقد سیامک نعمتی است که در اینستاگرام وی 
منتشر شــده و او در توضیح آن آورده اســت:»از خدا روزهای زیادی را برای زندگی کردن 
قرض کرده ام؛ اما مدتی می شود که رنگ روزها زیباتر شده، امیدواری پر رنگ تر شده و شوق 

در آن موج می زند...«

توصیه مدیرعامل پرسپولیس به »کالدرون«
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به سرمربی تیمش در خصوص حضور در رقابت های جام حذفی توضیحاتی 
ارائه کرد. گابریل کالدرون، ســرمربی تیم پرســپولیس روز شــنبه به دیدار محمدحسن انصاری فرد، 
مدیرعامل این باشگاه رفت تا در خصوص شــرایط تیم پرسپولیس و مســائل مرتبط با این تیم با او به 
صحبت بپردازد. در این جلســه انصاری فرد از سرمربی تیمش خواســت تا باخت به سپاهان را فراموش 
کنند و همه توجه اعضای این تیم معطوف به جام حذفی شــود. انصاری فرد به کالدرون در این جلســه 
گفته که جام حذفی برای پرسپولیس اولویت دارد و باید بازیکنان و مربیان این رقابت ها را جدی بگیرند. 
سرمربی آرژانتینی پرسپولیس هم  به مدیرعامل باشگاهش اعالم کرد که موفقیت در جام حذفی یکی از 

اولویت های مدنظر اوست و از اهمیت این رقابت ها مطلع است.

»کریمی« از لیست استقالل کنار گذاشته می شود
محسن کریمی با بدشانسی دیگری روبه رو شد و این بار در بازی با ذوب آهن در همان نیمه اول از ناحیه زانو 
آسیب دید تا در بازگشت از اصفهان و انجام آزمایشــات تخصصی و ام آر آی، پارگی رباط صلیبی او به تایید 
پزشکان برسد. این اتفاق باعث شد تا مهاجم جوان و سرعتی آبی ها حداقل برای شش تا هفت ماه از میادین 
دور بماند، تجربه ای که او در یکی دو سال گذشته بنا به دالیل مختلف کم آن را تجربه نکرده بود و این بار باید 
درمان زانو را نیز به فهرست بلندباالی آسیب دیدگی های خود در استقالل اضافه کند. با دوری طوالنی مدت و 
تایید این آسیب دیدگی مدیران باشگاه استقالل تصمیم دارند نام کریمی را از فهرست شاگردان استراماچونی 
خارج و زمینه برای خالی شدن لیست برای خرید یک بازیکن آزاد را فراهم کنند تا مقدمات تقویت ساختار 

تهاجمی استقالل با اضافه شدن یک بازیکن داخلی یا خارجی فراهم شود.

با حضور معاون فرهنگی وزیر ورزش و جوانان؛

 سامانه مرکز جهانی رتبه بندی بازیکنان
 در اصفهان رونمایی شد

با تالش اصفهانی ها برای اولین بار در ایران سامانه رنکینگ یا همان مرکز جهانی رتبه بندی بازیکنان 
رونمایی شد. عصر روز شــنبه، مرکز بازی های دیجیتال اصفهان در مجموعه پرواز شاهد یک اتفاق 
بســیار تاریخی در حوزه ثبت آمار و اطالعات ورزشــی در فضای تحت وب بود و سامانه مرکز جهانی 
رتبه بندی بازیکنان به آدرس ranking.rezvanigame.com در اصفهان رونمایی شد. در این 
مراسم جعفر سطوتی، معاون فرهنگی وزیر ورزش به عنوان مهمان ویژه حضور پیدا کرده بود. رسول 
رضوانی، مدیر هلدینگ و صاحب امتیاز ســایت رنکینگ بازی فیفا و pes، گفت: این سایت در ابتدا 
به صورت آزمایشی آغاز به کار کرده و بیش از یک دهه روی اجرای آن کار مطالعاتی انجام شده است. 
رضوانی تاکید کرد: در حال حاضر هر ورزشکاری و در هر رشته ای حتی آنهایی که در خانه با یکدیگر 
بازی می کنند، می توانند با مراجعه به این سایت اطالعات ورزشی و عملکردی خودشان را ثبت کنند 
تا در ادامه بتوان به عنوان یک مرجع از آن اســتفاده کرد. مدیر هلدینگ رضوانی همچنین وعده داد 
که در اواسط آبان مســابقات محلی فوتبال، فوتسال، فوتبال دســتی، فیفا، pes و تنیس روی میز با 
حضور همه عالقه مندان برگزار شــود. در ادامه جعفر ســطوتی، معاون فرهنگی وزیر ورزش ضمن 
برشمردن دغدغه های اساســی وزارت در حوزه توســعه ورزش همگانی و توجه به اقتصاد ورزشی، 
گفت: این اتفاق مهم که در اصفهان رونمایی شــده می تواند اهداف مهمــی مثل هدایت بازیکنان به 
سمت نشاط، کارآفرینی و تغییر سبک زندگی را سبب شــود. در پایان هم با حضور جمعی از مدیران 
 ورزش اصفهان، مراسم رونمایی از این سامانه برگزار شد و سایت رنکینگ در اختیار عالقه مندان قرار 

گرفت.

شجاع خلیل زاده، مدافع تیم فوتبال پرسپولیس اعتقاد دارد وضعیت 
دیدار با سپاهان به خاطر حواشی که وجود داشت از حالت عادی خارج 
شده بود؛ اما هنوز فرصت برای جبران شکســت وجود دارد. خلیل زاده 
گفت: »یکی از بهترین بازی های خود را مقابل ســپاهان انجام دادیم و 
امیدوار بودیم با نتیجه خوبی به پیروزی برســیم. البته سپاهان نیز در 

این فصل به تیم قدرتمندی تبدیل شده و دیدید که آنها با حرفه ای گری 
از ما امتیاز گرفتند. این تازه شــروع لیگ است و ضمن احترام و تبریک 
به ســپاهانی ها این را می گویم که ما زمان زیادی برای جبران شکست 
مقابل سپاهان در اختیار داریم.« خلیل زاده اضافه کرد: »همه بازیکنان 
تالش خود را کردند ولی یکســری اتفاقات از جمله حواشی این بازی 
تمرکز بازیکنان را به هم ریخت. من کارشناس داوری نیستم که در مورد 
صحنه های مشکوک صحبت کنم؛ اما فکر می کنم مسائلی به وجود آمد 
که باعث شد تمرکزمان از بین برود به خصوص برخی صحنه ها که داور 

با ســوت های خود مانع از ادامه بازی شد. به 
هر حال هر چه بود، گذشــت و 

باید به فکــر بازی های بعدی 
باشیم؛ اما این دیدار هرگز از 
یادم نمی رود. این را هم اضافه 
کنم که هیچ یک از بازیکنان 
پرســپولیس، کوچک تریــن 

توهینی به داور نکردند.«

 واکنش »شجاع« به بی احترامی ها
 به داور بازی با سپاهان

سمیه مصور
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ابزارهای آتش نشانی  به روز شده است
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

 برگزاری هفته قرآن و عترت 
استان اصفهان در دی ماه

مدیر گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان در جلسه رؤسای ادارات 
فرهنگ و ارشاد اســالمی شهرستان های استان 
اصفهان گفت: قرار اســت هفته قــرآن و عترت 
استان اصفهان به منظور توسعه و ترویج فرهنگ 
معارف قرآن و عترت و شناسایی فعاالن قرآنی در 
زمینه های فرهنگی هنری در دی ماه برگزار شود. 
حجت االســالم ابوالفضل یعقوبی با بیان اینکه 
امســال هجدهمین دوره آزمون سراسری قرآن 
و عترت )پنجشنبه ســوم بهمن( برگزار خواهد 
شد، افزود: آزمون الکترونیکی قرآن و عترت نیز 
25 و 26 دی ماه برگزار می شود و هیچ محدودیت 
جنسی و سنی در این آزمون ها نخواهیم داشت. 
وی، برگزاری آزمون قرآنی را روشی برای جذب 
بودجه قرآنی دانست و خاطرنشان کرد: زمان ثبت 
نام در هجدهمین دوره آزمون سراســری قرآن و 
عترت از )12 آبان تا 12 آذر( بوده و حداقل نمره 
قبولی در آزمون کتبی 70 و در آزمون الکترونیکی 

80 در نظر گرفته شده است.

 پرواز آرزوهای کودکان
 در چهل تکه آرزو

کودکان 6 تا 12 ســال می توانند در برنامه ای در 
قالب چهل تکه آرزو، آرزوهای خود را به پرواز در 
آورند. مدیر خانه کودک با بیان اینکه برنامه »چهل 
تکه آرزو« به مناسبت 16 مهر روز جهانی کودک 
برنامه ریزی شده گفت: در این برنامه کودکان 6 
تا 12 سال آرزوهای خودشــان را روی پارچه ای 
در اندازه ۳0*۳0 می نویسند یا نقاشی کرده و تا 
هفته اول مهر به مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان 
تحویل می دهند. زهرا کاظمی افزود: با همه این 
پارچه ها ابر بالن چهل تکه ســاخته می شود که 
در روز 16 مهر به مدت چند روز مقابل شهرداری 
مرکزی جنب ارگ جهان نما نصب می شود. روز 
جهانی کودک 20 نوامبر است؛ اما هر کشوری یک 
روز خاص را به عنوان روز کودک نام گذاری کرده و 
جشن می گیرد. این روز در ایران هر ساله 8 نوامبر 
و 16 مهر برگزار می شود و برای این مناسبت یک 
هفته را به عنوان هفته ملی به کودکان اختصاص 
داده اند. عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر 
از برنامه هــای ویژه کودک می توانند با شــماره 

۳6275040 تماس حاصل کنند.

 پایان آبان، آخرین مهلت
 ثبت نام برای بادکنک طالیی

عالقه منــدان بــرای ارســال آثار بــه دومین 
جشــنواره نمایش نویســی کودک و نوجوان با 
نــام »بادکنک طالیــی« تا پایان آبــان فرصت 
دارند. دبیر دومین مســابقه نمایش نامه نویسی 
کودک و نوجــوان با بیان اینکــه آخرین مهلت 
ارســال آثار تا ۳0 آبان ماه و پایان داوری و اعالم 
نتایج بهمن اعالم شــده، گفت: عالقــه مندان 
 برای دریافــت دفترچه بــه نشــانی اینترنتی

 www.shahrvandi-isf.ir مراجعه و آثارشان 
 honartalar@gmail.com را بــه نشــانی
ارسال کنند. احمد رضایی افزود: دومین مسابقه 
نمایش نویسی کودک و نوجوان در دو محور آزاد و 
شهروندی و در بخش های ۳ تا 6 سال، 7 تا 9 سال، 
10 تا 12 سال و 1۳ تا 15 سال برگزار می شود. وی 
گفت: اولین مسابقه نمایش نامه نویسی کودک و 
نوجوان سال گذشته در اصفهان برگزار شد که از 
162 اثر شرکت کننده از سراســر کشور 12 اثر 

آماده چاپ و 20 اثر انتخاب و حائز رتبه شد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان خبر داد:

 اصفهان پیشتاز پروژه های
 نیمه تمام در کشور

اصفهان، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی 
اســت، یکی از قطب های فرهنگــی، صنعتی و 
اقتصادی کشور است که از پرچمداران پرداخت 
مالیات در کشور محسوب می شــود؛ اما با این 
وجود ســهم کمی از بودجه را دارد، موضوعی 
که خود را در پروژه های بزرگ نیمه تمامی که 
سال هاست در اصفهان عملیاتی شده؛ اما به اتمام 

نرسیده نشان می دهد.
 رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اصفهان در خصوص سهم اصفهان از طرح های 
نیمه تمام دولتی به مهر گفت: در حال حاضر در 
کشور 5 هزار طرح ملی و 65 هزار طرح استانی 
نیمه تمام وجود دارد که ســهم استان اصفهان 

برابر با سه هزار طرح است.

شهردار اصفهان:
 ابزارهای آتش نشانی

 به روز شده است
شهردار اصفهان در حاشیه مراسم رژه نیروهای 
پیاده و سواره ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری اصفهان اظهــار کرد: هفتم 
مهرماه که به نام »روز آتش نشــان« نام گذاری 
شده را به تمام آتش نشانان جان بر کف که برای 
آســایش و آرامش مردم از جان و دل ایثارگری 
می کنند، تبریک می گویــم. قدرت ا... نورزی با 
بیان اینکه طی دوسال گذشــته در چند حوزه 
در آتش نشــانی پیشــرفت های چشمگیری 
داشتیم، افزود: براســاس مصوبه سال گذشته 
شورای اسالمی شهر اصفهان مقرر شد که تعداد 
ایستگاه های آتش نشانی در شهر افزایش یابد. 
وی با بیان اینکه بیســت و پنجمین ایســتگاه 
آتش نشانی شهر در محله اطشاران افتتاح شد 
و مورد بهره برداری قرار گرفت، افزود: به زودی 
در ناژوان و مناطق یک، هشــت، 14 و در کنار 
ساختمان نمایشگاه بزرگ اصفهان ایستگاه های 
آتش نشــانی جدید را احــداث خواهیم کرد. 
نوروزی با تاکید بر اینکه تجهیزات آتش نشانی 
اصفهان نسبت به دو سال گذشته بسیار متفاوت 
شــده، وســایل نقلیه مجهز خریداری شده و 
تمامی ابزارهای مورد نیاز در بخش های مختلف 
آتش نشانی جدید و به روز شــده است، گفت: 
معتقدیم شرایط آتش نشانی در مسیر کنونی، 
کیفیــت الزم و جایگاه واقعی خــودش را پیدا 

می کند.

معاون عمران شهری شهردار خبر داد:
پیشرفت ۴۲ درصدی تکمیل 

پروژه سالن اجتماعات گلستان 
شهدا

معاون عمران شهری شــهردار اصفهان اظهار 
کرد: پروژه ســالن اجتماعات گلستان شهدا در 
ادامه فاز نخست که شــامل احداث فونداسیون 
سالن اجتماعات و پارکینگ گلستان شهداست، 
از فروردین ماه ســال جاری در دست اجرا قرار 
گرفت و تاکنون 42 درصد پیشرفت داشته است. 
ایرج مظفر تصریح کرد: فاز دوم این پروژه شامل 
اجرای نازک کاری پوشــش سقف، کف سازی، 
تاسیســات برقی و مکانیکی، محوطه سازی و 
نماکاری به صورت پوشــش ســقف هذلولی و 
اجرای نمای ســنتی و مدرن با تلفیق مذهبی 
بوده که بــا هزینه اجرایــی 17 میلیارد تومان 
در دست اجراســت و طبق برنامه ریزی صورت 
گرفته تا پایان بهمن ماه ســال جاری فاز دوم به 
بهره برداری خواهد رسید. معاون عمران شهری 
شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: فاز اول پروژه 
سالن اجتماعات گلستان شهدا در مردادماه سال 
گذشته در یک زمان بندی بسیار سریع در زمان 

کمتر از یک سال و نیم تکمیل شد.
وی ادامــه داد: کلنــگ ایــن پــروژه کــه در 
 محل ضلع شــرقی گلســتان شــهدا و جنوب

 لســان االرض قرار گرفته و از جنوب به خیابان 
سجاد منتهی می شــود، در بهمن ماه سال 95 
زده شــد و عملیات اجرایی آن شــامل احداث 
فونداسیون و سفت کاری ســالن اجتماعات و 
احداث پارکینگی با ظرفیــت 150 خودرو در 
مساحت ۳200 مترمربع، احداث اتاق تاسیسات 
و نیز رمپ ورودی و خروجی با هزینه ای بالغ بر 
ســه میلیارد و 400 میلیون تومان اجرایی شد 
که اعتبارات اجرایی آن تاکنون عمدتا توســط 

شهرداری تامین شده است.

نودو پنجمین جلسه علنی شورای 
شهر اصفهان صبح دیروز در حالی 
برگزار شد که یک میهمان ویژه داشت، میهمانی که 
به گفته خودش برای اولین بار است که در این مدت 
دو ســال و نیم از شروع کار شــورای پنجم در این 
جلسه حاضر می شود. فرمانده سپاه حضرت صاحب 
الزمان )عج( اســتان اصفهان در این جلسه هم از 
افتخار آفرینی های رزمندگان اصفهانی در هشــت 
ســال دفاع مقدس ســخن گفت و هــم از برخی 
مشــکالت مناطق حاشیه ای شــهر که اگر هرچه 
ســریع تر به آن ها رســیدگی نشــود آسیب های 
اجتماعی ناگواری برای اصفهــان به دنبال خواهد 
داشت. سردار ســرتیب دوم پاســدار مجتبی فدا 
توصیه ای به اعضای شورای شهر هم داشت و از آنها 
خواســت که درگیر حاشیه نشــده و اگر به دنبال 
ماندن در این عرصه هستند، مســابقه خدمت به 

مردم را فراموش نکنند.
شهرداری مجموعه ای است که بیشترین 

ارتباط را با مردم دارد
سردار مجتبی فدا در این جلسه، مجموعه شورای 
شــهر را تنها نهاد شهری دانســت که در مجموعه 
عمومی با رای مردم برای ارائه خدمات بیشــتر در 
شهرها و روستاها فعال شــده است و در این زمینه 
اظهار کرد: بی نظیرترین مجموعه ای که بیشترین 
خدمات و ارتباط را با مردم دارد مجموعه شهرداری 
است، در کل کشور مجموعه ای این چنین نداریم 
که شــبانه روز در ارتباط مســتقیم با مردم باشد؛ 
هرگونه حرکت، اقدام و کوچک ترین کمبودی در 
حوزه صنفی و اجتماعی می تواند مشــکل امنیتی 

ایجاد کند.
وی ضمن تبریــک روز آتش نشــانی ادامه داد: در 
هرکدام از قســمت های مجموعه خدمات شهری 
از جمله فضای ســبز، آرامســتان ها، اتوبوسرانی و 
تاکســیرانی اگر کوچک ترین خأل و عدم رسیدگی 
باشــد چون ارتباط با بدنه مــردم دارند می توانند 
تاثیرات بســزایی در خدمات یا نارسایی ها داشته 

باشند.
فدا در ادامه گفت: درخواســت و انتظار این است 
که به معضــالت و مشــکالت مجموعه هایی که با 
شهرداری در ارتباط هستند توجه ویژه شود که در 
ایام و مناسبت های خاص نخواهیم در شرایط کف 
خیابان با مــردم از نزدیک برخوردی صورت دهیم 
چون همه این ها مردم این ســرزمین هستند، اگر 
به واســطه دفاع مقدس یک دهم شهدای جنگ را 
تقدیم کردیم صرفا اسالم، قرآن، والیت و آسایش و 

آرامش مردم در مملکت مدنظر بوده است.
شــاخص های اصفهان در دفاع مقدس

 بی نظیر است
فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان 
با اشــاره به اینکه شــاخص های اصفهان در دفاع 
مقدس بی نظیر است، بیان کرد: یک ششم شهدای 
دانش آموز، یک چهارم شــهدای ورزشــکار و یک 
پنجم شــهدای روحانی متعلق به استان اصفهان 
است، همچنین بیشترین خانواده دارای 2 شهید را 
در استان اصفهان داریم، استان اصفهان بیشترین 

تعداد جانباز باالی 25 درصد را دارد.
وی در ادامه به اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان 
توصیه کرد کــه اگر یک بار می خواهید در شــورا 
حضور پیدا کرده و یک بار امتحان شوید هر کاری 
می خواهید انجام دهید؛ اما اگر به دنبال ادامه حضور 
و خدمت رسانی هســتید درگیر حواشی نشوید و 
مسابقه خدمت رسانی به این مردم را سرلوحه کار 

خود قرار دهید.
وی با اشــاره به اینکه این توصیه را به اعضای دوره 
قبلی شورا هم داشــتیم، عنوان کرد: از گروه هایی 
هم که با آنها اختالف سلیقه دارید استفاده کنید، 
ظرفیت های پنهانی در مجموعه ها وجود دارد که 
به ما مراجعــه می کنند، خواهــش می کنم از این 

ظرفیت ها نیز استفاده کنید.
ابایی نداشته باشید که زیر سوال بروید

فدا با بیان اینکه در شــهر کارهای فرهنگی زیادی 
انجام می شــود آنها را هم مشــارکت دهید، ابراز 
کرد: مدیریت شــهری و اعضای شــورای شــهر 
سیاســت گذاری و هدایت را انجام دهنــد؛ اما از 

ظرفیت ســایر دســتگاه هایی که هم کار فرهنگی 
تاثیرگذار انجام می دهند از جمله مساجد، هیئات 
و پایگاه های بسیج اســتفاده کنید. فرمانده سپاه 
صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهــان تاکید کرد: 
شفافیت همه جا خوب است همه جا شفاف باشید، 
هیچ ابایی نداشته باشید که زیر سوال بروید. فدا با 
اشاره به مشــکالت مناطق حاشیه ای اصفهان و به 
صدا درآوردن زنگ خطر بیان کــرد: مردم در این 
مناطق درگیر معضالتی هستند که اگر در مباحث 
عمرانی و شــهری کم توجهی شود در سایر مناطق 
شــهر هم تاثیرگذار خواهد بــود، مباحث اعتیاد، 
طالق، اراذل و اوباش و حاشیه نشــینی در شــهر 

اصفهان در حال باال رفتن است.
نام گذاری معابر به نام شــهدا استمرار پیدا 

خواهد کرد
رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان نیز در این 
نشست با اشــاره به هفته دفاع مقدس اظهار کرد: 
سپاه پاسداران همواره مایه ایجاد امنیت بوده و به 
همین سبب از اقدامات سردار فدا و سپاه پاسداران 
اصفهان تشکر می کنیم و خود را مدیون فداکاری ها 
ایشان دانسته و برایشان آرزوی توفیق دارم. علیرضا 
نصراصفهانی با تشکر از شهردار اصفهان و معاونان او 
برای اقداماتی که باعث سرافرازی مردم شده است، 
افزود: ایام عید قربان تا عید غدیر، برنامه های ورود 
به محرم و تغییر فضای شهر در دفاع مقدس متاثر 
از اقدامات مدیریت شــهری با کمک معاونت های 
مختلف بوده و پس از این نیز این روند ادامه خواهد 
داشت. رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در این 
جلسه که باحضور فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( 
اصفهان برگزار شــد، با بیان اینکه همانند گذشته 
نام گذاری معابر به نام شــهدا استمرار پیدا خواهد 
کرد، ادامه داد: در ســایه هم افزایــی می توانیم به 
مشــکالت مردم رســیدگی کنیم و تقاضا داریم 
آرامش برای اعضای شورای شهر وجود داشته باشد 
و از گسترش شــایعات در خصوص اقدامات شورا 

جلوگیری شود.

درگیر حاشیه نشوید
 توصیه فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان به اعضای شورای شهر:

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری 
مساجد استان اصفهان در جلسه رؤسای ادارات 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان های استان 
اصفهان به بیان توضیحاتی پیرامون فعالیت ها 
و برنامه های ســتاد کانون های فرهنگی هنری 

مســاجد پرداخت و گفت: بیمه مســئولیت و 
حوادث اعضــای کانون هــای فرهنگی هنری 
مساجد از سال گذشــته آغاز شده و امیدواریم 
اعضا نســبت به ارســال مدارک خــود در این 
خصوص اقدام کنند. حجت االسالم »محمدرضا 
نیستانی« با اشــاره به ســامانه ملی بچه های 

مســجد خاطرنشــان کرد: تا کنــون قریب به 
10 هــزار برنامه اوقات فراغــت از فعالیت های 
فرهنگی، هنری و مذهبی کانون های مســاجد 
استان اصفهان در سامانه بچه های مسجد ثبت 
شده است. وی افزود: اقدامات ستاد کانون های 
مســاجد تاکنون نتوانسته به خوبی 
عرضه شود و باید از ظرفیت رسانه ها 
در این زمینه بیشــتر استفاده شود، 
سامانه بچه های مســجد هم با این 
رویکرد طراحی و راه اندازی شــده 
است. حجت االســالم نیستانی به 
رویکردهای چند منظوره کانون های 
مســاجد اشــاره کــرد و گفــت: 
فعالیت هــای کانون های مســاجد 
در چهار حوزه فرهنگ، هنــر، فضای مجازی و 
بین الملل انجام می شود. هنر ابزار مهمی برای 
انتقال فرهنگ اســت و فضای مجازی هم یکی 
از ابزارهای مهم در این راستاست که کانون های 
فرهنگی در این حوزه ضعیف و به شکل سنتی 

عمل می کنند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان  خبر داد:

ثبت 10 هزار برنامه اوقات فراغت در سامانه بچه های مسجد

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد میمه 

آگهی مزایده
دانشگاه آزاد اسالمی واحد میمه در نظر دارد یک باب بوفه دانشجویی به مساحت 80 متر مربع و یک باب انتشارات دانشجویی به مساحت 
46 متر مربع واقع در سایت اصلی خود را بطور جداگانه یا یکجا از طریق اجاره به شرکت ها یا افراد واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان 
دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری پس از تاریخ انتشار این آگهی به سایت 
اینترنتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد میمه به آدرس www.iaumeymeh.ac.ir )قسمت مزایده / مناقصه( و یا دبیرخانه واحد مراجعه 

نماید.
شرایط مزایده:

1- سپرده شــرکت در مزایده برای هر یک از مکان های فوق الذکر 10/000/000 ریال )ده میلیون( ریال می باشد که می بایست به حساب 
شماره 0216230419007 بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد میمه واریز و یا در قالب ضمانتنامه معتبر بانکی با موضوع شرکت در 

مزایده ارائه گردد.
2- پیشنهاد قیمت هر یک ازمکان های مذکور باید در پاکت های جداگانه باشد.

۳- هزینه چاپ آگهی به طور مساوی بر عهده برندگان مزایده می باشد.
4- دانشگاه در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات اختیار تام دارد.

5- بابت خرید هر یک از اسناد مبلغ 100000 )یکصد هزار( ریال به حساب شماره 0216230419007 بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد میمه واریز و اصل فیش را همراه با اسناد ارسال نمایند.

6- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره همراه 091۳2099۳07 )آقای حدادی( تماس حاصل فرمایید.
آدرس: میمه- خیابان انقالب اسالمی- بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسالمی واحد میمه- دبیرخانه کمیسیون واحد- تلفن 0۳1-45422828 

فرمانده لشکر 14 امام حســین )ع( صبح دیروز در مراسم بازگشت 
رزمندگان لشکر 14 امام حسین )ع( از ماموریت مرزی جنوب شرق 
کشــور و تجدید بیعت با مقام شامخ شــهیدان اظهار داشت: هفته 
دفاع مقدس بزرگداشت دفاع و ایستادگی و هفته ای پر خیر و برکت 
است، خداوند در قرآن کریم می فرماید پاداش جهاد و وفای به عهد 

بهشت برین است. 
سرهنگ پاسدار محمد هاشــمی پور با تقدیر و تشکر از رشادت های 
رزمندگان لشکر مقدس 14 امام حســین )ع( طی ۳ سال گذشته 
در ماموریت جنوب شــرق کشــور تصریح کرد: انقالب اسالمی در 
قله افتخارات دنیا ایســتاده و فرمایشــات مقام معظــم رهبری در 
 چند سال اخیر ریشــه در ایســتادگی دارد و مقاومت رمز پیروزی

 است. فرمانده لشکر 14 امام حسین )ع( خاطرنشان کرد: رزمندگان 
سپاه اســالم بر این موضوع تاکید دارند و بر اساس روحیه جهادی 
پیش می رونــد و نهادینه شــدن روحیه جهادی حالل مشــکالت 
در کشور و پیشرفت های کشور و انقالب اســالمی در دنیا بی نظیر 
است. وی ادامه داد: منطقه جنوب شرق یکی از سخت ترین مناطق 

مرزی کشور است و بیشترین حمایت های مادی از سوی دشمن به 
گروهک های تروریستی در این منطقه انجام شده و رزمندگان لشکر 

14 امام حســین )ع( اجازه ورود این گروهک ها را به کشور ندادند. 
هاشمی پور بیان کرد: لشکر 14 امام حسین )ع( با شهادت 27 تن از 

یارانش در منطقه مرزی گام دوم انقالب را عملی کرد، گروهک های 
تروریستی لحظه ای برای ورود به کشــور دریغ نمی کردند و در اوج 
نامردی و پستی عملیات کور تروریستی را در عمق 400 کیلومتری 
مرز ایران و پاکستان و با حمایت مادی و معنوی غربی ها و عربستان 

انجام دادند.
آبروی امروز ایران از گفتمان مقاومت است

مســئول نمایندگی ولی فقیه در لشــکر 14 امام حسین )ع( نیز در 
این مراسم اظهار داشت: لشکر 14 امام حسین )ع( 27 تن از یاران 
خود را در راه این کشــور فدا کرد و گام دوم راه ایســتادگی است. 
حجت االسالم ابوالفضل پیراســته گفت: آبروی اکنون ملت ایران از 
گفتمان ایستادگی و مقاومت اســت و هسته های بسیاری در جهان 
تشکیل داده است. مســئول نمایندگی ولی فقیه در لشکر 14 امام 
حســین )ع( تصریح کرد: در تهدید اخیر جمهوری اسالمی پس از 
حمله جبهه انصارا... یمن به پاالیشگاه عربستان، مقام معظم رهبری 
فرموند گفتمان ایســتادگی و مقاومت در اولویت است. لشکر امام 

حسین )ع( نیز در مرزهای جنوب شرق کشور ایستادگی است.

فرمانده لشکر 14 امام حسین )ع( مطرح  کرد:

رزمندگان لشکر 1۴ امام حسین )ع( اجازه ورود گروهک های تروریستی را به کشور نمی دهند
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

در نشست خبری بیست و پنجمین نمایشگاه اتوکام مطرح شد:

فناوریاطالعاتوارتباطاتپیشرانتوسعهکشورمیشود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در جمع فعاالن در واحد 
بهره برداری اظهار کرد: تولید ارزش از منابع و افزایش بهره وری در استفاده 
از تاسیسات نقش بارز بهره برداران در صنعت آبفاست؛ چرا که ضعیف ترین 
استراتژیک راهبردی در واحد بهره برداری نداشتن برنامه برای تامین پایدار 

خدمات به شیوه نوین به مشترکین خواهد بود.
مهندس هاشــم امینی با اشــاره به اینکه تاسیســات و منابــع در اختیار 
بهره برداران قــرار می گیرد تا شــاهد ارائه خدمات بهینه به مردم باشــیم، 
خاطرنشــان کرد: در چند سال اخیرشرکت آبفای اســتان اصفهان به رغم 
چالش های مالی اقدام به تهیه و به کارگیری تاسیسات و تجهیزات نوین در 
صنعت آبفا کرد بنابراین از بهره برداران انتظار می رود به بهترین شکل ممکن 

از این تجهیزات در راستای خدمت رسانی مطلوب به مردم اسفاده کنند.
وی واحد بهره برداری آبفا را به بخش اورژانس شرکت تشبیه کرد و ادامه داد: 
مردم از فعاالن در صنعت آبفا توقع خدمات پایدار در هر شرایطی را دارند، پس 
بهره برداران حتی هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه باید با رفع سریع حادثه 

درصدد ارائه خدمات مستمر باشند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان برخورداری بهره برداران از 
دانش روز را خواستار شد و خاطرنشان ساخت: فعاالن در واحد بهره برداری 
به جهت افزایش بهره وری باید از دانش روز بهره مند باشــند چرا که دیگر 
نمی توان به روش سنتی، خدمات گسترده و مســتمر در اختیار مشترکین 

قرار داد.
وی گفت: بهره برداران خالق می توانند با ارائــه طرح های خالقانه و بدیع، 
راندمان خدمات به مردم را افزایــش دهند که این امر هدف غایی صنعت به 

شمار می آید،براین اساس بهره برداران نباید دچار روزمرگی شوند.
مهندس هاشم امینی یکی دیگر از ویژگی های بهره برداران را تالش شبانه 
روزی در راستای خدمات رســانی پایدار به مردم دانست و تصریح کرد: در 
سال های اخیر شــرکت آبفای اصفهان به رغم کمبود منابع آبی و از سویی 
افزایش 600 هزار مشترک توانست با تالش شبانه روزی آب شرب بیش از 4 

میلیون مشترک در سطح استان را تامین کند.

وی، کاهش آب بدون درآمد را در تمام مناطق و شهرســتان های اســتان 
خواستار شــد و بیان کرد: در حال حاضر میزان آب بدون درآمد در استان 
اصفهان حدود 16 درصد است که کمترین میزان در کشور محسوب می شود 
اما با این وجود در برخی از شهرســتان ها رقم آب بدون درآمد بیش از حد 

متعارف است که باید این روند مهار شود.
در ادامه این نشست رییس گروه نگهداری، تعمیرات بخش آب، شبکه های 
توزیع و مخازن شرکت مهندسی آب وفاضالب کشوربا اشاره به بازدیدی که 
از تاسیسات صنعت آبفا در کشور ژاپن داشتند، گفت: ارائه خدمات پایدار در 
صنعت آبفای ژاپن بر مبنای پیاده سازی و تمرکز بر استقرار مدیریت دارایی 

صورت می گیرد.
 معصومه مهدی بادی افزود: مدیریت دارایی در ژاپن بر اساس برنامه ریزی، 
تعیین استراتژیک، افزایش بهره وری و تولید ارزش انجام می شود که در این 
میان طرح ریزی دقیق به منظور اصالح، بازسازی شبکه آب برای رسیدن به 

میزان هدر رفت به صفر مد نظر قرار گرفته است.
وی با اشــاره به کاهش میزان هدر رفت آب در شهر هیروشیمای ژاپن بیان 
کرد: بعد از حمله شیمیایی به شهر هیروشیما در جنگ جهانی دوم، میزان 
هدر رفت آب در سال 1949 در این شهر بیش 56/7 درصد بوده این درحالی 
است که با برنامه ریزی درزمینه اصالح شبکه های فرسوده این رقم در سال 

2018 به کمتر از 2/67 درصد رسیده است.
 رییس گروه نگهداری، تعمیرات بخش آب، شبکه های توزیع و مخازن شرکت 
مهندسی آب وفاضالب کشوراعالم کرد: در حال حاضر میزان هدر رفت واقعی 

آب درژاپن حدود 9/9 درصد است.
وی با اشــاره به چگونگی طرح ریزی در قالب اصالح و نگهداری از شــبکه 
آب و تاسیســات عنوان کرد: پهنه بندی، مدیریت فشار، نشت یابی، تحلیل 
هیدرولیکی منابع آب، پایش روزانه فشار و دبی آب در هر زون مبنای برنامه 
ریزی جهت نگهداری از تاسیســات است  این در حالی اســت که اولویت 
بازسازی شبکه آب بر اســاس طول عمر شــبکه، ارزیابی کارکرد و میزان 

فرسودگی لوله ها خواهد بود.   

یادداشت

ضرب االجل ها، نیروهای کاری بســیار قدرتمندی هســتند که 
مهم ترین وظایف را مشخص می کنند، تمرکز به وجود می آورند و 
ما را به سمت اتمام کارها سوق می دهند. به همین دلیل است که 
پروژه های بدون ضرب االجل برای هفته ها، ماه ها و حتی سال ها در 
لیست کارهای مان خاک می خورند. در این مطلب راجع به همین 
مشکل صحبت خواهیم کرد و پس از مقدمه ای کوتاه، سه راهکار را 
برای ایجاد انگیزه در به پایان رساندن پروژه های بدون ضرب االجل، 

معرفی می کنیم. 
1- تعیین ضرب االجل

اگر پروژه ای ضرب االجل ندارد، به این معنا نیســت که خودمان 
نمی توانیم برای آن ضرب االجل تعیین کنیم. مثال می توانیم موعد 
مشخصی برای به اتمام رساندن پروژه موردنظر تعیین کنیم و هر 
هفته زمانی را برای رسیدگی به آن کنار بگذاریم. یا زمان مشخصی 
در روز را به پیش بردن کارهای مرتبط بــه آن اختصاص دهیم.

تعهداتی را که در این رابطه بــرای خودتان ایجاد کرده اید، جایی 
یادداشت کنید. بهترین انتخاب، تقویمی است که در آن وظایف و 
تاریخ رسیدگی به آنها را یادداشت می کنید. اگر می دانید در اوقاتی 
که سرتان شلوغ است، جایی برای رســیدگی به کارهای بدون 
ضرب االجل ندارید، زمانی را تعیین کنید که سرتان خلوت تر است 

و می توانید واقعا به تعهدی که داده اید عمل کنید.
وقتی موعدی را برای به اتمام رســاندن پروژه )یا بخش هایی از 
آن( تعیین می کنید، درک بهتری از اولویت آن پیدا خواهید کرد. 
به عالوه، چنین شرایطی در شما حس ضروری بودن کار را ایجاد 
می کند.در همین حین که به زمان بندی وظایف تان فکر می کنید، 
تعداد کارهایی را که زمان اتمام مشــخصی ندارند و باید به آنها 
رسیدگی کنید، مشخص کنید. اگر تعداد این کارها زیاد است، با 
اختصاص دادن هر ماه به یکی از آنها، شانس پیشرفت خود را در 

انجام کار بیشتر خواهید کرد.

 با به کار گیری این روش ها به خودتان
 برای پایان دادن کارها انگیزه دهید

عکس روز

دوخط کتاب

چطــوره؟ چــه بازی هایــی رو 
دوســت داره؟ پروانــه جمــع 
می کنــه یــا نــه؟ می پرســن 
چندسالشه؟ چندتا برادر داره؟ 
وزنش چقــدره؟ پدرش چقدر 
حقوق می گیره؟ و تازه بعد از 
این سواالس که خیال می کنن 

طرف رو شناختن!

»آنتوان دوسنت اگزوپری« 
شازده کوچولو

ماجــرای عشــق آدم 
بزرگ هــا به اعــداد و 

ارقام
آدم بزرگ هــا عاشــق عــدد 
و رقم انــد. وقتــی بــا اونــا 
از یــک دوســت تــازه حــرف 
ازتــون  هیچوقــت  بزنــی، 
در مــورد چیزهای اساســی 
ســوال نمی کنــن، هیچوقت 
نمی پرســن آهنــگ صداش 

یکی از بزرگ ترین نگرانی های افراد درباره ســفرهای طوالنی مدت این است 
که همسفران شان از چه قشری هستند یا تا چه حد سر و صدا و شلوغی ایجاد 
می کنند. اکنون به مســافران خطوط هوایی ژاپن فرصتی داده می شــود تا 
صندلی هایی را که از نوزادان تا کودکان دو ســاله رزرو شده، شناسایی کنند. 
خطوط هوایی ژاپن با این روش تضمین می کند که مســافران حساس تا حد 
امکان از کودکان دور شوند. هشدار خطوط هوایی ژاپن در مورد کودکان بین 8 
روز تا دو ساله اعمال می شود. کابوس بودن در یک پرواز طوالنی با یک کودک 

که دائما گریه می کند، موضوعی فراتر از سطح تحمل بسیاری از افراد است.

راهکار ژاپنی ها برای آرامش مسافران هواپیما

چهارده عضو از یک خانواده شــلوغ برزیلی، به دلیل یک بیماری ژنتیکی 
نادر با شش انگشت در هر دست و شش انگشــت روی هر پا متولد شدند. 
این خانواده هم به تعدادشان و هم به تعداد انگشتان شان افتخار می کنند 
و حسابی معروف شده اند. این شش انگشــتی ها به گفته خودشان زندگی 
کامال عادی دارند و این ویژگی آنها باعث نشده اســت در کارهای روزمره 
دچار مشکل شــوند؛ اما از آن جاکه اندازه دست شان کمی بزرگ تر از حد 
طبیعی اســت، برای بازی در بســکتبال، دروازه بانی فوتبال و نوازندگی 

موسیقی بسیار موفق اند. 

یک خانواده با 14 عضو 6 انگشتی!

اگر فکر می کنید جابه جا کردن خانه، کل ساختمان یک خانه را می گویم، فقط 
توی کارتون ها ممکن می شود، باید بگویم که اشــتباه می کنید. یک عمارت 
تاریخی 260 ســاله در آمریکا جابه جا شــد؛ آن هم 80 کیلومتر. قضیه از این 
قرار اســت که یک خانواده احتماال مایه دار، از این عمارت تاریخی خوش شان 
می آید ولی دل شان می خواسته خانه شان رو به دریا باشد. این طور وقت ها آدم ها 
راه شان را می کشند و می روند دنبال خانه مشرف به دریا اما این خانواده، عمارت 

محبوب شان را برمی دارند و با قایق می برند به منطقه دلخواه شان. 

خانه قدیمی به راه افتاد!

آغاز پیاده روی 
اربعین 1441

همزمان با ۲۸ محرم، مصادف 
با سالروز ورود کاروان اسرای 
کربال به شــام، آیین بزرگ 
پیاده روی اربعین حســینی 
در عــراق، از منطقه »رأس 
البیشــه« اســتان بصره، 
جنوبی ترین نقطه عراق، به 
سمت کربالی معلی آغاز شد. 
رأس البیشــه در فاصله ۵۰۰ 
کیلومتری جنــوب کربال در 
منطقه فــاو و نزدیک به مرز 

اروند واقع شده است.

 مهسا احمدی

  

نشست خبری بیســت و پنجمین نمایشگاه اتوکام با 
حضور محسن مهربانی، مدیر کل فناوری و اطالعات 
استانداری اصفهان، محمد اطرج، مدیر سازمان نظام صنفی رایانه ای 
کشــور، عبدالمجید نایب زاده، مدیر نمایشــگاه های داخلی استان 
اصفهــان و جمعی از اصحاب رســانه در ســالن کنفرانس شــرکت 

نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار شد.
 مدیر نمایشــگاه های داخلی اســتان اصفهان با اشــاره بــه اینکه
  ایــن نمایشــگاه در بخش هــای ماشــین های اداری و نــوآوری و

 تجهیزات و اتوماســیون همزمان با سیاســت روز کشور برگزار شد، 
اظهار کرد: این نمایشــگاه با تغییر رویکرد و اهــداف با عنوان رونق 
دولت الکترونیک همزمان با دولت وقت در اوایل دهه 80 برگزار شد. 
نایب زاده افزود: در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 با رشــد و توسعه 
اینترنت و فناوری اطالعــات و دولت الکترونیک اقــدام به برگزاری 
نمایشگاه داشتیم و در شش سال پایانی این نمایشگاه همزمان با رشد 
 و توسعه استارت آپ ها و موارد مرتبط با IT و ساز و کارهای اولیه آن

 برگزار شد.
مدیر سازمان نظام صنفی رایانه ای کشــور نیز در این نشست با بیان 
اینکه بحث زندگی هوشمند شعار نمایشگاه امسال است، اظهار کرد: 
بزرگ ترین برون داد حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات استان اصفهان 
نمایشگاه اتوکام است که از آن به عنوان قدیمی ترین نمایشگاه هم در 
استان و هم در کشور که پا به پای الکامپ حرکت کرده، یاد می شود. 
محمد اطرج با اشــاره به اینکه فناوری اطالعات و ارتباطات عالوه بر 
اینکه یک صنعت به شــمار رفته، می تواند به عنوان پیشران توسعه 
کشور شناخته  شــود، افزود: در واقع فناوری ارتباطات، باعث فعالیت 
تمام صنایع بوده و حتی مشــکالت صنایع دیگر به واســطه فناوری 
 IT Servises با عنوان IT ارتباطات و ایده های آن قابل حل است و از

یاد می کند که بیانگر اهمیت این صنعت و نمایشگاه خواهد بود.

 وی ادامه داد: شورای سیاست گذاری این نمایشگاه که از خرداد ماه 
تشکیل شده است شــامل: از حوزه حاکمیتی، نمایندگی استانداری 
اصفهان، مدیرکل ICT استان، نماینده شهرداری اصفهان، نماینده 
مدیریت خالقیت و فناوری های نوین شــهرداری، نماینده مخابرات 
استان اصفهان، شــهرک علمی تحقیقاتی اســتان اصفهان، شبکه 
پژوهش و فناوری اطالعات است که در ســال جاری نظام مهندسی 
ســاختمان نیز با توجه به موضوعیت نمایشــگاه به شورای سیاست 
گذاری اضافه شــد. هم چنین اتحادیه فناوری اطالعات و ارتباطات 
شهر اصفهان و انجمن کسب و کارهای مجازی اصفهان هم که اخیرا 

ثبت شده به شورای سیاست گذاری اضافه شدند.
وی اظهار کرد: امسال زمان نمایشگاه با تغییراتی همراه بوده است که 
بر اساس این تغییرات نمایشگاه از ساعت 10 صبح شروع و تا ساعت 
19 ادامه می یابد. اطرج با اشــاره به اینکه هدف از برگزاری نمایشگاه 
توسعه کسب و کار است، تصریح کرد: در حاشیه نمایشگاه در خارج از 

سالن ها به همین منظور بازارچه هایی ایجاد شده است.
محسن مهربانی، مدیر کل فناوری و اطالعات استانداری اصفهان نیز 
در پایان این نشست اظهار کرد: با توجه به اینکه بیشترین نرخ بیکاری 
در کشور مربوط به رشته IT است، ظهور فناوری های نوین از جنس 
فناوری اطالعات اثر بسیار بزرگی در زندگی ما ایجاد می کند که معرفی 
توانمندی ها و پتانسیل های آن در این نمایشگاه کمک بزرگی در این 
زمینه  خواهد کرد و با اطالع رسانی در این زمینه به تمام دستگاه های 
اجرایی به خصوص اســتانداری برای حضور در نمایشــگاه دعوت به 

عمل آمده است.
الزم بــه ذکــر اســت بــرای ارتقــای ســطح بازدیــد کننــده از 
مدیران فناوری اطالعــات ســازمان ها و ارگان ها دعــوت به عمل 
 آمــده و در دو روز پایانــی نمایشــگاه دوره های آموزشــی برگزار

 می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان:

نقشبارزبهرهبرداراندرصنعتآبفا،تولیدارزشاز
منابعوافزایشبهرهوریدراستفادهازتاسیساتاست
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