در راستای ساماندهی دستفروشان اجرایی می شود؛

راه اندازی بازارهای شب در اصفهان
سراغشان را می توان در بیشتر مناطق شهر گرفت ،بساط هایی که در پیاده رو ها

و معابر پررفت و آمد شهر پهن می شــوند تا محل درآمدی باشند برای قشرهای

ضعیفی که از فرصت های شغلی ایجاد شده در جامعه محروم مانده اند؛ دستفروشانی که دارایی

خود را روی ســطح و زیراندازی در کف خیابان پخش کرده و با فریاد زدن و معرفی اجناس خود

دنبال جذب هر چه بیشتر مشتری و فروش کاالهای خود هستند ،اما ...

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
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لذت فوتبال با شاهزاده شگفتی ها
محمدجواد روح
«لیونل مسی» واقعا فراتر از معادالت منطقی فوتبال است .وقتی او را در زمین دارید ،رقابت
نابرابر خواهد بود .حتی اگر حریف ،آمادهترین لیورپول دو دهه اخیر باشد« .الیسون بکر» با
قرارداد هفتادودو میلیون یورویی به لیورپول آمد تا قفس توری را از امثال «کاریوس» تحویل
بگیرد؛ رقمی که با آن ،گرانترین دروازهبان جهان شد و همچنان یکی از بهترینهاست.
مقابل«بکر» در خط دفاع ،ویرجیل فن دایک خوش قد و قامت و همهچیز تمام اضافه شده که
امسال بهترین بازیکن لیگ جزیره لقب گرفت؛ عنوانی کمسابقه برای یک مدافع؛ اما مسی
مقابل این دروازهبان و مدافعان ،ضربهای بی نظیر میزند .آیا واقعا این یک جدال برابر است؟
آیا این ،یک رانت نیست؟ هرچقدر هم پولش را داده باشند (که البته در قیاس با امثال نیمار،
مسی مفت است)؛ باز میگویم این انصاف نیست؛ اما همین رانتخواری هم هنر میخواهد.
هنری که تیم ملی آرژانتین ندارد .تیمی که برخالف بارســا برای به دســت آوردن مسی،
هزینهای هم نکرده است .شاید به همین خاطر هم قدرش را نمیدانند .تفاوت مسی بارسا
و آرژانتین در اینجاست .آرژانتینیها تصور میکنند از خاک آنها همینطور مارادونا و مسی
و یا حداقــل ،ورون و بوروچاگا و کانیجیا
و توز و ریکلمه و آگوئــرو و زانتی
سبز میشود؛ اما بارساییها قدر
گنج را میدانند .میفهمند هر یک
روزی که مسی بیشتر در این باشگاه
بمانــد و بازی
کند؛ ســود و
ا فتخــا ر ی
بیشتر خواهند
برد.ســودی کــه
همین شــلیک نشانه
آن اســت؛ به قــول پژمان
راهبر ،ارزش ضربه کاشــته را تا
حد پنالتی پایین آورد و البته باید افزود
که ارزش بارســا را از ســقف فوتبال دنیا باالتر
برد.

نسخهنویسی الکترونیکی
 در  ۳۱استاناجرایی شد؛

اصفهان و تهران
پیشتاز نسخه الکترونیکی
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نوشداروهای بعد از مرگ سهراب و ملتی که همیشه در صف هستند؛

دالل ها روی دیوار!

مدیرعامل شرکت نمایشگاه ها خبرداد:

پیشرفت  55درصدی پروژه
نمایشگاه بزرگ اصفهان

3
شهردار اصفهان خبر داد:

اختصاص  ۶۰۰میلیارد تومان
اعتبار برای احداث خط
دو قطار شهری

7
زینب ذاکر
سایتهای خرید و فروش دیوار و شیپور ،تمامی آگهیهای خودروی دارای
قیمت را حذف کردند .االن اگر شــما سری به این سایتها بزنید ،می بینید
که در این بســترهای خرید و فروش اینترنتی فقط آگهیهای خودرو بدون
قیمت مشــخص و دارای قیمت توافقی نمایش داده میشود .این اقدام بعد
از آن صورت گرفت که مشخص شد دســت دالالن در التهاب بازار خودرو و
مسکن و در ســایت های خرید و فروش اینترنتی به ویژه «دیوار» رو شده
است ،در واقع در پی نوسان شدید قیمتها در بازار قیمت خودرو ،بار دیگر
توجهات به بازیهای قیمتی در حوزههای خودرو و مســکن در سایتهای
خرید و فروش جلب شد .بازی های کثیف که تنها قربانی آن« ،مردم» هستند
و جالب اینجاست که داللها هم از میان مردم هستند و درواقع این خودمان
هستیم که به یکدیگر رحم نمی کنیم .گفته می شود برخی دالالن برای سود
بیشتر ،قیمتهای بی منطق و کاذب در این بسترها ارائه میدهند و بازار را
ملتهب میکنند .به زبان ساده تر؛ دالل ها به صورت دسته جمعی و گروهی،
تمام آگهیهای فروش خودرو را در سایت دیوار که دارای قیمت بوده و مردم
می خواستند آنها را خانگی بفروشند ،ریپورت کرده و قیمتهای خودشان
را اعمال می کردند تا نرخ کاذب برای خودرو به وجود بیاید و به همین راحتی
قیمت خودرو در بازار آزاد را تا همان اندازه که خودشــان می خواستند ،باال
میبردند .همین بازی کثیف درباره «مســکن» هم اتفاق افتاده اســت تا از
خودمان بپرسیم کی و چطور به اینجا رسیدیم که حتی به همدیگر هم رحم
نمی کنیم؟ دالالن فعال با سوء اســتفاده از اوضاع نابسامان اقتصادی این
روزهای کشور ،در هر بازاری تالش میکنند تا از ظرفیت شبکههای اجتماعی
و سایتهای خرید و فروش کاالی دســت دوم مانند دیوار ،شیپور ،باما و ...
نهایت اســتفاده را کرده و کاالهایی مانند خودرو ،امالک ،زمین و  ...را به هر
قیمتی که میخواهند ارزش گذاری کنند.
اگر بخواهیم به صورت طنــز به این قضیه نگاه کنیم بایــد بگوییم در حال

حاضر بازار فعلی کشور در حوزههای پرمخاطب مانند خودرو و امالک به این
نحو شده که هر داللی که صبح زودتر از خواب بیدار شود ،قیمت را مشخص
میکند و بقیه نه تنها پایینتر از آن نمیآیند بلکه بر آتش دروغ او هیزم اضافه
کرده و شعلهورترش میکنند.
پست عجیب لو رفته از یک گروه دالالن برای تعیین قیمت آگهی های درج
شده در سایتهای فروش ،تاسف و اندوه فراوان ما را بیشتر می کند .پستی
که در آن ادمین کانالی با نام «قیمت واقعی جک» ســوالی را به نظرسنجی
گذاشته است .سوال این است« :خواهشا در نظرسنجی شرکت کنید؛ به نظر
شما قیمت جک اس  5در برنامه دیوار ،شیپور و باما ،با چه قیمتی ثبت شود؟»
که گزینه بین  380تا  400میلیون هم بیشترین رای را آورده و این تنها مشتی
نمونه خروار است از این بازی کثیف و متهورانه و تاسفبار دالالن .
رییس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتای ناجا ،از برنامه
ویژه پلیس برای مبارزه با دالالن فعال در این حوزه خبر داده و گفته که اوضاع
را به دقت رصد می کنند؛ اما خب قطعا این برنامه نمی تواند دائمی باشــد و
برای جمع کردن بساط دالل ها ،راهکارهای دائمی و قوی تری هم نیاز است.
نقش دولت در نابسامانی بازار ،ناتوانی برخی مدیران در بازگرداندن آرامش به
بازار و ثبات قیمت ها را هم کنار این پازل بگذارید و دست آخر به نقش مردم
هم باید اشاره کرد .از قدیم گفته اند« :سزای گران فروش ،نخریدن است» .ولی
خب ما ملتی هستیم که به موازات گرانفروشی و یا حتی شنیدن شایعهای در
این باره ،سریع «صف» تشکیل می دهیم و به ملت همیشه در صفی تبدیل
می شویم که گرانفروش و دالل را نه تنها تنبیه نمی کند که برای گران تر
فروختن  ،جاده را هم صاف می کند و «بفرما» هم به او می زند.
این داســتان را بارها خوانده ایم؛ به تازگی در ماجرای شایعه سهمیه بندی
بنزین که منجر به تشکیل صف های طوالنی در پمپ بنزینهای سراسر کشور
شد یا در سالهای گذشته این تجربه را در زمینه خرید پراید  8-7میلیونی
که  40 ،30 ،20و حاال  50میلیون شده هم بارها تکرار کرده ایم .راستی! حرف
پراید شد؛ مثل «علی دایی» محکوم نشویم ،خوب است!

عکس خبر

ورود شیر آسیایی به باغ وحش ارم
 ۱۱اردیبهشت  ۹۸پس از گذشت  ۸۰سال از انقراض شیرهای ایرانی در کشور ،جفت نر این گونه جانوری ارزشمند از باغ وحش بریستول انگلستان
وارد گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) شد و پس از حدود پنج ساعت تشریفات گمرکی ،به باغ وحش محل زندگی جدیدش منتقل شد.
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عکس روز

دیدار رییس قوه قضاییه با
خانواد ه دو مرزبان ربوده شده
رییس قــوه قضاییه در ســفر به سیســتان و
بلوچســتان با خانوادههــای دو مرزبان ربوده
شده توســط گروهک تروریســتی موسوم به
جیشالعدل ،دیدار کرد.

پیشنهاد سردبیر:

بحث موشکی ایران قابل مذاکره نیست
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پیشخوان

پیشبینی «ظریف» درباره احتمال جنگ میان ایران و آمریکا چیست؟
وزیر خارجه ایران در مصاحبهای با روزنامه ایندپندنت گفته که
جنگ با آمریکا قریبالوقوع نیســت«.محمد جواد ظریف» ،در
مصاحبهای با یک رسانه انگلیســی گفته با آنکه تصور نمیکند
جنگ میان ایران و آمریکا قریبالوقوع است؛ اما اتفاقات تصادفی
ممکن است به درگیری نظامی تبدیل شوند.ظریف ،در مصاحبه
با روزنامه ایندیپندنت درباره منظورش از این اتفاقات تصادفی به
تنشهای احتمالی بر سر عبور کشتیها از تنگه هرمز اشاره کرد.

وی همچنین دستگیری چند سرباز آمریکایی در سال  ۲۰۱۶در
آبهای خلیج فارس را یکی دیگر از اتفاقاتی دانست که بروز موارد
مشابه با آن میتواند به درگیری منجر شود.
رییس دستگاه دیپلماسی ایران در این مصاحبه همچنین بار دیگر
گفته که برای مبادله زندانی بین تهران و واشنگتن اختیارات دارد.
ظریف گفته که ایران حاضر است آمریکاییهای بازداشتشده را
با ایرانیهایی که به جــرم دور زدن تحریمها در آمریکا و جاهای

هدف  2030تربیت سرباز
برای غربی هاست

دیگر بازداشت شدهاند ،تبادل کند.وی بیان کرده که طرح مبادله
او برای زندانیان «نازنین زاغری» ،تبعه انگلیسی محکومشده در
ایران را شامل نمیشود .ظریف به ســوال خبرنگار ایندیپندنت
درباره دلیل مصاحبهاش با رسانه محبوب ترامپ ،فاکسنیوز هم
پاسخ داده و گفته که خواسته با طرفداران رییسجمهور آمریکا
ارتباط داشــته باشد .وزیر امور خارجه کشــورمان گفته« :چون
گاهی صحبت کردن با طرف مقابل مهم است».

عقــب نشــینی از
سهمیهبندی بنزین
کارت سوخت آری ،گرانی
سوخت نه!
مقابل جنــگ اقتصادی
دشمن آرایش جنگی بگیرید

چالشهای اصالح طلبان در انتخابات پیش رو؛

بحران در جناح چپ

کافه سیاست

کمیته ضدتحریم
در مجلس تشکیل شد
رییس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی گفت :آمریکا ادعا دارد که فروش نفت
ایران را به صفر میرساند که ما نیز متقابال کمیته
ضدتحریم را تشــکیل دادیم و رصد میکنیم.
محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد :آمارها نشان
میدهد حجم تجارت ما با کاهش روبهرو بوده
و در سال  ۹۸باید جبران شود.وی با ابراز اینکه
«تراز بازرگانی ایران همواره مثبت است و حجم
تجارت ما در صادرات و واردات کاهش پیدا کرده
اســت» افزود :تقریبا  ۴۴میلیارد دالر صادرات
داشتیم که نسبت به سال قبل حدود  ۷.۵درصد
کاهش صادرات داشتهایم.

شرایط نامزدی اعضای شورای
شهر در انتخابات مجلس
سخنگوی وزارت کشور گفت :استعفای اعضای
شورای شهر برای نامزدی در انتخابات مجلس
باید تا ۱۶خرداد به تصویب شورای شهر برسد.
سیدسلمان ســامانی در صفحه شخصی خود
در توییتر در رابطه با نحوه اســتعفای اعضای
شــوراهای اسالمی شــهر برای شــرکت در
یازدهمیــن دوره انتخابات مجلس شــورای
اسالمی نوشت :اعضای شــورای شهر اگر قصد
نامــزدی در انتخابــات مجلس در هــر یک از
حوزههای انتخابیه سراسر کشور را دارند ،باید
تا ۱۶خرداد ،اســتعفای آنها به تصویب شورای
اسالمی شهرشان رسیده باشد.

واکنش وزارتخارجه به
تهدیدنظامی علیه ونزوئال
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران در واکنش به اخبــار مربوط به اظهار نظر
مقامــات آمریکایی مبنی بر اســتفاده از زور و
اقدام نظامی علیه کشــور ونزوئال اظهار داشت:
«جمهوری اســامی ایران تالش آمریکا برای
انجام کودتا یا هر گونه اقدام نظامی در ونزوئال
و ســخنان مقامات آمریکایی برای تحریک به
اغتشاش و خشونت در آن کشــور را بهشدت
محکوم میکند .تهدید به استفاده از زور علیه
کشورهای دیگر نقض آشکار حقوق بینالملل
بهویژه منشــور ملل متحد اســت .از دبیر کل
ســازمان ملل متحــد و همه اعضــای جامعه
بینالمللی انتظار مــیرود اینگونه اظهارات را
محکوم کرده و نســبت به آن واکنش مقتضی
نشان دهند».سید عباس موسوی اضافه کرد:
«متاسفانه نظم و ثبات بینالمللی توسط عدهای
افراد جنگطلب ،قانونگریز و هرجومرجخواه در
دولت آمریکا با خطر روبهرو اســت و الزم است
همه اعضای جامعه جهانی مســئولیت خطیر
خــود را در مهار اینگونه اقدامــات و بدعتها
بهکار گیرند».

هشدار بغداد به آمریکا
درمورد تداوم فشاربر عراق
رییس موسســه تحقیقات استراتژیک عراق
گفت ،اگر فشــار آمریکا بر عراق تداوم پیدا
کند آمریکا باید خوب فکر کند که امکان دارد
یک متحد راهبــردی و مهم خود نظیر عراق
را ازدســت بدهد همان گونه که قبال ترکیه
را از دست داد .الخلیج اونالین به نقل از یک
مقام نزدیک به تصمیمســازان دولت عراق
آورده است :عادل عبدالمهدی ،نخست وزیر
عراق مخالف اعمال تحریمهای آمریکا علیه
ایران اســت؛ همچنان که مجبور هم اســت
به آن پایبند نباشــد.به گفته این منبع ،اگر
تحریمها شامل گاز هم بشود عراق با مشکل
و دردسر بزرگی روبهرو خواهد بود چون بیش
از چهار هزار مگاوات انرژی برق را از دســت
خواهد داد.

علیرضا کریمیان
حرف و حدیثها پیرامون نوع و شیوه انتخابات برای
دور آینده ،در حالی در کش و قوس میان شــورای
نگهبان و تایید و تکذیبهای مجلس است که هنوز
صف بندیهای مشــخصی بــرای دو جناح عمده
اصالح طلب و اصولگــرای مجلس وجود ندارد .این
مســئله به خصوص برای جناح اصالح طلب شدت
بیشتری دارد .عملکرد مورد انتقاد روحانی نه تنها
بســیاری از اصولگرایان که اصالح طلبان را هم از
اطراف دولت پراکنده کرده و بسیاری معتقدند مردم
برای دور آینده اعتمادی بــه هیچ کدام از جناحها
ندارند و به طور مشخص کاندیداهای اصالح طلب
با ریزش آرای شدیدی برای دور بعد مجلس روبهرو
خواهند بود.
عبــدا ...ناصــری ،یکــی از چهرههــای مطــرح
اصالحطلبان در گفت وگویی مدعی شده است به
دلیل اینکه عملکرد فراکســیون قابل قبول نبوده،
لیســت امید با ریزش زیادی مواجــه خواهد بود.
برخی دیگر اما معتقدند میتوان جناح اصالح طلب
را بازسازی کرد؛ اما به شرط تغییراتی که باید همه
جانبه اعمال شود .از جمله «سعیدحجاریان» معتقد
است «اصالحطلبان میتوانند در انتخابات شرکت
کنند و نقش موثر داشته باشند؛ اما این نقشآفرینی
مشــروط به خروج آنها از رخــوت و حضور فعاالنه
است»
بر خی دیگر اما معتقدنــد اصالح طلبان باید روش

اشتباه کردیم و بامعرفی
میانهای در پیش بگیرند
کاندیداهای متعدد ،باعث
از جملــه احمــد مازنی،
شاید جدیترین چالش
شدیم قطار مدیریت کشور
نماینــده مــردم تهران
اصالحات انتخاب چهرههای
از ریل اصلی خارج شود و
میگوید« :مــا بین قهر و
شاخص برای دور بعدی انتخابات
 ۸سال کشور آسیب دید
جنگ؛ بین عــدم حضور
باشد
و شــرکت بــه صــورت
که نتیجه این آســیبها
خیلی بیشتر از  ۸سال بود.
حداکثری باید راه میانهای
سال  ۸۸نیروهای درون نظام یک بازی باخت باخت
را هم انتخاب کنیــم .صفر و صد کــه نمیتوانیم
را شروع کردند که آســیب آن متوجه همه ملت و
باشــیم ».وی ادامــه میدهد« :شــرایطی که در
همه نیروهای نظام شد .من نمیخواهم سهم عوامل
حاکمیت و جامعه ما وجود دارد همین شــرایطی
اســت که امروز با آن مواجه هســتیم .ســال ۸۴
را بشــمارم؛ اما به هر صورت خروجی آن یک بازی

بین الملل
باخت باخت بود».
هر چند اصالح طلبان هیچ گاه نتوانســتهاند طی
سالهای ریاســت جمهوری روحانی کارنامه قابل
قبولی از خود ارائه دهنــد و اکنون با بحران اعتماد
سازی عمومی در سطح جامعه روبه رو هستند؛ اما
همچنان به کرســیهای انتخاباتی برای دور آینده
مجلس چشــم دارند .اصلیتریــن اقدامی که در
این رابطه کلید خورده جــدا کردن راه اصالحات از
اعتدال و دست اندرکاران دولت است .از سوی دیگر
اصالح طلبان تالش میکنند تا چند مانع عمده را
نیز سر و ســامان دهند؛ اول عملکردی که از ناحیه
پیروزی آنها در چند انتخابات اخیر به جای مانده و
نکته دوم نگرانی آنها از کاهش محبوبیت سران این
جریان و افرادی نظیر رییس دولت اصالحات است
مسئله ای که دیگر مایه گذاشــتن از چهرههای با
نفوذ این جریان هم تاثیری بر تصمیم مردم نخواهد
داشت؛ نکته سوم هم نگرانی از کاهش جدی میزان
مشــارکت مردم به ویژه طیفهایــی نظیر طیف
خاکستری و بدنه جریان اصالح طلبی است که آنها
را وادار کرده است در این زمینه با برنامه ریزی و به
نوعی تطهیر جریان اصالحــات از رخدادهای بدنه
مردمی جامعــه اقدام کنند؛ اما شــاید جدیترین
چالش اصالحات انتخاب چهرههای شاخص برای
دور بعدی انتخابات باشد.
بحران لیدر را میتوان پاشــنه آشیلی دانست که
میتواند راه را بــرای ورود بیشــتر اصولگرایان به
مجلس هموارتر کند.

ک ایرانیها!
کشف میلیار د دالری الجزیره از زیر تش 

جزئیات جدید از نفتکش ایرانی در بندر عربستان

یک شبکه خبری مدعی شد که به دلیل عدم اعتماد افکار عمومی به بانکهای ایران ،مردم ارزهای خود را در
تشک یا صندوقهایی در منازل خود نگهداری میکنند .وبگاه شبکه خبری الجزیره در گزارشی از تهران مدعی
ی زنند که
شد ،میلیاردها دالر ارز خارجی در تشکهایی در ایران نگهداری میشود .مسئوالن ایران تخمین م 
شهروندان این کشور بین  ۱۰تا  ۲۵میلیارد دالر اسکناس خارجی زیر تشکها یا در صندوقهای منازل خود
انباشت کردهاند .این امر برای بانک مرکزی ایران دردساز شده است ،چون این بانک به ارزهای خارجی جهت
تقویت سیستم مالی و پرداخت کردن برای واردات غذا و دارو و ســایر اقالم بشردوستانه نیاز دارد .الجزیره،
قیمت چند نرخی بازار ارز را یکی از دالیل فقدان اعتماد عمومی به سیستم بانکی دانست .در طول سالهای
اخیر ،بازار ارز دو نرخ دولتی و آزاد داشت که امروز به چهار نرخ رسیده است .در سال  ،۲۰۱۰قیمت یک دالر
آمریکا در بازار آزاد ۱۵ ،درصد از نرخ دولتی بیشتر بود.

شــرکت ملی نفتکش ایران اعالم کرد :یک نفتکــش ایرانی به علت نقص فنی در دریای ســرخ و از کار
افتادگی موتور به بندر جده عربستان به عنوان نزدیکترین بندر ایمن هدایت شد.صبح روز سه شنبه ۱۰
اردیبهشت  ،۹۸حدود ساعت هشت و  ۳۵دقیقه به وقت ایران یکی از کشتیهای ناوگان این شرکت که
در دریای سرخ به سمت کانال سوئز در حرکت بود به علت آبگرفتگی موتورخانه به ناچار از ادامه مسیر
بازماند که بالفاصله با هدایت کمیته اضطرار شــرکت و تدابیر الزم از سوی پرسنل ،کشتی در وضعیت با
ثبات قرار گرفت و به هیچ یک از پرسنل آسیبی وارد نشد .خبرگزاری دولتی عربستان «واس» مدعی شد،
گارد ساحلی این کشور یک نفتکش ایرانی را در نزدیکی بندر «جده» در دریای سرخ نجات داده است.بر
اساس این گزارش ،تمام  ۲۶خدمه نفتکش «هپینس  »۱نجات پیدا کردهاند و آسیبی به آنها وارد نشده
است؛ کشتی مذکور حامل فرآوردههای نفتی بوده است.

چهره ها
نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل:

بحث موشکی ایران
قابل مذاکره نیست
ســفیر و نماینده دائم کشــورمان در سازمان ملل
با بیان اینکه ایران از موضع خــود کوتاه نمیآید،
گفت :بحث موشکی بحث دفاع ملی ماست و اصال
قابل مذاکره نیســت و بــه هیچ وجه بــا قطعنامه
 ۲۲۳۱مغایرتی ندارد.مجید تخت روانچی با اشاره
به تالشهــای آمریکا برای متهم کــردن ایران به
نقض قطعنامه  ۲۲۳۱گفت :یکی از مقامات وزارت
خارجــه آمریــکا در نیویورک با اعضای شــورای
امنیت و دبیرخانه ســازمان ملل درباره به اصطالح
فعالیتهای موشــک بالســتیک ایــران صحبت
کرده و آنها تــاش دارند یک فضــای منفی علیه
فعالیتهای موشــکی ایران در سازمان ملل ایجاد
کنند.تختروانچی افزود :مواضع ما بســیار روشن
است و موشــکهای ما به هیچ وجه در چارچوب
قطعنامه  ۲۲۳۱نمیگنجد .بارهــا اعالم کردهایم
که فعالیتهای هســتهای ما صلحآمیز است و 14
گزارش آژانس را در این زمینه در دست داریم.
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رییس سازمان انرژی اتمی:

آیتا ...محمد محمدی گلپایگانی
رییس دفتر مقام معظم رهبری:

عقب نشینی نمی کنیم و
کارمان را پیش می بریم

اختالف نظرهای جزئی
مهم نیست
رییس دفتــر مقام معظم رهبری بــا تاکید بر
اینکه قطعا حلقومی کــه ندا و صدای اختالف
ازآن خارج شود حلقوم شــیطان است ،گفت:
باید نشــان دهیم پایه های جمهوری اسالمی
محکم است .آیتا ...محمد محمدی گلپایگانی
با بیان اینکه از این اتحاد و انسجامی که مورد
تاکید مقام معظم رهبری است باید بهره مند
شــد ،اظهار کرد :اختالف نظرهای جزئی مهم
نیســتند؛ اما باید نشــان دهیم که پایههای
جمهوری اسالمی محکم شــده است و بیدی
نیست که با این بادها بلرزد.
رییس دفتر مقــام معظم رهبــری ،خطاب
روحانیون و ائمــه جماعت تاکید کــرد :باید
به فریاد جوانان رســید و این نســل را درک
کرد .البته امروزه با همه این تبلیغات مسموم
اکثریت قاطع نسل جوان ما متدین ،با خدا ،با
اخالص و با علم هستند.

zayanderoud8108@gmail.com

معاون رییسجمهور و رییس سازمان انرژی اتمی
کشورمان علت نگرانی دشــمنان از پیشرفتهای
هســتهای ایــران را صیانتآفرین بــودن اقتدار
هستهای عنوان کرد.
علیاکبر صالحی تاکید کــرد :در کارهایمان باید
اولویت بندی کنیم که اگر شــرایط ســخت شد،
انتظار معجزه نداشته باشیم .ممکن است مشکالتی
داشته باشیم ،با این وجود عقب نشینی نمی کنیم
و کارمان را پیش می بریم ،یعنــی امیدمان هم به
تدبیر خود و هم به تقدیر الهی است.وی با تاکید بر
اینکه باید ابداع و ابتکار داشته باشیم ،افزود :فکر ما
نباید اقتباسی باشد،یعنی اینکه نباید صرفا دنبالهرو
دیگران باشیم .هر فکر علمی که به ذهن می رسد
باید ســعی در تحقق آن داشته باشــیم 70 .سال
طول کشید تا برخی نظریات انیشــتین را جامعه
علمی باور کند .ملت ایران جایگاهی رفیع در علم
دارد.
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سرلشکر باقری
رییس ستاد کل نیروهای مسلح:

ما با تمام قوا
در کنار عراق هستیم
رییس ستاد کل نیروهای مسلح گفت :ایران و
عراق ،دو وزنه مهم جهان اســام و غرب آسیا
محسوب میشوند .سرلشکر باقری با بیان اینکه
کشور عراق را کشور مقدس ،دوست و برادر خود
میدانیم ،بر ضرورت و اهمیت توســعه روابط
راهبردی ،عملیاتــی ،فنی و صنعتی جمهوری
اسالمی ایران و عراق تاکید کرد.رییس ستاد کل
نیروهای مسلح با اشاره به اینکه امنیت و توسعه
کشــور عراق را امنیت و توسعه کشور خودمان
میدانیم ،گفت :با تمام قــوا در کنار عراقی ها
هستیم.سرلشکر باقری با اشاره به شرایط منطقه
و تجربه همکاریهای نظامی میان دو کشــور
در مقابله با تروریســم ،گفت :ایران و عراق ،دو
وزنه مهم جهان اســام و غرب آسیا محسوب
میشوند که با همکاریهای دوجانبه ،میتوانند
نقش مهمی را در تحکیم صلح ،امنیت و ثبات
منطقه ایفا کنند.
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روسیه به دنبال بسیج کشورها
درحمایت از ونزوئال
وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد که کشورش به
دنبال بسیج دیگر کشورها برای ایستادگی در مقابل
اقدامات غیرقانونی آمریکا علیه ونزوئالست.سرگئی
الوروف افزود :چنین گروهی در سازمان ملل متحد
تشکیل شده اســت و ما امیدواریم هر روز بر تعداد
کشورهایی که به منشور سازمان ملل متحد احترام
می گذارند افزوده شــود .وزیر امور خارجه روسیه
ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر دخالت روســیه
برای ماندن نیکالس مــادورو در کاراکاس را هم رد
کرد.روسیه معتقد اســت که آمریکا با مداخله در
امور داخلی ونزوئال عمال منشور سازمان ملل متحد
مبنی بر عدم دخالت در امور داخلی کشورها را زیر
پا می گذارد.

وزیر دفاع انگلیس برکنار شد
شبکه خبری اســکاینیوز به نقل از یک منبع آگاه
در دولت انگلیس اعالم کرد «گاوین ویلیامسون»
وزیر دفاع این کشــور در پی افشــا شدن اطالعات
ســری نشســت شــورای امنیت ملی انگلیس از
سمت خود برکنار شده اســت.این مقام انگلیسی
که اســکاینیوز نامش را اعالم نکرده ،گفته است
«ترزا می» نخستوزیر انگلیس پس از افشای این
اطالعات حســاس که با مذاکرات دولت انگلیس با
شرکت چینی هوآوی در خصوص پروژه راهاندازی
شبکه ارتباطی نسل پنجم این کشور ارتباط دارد ،از
تواناییهای گاوین ویلیامسون ناامید شده و تصمیم
به برکناری وی گرفته است.

پادشاه تایلند با محافظ
شخصیاش ازدواج کرد
دربار تایلند در بیانیهای از ازدواج پادشاه این کشور
با معاون فرمانده گارد محافظ پادشاه خبر داد.این
خبر غیرمنتظره در حالی اعالم شــد که مراسم
مفصل تاجگذاری برای امروز برنامهریزی شــده
و در جریان آن ،تقدیس پادشــاه جدید صورت
خواهد گرفت.در ســال  ۲۰۱۴پادشــاه تایلند،
سوتیدا تیدجای را که قبال مهماندارخطوط هوایی
تایلند بود به عنوان معاون فرمانده واحد حفاظت
شخصی خود انتخاب کرد.

مقامات امنیتی آلمان ویدئوی
بغدادی را معتبر خواندند
مقامات امنیتی آلمان ،ویدئویی که اخیرا از ابوبکر
بغدادی ،رهبر داعش منتشر شده را معتبر ارزیابی
کردهاند .بغدادی که تصور میشد کشته شده باشد
در این ویدئو اعالم میکند ،انتقام خون نفرات خود
را خواهد گرفت«.تاگس اشپیگل»مینویسد ،ابوبکر
بغدادی ،تالش دارد بعد از شکســتهای داعش در
نبرد باغوز در ســوریه به رزمندگان و پیروان خود
روحیه بدهد.کارشناس امنیتی آلمان یادآور میشود،
این سکانسها را داعش به عمد در این ویدئو آورده
تا نشان دهد که مانند قبل برنامهای بینالمللی در
سر دارد.

نخستوزیر ژاپن:

برای دیدار بیقید و شرط
با «اون» آمادهام
نخســتوزیر ژاپن میگوید دیــوار بیاعتمادی
میان توکیو-پیونگیانگ نمیشکند مگر اینکه
وی مســتقیما با رهبر کره شــمالی دیدار کند.
آبه در این باره گفت :امیــدوارم کیم جونگ اون
رهبری باشد که به صالح کشورش آگاه و آماده
انعطافپذیری و قضاوتهای راهبردی باشد .آبه
که به تازگی لحن بهمراتب نرمتری را درقبال کره
شمالی اتخاذ کرده اســت ،بیش از همه به دنبال
حل و فصل مناقشــهای عاطفی برای آگاهی از
سرنوشت اتباعی اســت که گفته میشود اواخر
دهه  ۷۰و اوایل دهه  ،۸۰از ســوی پیونگیانگ
ربوده شدهاند.
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رییس اتحادیه محصوالت کشاورزی:

شرایط برای تولید سیب
در اصفهان مطلوب است

رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با بیان
اینکه بر آورد دقیقی از میزان خسارت سرمازدگی
به باغات کشور نداریم ،اظهار کرد :اگرچه برخی
کارشناسان اعتقادی به برون رفت از خشکسالی
ندارند؛ اما در مقابل برخی دانشــمندان به سبب
شــرایط اقیانوس آرام براین باورند که وارد دوره
ترسالی شده ایم .نورانی ،درباره تاثیر بارندگیهای
اخیر بر تولید محصوالت باغی گفت :بررســیها
نشان میدهد که در استانهایی همچون اصفهان
و چهارمحال و بختیاری ،شــرایط تولید ســیب
درختی بسیار مطلوب است ،از این رو امیدواریم
سرمای اخیر در تولید سیب درختی استانهای
آذربایجان غربی و شــرقی خسارت چندانی وارد
نکرده باشــد.وی با بیان اینکــه وضعیت آب در
استانهای چهار محال بختیاری و اصفهان بسیار
خوب است ،تصریح کرد :هم اکنون روستاهای این
مناطق از نظر ذخایر آب شــرایط بسیار مطلوبی
دارند.

طرح جدید مجلس برای حمایت از اشتغال:

شاغلین کم درآمد تحت
حمایت دولت قرار می گیرند

نماینده اصفهان در مجلس از تدوین طرحی برای
حمایت از اشــتغال در پارلمان خبر داد.حمیدرضا
فوالدگر با بیان اینکه در این کمیســیون به بررسی
و آسیبشناســی از مقولههای حمایت از اشتغال
پرداختهایم ،گفت :ضعفها و کمبودهایی که در این
حوزه وجود دارد ،با نظر کارشناسان احصا و گزارشی
نیز در این زمینه تدوین شده است.وی با اعالم اینکه
پس از تدوین گزارش طرحی آماده شده تا موانع و
مشکالتی که احصا شده برطرف شود ،افزود :البته
کمیتهای در کمیســیون در حال بررسی این طرح
است تا پس از جمعبندی نهایی تقدیم هیئترییسه
مجلس شود .وی با بیان اینکه امیدواریم این طرح هر
چه سریعتر در دستور کار پارلمان قرار گیرد ،اضافه
کرد :پس از ارائه این طرح به هیئترییسه،تقاضای
اولویت رسیدگی را مطرح خواهیم کرد تا این طرح
در مجلس بررسی شود.

نماینده اصفهان در شورای عالی استانها:

پرداخت خسارت کشاورزان
نیازمند توجه دولت است

سرپرست سازمان تامین اجتماعی:

افزایش حقوق بازنشستگان طی
 ۱۵روز آینده اعمال میشود
سرپرست ســازمان تامین اجتماعی از افزایش
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از اردیبهشت
و بر اســاس مصوبه هیئت وزیران و هیئت امنای
سازمان تامین اجتماعی خبر داد .محمدحسنزدا
اظهار کرد :خوشبختانه این موضوع مورد موافقت
دولت قرار گرفته است .وی در اتباط با پرداخت
مستمری بازنشســتگان بر اساس مصوبه جدید
هیئت دولت ،گفــت :تا پایان این مــاه افزایش
مستمریها اعمال میشود و حقوق بازنشستگان
بر اساس حروف الفبا و طبق مصوبه جدید صورت
می گیرد .سرپرست سازمان تامین اجتماعی ادامه
داد :تالش خواهیم کرد مابه التفاوت مســتمری
فروردین ماه نیز با حقوق اردیبهشــت پرداخت
شــود و در صورتی که اعتبارات تامین نشود این
پرداخت به ماههای بعدی موکول میشود.
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مرضیه محب رسول
مردم خاطــره خوبی از اجرای طــرح های دولتی
ندارند؛ معموال سهمیه بندی ها و ایجاد محدودیت
به جای اینکه با مدیریت زمان از سوی دولت ها در
دوره های قبلی ارائه شود ،همواره ناگهانی و بدون
اعالم قبلی بوده است .شاید به همین دلیل با یک
شایعه که در چندین نوبت توسط دولت و شخص
وزیر نفت و نمایندگان مجلس تکذیب شد ،باز هم
مردم به سمت پمپ بنزینها هجوم بردند ،اما این
شایعه تنها به صفهای طویل بنزین خالصه نشد
و اثرات دیگری هم بر سایر شاخص های اقتصادی
داشت.
شاخص های اقتصادی درگیر بنزین
روز چهارشنبه با دست به دست شدن شایعه گران
شدن بنزین ،قیمت دالر و سکه با افزایش روبه رو
شــد .اگر چه پس از تکذیب شدن این خبر ،قیمت
دالر اندکی فروکش کرد؛ اما سکه به روند افزایشی
خود ادامه داد.
این در حالی بود که قیمــت جهانی طال با کاهش
مواجه بوده اســت .قیمت ســکه بهار آزادی طرح
جدید حدود  ۱۰هــزار تومان ،قیمت ســکه بهار
آزادی طرح قدیم  ۱۵هزار تومان ،نیم سکه 4/500
تومــان ،ربع ســکه  ۲۴هزار تومان ،ســکه گرمی
 ۱۱هزار تومان و هر گرم طــای  ۱۸عیار نیز ۱۱
هزار تومان افزایش داشــت .عالوه بر این ،ترس از
سهمیه بندی بنزین موجب افزایش نرخ کرایه های
تاکسی شهری و حتی کم شــدن تعداد رانندگان
تاکسی های آنالین شد به طوری که روز چهارشنبه
درخواست برای اسنپ و تپ سی در اصفهان اغلب
با موفقیت روبه رو نمی شد.
بازگشت به عقب دولت
بســیاری از کارشناســان اقتصادی معتقدند تک
نرخی کــردن بنزیــن در دولت روحانــی یکی از
اشتباهات فاحشی بود که ســاالنه میلیاردها دالر
ضرر و زیان به کشور وارد کرده است .دومین اشتباه
اما از اولی هم بدتر بود و آن ثابت نگه داشتن قیمت
بنزین طی ســالهای اخیر بوده اســت .با افزایش
تدریجی و ســاالنه قیمت در حد ۱۵تا  ۲۰درصد،
می شد قیمت را در مقایسه با کشورهای همسایه
که سوخت به آنجا قاچاق می شود ،واقعیتر کرد و
از شدت بار روانی گرانی بنزین هم اندکی کاست؛
اما موضوع بنزین امروز به یک هیوالی وحشتناک

تورم در انتظار قیمت بنزین

برای اقتصاد ما تبدیل شــده اســت؛ بنزینی که با
ارز دولتی وارد و بــا قیمتی بســیار پایین قاچاق
میشــود طی این ســالها نه تنها میزان مصرف
چشمگیری داشته اســت بلکه با باال رفتن قیمت
جهانی بنزین ،عمال قاچاق بســیار گسترده شده
و افزایش مصرف تــا جایی پیش رفتــه که عمال
واردات بنزیــن این حجم مصــرف روزانه را تامین
می کند.
اجرای سناریوی کم خطر سهمیه بندی
سهمیه بندی ،اقدام الزمی است که دیر یا زود اتفاق
خواهد افتاد؛ اگر چه بسیاری نگران اثرات روانی و
تورمی آن بر جامعه هستند ،اما می توان با اجرای
صحیح آن را به نوعی این موضوع را مدیریت کرد؛
چراکه دو نرخی شــدن بنزیــن و افزایش قیمت
بیشتر بنزین آزاد ،یکی از ســناریوهایی است که
می تواند ریســک ســهمیه بندی را کاهش دهد.
عده ای از کارشناسان اقتصادی هم می گویند در
ســهمیه بندی باید به عدالت اجتماعی توجه کرد
و به همین دلیل سناریوی اعطای سهمیه به افراد

معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان عنوان کرد:

روز چهارشنبه با دست به دست
شدن شایعه گران شدن بنزین،
قیمت دالر و سکه با
افزایش روبه رو شد
خانوار را مطــرح می کنند؛ اما تا کنــون همه این
برنامهها در حد حدس و گمان باقی مانده است.
آیا افزایش قیمت سوخت تورم را به دنبال
دارد؟
بســیاری از کارشناســان معتقدند که اگر قیمت
بنزین افزایش پیدا کند ،در رشــد تورم تاثیرگذار
است و این مسئله مهمی است که تصمیمگیرندگان
دراینباره بایــد مدنظر قرار دهند .از ســوی دیگر
عدهای هــم تاثیر افزایش قیمت ســوخت بر تورم
را محدود میبیننــد و معتقدند کــه جایی برای
نگرانی درخصوص افزایش قیمت کاالهای مصرفی
دیگر نیســت و افزایش قیمت برای کنترل مصرف

سوخت ضروری اســت .افزایش قیمت سوخت به
دلیل اینکه بــه نیازهای حملونقلی کشــور گره
خورده است موجب افزایش قیمتها خواهد شد؛
اما نکتهای که وجــود دارد این اســت که قیمت
سوخت تا چه حدی قرار اســت افزایش پیدا کند؟
آیا اگر نرخ ســوخت سه برابر شــود ،نرخ کاالهای
دیگر هم سه برابر خواهد شد؟ قطعا اینطور نخواهد
بود و نباید منتظر این اتفاق باشیم .افزایش قیمت
ســوخت بر تورم اثر خواهد گذاشت و دلیل آنهم
این است که سیستم حملونقل کشورمان وابسته
به خودروهای شخصی اســت ،درنتیجه تاثیر آن
به مرور مشخص خواهد شــد .بهعنوان نمونه اگر
بخواهیم اثرات آن را بررســی کنیــم ،میتوانیم
بگوییم در صورت افزایش نرخ بنزین ،شاهد افزایش
نرخ کرایهها خواهیم بود ،از سوی دیگر هم ممکن
اســت هزینههای حملونقلها کاالهای اساســی
افزایش پیدا کند؛ اما اندازه افزایش قیمت بهگونهای
نخواهد بود که افســار تــورم را از کنتــرل خارج
کند.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان گفت :امسال سهمیه ای بالغ بر 12هزار
و  500فقره وام برای ساخت مسکن روستایی به استان اصفهان اختصاص یافته است که از اواخر اردیبهشت ماه با
تخصیص  40میلیون تومان به هر نفر تخصیص می یابد.محسن قوی بیان اظهار کرد :از سال  84تاکنون 52 ،هزار
فقره ویژه بهسازی مسکن روستایی با کارمزد پنج درصد توسط بانک های عامل پرداخت شده است .قوی بیان ادامه
داد :یکی از مشکالت اصلی که روستاییان جهت دریافت تسهیالت وام دارند ،عدم اجرایی شدن مصوبات هیئت دولت
مبنی بر پذیرش سفته زنجیره ای به عنوان ضمانت است که هم اکنون بانک ها اغلب به دنبال دو ضامن کارمند با
کسری حقوق هستند و روستاییان نمی توانند این شرایط را تامین کنند و از دریافت تسهیالت انصراف می دهند که
با تاکید استاندار طی جلسات با بانک ها قرار بر رفع این مشکل شد .

مدیر کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان گفت :آموزشهای فنی و حرفه ای باید بر اساس نیاز سنجی
در ارتباط با مهارت هایی که در بازار کار مورد نیاز است ،انجام شود.آرش اخوان اظهار داشت :مشکل اشتغال در
کشور وجود ندارد بلکه آنچه که به عنوان یک مشکل مطرح می شود ،نبود نیروهای ماهر است .وی افزود :فردی
که ماهر باشد بیکار نمیماند ،اشکال بزرگ فنی و حرفهای ،جبر مسئوالن و عدم برنامهریزی درست است .اخوان با
بیان اینکه نباید به سراغ یک رشته خاص برویم ،گفت :آموزشهایی که انجام میشود باید بر اساس نیازسنجیها،
شایستگی و مهارتی که در بازار کار مورد نیاز است انجام شود.وی با بیان اینکه در استان اصفهان  ۵۴مرکز فنی و
حرفهای وجود دارد ،افزود :اصفهان در موضوع مشارکت در بخش خصوصی پیشرو بوده و بخش برون سپاری
را جدی گرفته که تنها راه برون رفت از مشکالت همین بخش خصوصی است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با بیان اینکه نمایشگاه ها محل ایده پردازی و محل
مبادله کاالســت ،گفت :پروژه نمایشــگاه بزرگ اصفهان با  55درصد پیشــرفت فیزیکی در حال اجراست.علی
یارمحمدیان ،به آخرین وضعیت پروژه نمایشــگاه بزرگ اصفهان اشاره کرد و گفت :این پروژه تاکنون  55درصد
پیشرفت فیزیکی داشته و امیدواریم طی سالهای آینده نمایشگاه سنگ در آن محل افتتاح و برپا شود.وی با اعتقاد
بر اینکه در فضای نمایشگاهی به بیش از  70درصد خواسته های مشتریان پی می بریم ،افزود :در نمایشگاهها شاهد
عرضه توانمندی ها ،سوابق ،پتانسیل های صنایع مختلف به مخاطبان هستیم .یارمحمدیان تصریح کرد :نمایشگاه
محل ایده پردازی و محل مبادله کاالست و در این فضا می توانیم تولید را پشتیبانی کنیم.

سرمایه صندوق پژوهش و فناوری اصفهان
پاسخگوی نیاز استان نیست
مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری اصفهان گفت :ســرمایه فعلی این صندوق ،پاســخگوی نیاز
شرکتهای دانش بنیان ،فناور و استارتاپ های استان نیســت و باید افزایش یابد .احمد ورد افزود:
سرمایه فعلی صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان حدود  70میلیارد ریال و قابل قبول نیست و
دست کم باید تا پنج برابر افزایش یابد .وی با بیان اینکه استان اصفهان بیش از  10درصد شرکتهای
دانش بنیان کشــور را در خود دارد ،اظهار داشت :افزایش ســرمایه صندوق پژوهش و فناوری عامل
مهمی است که موجب رشــد اقتصاد دانش محور می شود .ورد ،با اشــاره به اینکه صندوق نوآوری و
شکوفایی کشور تا  9برابر سرمایه صندوقهای پژوهش و فناوری ،منابع مالی و اعتباری در اختیار آنها
قرار میدهد ،تصریح کرد :سرمایه صندوق اصفهان دست کم باید به  200میلیارد ریال برسد تا بتواند
با جذب هزار و  800میلیارد ریال اعتبار به خوبی از شرکتهای دانش بنیان حمایت کند .وی با تاکید
بر اینکه با افزایش ســرمایه ،جهش خوبی در بخش دانش بنیان و فناوری در استان اصفهان خواهیم
داشت ،گفت :الزم است نهادهای دولتی و خصوصی در افزایش سرمایه این صندوق کمک و مشارکت
کنند .مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری اصفهان اضافه کرد :همچنین باید بروکراسی های اداری،
رفع و برخی موارد قانونی برای افزایش ســرمایه های صندوق های پژوهش ،تسهیل شود .ورد ،یکی
از عوامل تاثیرگذار در جذب سرمایه گذار برای این قبیل صندوق ها را رسانه ای کردن موفقیت های
شرکتهای دانش بنیان و استارتاپ ها عنوان و تصریح کرد :هرچه درباره دستاوردهای این شرکتها،
اطالع رسانی بیشتری شود ،سرمایه گذاران نیز تمایل باالیی برای ســرمایه گذاری در آنها خواهند
داشت.مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری اصفهان خاطرنشان کرد :این صندوق از نظر جذب منابع
در کشور رتبه چهارم را دارد.

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

وزیر نفت گفت :ایــران در اوپــک به دلیل
منافعش ،عضو اســت و اگر اعضایی از اوپک
بخواهند ایران را تهدید و گرفتار خطر کنند
ایران هم آن را بی جواب نخواهد گذاشــت.
بیژن زنگنه ادامه داد :مذاکراتی درباره بازار
نفت ،مشکالت و شکنندگی بازار داشتهایم
که بیشــتر تبادل نظر بود تا تصمیم گیری.
وی ،صحبت درباره نشســت آینده اوپک را
محور دیگر این مذاکره عنــوان کرد و افزود:
به آقای «بارکیندو» دبیرکل اوپک گفتم که
اوپک به دلیل یکجانبهگرایی از سوی برخی
اعضا در خطر است و احتمال فروپاشی اوپک
وجود دارد.
محمدسانوسی بارکیندو شامگاه پنجشنبه
پس از دیدار بــا بیژن زنگنــه ،وزیر نفت در
تهران با اشــاره به پربار بودن ایــن دیدار و
تبادل دیدگاهها ،اظهار کرد :آقای زنگنه در
نشســتهای وزیران نفت و انرژی اوپک با
سابقهترین وزیر بوده و توجه به سخنان ایشان
بهویژه در شرایط حساس رویارویی دوباره با
چالشهای ژئوپولتیک و تاثیر آن بر شرایط
کشورهای عضو اوپک ،همواره با ارزش است.
دبیرکل اوپک ،در پاســخ به این پرسش که
اقدامهای یکجانبه برخی اعضای اوپک علیه
ایران را چگونه ارزیابی میکنید ،گفت :اوپک
همیشه به صورت جمعی تصمیم گرفته است
و ما در گذشته بارها شاهد بودهایم زمانی که
کشورهای عضو اقدامهای یکجانبه داشتند
این رویه کارآیی نداشته است و این بار هم
همینطور خواهد بود.

بازار

صندلی کودک

57,000
تومان

مدیر کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان:

اختصاص  12هزار و  500فقره وام برای ساخت مسکن روستایی در اصفهان

پیشرفت  55درصدی
پروژه نمایشگاه بزرگ
اصفهان

اگر منافع ما در اوپک به
خطر بیفتد ،آن را بی جواب
نمیگذاریم

صندلی کودک ناصر کد 1

آموزشهای فنی و حرفهای باید بر اساس نیاز سنجی انجام شود

خبر

نماینده مردم اصفهان در شورای عالی استانها در
هجدهمین اجالس شورای عالی استان ها گفت:
در کمیسیون تلفیق برای شــوراهای فرادست،
بخش و شهرستان تمهیدات مناسبی دیده نشده
و بخش اعظمی از همکاران ما که در شــوراهای
بخش شهرستان مشغول هســتند مکانی برای
تشکیل جلسه ندارند« .حسنعلی مبینینژاد»
با اشاره به وضعیت فرهنگیان ،خاطرنشان کرد:
بســیاری از فرهنگیان حقالتدریس هســتند و
برخی یک سال است که حقوق خود را نگرفتهاند؛
لذا دولت باید نســبت به پرداخــت حقالزحمه
معلمان اقدام کند.وی درباره وضعیت زایندهرود
نیز گفــت :باوجــود بارندگی ها هنــوز حقابه
زایندهرود و کشاورزان استان تامین نشده است.
مبینینژاد با بیان اینکه کشاورزان اصفهان چند
سال است نیازمند آب هستند و مردمی که حقابه
داشتند ،اکنون به دلیل نبود آب آواره شهرهای
دیگر شدهاند ،خاطرنشان کرد :دولت باید نسبت
به پرداخت خسارت به کشاورزان اصفهان توجه
کند.

وقتی مردم به دولت اعتماد ندارند ؛

وزیر نفت هشدار داد:

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

78,000
تومان

صندلی راحتی کودک طرح خرس

عکس روز

80,000
تومان

کمک رسانی طلبه های جوان
در دروی گندم کشاورزان سوسنگرد

با توجه به نیازهای متعدد اهالی سیلزده روستاهای خوزستان ،طالب و روحانیون جهادگر
با تالشی خستگیناپذیر موفق شــدند قریب به  ۴هکتار گندم را در طول  ۳روز ،به صورت
دستی درو میکنند.

صندلی کودک کیدونه مدل چیکو

بید ارز

معرفی اپلیکیشن مالی

کافه اقتصاد

3

انرژی

zayanderoud8108@gmail.com

L

E-MAI

«بید ارز» پلتفرم واسط معامالتی جهت
خرید و فروش ارزهــای دیجیتال در
ایران است .نحوه کار به این شکل است
که فروشنده ارز دیجیتال خود را برای
فروش با قیمت انتخابی ثبت می کند،
خریدار پس از انتخاب پیشنهاد مورد
نظر مبلغ ریالی آن را به حساب «بید ارز»
واریز می کند ،فروشنده ارز دیجیتال
را به والت خریدار منتقل می کند و در
نهایت پس از تایید انتقال ،مبلغی که
خریدار به حساب «بید ارز» واریز کرده
بود به حساب فروشنده واریز می شود.
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مفاد آراء
 2/181آگهی مفاد آراء «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند
رسمی» هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره
آگهی مفاد آراء «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی»
که در اجرای ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد
و امالک زواره صادر گردیــده و در اجرای ماده  3قانون مذکــور در دو نوبت به فاصله ی
 15روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشــار و محلی آگهی می شود ودر روستاها عالوه
بر انتشار آگهی ،رأی هیئت باحضور نماینده شورای اســامی روستا در محل الصاق می
گردد تا شخص یا اشــخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شــهرها از تاریخ انتشار
اولین آگهی ودر روســتاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا به
اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز تاريخ تسليم اعتراض به اداره
ثبت ظرف يكماه مبادرت به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي
تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تســليم نمايند ،در اين صورت اقدامات ثبت
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است .در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل
نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ،اداره
ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید .صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر
به دادگاه نیست:
 -1رای شــماره  139860302021000018مورخ  -98/02/02آقای ســید نورالدین
یگانه روح اله برکی فرزند سید محمد به شــماره ملی  1189692198تمامت یک طاق و
یک – چهارم طاق مشاع از  24طاق ششدانگ مزرعه محمدآباد میرپنج تحت پالک ثبتی
 93اصلی دهستان سفلی بخش  17ثبت اصفهان که مساحت ششدانگ  32000متر مربع
می باشد خریداری عادی مع الواسطه از سید محمد یگانه روح اله برکی
تاریخ انتشار نوبت اول1398/02/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/02/29 :
م الف 451198 :ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
حصر وراثت
 2/182خانم فاطمه گنجی زاده زواره دارای شناســنامه شماره  116به شرح دادخواست
به کالسه  43/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان بتول خانم اختری زواره به شناسنامه  541در تاریخ  91/9/30اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1محمدرضا گنجی
زاده زواره ،ش.ش  4400فرزند رمضان نسبت فرزند  -2محمد گنجی زاده ،ش.ش 127
فرزند رمضان نسبت فرزند  -3احمد علی گنجی زاده ،ش.ش  156فرزند رمضان نسبت
فرزند  -4مرتضی گنجی زاده ،ش.ش  4687فرزند رمضان نســبت فرزند  -5ابوالفضل
گنجی زاده ،ش.ش  83فرزند رمضان نسبت فرزند  -6عندلیبه گنجی زاده زواره ،ش.ش
 23فرزند رمضان نسبت فرزند  -7فاطمه گنجی زاده ،ش.ش  116فرزند رمضان نسبت
فرزند  -8زهرا گنجی زاده زواره ،ش.ش  4541فرزند رمضان نسبت فرزند .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 451901 :شعبه اول حقوقی شورای
حل اختالف زواره ( 192کلمه 2 ،کادر)
حصر وراثت
 2/183خانم فاطمه گنجی زاده زواره دارای شناســنامه شماره  116به شرح دادخواست
به کالسه  44/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان رمضان گنجی زاده به شناسنامه  2051/9176در تاریخ  87/10/14اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1محمدرضا
گنجــی زاده زواره ،ش.ش  4400فرزند رمضان نســبت فرزند  -2محمــد گنجی زاده،
ش.ش  127فرزند رمضان نســبت فرزند  -3احمد علی گنجی زاده ،ش.ش  156فرزند
رمضان نســبت فرزند  -4مرتضی گنجی زاده ،ش.ش  4687فرزند رمضان نسبت فرزند

 -5ابوالفضل گنجی زاده ،ش.ش  83فرزند رمضان نسبت فرزند  -6عندلیبه گنجی زاده
زواره ،ش.ش  23فرزند رمضان نســبت فرزند  -7فاطمه گنجی زاده ،ش.ش  116فرزند
رمضان نسبت فرزند  -8زهرا گنجی زاده زواره ،ش.ش  4541فرزند رمضان نسبت فرزند
 -9بتول خانم اختری زواره ،ش.ش  541فرزند محمد ابراهیم نسبت همسر .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 451889 :شعبه اول حقوقی شورای
حل اختالف زواره ( 203کلمه 2 ،کادر)
حصر وراثت
 2/184خانم مریم سمیعی زفرقندی دارای شناسنامه شــماره  5به شرح دادخواست به
کالسه  4/98از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان معصومه سمیعی پنجی به شناسنامه  697در تاریخ  1393/2/26اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر به نام های
 -1حسین سمیعی زفرقندی به شماره شناســنامه  -2 ،5علی اکبر سمیعی زفرقندی به
شماره شناسنامه  15و دو دختر به نام های  -1بتول سمیعی زفرقندی به شماره شناسنامه
 3و  -2مریم سمیعی زفرقندی به شماره شناســنامه  5و الغیر .اینک با انجام تشریفات
مقدماتی درخواســت 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 شــد .م الف 450994 :شعبه دوم حقوقی شورای حل
اختالف اردستان ( 152کلمه 2 ،کادر)
حصر وراثت
 2/185خانم محبوبه زارعی دارای شناسنامه شماره  1180037855به شرح دادخواست
به کالسه  46/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان محمد اکبری به شناسنامه  75در تاریخ  97/8/17اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1محمد سبحان اکبری فرزند
محمد ،ش.ش  1180185048نســبت فرزند  -2ریحانه اکبــری فرزند محمد ،ش.ش
 1180199030نسبت فرزند  -3رضا اکبری فرزند محمد ،ش.ش  2نسبت پدر  -4ماهرخ
اکبری فرزند محمد ،ش.ش  111نســبت مادر  -5محبوبه زارعــی فرزند ناصر ،ش.ش
 1180037855نسبت همسر .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 451877 :شــعبه اول حقوقی شــورای حــل اختــاف زواره ( 150کلمه،
 1کادر)
حصر وراثت
 2/186آقای ســید عباس عالئی طباطبایی زواره دارای شناسنامه شماره  2913به شرح
دادخواست به کالسه  50/98از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان سید محمد عالئی طباطبائی زواره به شناسنامه  3518در تاریخ
 97/7/18اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر
است به  -1ســید عباس عالئی طباطبائی زواره فرزند سید محمد ،ش.ش  2913نسبت
فرزند  -2سید جمال عالئی طباطبائی زواره فرزند سید محمد ،ش.ش  1210نسبت فرزند
 -3سید جواد عالئی طباطبائی زواره فرزند سید محمد ،ش.ش  1159نسبت فرزند  -4سید
اسماعیل عالئی طباطبائی زواره فرزند ســید محمد ،ش.ش  2115نسبت فرزند  -5سید
مهدی عالئی طباطبائی زواره فرزند ســید محمد ،ش.ش  3216نســبت فرزند  -6کبرا
طبائی زاده فرزند سید هدایت ،ش.ش  56نسبت همسر .اینک با انجام تشریفات مقدماتی
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد .م الف 451875 :شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف زواره
( 186کلمه 2 ،کادر)

ابالغ رای
 2/187شماره دادنامه ، 46 – 98/1/31 :شماره بایگانی 569/97 :ش  ،2مرجع رسیدگی
کننده :شعبه دوم شــورای حل اختالف اردستان ،خواهان :شــکراله جبروتیان به نشانی
اردستان سه راه هالل احمر جنب کتابفروشــی پاتریس دفتر بیمه سامان ،خوانده :زهرا
خراسانی به نشانی مجهول المکان ،خواســته :مطالبه ،قاضی شورا با عنایت به محتویات
پرونده و نظریه اعضا محترم شورا ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به
شرح ذیل رای صادر می نماید .رای قاضی شــورا :در خصوص دادخواست تقدیمی آقای
شکراله جبروتیان نیســیانی فرزند عباس به طرفیت خانم زهرا خراسانی فرزند حسین به
خواسته مطالبه مبلغ شش میلیون تومان وجه یک فقره چک به شماره 12-9507/417191
مورخ  97/9/28و هزینه دادرسی و خســارات قانونی و خسارت تاخیر در پرداخت از تاریخ
صدور چک تا تادیه طبق شاخص تورم بانک مرکزی شورا با عنایت به محتویات پرونده
و ادله ابرازی خواهان شامل کپی مصدق متن و ظهر چک مدرکیه و گواهی عدم پرداخت
صادره از سوی بانک محال علیه و اینکه اصل آن در ید دارنده داللت بر اشتغال ذمه خوانده
دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشــخیص مســتنداً به مواد  310و  313و  314قانون
تجارت و مواد  198و  515و  519قانون آئین دادرسی مدنی و قانون الحاق یک تبصره به
ماده  2قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شــش میلیون تومان به عنوان اصل خواسته
به انضمام  1/890/000ریال هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک
لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ســپس ظرف بیست روز پس از آن
قابل تجدید نظرخواهی نزد دادگاه های عمومی حقوقی شهرســتان اردستان می باشد.
م الف 451095 :شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اردستان ( 306کلمه 3 ،کادر)
فقدان سند مالکیت
 2/188شــماره صادره 1398/2/8-1398/03/562090 :نظر به اینکه ســند مالکیت
ششدانگ زمین پالک ثبتی شماره  49فرعی از  379اصلی علیا اردستان بخش  17اصفهان
که ذیل ثبت  16736در صفحه  416دفتر  241امالک به نام حسن فدوی اردستانی صادر
و تسلیم گردیده است و ذیل اســناد رهنی  85/7/9 -72168و  87/4/11-76126دفتر
 51اردســتان در قبال مبالغ  1/585/000/000ریال و  1/100/000/000ریال نزد بانک
کشاورزی اردســتان در رهن قرار گرفته نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده:
 98/2/5-980320541907046به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود
آن ذیل شماره 98/2/4-2564 :به گواهی دفتر خانه  19اردستان رسیده است مدعی است
که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند
مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده  120آیین
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت
ده روز اعتراض خود را کتب ًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت
یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
مالف 450941:خیراله عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان ( 243کلمه،
 2کادر)
مزایده اموال غیرمنقول
 2/189اجرای احکام حقوقی شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص
پرونده اجرایی کالســه  961372ج  2/له آقای رســول نصری و علیه آقای محمد نصر
اصفهانی مبنی بر مطالبه مبلغ  1/115/238/279ریال که آقای محمد نصری اصفهانی در
اجرای تبصره ماده  3ق اعسار ملک خود را بعنوان وثیقه معرفی نموده و ظرف مهلت محکوم
علیه را معرفی ننموده است و دســتور وصول محکوم به و حق االجرا از محل وثیقه صادر
شده است بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 98/3/11

ساعت  12صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق  18جهت
فروش  1/858سهم مشاع  21/542سهم شــش دانگ ملکی به پالک ثبتی شماره 491
فرعی از  4اصلی بخش  14اصفهان با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال
درج شده است ملکی آقای محمد نصر اصفهانی و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه
می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده نظریه وی مصون از
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید .طالبین خرید می توانند ظرف  5روز قبل از جلسه
مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن  10درصد
بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه
مزایده شرکت نمایند .پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه های
اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد .مابقی ثمن را ظرف حداکثر یکماه پرداخت واال ده
درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد .مشخصات ثبتی ملک :کاربری :مسکونی،
مساحت زمین ،720 :شماره ملک ،211-41491 :بخش ثبتی ،14 :آدرس :اصفهان خیابان
خیام کنار گذر خیابان خیام کوچه ( 22بهرام) پالک دوم ،ملک فوق دارای سند تک برگی
به شماره  006495الف 95 /می باشــد که در تاریخ  95/7/6در ثبت اسناد و امالک غرب
اصفهان ثبت گردیده است -2 .مشخصات ملک :ملک فوق زمین در حال ساخت (در مرحله
اجرای اسکلت) می باشد که میزان  21/542سهم مشاع از  72سهم مشاع متعلق به آقای
محمد نصر اصفهانی فرزند مرتضی می باشد -3 .ارزش کارشناسی :با توجه به مشخصات
ملک ،کاربری فعلی ،موقعیت مکانی ،قیمت های متعارف (در این زمان و مکان) ،کیفیت،
قدمت ،مصالح مصرفی ،متعلقات و انشعابات و در صورت صحت مدارک ابرازی و نداشتن
بدهی به اشــخاص حقیقی و حقوقی و عدم منع قانونی جهت نقل و انتقال ملک و جمیع
عوامل موثر ،ارزش عرصه و عیان ملک فوق الذکر بر اساس جدول مشخصات فوق برابر
 43/200/000/000ریال (چهل و ســه میلیارد و دویســت میلیون ریال) که سهم آقای
محمد نصر اصفهانی مبلغ  12/925/200/000ریال (دوازده میلیارد و نهصد و بیست و پنج
میلیون و دویست هزار ریال) برآورد می گردد .در نتیجه ارزش  1/858سهم مشاع آن به
مبلغ  1/115/238/271ریال ارزیابی که مقدار  0/053سهم مشاع آن مبلغ 32/046/902
ریال بابت حق االجرای دولتی و مقدار  1/068سهم مشاع آن به مبلغ و مقدار  0/737سهم
مشاع آن به مبلغ  442/252/319ریال بابت طلب شعبه هفتم اجرای احکام حقوقی ارزیابی
می گردد .مالف 427826:اجــرای احکام حقوقی شــعبه دوم اصفهان ( 504کلمه،
 5کادر)
فقدان سند مالکیت
 2/197شــماره نامه ، 139885602006000766 :تاریــخ ، 1398/02/07 :آقای احمد
زمانی فروشــانی فرزند عبدالحسین به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و
امضا شهود رسم ًا گواهی شده مدعی است که ســند مالکیت ده شانزدهم سهم مشاع به
استثنای ثمنیه اعیانی از سیصد و سی سهم ششدانگ قطعه ملک پالک شماره  4فرعی
که تبدیل به  1503شده از  104اصلی واقع در خمینی شهر بخش  14ثبت اصفهان که در
دفتر امالک  432صفحه  527به شماره ثبت  94985به نام ایشان صادر و تسلیم گردیده
و به موجب سند قطعی  193851مورخ  19آذر ماه  1388دفترخانه  73خمینی شهر مقدار
پنج شانزدهم سهم مشاع از مورد ثبت فوق را به غیر انتقال نموده اند اظهار داشته که سند
مالکیتشان در اثر جابه جایی مفقود شده اســت و معامله دیگری نیز انجام نگردیده است.
و چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی
ماده  120آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعی انجام معامله
(غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا ضمن
ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند
با ارایه کننده مســترد 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 447547 :نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک خمینی شهر (262
کلمه 2 ،کادر)

تحدید حدود اختصاصی
 2/191شــماره صادره 1398/2/4-1398/31/561695 :نظر بــه اینکه به موجب رای
 97/10/29-139760302019000566هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تمامت ششدانگ یک قطعه باغ پالک شماره
 264فرعی از  126اصلی مجزی شده از  1/1فرعی واقع در اراضی خیرآباد دهاقان بخش
ثبتی دهاقان در سهم خانم معصومه سلیمی فرزند خداکرم واقع شده و چون پالک اولیه
تاکنون تحدید حدود نشده است .اینک طبق تبصره ماده  13قانون مذکور و بنا به درخواست
متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخه  1398/03/11از ساعت  9صبح در
محل شروع و بعمل خواهد آمد .لذا و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان
امالک مطابق مقررات ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی به مدت
 30روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره  2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های
معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این واحد می بایستی با
تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد
تســلیم نماید .مالف 445646:زهرا یعقوبی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
( 200کلمه 2 ،کادر)
تحدید حدود اختصاصی
 2/196شماره نامه 1398/02/10-139885602033000269:چون تمامی ششدانگ
قطعه زمین محصور پالک شماره  2301فرعی از  1اصلی واقع در روستای اوره جز بخش
 9حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم عفت زرین فرد فرزند مراد در
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است .اینک بنا به دستور
قسمت اخیر ماده  15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز
یکشنبه مورخ  1398/03/12ساعت  10صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده  20قانون ثبت از تاریخ
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شد .مالف 452875:عباسعلی
عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز ( 143کلمه 1 ،کادر)
تحدید حدود اختصاصی
 2/195شماره نامه 1398/02/10-139885602033000268:چون تمامی ششدانگ
قطعه زمین محصور پالک شماره  1929فرعی از  1اصلی واقع در روستای اوره جز بخش
 9حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای علی اکبر سعادت پور فرزند
محمد در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است .اینک
بنا به دستور قسمت اخیر ماده  15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک
مرقوم در روز یکشنبه مورخ  1398/03/12ســاعت  10صبح در محل شروع و به عمل
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت
مقرر در این آگهی در محــل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده
 20قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شــد.
مالف 452858:عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز ( 144کلمه،
 1کادر)
ابالغ رای
 2/192مرجع رســیدگی :شعبه دوم شــورای حل اختالف فریدونشهر ،شــماره پرونده:
 ،408/97شــماره و تاریخ دادنامه ،98/1/27-22 :خواهان :آقای سید امیرآقا طهماسبی
فرزند سید قاسم ساکن فریدونشهر روستای بزمه ،خواندگان :آقایان  -1عزت اله پایمرد
فرزند حسن ساکن فریدونشهر روستای راچه  -2داوود داودی فرزند قربان ساکن مجهول
المکان ،خواسته :الزام به انتقال ســند خودرو ،گردشکار :پس از ارجاع پرونده به این شعبه
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای
می نماید .رای شورا :در خصوص دعوی آقای ســید امیر آقا طهماسبی به طرفیت آقایان
 -1عزت اله پایمرد  -2داوود داودی به خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو نیسان
به شــماره انتظامی  52د  561ایران  241به انضمام مطلق خســارات وارده با عنایت به
دادخواست تقدیمی ،اســتعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک

خودرو تصویر قرارداد عادی ارائه شــده از طرف خواهان و اینکه علی رغم ابالغ قانونی
خواندگان جهت رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای نیز تقدیم نکرده اند و وکیل
نیز معرفی ننموده اند علی هذا شــورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به
استناد ماده  198قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد
 223 ،221 ،220 ،219 ،10و  225قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به
حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به شماره انتظامی فوق به نام
خواهان و پرداخت مبلغ  637/500ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم
می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در
همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعبه اول دادگاه عمومی
و حقوقی شهرستان فریدونشهر می باشــد .مالف 451595:شعبه دوم شورای حل
اختالف فریدونشهر ( 310کلمه 3 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 2/194شماره ، 31 :آقای محمد کیانی فرزند اســفندیار دادخواستی مبنی بر انتقال سند
مالکیت به طرفیت خانم سارا بهزادی فرزند حیدر تقدیم نموده و خوانده را مجهول المکان
اعالم نموده است لذا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فریدون شهر وقت رسیدگی
برای رسیدگی به ادعای خواهان برای مورخ  98/3/28شنبه ساعت سه بعد از ظهر در محل
شوراهای حل اختالف شهرستان فریدون شهر واقع در بلوار گلستان شهدا جنب دادگستری
تعیین و بدین نحو به آقای خوانده مجهول المکان اعالم و بــه منزله ابالغ قانونی تلقی
می شود .م الف 450563 :شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فریدون شهر(101
کلمه  2 ،کادر )
اخطار اجرایی
 2/163شــماره 274/96 :به موجب رای شماره  97/7/16-720شــعبه  1شورای حل
اختالف شهرستان تیران و کرون که قطعیت یافته اســت محکوم علیه مرتضی ذاکری
گورزانگی به نشانی مجهول المکان محکوم است با حفظ حقوق مرتهن به انتقال سند یک
دستگاه نیسان به شماره انتظامی  763-94ب  42به نام خواهان و پرداخت 2/120/000
ریال بابت هزینه دادرســی و تمبر الصاقی در حق خواهان حسن صادقی خیرآبادی فرزند
یداله به نشانی تیران منطقه  3روبروی بنیاد مسکن کوچه نیلوفر صادر و اعالم می گردد
و پرداخت نیم عشر (حق االجرا) که توسط اجرای احکام حقوقی احتساب و اخذ می گردد
و رای صادره غیابی است .ماده  34قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه
ابالغ شد ،محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند ،باید ظرف مهلت
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ،صریح ًا اعالم
نماید .مالف 448650:احمدی قاضی شعبه اول شورای حل اختالف تیران و کرون
( 196کلمه 2 ،کادر)
حصر وراثت
 2/147آقاي علي صالحي داراي شناســنامه شماره  33به شــرح دادخواست به کالسه
 55/98از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان
عباسعلي صالحي به شناســنامه  3در تاريخ  97/9/25اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1مهدي صالحي قلعه ناظري ،ش.ش
 ،8ت.ت  1360/1/9فرزند پســر  -2علي صالحــي ،ش.ش  ،33ت.ت 1363/11/17
فرزند پسر  -3غالمعلي صالحي قلعه ناظري ،ش.ش  ،70ت.ت  1365/10/9فرزندپسر
 -4مرضيه صالحي ،ش.ش  ،1ت.ت  1362/1/17فرزند دختر  -5فاطمه صالحي ،ش.ش
 ،45ت.ت  1364/12/8فرزند دختر  -6زينب صالحــي قلعه ناظري ،ش.ش  ،69ت.ت
 1365/10/9فرزند دختر  -7عصمت باقري قلعــه ناظري ،ش.ش  ، 2ت.ت 1341/1/2
همسر  -8خيرالنســاء باقري ،ش.ش  ، 14ت.ت  1342/7/12همسر  -9اقدس مهري،
ش.ش  ،11ت.ت  1322/8/2مادر .اينک با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور
را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر کســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او
باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
م الف 447495 :کاظمي رئيس شعبه شوراي حل اختالف بخش کرون( 192کلمه،
 2کادر)

تبصره یک ماده  105آئین نامه قانون ثبت
 2/198شماره ، 980720671895851 :شماره ، 1398/02/09 :بر اساس تقاضای آقای
منصور مهربانی فرزند غالمحســین مبنی بر تعیین بهاء ثمنیه اعیانی ششــدانگ پالک
 77/55/1واقع در خمینی شــهر بخش  14ثبت اصفهان که طبق ســوابق متعلق است
به خانم صدیقه حجاریان و ربابه مهربانی همســران مرحوم آقــای رجبعلی مهربانی که
در اجرای تبصره یک مــاده  105اصالحی آئین نامه قانون ثبت کارشناســی رســمی
دادگســتری ملک مورد تقاضا بصورت یک قطعــه زمین بایر با کاربــری باغ و اراضی
کشاورزی و فاقد اعیانی می باشــد و چون متقاضی مزبور اعالم داشته مالک فاقد نشانی
اســت لذا با توجه به مفاد تبصره یک آئین نامــه فوق الذکر مراتب فقــط یک مرتبه در
روزنامه آگهی می شــود تا ذینفع جهت اطالع و در صورت اعتراض به اداره ثبت اسناد و
امالک خمینی شــهر مراجعه نماید و در صورتی که مدعی تضییع حقی باشد می تواند از
تاریخ انتشــار این آگهی به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائی مراجعه و گواهی طرح
دعوی را به اداره مذکور تســلیم نماید .بدیهی اســت در صورت عدم ارائه گواهی طرح
دعوی ســند مالکیت متقاضی بدون اســتثناء ثمنیه اعیانی صادر و تســلیم خواهد شد.
م الف 448628 :نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک خمینی شهر (200
کلمه 2 ،کادر)
حصر وراثت
 2/199آقای علی حبیبی دارای شناسنامه شــماره  1129547124به شرح دادخواست
به کالســه  422/97از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان خدیجه قاسمی به شناسنامه  21در تاریخ  1396/7/27اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک فرزند پســر
بنام علی حبیبی فرزند حســنعلی به شــماره شناســنامه  5متولد  1331و دو فرزند اناث
بنام های  -1فاطمه حبیبی فرزند حســنعلی به شــماره شناســنامه  25و متولد  1345و
 -2کبرا حبیبی فرزند حسنعلی به شماره شناسنامه  32و متولد  1350و بغیر از نامبردگان
وارث دیگری ندارد .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ
نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 453610 :شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر(157
کلمه 2 ،کادر)
فقدان سند مالکیت
 2/200شماره 1398/2/7-98/2027003870 :آقای ابوالقاسم عالفچیان فرزند حسین
مالک  35سهم مشاع از  279سهم مشاع ششــدانگ قطعه زمین پالک  11559/2واقع
در بخش  5با ارائه دو برگ استشــهادیه محلی مدعی می باشد ســند مالکیت وی که در
دفتر  242صفحه  544ذیل ثبت  44232بنام نامبرده سابقه ثبت دارد که بعلت جابجایی
ســند مالکیت اولیه مفقود شده و درخواست صدور ســند المثنی نموده .لذا طبق تبصره
یک اصالحی ماده  120آئین نامه قانون مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام
معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده نســبت به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد
خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند
به ارائه کننده مسترد گردد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض
اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
م الف 452630 :شبان رئیس منطقه ثبت اسناد شــمال شرق اصفهان ( 182کلمه،
 2کادر)
حصر وراثت
 2/201آقای حسن مداحی دارای شناسنامه شــماره  151به شرح دادخواست به کالسه
 58/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
فاطمه مداحی به شناســنامه  6199575921در تاریــخ  97/11/20اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1رضا مداحی ،ش.ش
 104برادر  -2مریم مداحی،ش.ش  391خواهر  -3حســن مداحی ،ش.ش  151برادر و
الغیر .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .م الف 449090 :شعبه
سوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف آران و بیدگل ( 128کلمه 1 ،کادر)
فقدان سند مالکیت
 2/193شــماره نامه 1398/02/05 - 139885602013000183 :نظر به اینکه خانم
حیات رحیمی فرزند علی حسین به شناسنامه  105با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی که
هویت و صحت شهود توســط دفترخانه  48فریدونشهر گواهی شده است .مدعی مفقود
شدن سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین تحت پالک ثبتی  238/876مجزی شده از
 238/1/272واقع در فریدونشهر بخش  13ثبت اصفهان که سند مالکیت در صفحه 353
دفتر  6ذیل ثبت شماره  1117با شماره چاپی  935256بنام خانم حیات رحیمی فرزند علی
حسین به شناسنامه  105صادر و تسلیم شده است و مورد معامله دیگری قرار نگرفته است
و نامبرده اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر اسباب کشی مفقود گردیده و تقاضای
صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا طبق تبصره یک ماده  120اصالحی آیین نامه
قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره
مراجعه و اعتراض خود را کتبا با ارائه مدارک تسلیم نماید در صورت انقضا مدت مذکور و
عدم وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله نسبت به صدور المثنی سند
مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد .م الف 450557 :محسن مقصودی مدیر واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان فریدون شهر( 210کلمه  2 ،کادر )
حصر وراثت
 2/190خانم زهرا مظاهری تیرانی دارای شناسنامه شماره  3216به شرح دادخواست به
کالسه  67/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان ابوالفضل بهره مند به شناسنامه  49در تاریخ  95/7/8اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به -1 :بابک بهره مند ،ش.ش
 -2 ،1825کاظم بهره مند ،ش.ش  -3 ،10289محسن بهره مند ،ش.ش 5490003952
(فرزندان ذکور متوفی)  -4منیژه بهره منــد  ،ش.ش  -5 ،632مرضیه بهره مند ،ش.ش
متوف)  -6زهرا مظاهری تیرانی ،ش.ش ( 3216همسر متوفی) متوفی
( 214فرزندان اناث ِ
به غیر از ورثه فوق ورثه دیگری ندارد .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 451257 :احمدی قاضی شعبه اول شــورای حل اختالف تیران ( 161کلمه،
 2کادر)
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آگهی تغییرات شرکت پیشگام پروتئین نقش جهان با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  51738و شناسه ملی
10260704372
به استناد صورتجلســه هیات مدیره مورخ  1397/12/22تصمیمات
ذیل اتخاذ شد - :مجید عنایتی به شماره ملی  1290293961به سمت
رئیس هیات مدیره ،لیال محققیان به شــماره ملــی 1281045705
به ســمت نایب رئیس هیات مدیره و علی رضا زمانی به شماره ملی
 1753659728به ســمت مدیرعامل برای مــدت نامحدود انتخاب
شدند - .ضمن ًا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود- .
کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار و تعهدآور از قبیل چک  ،سفته  ،بروات،
قراردادهای عقود اسالمی با امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
متفق ًا و با مهر شرکت و کلیه اوراق و نامه های عادی و اداری با امضای
مدیرعامل و با مهر شــرکت معتبر است .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()441663
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رییس پلیس فتای استان اصفهان به مالکان خودروها
و موتورسیکلتهای فاقد کارت سوخت توصیه کرد
مراقب اپلیکیشــنهای جعلی و بدافزارها باشید.
«سید مصطفی مرتضوی» بیان داشت :شهروندان
عزیز صرفا به سامانههای اعالم شــده مراجعه و از
رفتن به ســایر ســایتها و دانلود اپلیکیشنهای
مختلف جدا خودداری کننــد؛ چراکه ثبت کردن
اطالعات در ســایتهای متفرقــه میتواند زمینه
سوءاســتفاده از کاربران را فراهم آورد .وی افزود :با
اعالم شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی ،مالکان خــودرو و موتورســیکلتهای فاقد
کارت سوخت از روز دوشــنبه  ۹اردیبهشت ماه با
مراجعه به ســامانه خدمات دولت همراه بهنشانی
 www.mob.gov.irو اپلیکیشن خدمات دولت
همراه میتوانند جهت ثبت نام کارت سوخت اقدام
کنند.این مقام انتظامی ادامه داد :متاسفانه برخی از
شهروندان در هنگام ثبت نام به نشانی سایت توجه
نکرده و با جست وجو از طریق موتورهای جست وجو
یا رفتن به لینکهایی که در دیگر سایتها ارائه شده
در دام سودجویان سایبری گرفتار میشوند .وی این
شگرد مجرمانه را فیشینگ و کالهبرداری عنوان و
در توصیه به شهروندان گرامی تاکید کرد :شهروندان
عزیز از دریافت یا مراجعه به سایر منابع خودداری
کنند؛ همچنین ثبت نام از طریق ســامانه مذکور و
اپلیکیشن دولت همراه ،رایگان بوده و نیازی به ارائه
اطالعات بانکی در این مرحله نیست.

میزان جریمه ایجاد آلودگی صوتی
مشخص شد؛

منابع متحرک و ثابت آالینده
از ۱۰تا  ۲۰میلیون ریال
نمایندگان مردم در مجلــس ،میزان جریمه ایجاد
آلودگی صوتی از ســوی منابع متحــرک و ثابت را
مشخص کردند.بر این اساس ایجاد هرگونه آلودگی
صوتی توسط منابع ثابت و متحرک ،ممنوع است.
در مورد منابــ ع ثابت مرتکب بــه پرداخت جریمه
نقــدی از دهمیلیون()10.000.000تــا بیســت
میلیون( )20.000.000ریال محکوم میشود .در
تبصره 1این ماده آمده است :نیروی انتظامی مکلف
است راننده وسایل نقلیه موتوری را برای بار اول ملزم
به جریمه نقدی معادل یک میلیون ()1.000.000
ریال ،درصورت تکرار بــرای بار دوم دو برابر جریمه
مذکور و درصورت تکرار بیــش از دوبار به جریمه
نقدی معادل ســه میلیــون ( )3.000.000ریال
محکوم کند .براساس تبصره 2این ماده؛ آییننامه
اجرایی این ماده توســط ســازمان و بــا همکاری
دستگاههای مربوطه حداکثر ظرف مدت سهماه از
تاریخ ابالغ این قانون تهیه میشود و بهتصویب هیئت
وزیران میرسد.

کشف سرقت  7میلیاردی
در اصفهان
اعضای باند سارقان هفت میلیارد ریالی در اصفهان
دستگیر شدند.ریيس پليس آگاهي استان اصفهان
گفت :در پي شكايت يکي از شــهروندان مبني بر
سرقت از منزلش در شرق شــهر اصفهان،بررسي
موضوع در دســتور كار کارآگاهــان پليس آگاهي
استان قرار گرفت .سرهنگ سعيد سليميان ارزش
طال و سواری ام وی ام سرقت شده را درمجموع هفت
میلیارد ریال اعالم کردو افزود :كارآگاهان با اقدامات
تخصصی 4سارق را شناسایی و دستگیر کردند .وی
گفت :اموال مسروقه پس از مراحل قانونی به مالک
بازگردانده خواهد شد.

شکالت تلخ با طعم تریاک

No. 2687 | May 04, 2019 | 8 Pages

عضو هیئت مدیره انجمن خیریه حمایــت از بیماران نقص ایمنی
حضرت صدیقه طاهره (س) گفت :بیماران مبتال به نقص ایمنی اولیه
با مشکالتی مواجه هستند که مهمترین آن ،تامین هزینه های باالی
دارویی است .این بیماری به دو نوع اولیه و ثانویه تقسیم می شود و
آلرژی ،عفونت های پی در پی ،مننژیت و ســرطان از عالئم بیماری
نقص ایمنی به شــمار می رود.بهزاد شــاکریان افزود :هزینه های
دارویی این بیماران بســته به نوع و شدت بیماری متفاوت و از  10تا

مواد خاص برای درمان این بیماری است.این فوق تخصص آلرژی و
ایمولوژی بالینی گفت :بخشی از مشکالت این بیماری جسمانی است؛
زیرا طوالنی مدت و غیر قابل حل است ،به طور کامل برطرف نمی شود
و مشکالت اجتماعی برای آنها ایجاد می کند.شاکریان توضیح داد :این
بیماران به طور مرتب دچار عفونت شده و نیاز به بستری شدن دارند
به همین دلیل در بسیاری موارد ،رشد آنها از کودکی عقب می افتد و
در ازدواج دچار مشکل می شوند.

پشت پرده میل به شرط بندی در ایران چیست؟

بندبازی روی خط طمع

پریسا سعادت
خبر دســتگیری محســن فروزان و همســرش را
میتوان یکی از پر ســر و صداتریــن اخبار در مورد
قمار و شــرطبندی در کشور دانســت .معموال این
نوع خبرها بــه دلیل قبــح عمل قمار در کشــور
رســانهای نمی شــود و تنها به اخباری محدود از
بستن سایتهای شــرطبندی و کانال های فضای
مجازی محدود میشــود؛ اما بر اســاس داده ها و
مشاهدات ،شرطبندی به خصوص در میان جوانان
و عالقهمندان بــه فوتبال ،رواج زیــادی پیدا کرده
اســت .گردش مالی باال و کمک فضای مجازی به
راه اندازی بدون دردسر این نوع از سایت ها ،منجر
شده تا هرروز تعداد بیشــتری از افراد به این حیطه
خطرناک وارد شوند.
وسوسه درآمدهای میلیونی
شــرطبندی ،طرفداران زیادی در دنیا دارد و شاید
یکی از اصلیترین دالیلی که عالقه برای شــرکت
در این بازی کثیف بهویژه در بین ایرانیها افزایش
یافته ،موضوعات اقتصادی اســت؛ البته نمیتوان
شــرکت در شــرطبندی را منوط به گروه خاصی
کرد ولی چیزی که خیلی مشــهود دیده میشود،
سود سرشاری است که در جیب سرشاخههای این
سایتها جاری میشود.گفته می شود قمار یکی از
اعتیادآور ترین فعالیت هاست .درآمد و تالش برای
جبران شکستها اصلی ترین عواملی است که افراد
را ترغیب به انجام شرط بندی های بیشتر می کند.
در ایران اگر چه آمار رســمی از میزان قمار و درآمد

ســایت های شــرط بندی وجود ندارد؛ اما در سال
 ،2016گزارش آزادی اقتصادی نشــان میداد که
 19درصد از کل حجم اقتصاد ایران را اقتصاد سایه
تشکیل میدهد .اقتصاد سایه شــامل مواد مخدر،
شرط بندی و قاچاق می شــود .بانک جهانی نیز در
سال  2012گزارشی منتشــر کرد که نشان میداد
ایران با داشتن میانگین  18 /3درصدی اقتصاد سایه
طی ســالهای  1999تا  ،2006در میان  98کشور
در حال توســعه در جایگاه  6ایستاده است .گزارش
صندوق بینالمللی پول از فعالیتهای غیررســمی
در سال  2018نیز نشان میدهد که در ایران۳۱.۱ ،
درصد از کل فعالیتهــای اقتصادی را فعالیتهای

غیر رسمی تشکیل داده و در بین  ۱۵۸کشور مورد
بررسی ،ایران در رده سیام قرار دارد.
کمک فضای مجازی به رواج شرط بندی در
ایران
در همه جای دنیا سایتها،فضای مجازی وشبکههای
گســترده ای ،قمــار را تبلیغ می کننــد که معموال
شــبکهای پیچیده و مافیایی پشــت آن اســت .در
ایران هم حاال شــرطبندیها ،مدرن شده و به جای
قهوهخانهها به کانالهای تلگرامی و سایتهای آنالین
رســیدهاند؛ نکته جالب اینکه در اغلب این سایتها
میتوان با کارت های بانکی و درگاه های مجاز ایرانی
در شــرط بندی شــرکت کرد .در آخرین عملیات

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان:

پلیس که منجر به دســتگیری سرشبکههای یکی از
سایتهای شرط بندی شد ،بیش از  37میلیارد تومان
از حساب این افراد ضبط شد.
وقتی شرط بندی به راحتی تبلیغ می شود
سایت های شرط بندی ،شــگردهای جدیدی برای
تبلیغات خود دارنــد؛ در این بین نه تنها بســیاری
به قمارآلوده می شــوند؛ بلکه بســیاری هم در دام
کالهبرداران این سایتها می افتند؛ به عنوان مثال
سایتی به نام بیگ والت به عنوان یکی از بزرگ ترین
ســایت های رواج قمار در ایران در پوشش آموزش
کسب درآمد عنوان می شــود .بیگ والت خود را به
عنوان وبســایتی برای «آموزش صفر تا صد کسب
درآمد» معرفی میکند؛ اما بیش از  ۸۰درصد مطالب
این سایت به معرفی سایتهای کسب درآمد کاذب،
قمار و شرطبندی و مخصوصا کالهبرداریهای بزرگ
پانزی اختصاص داده شــده اســت .این وبسایت با
چنین مطالبی توانسته است در مدت کوتاهی بازدید
زیادی جمع آوری کند و کاربران زیادی ندانسته در
دام کالهبرداریهای بزرگی میافتند .نکته عجیبتر،
معرفی علنی سایتهای قمار توسط بیگ والت است.
رواج سایتهای قمار و شرطبندی ،به شدت این روزها
توسط مقامات پیگیری میشوند و همه میدانند که
در نهایت اعتیاد به این نوع ســایتها باعث نابودی
سرمایه افراد زیادی میشود و بسیار خانمان برانداز
است .نکته جالب اینکه این سایت با دامنه irثبت شده
و هم اکنون هم مشغول به کار است .در این سایت با
یک سرچ ساده می توان روش های شرط بندی آنالین
و نام انواع سایت های شرط بندی را پیدا کرد.

ی در  ۳۱استاناجرایی شد؛
نسخهنویسی الکترونیک 

نظام تعلیم و تربیت به مدد نقش آفرینی معلمان پابرجاست

اصفهان و تهران پیشتاز نسخه الکترونیکی

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت :نظام تعلیم و تربیت مدیون مدد و نقش آفرینی معلمان است و بدون
بهره مندی از حضور آنها ،حتی لحظه ای پا برجا نمی ماند.محمد اعتدادی افزود :برای نگاه داشتن نظام تعلیم و تربیت،
معلمان ما در دور افتاده ترین روستاها و مناطق کشور به خدمت عاشقانه و خالصانه مشغول هستند و حاضرند در کنار
بخاری های آتش گرفته بمانند ،بسوزند ولی دانش آموز خود را تنها نگذارند.وی اظهار داشت :اگر معلمان ما در آمد و
شد راه های صعب العبور غریبانه جان می دهند یا چهره خود را همانند چهره دانش آموزان بیمارشان در میآورند تا
با آنها همدردی کنند ،شایسته است که در جایی دیده شوند و مشکالت آنها مورد توجه قرار گیرد .مدیرکل آموزش و
پرورش اصفهان افزود :شما معلمان صحنه گردان عرصه های عشق ،محبت ،دانایی و ایثار هستید و امسال نیز همانند
سالهای گذشته ،به خاطر فداکاری های ارزشمندتان مورد تجلیل قرار می گیرید.

مدیر عامل بیمه سالمت با اشاره به اینکه اســتان کرمان پایلوت اجرای طرح نسخهنویسی الکترونیکی است
اظهار داشت :نسخه نویســی الکترونیکی در اصفهان و تهران نیز در حال انجام اســت .وی با بیان اینکه بیش
از  50درصد هزینههای بیمه سالمت مربوط به هزینههای بستری بیمهشدگان است ،گفت :بیمارستانهای
خصوصی با سامانه سپاس ارتباطی ندارند و اگر از طریق سپاس اسناد را ارسال کنند ،عمده مشکالت ارتباطی بین
دستگاهی حل میشود .موهبتی با اشاره به اینکه نسخهنویسی الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین پروژههای
بیمه سالمت است که سال گذشته در  31استان و هر استان در یک شهر اجرا شده ،بیان کرد :زیرساختهای
اجتماعی در این حوزه از اهمیت بیشتری برخوردار است و تغییر رفتار و استقبال شرکای کاری ما در این پروژه
اهمیت ویژهای دارد.

بهداشت

انتقاد
رییس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان انتقادکرد:

وزیر بهداشت درکاشان:

ارائه هدیه ازدواج به افراد کمتر از ۲۰سال
رییــس هیئت مدیــره انجمن حمایــت از حقوق
کودکان گفت :هدیه ازدواج به افــراد کمتر از 20
سال می تواند موجب ترویج کودک همسری شود.
طی هفته هــای اخیر ،احد آزادیخواه ســخنگوی
کمیســیون فرهنگی مجلس شــورای اسالمی از
تصویب مصوبــه هدیه ازدواج بــه دختران زیر 20
سال در این کمیســیون خبر داد؛ در صورتیکه در
این خبر حداقل ســن برای ازدواج دختران مطرح
نشده بود.
مطهره ناظری افزود :این موضوع مشمول دخترانی
که زیر حداقل سن قانونی ازدواج هستند (زیر 13
سال) نمی شــود ،در واقع این پیشــنهاد مشمول
دخترانی که بین  13تا  20ســال دارند ،می شود.
با این توضیح که براساس ماده  1041حداقل سن
قانونی ازدواج برای دختران  13ســال است ولی از
نظر فعاالن حقوق کودک ،کودک همسری ازدواج
زیر  18سال قلمداد میشــود.رییس هیئت مدیره
انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت :بهتر است
نمایندگان مجلس به جای تشویق نامه ازدواج برای

مساجد

جانشــین پلیس پیشــگیری فاتب از دستگیری 2
قاچاقچی مواد مخدر به خارج از کشــور خبر داد و
گفت :این متهمان در قالب بسته های پستی قصد
انتقال مواد مخدر به کشورهای انگلستان و آمریکا
را داشتند.ســرهنگ جلیل موقوفه ای ،در توضیح
این خبر ،گفت :مردی جوان به اداره پست چهارراه
لشکر مراجعه و تقاضای ارسال بسته پستی حاوی
چند بسته شــکالت تلخ را به آمریکا کردهمچنین
فرددیگری تقاضای ارســال یک چمدان به کشور
انگلستان را کرده بود ،ولی چمدان مشکوک به نظر
میرسد وکارکنان اداره پست موضوع را به کالنتری
 ۱۱۲ابوســعید اطالع میدهند.با اعــزام تیمی از
ماموران کالنتری به محل مشخص شد که این فرد
درداخل بسته ها ،تریاک آب شده را به شکل شکالت
تلخ برای ارسال به آمریکا جاسازی و متهم دیگر در
بدنه چمدان مقدار  ۶۵۰گرم تریاک را جاسازی کرده
و قصد انتقال این چمدان را به کشور انگلستان داشت.

بیماران نقص ایمنی با مشکل هزینه باالی دارو مواجه هستند
 100میلیون ریال در ماه است و در برخی موارد ،خانواده ها را با چالش
جدی و بحران مواجه می کند.این پزشک فوق تخصص با بیان اینکه
آی وی آی جی ( )IVIGو آنتی بادی های مختلف از جمله داروهای
خاص مورد نیاز این دسته از بیماران است ،تصریح کرد :تحریم های
ناعادالنه نیز در تشدید این مشکل تاثیرگذار بوده است.وی با تاکید
بر اینکه امکانات درمانی مورد نیاز برای این بیماری در کشور وجود
دارد ،اضافه کرد :تنها مشکل اصلی ،بودجه و پول برای تامین دارو و

بیش از  5هزار مسجد استان
غبار روبی شد

بوی عطر رمضان در
مساجد استان اصفهان
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افراد زیر  18ســال یا افرادی کــه توانایی برعهده
گرفتن مسئولیت زندگی را ندارند ،طرحی را برای
افراد واجد شرایط که دارای توانایی جسمی و روانی
هســتند؛ اما از لحاظ تمکن مالی امکان ازدواج را
ندارند ،پیشــنهاد دهند تا این افــراد که به خاطر
مشکالت معیشتی قادر به ازدواج نیستند ،بتوانند
ازدواج کنند و به نوعی تشــویق ازدواج جوانان نیز
محسوب شود.

 ۹۷درصد داروها ،تولید داخل هستند
وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی گفت۹۷ :
درصد از محصوالت داخلی را با پشــتوانه داروسازان
صنعتی و بخشهای واحد تحقیق و توسعه خودمان
تولید میکنیم .ســعید نمکی ،تصریح کرد :در سال
گذشــته برای  ۹۷درصد داروی تولیــد داخل این
مملکت  ۵۵۰میلیون دالر ارز و برای سه درصد داروی
وارداتی یک و سه دهم ( )۱.۳میلیارد دالر ارز هزینه
شد؛ یعنی اگر این دندانه واژگون شود و خدایی نکرده
روزی صنعت فرو بریزد و ما بخواهیم این  ۹۷درصد
را هم وارد کنیم و تمام منابع نفت ،مالیات و گمرک
را هم صرف کنیم بیش از  ۵۰درصد داروی کشور را
نمیتوانیم وارد کنیم.نمکی ،به نظارت حتمی و جدی
بر بازار پراکنده و عریض دارو و صدور پروانهها در کنار
رعایت استاندارد و انجام مرتب آزمایشهای دورهای
تاکیدکرد و گفت :نگذاریم کسی بتواند در سیستم به
هر شکلی بخواهد بیقانونی کند.وی با اشاره به اینکه
نظام عرضه دارو هم در داروخانهها متاســفانه نظام
مناسبی نیست ،تصریح کرد :باید در داروخانهها چند
نکته رعایت شــود.به گفته وی ،متاسفانه در بعضی

بیش از  5هزار مســجد اســتان اصفهان در آســتانه ماه مبــارک رمضان
غبارروبی و عطر افشانی شــد .معاون اداری مالی و حقوقی مرکز رسیدگی
به امور مســاجد اســتان اصفهان گفت  :همزمان با دهــه غباروبی و تکریم
مســاجد،این اماکن مقدس اســتان به منظور پذیرایی از میهمانان خدا با
همکاری مردم و با همکاری امام جماعت و هیئت امنای مســاجد غبار روبی
شد .
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داروخانههای ما تکریم ارباب رجــوع بی رنگ و ُگم
میشود و حتی بعضی اوقات همکار جوان داروساز ما
به چهره شخص نگاه نمیکند .وی ،با اشاره به اینکه
ما به سمت توســعه مواد آرایشی بهداشتی میرویم
و قســمت داروخانه مرتب کوچکتر میشود ،چون
متاسفانه سود در لوازم بهداشتی است ،گفت :تکلیف
ما را با این قضیه روشــن کنید که شما مرکز عرضه
لوازم بهداشتی هستید یا داروخانه دار؟

نخســتین دوره آموزشــی توجیهــی پدافند
غیرعامل در دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان
برگزار شد.مسئول دبیرخانه پدافند غیرعامل
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت :نخستین
دوره آموزشــی توجیهی پدافند غیرعامل در
اصفهان با هدف آموزش تهدیدات زیســتی،
شیمیایی ،ســایبری و پرتویی در حوزه علوم
پزشکی برگزار شد.وی افزود :این دوره با حضور
 70شرکتکننده از دبیران کمیتههای پدافند
غیرعامل در شــبکههای بهداشــت و درمان
شهرستا نهای اســتان و دبیران کمیتههای
خطر ،بالیا و پدافند غیرعامل بیمارستانهای
اســتان و نمایندگانی از قطب مرکزی کشور
شامل استانهای یزد ،چهارمحال و بختیاری و
کاشان برگزار شد.

درمان ناباروری تا  ۲نوبت
رایگان است
معاون درمــان وزارت بهداشــت گفت :تقریبا
نیمــی از مراکز درمــان ناباروری در کشــور
دولتی هستند و از امسال نیز دریافت خدمات
درمان ناباروری تا  ۲نوبت رایگان است.قاســم
جانبابایی تاکید کرد :همچنین در راســتای
عمل به سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری
در خصوص سیاســتهای جمعیتی ،خدمات
درمان ناباروری در استانها را افزایش دادهایم؛
قبال اگر مادری یک بار خدمات درمان ناباروری
دریافت میکرد ،این خدمات رایگان محاسبه
میشد؛ اما امسال ارائه خدمات درمان ناباروری
در مراکز تعیین شده استانها به  ۲نوبت افزایش
یافته است.وی خاطرنشان کرد :برخی از اقالم
و مصارف مورد نیاز بــرای درمان ناباروری نیز
رایگان شدهاند که امیدواریم گام موثری برای
ترویج باروری در کشور باشد.

رسیدهای کارت ملی هوشمند
تا چه زمان اعتبار دارد؟
سیف ا ...ابوترابی سخنگوی سازمان ثبتاحوال
با اشــاره به صدور کارت ملی هوشــمند برای
افرادی کــه هنــوز دارای کارت ملی قدیمی
هستند ،اظهار کرد :همانطور که قبال هم گفته
شده اســت حدود  10میلیون نفر فاقد کارت
ملی هوشمند هســتند که هنوز برای ثبت نام
هیچ اقدامی نکرده انــد.وی در ادامه بیان کرد:
طبق جلســاتی که برگزار شــد ،به افرادی که
مراحل ثبت نام کارت ملی هوشــمند خود را
تکمیل کرده اند ،رسید رایگانی دریافت میشود
که این رســید تا زمان صدور و دریافت کارت
ملی هوشمند اعتبار خواهد داشت.سخنگوی
سازمان ثبت احوال ادامه داد :افراد فاقد کارت
ملی هوشــمند با دریافت این رسید می توانند
کارهای اداری و بانکی خود را بدون مشــکل
انجام دهند.

هزینه روادید سفر به عراق
حذف شده ،نه روادید آن
مدیر کل عتبات ســازمان حج و زیارت گفت:
تنها هزینه روادید ســفر به کشور عراق حذف
شده اســت؛ بنابراین زائران عتبات باید برای
اخذ روادید اقدام کنند.مرتضی آقایی مدیر کل
عتبات ســازمان حج و زیارت با اشاره به حذف
هزینه روادید سفر به عراق از فروردین ماه اظهار
کرد :زائران سفر به عتبات توجه کنند که تنها
هزینه روادید حذف شــده است نه روادید آن؛
بنابراین زائران برای اخذ ویزای کشــور عراق
باید اقدام کنند.وی تاکید کرد :زائران به هیچ
وجه بدون ویزا برای سفر به عتبات به مرزهای
کشور مراجعه نکنند.

لزوم تخریب ویالهای غیرمجاز
باشروع از ساختمانهای دولتی

حجت ا ...امینی با بیان اینکه این آیین ریشــه در دین و قــرآن دارد ،افزود:
مساجد همه ساله در این ایام تزئین و پاکیزه میشوند تا این مسئله بهانهای
برای پاکیزگی درونی انسانها شود.وی گفت :همچنین در مباحث نظارتی
مساجد مسائلی شامل نظارت بر آبخوری ها و مصرف ظروف یکبار مصرف
برای پذیرایی از روزه داران نیز مورد توجه قرار می گیرد .دهه آخر شعبان به
نام دهه غبار روبی و تکریم مساجد نام گرفته است.

zayanderoud8108@gmail.com

باهدف آموزش تهدیدات زیستی در
حوزه علوم پزشکی برگزارشد؛

نخستین دوره آموزشی توجیهی
پدافند غیرعامل در اصفهان

عضو هیئت مدیره انجمن خیریه حمایت از بیماران نقص ایمنی حضرت صدیقه طاهره (س) :

اخبار

مالکان خودروهای
فاقد کارتسوخت ،مراقب
اپلیکیشنهای جعلی باشند
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با مسئوالن
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نماینده مــردم لنجــان در مجلس شــورای
اســامی گفت :اگر تخریب ویالهای غیرمجاز
از ساختمانهای دولتی آغاز شود ،خود مردم
برای رفع تصرف از حریم بستر رودخانه اقدام
خواهند کرد.
محسن کوهکن با اشــاره به تخریب ویالهای
غیرمجاز در حاشیه رودخانه زایندهرود ،اظهار
کرد :مسئوالن امر باید طرح جامع کارشناسی
شدهای برای حاشیه زایندهرود داشته باشند و
مراحل قانونی متناسب با آن را دنبال کنند.
وی با بیان اینکه در تخریب ویالهای غیرمجاز
گزینشــی رفتار نشود ،خاطرنشــان کرد :اگر
تخریب ویالهای غیرمجاز از ســاختمانهای
دولتی آغاز شود ،خود مردم برای رفع تصرف از
حریم بستر رودخانه اقدام خواهند کرد.

فوتبال جهان
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کاهش بودجه پاریسنژرمن
به دستور امیر قطر
شــیخ تمیم بن حمد آل ثانی بــه نمایندگی از
بنیــاد ســرمایهگذاری
ورزشــی قطــر،
بودجه تیم فوتبال
پار یســنژرمن
فرانســه را کاهش
خواهد داد.بر اساس
این گزارش ،انتقادهایی
از امیر قطر در رســانههای فرانسوی در ارتباط با
مالک پاریسنژرمن و عدم بهبود نتایج این تیم
در رقابتهای باشگاهی اروپا از جمله دالیل شیخ
تمیم بن حمد آل ثانی برای کاهش بودجه است.
همچنین قطر معتقد است فوتبال فرانسه به اندازه
کافی قدردان بنیاد ســرمایهگذاری ورزشی قطر
در پاریسنژرمن همانند دیگر تیمها به ویژه در
مسئله اخیر حق پخش تلویزیونی نیست .مالک
قطری پاریســنژرمن با وجود سرمایهگذاری
عظیم ،هزینههــای هنگفتی نیــز بابت مالیات
پرداخــت میکنــد .آنها همچنیــن انتقادهای
فرانســویها را غیرمنصفانه میدانند .در ماه می
 2011میالدی بنیاد ســرمایهگذاری ورزشــی
قطر  70درصد سهام تیم فوتبال پاریسنژرمن
فرانسه را خرید و پولهای هنگفتی طی سالیان
اخیر هزینه کرد.

کاسیاس
 3ماه فوتبال ممنوع شد!
بــر اســاس اخبــار
منتشرشده توسط
و بســایت گل،
ایکــر کاســیاس
که بــه دلیل یک
ســکته قلبــی در
تمرین تیمــش پورتو
به بیمارســتان منتقل و بســتری شــده بود ،از
بیمارستان مرخص شد ولی پزشکان به کاسیاس
گفتهاند دســتکم به دو تا ســه ماه استراحت و
بازتوانی نیــاز دارد و در این مــدت فوتبال بازی
کردن برایش ممنوع خواهد بود.کاسیاس 37ساله
روز چهارشــنبه در حالی که در جلســه تمرین
تیمش پورتو حضور داشــت ،دچار یک ســکته
قلبی شد و بعد از انتقال به بیمارستان تحت عمل
جراحی اورژانسی قرار گرفت .با توجه به ممنوعیت
دستکم دو ماهه کاســیاس برای فوتبال بازی
کردن ،شکی نیست که او ادامه فصل برای پورتو را
از دست داده است.

نوبت دوم

ادامه کار کشتی بانوان در اصفهان
روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی | شماره  | 2687شنبه  14اردیبهشت  28| 1398شعبان 1440

در حاشیه

شبیخون بزرگ پرسپولیس به سپاهان؛

لباس سرخ بر تن ستاره محبوب ژنرال
تیم پرســپولیس در فصل جاری ،امتیازات زیــادی را به خاطر
بیدقتی و عملکرد ضعیف مهاجمانش از دست داده است و خرید
بودیمیر گرانقیمت و خارجی هم دردی از سرخپوشان دوا نکرد.
حاال برانکو پس از نمایشهای نا امید کنند ه علیپور و قهر بودیمیر
برای دریافت مطالباتش به کرواســی ،به دنبال این است تا یک
مهاجم تمام کننده ،گلزن و چهارچوبشــناس را به پرسپولیس

سمیهمصور
«علی دایی از سایپا اخراج شد»؛ 48ساعت بیشتر
از پیروزی شیرین نارنجی پوشان تهرانی مقابل تیم
آماده این روزهای لیگ برتر نگذشته بود که این خبر
روی خروجی رسانه ها قرار گرفت؛ خبری که نشان
داد مدیران باشگاه سایپا نتوانسته اند انتقادات تند
سرمربی تیم شــان را برتابند و حکم به جدایی او از
این تیم در فاصله سه هفته مانده به پایان رقابتهای
لیگ برتر داده اند.
ماجرا از نشســت خبری بعد از پایان بازی تیمهای
ســایپای تهــران و ذوب آهن اصفهان آغاز شــد،
جایی که علی دایی پس از برتری مقابل شاگردان
منصوریان ،دســت به انتقاد علیه مدیران مجموعه
باشــگاه زد و از شــرایط مالی این تیم گالیه کرد،
ســتاره ســال های دور تیم ملی در این نشســت
گفته بود « حقوق بازیکنان او پرداخت نمیشــود.
آن هم در شــرایطی که کارخانه سایپا قیمت همه
محصوالتش را به شــکلی نجومــی افزایش داده و
طبیعتا با فروش آنها میتواند حقوق بازیکنانش را
به طور کامل پرداخت کند».
او همچنین به کیفیت محصوالت سایپا هم اعتراض
کرده بــود؛ اظهار نظرهایی کــه موجبات ناراحتی
کارگران این مجموعــه را فراهم آورده بود و همین
مسئله موجب شد تا مدیران باشگاه سایپا که پیشتر
نیز از گزند صحبت های تلــخ دایی در امان نمانده
بودند ،حکم به جدایی ســرمربی تیم شان بدهند
و هدایت ســایپا رادر هفته های پایانی به ابراهیم
صادقی واگذار کنند.
دایی که در ایــن دوره از رقابت هــا ،دومین فصل
حضورش را در تیم سایپا ســپری می کرد ،قبل تر
و در اتمام دوره بازیگری به مدت کوتاهی در نقش

بیاورد .سرمربی کروات پیش از این در نظر داشت تا مهدی طارمی
را به تیم بازگرداند؛ اما ظاهرا آقای خیریت رویای حضور در اروپا
را در سر میپروراند و عالقهای به حضور در ایران و حتی قطر هم
ندارد.در همین خصوص ،برانکو به سراغ گزینه قابل دسترستری
رفته و امیدوار اســت بتواند مهاجم مورد نیاز خــود را پیدا کند.
کیروش استنلی مهاجم برزیلی سپاهان که با  14گل آقای گل

بازیکن و مربی ،هدایت ســایپا را برعهده داشت و با
این تیم ،قهرمان لیگ شــد .او در سال های بعدنیز
نتایج خوبی با سایپا به دســت نیاورد و در نهایت به
دلیل سرمربیگری در تیم ملی ،از سایپا کنار رفت.
برکناری سرمربی بعد از مصاحبه های جنجالی برای
اولین بار نیست که در فوتبال ایران مشاهده میشود.
در همین دوره رقابت های لیگ برتر بود که مسئوالن
باشگاه نســاجی مازندران به دنبال مصاحبه جواد
نکونام ،او را از این تیم کنار گذاشتند.
نکونام زمانی که با مسئوالن این باشگاه به اختالف
برخورد کرده بود ،مدعی شده بود که مدیران نساجی
به دلیل مشکل داشتن با او ،اقدام به خرید بازیکن
نمیکنند ،مسئله ای که منجر به برکناری کاپیتان
سابق تیم ملی از این تیم شد.
اختالف با مدیریت باشــگاه و انجام مصاحبه های
جنجالی علیه هم به دلیل برکناری سرمربیان لیگ
برتری از تیم ها در کنار بحث عــدم نتیجه گیری
مناسب اضافه شده است تا جابه جایی مربیان روی
نیمکت ها که در لیگ ایران به وفور دیده می شود در
این فصل رکورد قابل توجهی را به نام خود ثبت کند.
در این دوره از رقابت های لیگ برتر ،آمار عجیبی از
این جابه جایی رقم خورد؛ یازده تیم از شانزده تیم
حاضر در مسابقات ،با تغییر سرمربی در طول فصل
مواجه شدند.
چراغ اول این تغییرات را تیم سیپدرود رشت آغاز
کرد؛ تیمی که انتخاب سرمربی آن برای این دوره از
رقابت ها در آخرین لحظه های باقیمانده به شروع
فصل جدید مســابقات رقم خورده بودو نتوانست
بیش از ســه هفته خداداد عزیزی را روی نیمکت
تیمش ببنید.
تیم های تراکتورسازی ،ذوب آهن ،پیکان ،نساجی ،
استقالل خوزستان ،فوالد خوزستان ،ماشین سازی

لیگ برتر است ،مهاجم مد نظر سرمربی سرخپوشان است .استنلی
که امسال عملکرد بسیار خوبی داشته ،قراردادش در پایان فصل
با سپاهان به پایان میرسد و میتواند به هر تیمی بپیوندد .ناگفته
نماند تاکنون هم تالشی از ســوی دو طرف برای تمدید قرارداد
انجام نشــده و قطعا مهاجم گلزن اصفهانیها با پیشــنهادهای
مختلفی روبه رو خواهد شد.

انتقادات تند آقای گل جهان به مذاق
مدیران باشگاه خوش نیامد؛

دایی ،قربانی

گرانی پراید شد
تبریز و نفت
مسجد سلیمان
دیگر تیمهایی بودند که در
نیم فصل اول رضایت به جدایی سرمربی
تیم شان دادند.
در نیم فصل دوم نیز برخــی از تیم ها با
تغییراتی همراه بودند؛ به طوری که هفته گذشته با
پایان یافتن هفته بیست وهفتم رقابتهای لیگ
برتر ،آبی پوشان تهرانی هم تصمیم به جدایی
ســرمربی آلمانی تیمشــان گرفتند و کلید
سکان داری نیمکت اســتقالل را به فرهاد
مجیدی که به عنوان دســتیار وینفرد شفر،
استقالل را همراهی می کرد ،سپردندو در
حالی که به نظر می رسید این تغییر آخرین
تغییر صــورت گرفتــه روی نیمکت ها تا
پایان فصل اســت ،مدیران باشگاه سایپا
هم تصمیم به اخراج ســرمربی تیمشان
گرفتند تا داستان همیشگی نیمکت های
لرزان تا آخرین ثانیه های لیگ هجدهم،
ادامه یابد.

سرمربی تیم فوتســال گیتی پســند در رابطه با
هدفگذاری خود در تیم فوتســال گیتی پسند،
اظهار کرد :گیتی پســند ،برند بزرگی است؛ در
گیتی پسند به مدت سه سال فعالیت داشتهام،
اولین هدفگذاری در گیتی پسند قهرمانی در
لیگ برتر فوتسال ایران است.حمید بیغم با تاکید
بر اینکه یکی از اهدافش جوانگرایی در تیم گیتیپسند
است ،خاطرنشان کرد :برخالف اکثر مربیان که بهصورت

کاری که فرهاد کرد
اما منصوریان و شفر نکردند
اولین بازی اســتقالل با فرهاد مجیدی ،شــورانگیزتر از
چیزی از آب درآمد که انتظار میرفــت .آبیها اگرچه برابر
استقالل خوزســتان تا مرز توقف پیش رفتند؛ اما به لطف دو
گل دیرهنگام ،یک پیروزی شــیرین به نام خودشان به ثبت

رســاندند .اولین برد در اولین بازی در حالی برای فرهاد رقم
خورد که علیرضــا منصوریان و وینفرد شــفر روی نیمکت
استقالل در نخستین تجربههایشان به ترتیب برابر نفت تهران
و فوالد خوزستان متوقف شده بودند؛ آن هم در دو مسابقه به
شدت کسالتبار که هر دو شوک روانی بدی برای هواداران بود.
روزنامهها بعد از توقف ماللآور علی منصوریان جلوی نفت با
تیتر «ســطل یخ» بازی کردند و بعد از مساوی شفر به طعنه

آگهی فراخوان شناسایی و انتخاب سرمایه گذاران
شماره /98/725ص مورخ 98/2/8

منهای فوتبال

دعوت  3بانوی اصفهانی به
اردوی تیم ملی کانوپولو

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر
L

E-MAI

zayanderoud8108@gmail.com

حاشیههای موجود ،نتوانسته جام قهرمانی را به دست بیاورد و آیا او میتواند
این حواشــی را کنترل کند؟ افزود :وجود هرگونه حاشیه در بین بازیکنان،
کادرفنی و مدیریت باشگاه را رد میکنم .زمانی که وارد گیتی پسند شدم،
هیچ حاشیهای در این تیم ندیدم .تصمیم گرفتم نسبت به صحبتهایی که
در مورد من شده ،هیچ جهت گیری نداشته باشــم و یک گوشم در باشد و
گوش دیگرم دروازه!وی با تاکید بر این موضوع که اصفهان قطب دوم ورزش
ایران است ،خاطرنشان کرد :من اینجا هستم تا به پیشرفت فوتسال اصفهان
کمک کنم و مطمئنا در راه رسیدن به این مهم از هیچ تالشی دریغ نمیکنم.
تیتر زدند« :شفرینگ» تا البد بگویند دوران پرنوسان مربی
قبلی هنوز تمام نشده است .فرهاد اما فعال آنها را آچمز کرده؛
مخصوصا که در اولین بازی تعویض طالیی هم داشــت و رضا
کریمی را به فهرست بلند باالی «کریمی»های فوتبال ایران
اضافه کرد .قطعا تیم مجیدی برابر الدحیل تماشاچی بیشتری
خواهد داشت و در لیگ هم میتواند برای کسب یک قهرمانی
دراماتیک و تاریخی به اتفاقات فوتبالی دلخوش باشد.

عکس روز

تقدیر از جاللی در روز معلم

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد بر اساس سیاست های ابالغی وزارت راه و شهرسازی
و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید مبنی بر تولید و عرضه  14000واحد مسکونی برای اقشار
متوسط در شهر جدید فوالدشهر و مصوبه هیات مدیره این شرکت به شماره  487مورخ  98/2/8نسبت به
انتخاب سرمایه گذاران واجد شرایط که از توانمندی فنی و مالی الزم برخوردار باشند برای مشارکت در
ساخت قطعات مسکونی و تجاری – مسکونی واقع در برزن دیار (  ) Dو باقیمانده اراضی سطح شهر جدید
فوالدشهر اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان سرمایه گذاری در شــهر جدید فوالدشهر دعوت می گردد در صورت آمادگی برای
مشارکت ،اعالم آمادگی خود را به این شرکت تسلیم تا اقدامات بعدی بر اساس دستورالعمل های ابالغی
بعمل آید.
تذکر  :اولویت مشارکت بر اساس زمان انعقاد تفاهم نامه و دارا بودن امتیاز ارزیابی کیفی کافی براساس
دستورالعمل های ابالغی می باشد.

بازیکنان و کادر فنی تیم نســاجی مازندران به مناسبت روز معلم پنجشنبه شب در محل
اردوی خود از مجید جاللی تقدیر کردند.

م الف450552:

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

از باشگاه پرسپولیس خبر رسیده که در روزهای
گذشــته چند واســطه با احمد نوراللهی تماس
گرفتهاند و پیشنهادهایی را جهت لژیونر شدن و
حضور در تیمهای خارجی به این بازیکن محبوب
و پرطرفدار ارائه دادهاند که باعث وسوسه شدن
نوراللهی شــده و این بازیکن را به فکر جدایی از
سرخپوشان انداخته است.این بازیکن نزد برانکو
ایوانکوویچ از محبوبیت باالیی برخوردار است و
یکی از مهرههای تاثیرگذار و همیشگی سرمربی
کروات در ترکیب پرسپولیس به حساب میآید و
بدون شک جدایی او ،شوکی بزرگ نه تنها برای
هواداران بلکه برای برانکو نیز به حساب میآید.
باید منتظر ماند و دید که بعد از پایان رقابتهای
لیگ برتر ایران و مرحلــه گروهی لیگ قهرمانان
آسیا چه سرنوشتی در انتظار هافبک جنگنده و
شوتزن سرخپوشان تهرانی است.

علی طاهــران بازیکن تیــم تراکتورســازی طی
مصاحبهای صحبتهای غیرمسئوالنهای انجام داد
که پس از این موضوع این بازیکن با نظر ســرمربی
از تیم کنار گذاشته شــد.طبق تصمیم جرج لیکنز
سرمربی تیم ،وی در اختیار باشگاه قرار گرفته است
و تا پایان فصل حق حضور در کنــار تیم را نخواهد
داشت.تصمیمگیری در خصوص این بازیکن بر عهده
کمیته انضباطی باشگاه خواهد بود و تا پایان فصل
نامبرده حق شرکت در تمرینات را نخواهد داشت.

می خواهم به پیشرفت فوتسال اصفهان کمک کنم
نمادین سمت جوانگرایی میروند ،قصد دارم با استفاده از جوانان کیفیت
گیتی پســند را افزایش دهم .مربی جوانی را به اعضــای کادر فنی تزریق
کردهایم که سابقه بازی در اکثر تیمهای اصفهان را در کارنامه دارد.بی غم
در رابطه با نحوه جذب بازیکن در تیمهای مختلف و رد شایعه اینکه تمرکز
گیتیپسند بر جذب مهرههای کلیدی مس سونگون است ،گفت :به عنوان
مربی زمانی که با یک تیم قــرارداد میبندم ،باید لیســت بازیکنان مورد
نیازم را به باشگاه بدهم .بازیکنان مورد نظرم ممکن است بازیکن هر تیمی
باشد.او در پاسخ به این سوال که گیتی پسند در دو فصل گذشته به خاطر

فوقستاره محبوب پرسپولیس
در آستانه جدایی

بازیکن تراکتورسازی
اخراج شد

سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند:

مسی در خطر محرومیت!
لیونل مسی در شرایطی
که بارسا پس از زدن
گل اول تحت فشار
شــدید لیورپول
قــرار داشــت ،در
یک ربــع پایانی با دو
گل خود فرشته نجات
آبیاناریها شــد.در حرکتی که منجر به اعالم
کاشته به سود بارسا شد ،تصاویر نشان می دهند
که ابتدا مسی با مشت به فابینیو ،بازیکن لیورپول
میکوبد سپس روی او خطا صورت می گیرد .داور
متوجه حرکت مسی نشد و شــاید اگر این اتفاق
میافتاد ،فوق ستاره بارســا حتی می توانست از
زمین بازی اخراج شود و گل سوم هم به ثبت نرسد.
نکته جالب اعتراض شدید هواداران لیورپول در
شبکههای اجتماعی و درخواست آنها از یوفا برای
محروم کردن مسی است .

پیشنهاد سردبیر:
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ســرمربی تیم ملی کانوپولــوی بانوان ،اســامی
دعوتشدگان به اولین مرحله اردوی انتخابی تیم
ملی را اعالم کرد که در این میان نام  3اصفهانی به
چشم میخورد.شیوا ملوینیا ،ستایش پیرنجمالدین
و فرزانــه حســینیان ،اصفهانیهای دعوتشــده
هستند که باید به همراه ســایر ملیپوشان از 14
اردیبهشــتماه و به مدت  5روز در یــزد در اردوی
آمادهسازی تیم ملی کانوپولو بانوان شرکت کنند.

ادامه کار کشتی بانوان
در اصفهان
اواخر فروردین ماه امسال بود که رئیس هیئت کشتی
استان اصفهان در مکاتبهای با فدراسیون کشتی از
ادامه فعالیت در حوزه بانوان انصراف داد و دلیل این
امر ،عدم پاسخگویی نایبرییس بانوان فدراسیون
کشتی در خصوص مسائل مربوط به امور بانوان اعالم
شده بود.رییس هیئت کشتی استان اصفهان درباره
سرنوشت کشتی بانوان و جزئیات جلسهای که در
فدراسیون کشتی برگزار شد ،اظهار داشت :هیئت
کشتی استان اصفهان جزو هیئتهای فعال در بخش
بانوان است و نتایج خوبی هم کسب کرده است .در
نشستی که با نوابرئیس مردان و زنان فدراسیون
داشــتم ،عنوان کردم اگر قرار باشد فعالیتی در این
بخش داشته باشیم باید بهطور ویژه به استان نگاه
شود .متأسفانه مدتی بود شاهد بیمهریهایی بودیم؛
اما در این جلسه ،سوءتفاهمها برطرف شد و کشتی
بانوان اصفهان با قدرت کار خود را ادامه میدهد.
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مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه:

چهره ها

سیستم مدیریت یکپارچه اتوبوسرانی تا پایان سال  ۹۸به بهرهبرداری میرسد

شهردار اصفهان خبر داد:

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه در حاشیه نشست
هم اندیشی مدیران اتوبوســرانی تهران و اصفهان اظهار کرد :انتقال
تجربه در حوزه مدیریت حمل و نقل عمومی موجب رفع مشکالت
برنامهریــزی در حوزه بهره وری خطوط ،سیســتمهای نگهداری و
تعمیرات ،سیســتمهای مالی و نحوه واگذاری به بخش خصوصی
میشــود که البته تهران ،نمونه خوبی برای انتقال تجربیات در این

اختصاص  ۶۰۰میلیارد تومان
اعتبار برای احداث خط دو
قطار شهری
شــهردار اصفهان در حاشــیه بازدید از عملیات
احداث خط دو قطار شهری اصفهان اظهار کرد:
شهرداری تالش میکند تا عملیات اجرایی خط
دو طبق جدول زمانبندی پیش رود؛ اما در این
راســتا در خصوص تملکها ،آزادسازیها و دیر
رســیدن تجهیزات مورد نیاز از خارج کشــور با
مشــکالتی مواجهیم و درصدد رفع آنها هستیم.
قدرت ا ...نــوروزی تصریح کــرد :کاترهد خط
غربی قطار شــهری اصفهان ،آماده فعالیت است
و به زودی عملیات حفاری آغاز میشود.شهردار
اصفهان با بیان اینکه عملیات حفاری خط شرقی
قطار شهری اصفهان تا کنون  ۱۲۰متر پیشرفت
داشته است ،گفت :با آغاز به کار کاترهد دوم خط
دو قطار شهری ســرعت حفاری تونل دو چندان
خواهد شد.وی خاطرنشــان کرد ۶۰۰ :میلیارد
تومان اعتبار در بودجه ســالجاری شــهرداری
اصفهان بــرای احداث خط دو قطار شــهری در
نظر گرفته شده است .نوروزی ادامه داد :در حال
حاضر اراضی مورد نیاز برای ایستگاههای دارک در
شهرک امام حسین(ع) ،زینبیه ،عاشقاصفهانی و
عمانســامانی خط دو قطار شهری تملک شده
و عملیات احداث آنها پیشــرفت خوبی داشــته
است.وی تصریح کرد :محلی برای تجهیز کارگاه
ایســتگاه الله ،جانمایی شده اســت و به زودی
مذاکرات آن انجام میشود.

زمینه است.قدرت افتخاری بابیان اینکه سیستم مدیریت یکپارچه
اتوبوسرانی تا پایان سال  ۹۸به بهرهبرداری میرسد ،افزود :تاکنون
تعامالت خوبی برای کسب تجربیات شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
انجام شده و اطالعات خوبی در حوزه مکانیزه کردن سیستم مدیریت
و بهرهبرداری دریافت شده است.
وی خاطرنشان کرد :شرکت اتوبوســرانی اصفهان و حومه در حوزه

نگهداری و تعمیرات ناوگان به خوبی عمل کرده و تجربیات ارزشمندی
در این حوزه دارد.افتخاری عنوان کرد :شــرکتهای اتوبوسرانی در
شرایط بسیار سخت اقتصادی از یارانههای دولتی استفاده نمیکنند و
تامین هزینههای ناوگان اتوبوسرانی از طریق شهرداری و اندک درآمد
کرایه ها تامین میشود ،بنابراین خالقیت و نوآوری در این حوزه برای
بهرهوری به صرفه ،باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

در راستای ساماندهی دستفروشان اجرایی می شود؛

راه اندازی بازارهای شب در اصفهان
نرگس طلوعی
سراغشــان را می توان در بیشــتر مناطق شــهر
گرفت ،بســاط هایی که در پیاده روها و معابرهای
پررفتوآمد شــهر پهن می شوند تا محل درآمدی
باشند برای قشــرهای ضعیفی که از فرصت های
شــغلی ایجاد شــده در جامعه محروم مانده اند.
دستفروشــانی کــه دارایی خود را روی ســطح و
زیراندازی در کف خیابان پخش کرده و با فریادزدن
و معرفی اجناس خود دنبال جذب هرچه بیشــتر
مشــتری و فروش کاالهای خود هســتند؛ اما به
دلیل ایجاد مزاحمت برای شهروندان و برهم زدن
فضای شهرها به یکی از معضل های اصلی مدیریت
شهری درکالنشهرهای بزرگ در دهه های اخیر
تبدیل شده اند.
به دنبــال افزایش جمعیت نیروهای فعال ،رشــد
شهرنشــینی در ســایه تداوم مهاجرت به شهرها،
رکود کســب وکار ،ناتوانی ســرمایههای کوچک
در ورود بــه چرخه مولــد اقتصــادی و  ....بود که
پدیده دستفروشــی در شــهرهای بزرگ شــکل
گرفت ،پدیــدهای که به دلیل ســاماندهی فضای
شهرها،ارتباط نزدیکی با شهرداری پیدا می کرد؛ از
این رو همواره از سوی مسئوالن شهری در طی این
سالها تالش شده است تا راهکارهایی برای مقابله با
آن اندیشیده شود .راهکارهایی از قبیل برخوردهای
قهرآمیز و جلوگیری از چیدن بساط دستفروشان
در شــهرها که نه تنها نتوانست کمکی به حل این

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان
خبر داد:

انتشار اوراق مشارکت قطار
شهری و  BRTدر خردادماه ۹۸
معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان اظهار کرد:
فروش اولیه  ۱۰۰میلیون تومان اوراق مشــارکت
در اسفندماه سال گذشــته انجام شد تا از بودجه
 ۹۷استفاده کرده باشیم.مرتضی طهرانی با اشاره
به تاریخ انتشار اوراق مشارکت تصریح کرد :برای
تعیین تاریخ انتشــار اوراق مشارکت مذاکراتی با
صندوقهای تامین مالی انجام شده و تا خردادماه
منتشر خواهد شد.معاون مالی و اقتصادی شهردار
اصفهان با اشــاره به اســتفاده از اوراق مشارکت
برای اجرای پروژههای بزرگ عمرانی شهر گفت:
شهرداری اصفهان میکوشد تا از اوراق مشارکت
که جزو برنامهها و قانون دولت است ،برای اجرای
پروژههای عمرانی به خصوص در راهاندازی قطار
شهری استفاده کند .وی با بیان اینکه طبق اعالم
سازمان قطار شــهری اصفهان  ۴۸درصد تاخیر
فعالیتهای خط دو قطار شهری اصفهان ،مربوط
به تملکات اســت ،گفت :با توجه به این موضوع
مهم ،دســتور کاری برای مناطق  ۱۰و  ۱۴صادر
میشود تا سرعت کار تملیک ایستگاهها را افزایش
دهند.طهرانی تصریح کرد :با توجه به اینکه فضای
ایستگاههای خط دو در فضایی بزرگتر از حد نیاز
طراحی شده ،مقرر شــد با همکاری مشاور تا حد
امکان با حفظ استانداردها تملک فضای ایستگاهها
کمتر شود .وی گفت :با تدابیر اندیشیده شده برای
احداث ایستگاه های خط دو قطار شهری و تامین
مالی آن عقب افتادگیهای اعالم شــده به زودی
جبران خواهد شد.

چالش کند؛ بلکه دردسرهای دیگری نیز به مجموعه
مدیریت شهری از یک ســو و کل جامعه از سوی
دیگر می افزود.عدم کارایی راهکارهای به کارگرفته
موجب شد تا ساماندهی آنها به جای رویکرد حذف
دستفروشان در دستور کار قرار بگیرد.
ساماندهی دستفروشان؛ از ایده تا عمل
دستفروشی در شهرها به عنوان بخشی از اقتصاد
غیررسمی با گسترشی روز افزون در سراسر جهان
مواجه اســت؛ به همین جهت اســت که سازمان
ملل به همه شــهرداری ها و حکومت های محلی

پیشنهاد می کند بهجای مقابله قهری با این پدیده
که نتیجه ای جز زیرزمینی شدن این نوع از اقتصاد
و این گونه داد و ســتد ندارد با در اختیار گذاشتن
فضاهای مناســب شــهری ،تدوین قوانین الزم و
آییننامههای اجرایی مناسب شــرایطی را فراهم
کنند تا آن اقشــاری از جامعه که سرمایه هایشان
ناچیز است ،بتوانند با تالش فردی و جمعی تامین
معاش کنند.
ســاماندهی دستفروشــان بــه عنــوان یکی از
سیاستهای شورای شهر اصفهان مورد توجه قرار

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری:

مدیریت دو بخش پسماند خشک و پسماندتر تفکیک میشود

مدیر عامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری
اصفهان اظهار کرد :فروردین ماه امســال نزدیک
به  ۸۰شکایت دریافت شــده از مجموع شکایات
ســامانه  ۱۳۷مربوط به حوزه مدیریت پســماند
بوده است.علی دهنوی ادامه داد :نیروهای بازرسی

این سازمان با حضور در مناطق مربوطه ،نسبت به
پیگیری موضوع شکایت اقدام کردهاند تا مشکل

برطرف شود.وی عنوان کرد :بیشترین آمار شکایت
مربوط به مشکالت ناشی از بارگیری اقالم بازیافتی
و هدایای ایستگاههای بازیافت بوده است؛به همین
دلیل تمام تالش خود را به کار گرفتهایم تا با نظارت
بیشــتر بر این دو موضوع ،زمینــه جلب رضایت
شهروندان فراهم شود.دهنوی با اشاره
به لزوم مشارکت بیشتر شهروندان در
جداسازی پسماند تر و خشک ،اظهار
امیدواری کردکه با اقدامات فرهنگی و
زیرساختی شرایط برای جلب مشارکت
شهروندان فراهم شــود.وی افزود :از
ابتدای تیرماه سال جاری ،مدیریت دو
بخش پسماند خشک و پسماند تر از
یکدیگر تفکیک شده و بخش مدیریت
پسماند خشک به صورت کامل در اختیار سازمان
مدیریت پسماند قرار میگیرد.

آگهی مزایده اجاره

نوبت اول

معاون برنامه ریزی ،پژوهش و فناوری سازمان مدیریت پسماند شهرداری :

بطری های پالستیکی را تحویل دهید ،هدیه بگیرید!

معاون برنامه ریزی ،پژوهش و فناوری سازمان
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از خریداری
دو دســتگاه  (RVMخــود دریافــت بازیافت)
هرکدام به قیمت  ۸۰میلیــون تومان خبر داد
و گفت :این دســتگاهها بطریهای پالستیکی
را از شــهروندان دریافت کرده و در
ازای آن هدیه میدهند .این دستگاه
خارجی است؛ اما برای نخستین بار
در کشور نمونه ایرانی آن نیز ساخته
شــد و ســازمان مدیریت پسماند
اصفهــان با قیمت یک ســوم نمونه
خارجی ،آن را خریداری کرده است.
فرشــاد مســتاجران با بیان اینکه
ســازنده مخازن زیرزمینی یکی از
شــرکتهایی اســت که در غرفه نمایشگاهی
مدیریت پســماند حضور دارد ،ادامــه داد :این

نوبت دوم

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان در نظر دارد اجاره فضاهای بال استفاده خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با

بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( )setadiran.irبه شرح ذیل واگذار نماید.
نام مزایده

تاریخ
انتشار

تاریخ دریافت
اسناد

تاریخ بازدید
از سامانه

پایان زمان ارسال
پیشنهاد قیمت

تاریخ
بازگشایی

شماره مزایده در سامانه

چاپ و تکثیر نجف آباد

98/02/14

98/02/15

98/02/15

1398/02/24

98/02/25

5098003343000012

کارگاه آموزشی زینبیه

98/02/14

98/02/15

98/02/15

1398/02/24

98/02/25

5098003343000011

مکان مناسب ارائه خدمات در
مرکز فناوری های نوین اصفهان

98/02/14

98/02/15

98/02/15

1398/02/24

98/02/25

5098003343000013

گرفت و دســتورالعمل های مختلفی در این باره از
سوی اعضای شورای شــهر ارائه شد.به گفته مدیر
کل پیشگیری و رفع تخلفات شــهری شهرداری
اصفهان ،ساماندهی دستفروشــان و استقرار آنها
در  34بازارچه محلــی اصفهان در محالت مختلف
شــهر در اولویت برنامه های مدیریت شهری برای
ساماندهی دستفروشان است.حسن محمد حسینی
در این باره گفته بود  :دستفروشــان بافت مرکزی
شهر اصفهان در اطراف میدان امام علی(ع) و نیز در
پارکینگ های بالاستفاده و سطح میدان امام علی
(ع) که دارای فضای خالی است ،مستقر می شوند.
اقدامی که در ایام پایانی ســال گذشته با همراهی
دستفروشان همراه شــد و از آنجایی که هیچ گونه
ترافیکی در این محدوده ایجاد نشده بود ،رضایت
شهروندان را در پی داشــت.بازخورد مناسب این
اقدام موجب شد تا این بار راهاندازی بازارهای شب
برای ساماندهی دستفروشان مورد توجه مجموعه
مدیریت شــهری قرار بگیرد؛ به طوری که معاون
خدمات شــهری شــهرداری اصفهان در این باره
می گوید :یکی از سیاســت های شورای شهر برای
ساماندهی دستفروشــان ،راه اندازی بازار شب در
اصفهان است تا دستفروشــان کاالهای خود را در
آن محل بفروشند.حسین امیری می افزاید:در این
راستا سازمان خدمات شهری به مناطق اعالم کرده
تا مکان مناسبی را شناســایی و به اطالع خدمات
شهری برسانند تا محلی برای فعالیت دستفروشان
و استفاده مردم از خدمات آنان فراهم شود.

شــرکت ،مخازن زیرزمینی تولید کرده که در
پارکها و تفرجگاهها که نیاز به زیبایی دارد ،زیر
زمین قرار می گیرد و فقط دریچه آن روی زمین
دیده می شــود ،این مخازن هوشــمند با اشاره
افراد به صورت خودکار عمل کرده و پســماند

تر و خشک را به طور جداگانه دریافت می کند،
قیمت هر دستگاه  ۲۵میلیون تومان است.

صورت برنده شدن حذف خواهند شد.
ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است:

علی اصغر حاج حیدری _ شهردار خمینی شهر

شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

 -3عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شــماره  021 -41934مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه
تماس حاصل نمایند.
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برگزاری نمایشگاه نشاط
اجتماعی درمیدان امامعلی(ع)
مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان اظهارکرد:
به دنبال اســتفاده از ظرفیتهای میــدان امام
علــی(ع) همچنین نظر بــه اینکه قبــا مرکز
دورهگردها و دستفروشان بوده ،مدیریت پروژه
میدانامامعلی(ع) اقدام به برگزاری نمایشــگاه
با متد جدید کــرده است.حســین کارگر ادامه
داد :در این نمایشگاه غرفههای سالمت باحضور
متخصصان مشــاورههای پزشکی ،روانشناسی
کودک و نوجوان ،رژیم غذایی ومســائل حقوقی
رابه صورت رایگان به شــهروندان ارائه میکند.
خدمات دیگر این نمایشگاه حضور اقوام مختلف
و ارائه محصــوالت محلی ،اجــرای برنامه های
متنوع ورزشی مانند ورزش باستانی و زورخانهای
است که هرروز راس ســاعت  ۱۸برگزار میشود
همچنین ســالن تیراندازی که به صورت رایگان
یکی از سفارشــات دینی ما را آموزش میدهد.
وی با بیان اینکه همایش خودروهای کالسیک و
خودروهای آفرود یکی دیگر از خدمات نمایشگاه
نشاط اجتماعی اســت که با اســتقبال پرشور
شهروندان روبه رو شده ،گفت :در این نمایشگاه
همچنین غرفههای عرضــه کتاب با تخفیف ۵۰
درصدی دایر شده است.

هالیوود در اصفهان
مراسم بزرگداشت امان ا ...طریقی ،عکاس و نقاش
اصفهانی همزمان با افتتاحیه نمایشگاه آثار وی
پنجشنبه ( ۱۲اردیبهشت ماه) در موزه هنرهای
معاصر اصفهان برگزار شــد.این مراسم که پس
از اکران فیلم مســتند زندگی امان ا ...طریقی با
عنوان«اصفهان هالیوود» بــه کارگردانی حامد
قصری برگزار شد ،میزبان هنرمندان اصفهانی بود.
مهدی تمیزی ،مدیر موزه هنرهای معاصر درباره
امان ا ...طریقی گفت« :او از شــاگردان هنرستان
هنرهای زیبا بــود.او در واپســین روزهای دوره
تحصیالت هنرستان با غالمحســین درخشان
مالقات کرد و مهــارت او در پرداخت هنرمندانه
نقاشــی ها ،راه او را به تاریکخانه های عکاسی باز
کرد .طریقی دکورهایی را برای تئاتر تماشاخانه
سپاهان اصفهان آن دوران طراحی کرد؛ دکورهایی
که خیال و واقعیت را درهم می آمیخت.او عکاسی
تئاتر هم میکرد و در چهارباغ اصفهان عکاسخانه
هالیوود را تاســیس کرد که چندی پس از مرگ
او در طرح جدید خیابان ،عکاسخانهاش با خاک
یکســان شــد».در پایان داریوش طریقی فرزند
امان ا ...طریقی از حضور هنرمندان در این مراسم
قدردانی کرد.

م الف445697 :

 -2کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات ،شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده بررسی و انتخاب می باشد.

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

مســابقه اعطای مدرک تخصصی حافظان قرآن
کریم اســتان اصفهان،دیروز برگزار شد.رییس
امور قرآنی اداره کل تبلیغات اســامی اســتان
اصفهان گفت :در این مســابقه قرآنی یک روزه
در دومرحله کتبی و شفاهی حدود  880شرکت
کننده حافظ  20 ،10و کل قرآن کریم در سه حوزه
امتحانی شهرستان های اصفهان ،کاشان،خوانسار،
نایین ،نجف آباد وشــهرضا به رقابت پرداختند.
مهدی مصباحیان افزود :از ایــن تعداد  742نفر
بانو و بقیه مرد بودند که حــدود  500نفر از این
شرکت کنندگان در دانشــگاه علمی و کاربردی
فرهنگ وهنر اصفهان به رقابــت پرداختند.وی
گفت :برگزیدگان این دوره از مسابقات استانی به
مرحله بعدی در مرداد امسال راه می یابند.

چهارشنبه مورخ 98/2/25
 محل دریافت اسناد :امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر محل ارائه پیشنهادات :دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر تاریخ بازگشایی پیشنهادات :ســاعت  10صبــح روز پنجشنبهمورخ 98/2/26
 مدت اعتبار پیشنهادها :روز شنبه 98/3/11 اصالح ،جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محلتسلیم پیشنهادها انجام نمی شود.

 -1برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشــد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده پرداخت تضمین

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سایت سامانه (  )www.setadiran.irبخش ثبت نام  /پروفایل مزایده گر موجود است.

برگزاری مسابقه اعطای مدرک
تخصصی حافظان قرآن کریم

آگهی مناقصه (چاپ اول /چاپ دوم)

شهرداری خمینی شــهر در نظر دارد نســبت به انجام مناقصه با
مشخصات زیر از طریق آگهی اقدام نماید:
موضوع مناقصه:
آسفالت معابر محله  7و  Bشهرداری
 مبلغ اولیه اعتبار 28/000/000/000 :ریال مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 1/400/000/000 :ریال محل تامین اعتبارات :اعتبارات شهرداری -مهلت ارائه پیشــنهادهای مناقصــه :پایان وقــت اداری روز

در صورتی که شرکت کنندگان دارای صالحیت تعیین شده در اسناد نباشــند و یا مدارک خواسته شده در زمان انعقاد قرارداد کامل نباشد در

خـبر

zayanderoud8108@gmail.com

L

E-MAI

امام جوادعلیه السالم:
چنانچه افراد جاهل ساكت باشند ،مردم دچار
اختالفات نمىشوند.

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی
صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین
نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه33 :

چاپخانه :آینده

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

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

شنبه  14اردیبهشت  28 | 1398شعبان  1440شماره  8 | 2687صفحه قیمت 1000 :تومان
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بیمارستان بزرگ شاهینها در امارات!

سیاهچال ه شگفتآوری که فوران میکند!

وقتی یک شاهین در یکی از کشــورهای حوزه خلیج فارس دچار بیماری
میشــود ،صاحبش می داند که کجا باید پرنده را درمان کند؛ بیمارستان
شاهینها در ابوظبی ،کاخی بزرگ برای درمان این پرندگان درجهان است.
از اجرای عمل ساده منقار تا اندوسکوپی اعضای داخلی پرنده ها ،بیمارستان
همه نوع خدمات به شــاهین ها ارائه می دهد ،چون شــاهینها حیوانات
گرانقیمت و ارزشــمندی برای اماراتی ها به شــمار می روند.بیمارستان
شــاهین های ابوظبی مورد حمایت دولت امارات ،مرکــز اصلی درمان،
پژوهش و تربیت شاهین ها در سطح جهان است.

سیاهچالهای با فاصله  8هزار ســال نوری از زمین ،رفتاری نرمال نداشته
و در جهتهــای مختلف فوران کــرده و ابرهای پالســما از خود بر جای
میگذارد.جیمز میلر جونز ،از محققان استرالیایی دراینباره گفت اینیکی
از سیســتمهای شگفتآور از ســیاهچاله محسوب می شــودکه تاکنون
کشفشده است.
به گفته میلر ،سیاهچاله گاز ستارگان نزدیک خود را به درون کشیده و یک
دیسک مارپیچی دور خود ایجاد میکند؛ اما سیاهچاله موسوم به V404
 Cygniاین فرآیند را بهصورت ناهماهنگ انجام میدهد.

کشف یک موجود افسانهای در کوههای هیمالیا!
یک اکانت توییتر ارتش هند با حدود شش میلیون فالوور ،با انتشار عکسهایی
نوشت که ردپای اسرارآمیزی از مرد برفی در منطقه کمپ ماکوال در کوههای
هیمالیا مشاهده شده اســت.درباره یتی یا مرد برفی و رد پایش روی برف در
افســانهها و ادبیات عامیانه منطقه هیمالیا و جنوب آسیا قصهها و روایتهای
زیادی وجود دارد و حتی درباره این موجود افسانهای فیلم هم ساخته شده است.
محققان معتقدند ردپاهایی که گفته شده به یتی تعلق دارد ،مربوط به نوعی
خرس قهوهای هیمالیایی بوده است.

عکس روز
دوخط کتاب

در چشم همه یکجور
باش!
اگــر میخواهــی بــرای
آد مهــای طبقــه بــاال پــز
بدهی زحمت نکــش .آنها
همیشــه بــه نظــر حقارت
نگاهــت میکننــد .اگــر
هــم میخواهــی بــرای
زیردســتهایت پــز بدهی

بــاز هــم زحمــت نکــش
چون فقــط حسودیشــان
را تحریــک میکنــی .ایــن
نوع شــخصیت کاذب تو را
به جایی نمیرســاند .فقط
قلب باز است که به تو اجازه
میدهــد در چشــم همــه
یکجور باشی!
«سه شنبه ها با موری»
میچ البوم

نشای برنج
ن
در مزارع گیال 
کشــاورزان گیالنی با
آغاز نیمــه دوم بهار به
کشت نشــای برنج در
زمین های کشــاورزی
خود می پردازند .استان
گیالن سهم بسزایی در
تولید برنج کشور دارد.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران در نشست خبري با اصحاب رسانه مطرح کرد:

پرداخت  ۱۰میليارد ريال کمك بالعوض به سیل زدگان
حدیث زاهدی
بانکداری اسالمی ،نوعی بانکداری یا فعالیت بانکی است که با احکام اسالم
(بهویژه از دید ربا و رباخواری) همخوانی دارد و در قالب اقتصاد اســامی
تعریف میشود.
پس از اینکه «بانک» با صفت «اســامی» همراه شــد ،بانکدار عالوه بر
رعایت قوانین اسالمی در فعالیتها و خدمات مانند اجتناب از ربا یا توزیع
اعتبارات و بهکارگیری ســرمایه در موضوعات حرام مانند تولید و فروش
هرگونه جنس حــرام ،هدف عالی اتمام مکارم اخــاق را نیز دنبال کند.
همچنان که رهبركبير انقالب اسالمي فرمودند« :اسالم دینی است که با
تنظیم فعالیتهای مادی ،راه را برای اعتالی معنوی انسان میگشاید».
در همين راستا بانك مهر ايران توانســته با تكيه بر اين اصول پيشتاز در
بانكداري اسالمي باشد و با ايجاد اعتماد دو سويه ،به اين مهم در كشور
دست يابد .مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران در نشست خبري که
با حضور رضا اســفندياري،
مديرشعب اســتان اصفهان
برگــزار شــد ،از پيش بيني
پرداخت بيش از يك ميليون
و  ۵۰۰هزار فقره تسهيالت
قرض الحسنه در سال جاري
خبر داد.
مرتضی اکبری با بيان اينكه
در ســال  ۱۳۹۷بالغ بر يک
ميليون و  ۲۳۰هــزار فقره
تسهيالت به ارزش  ۱۳۰هزار
ميليارد ريال پرداخت شده
است ،اظهار داشت  :اين رقم
نسبت به سال گذشته بالغ بر
 62/5درصد رشد داشته است.
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران درباره اقدمات صورت گرفته
برای حمایت از کاالی ایرانی در ســال گذشــته نیز اظهارداشت :در این
خصوص ،اقدامات تاثيرگذاري در دو حوزه حمایت از کاال و خدمات داخلی
توسط بانک صورت گرفته و تفاهمنامههایی با شرکت سهامی فرش ایران،
شورایعالی مناطق آزاد ،شهرداری ها ،شرکت آب و فاضالب و شرکتهای
بیمهای منعقد شده است.
وی افزود :در ســال جاری نیز پرداخت بیش از يک ميليون و  ۵۰۰هزار
فقره تسهيالت قرض الحســنه به ارزش  ۱۵۰هزار ميليارد ريال در حوزه
هاي مختلف به ويژه حمايت از رونق توليد ملي ،اشتغالزايي و کار آفريني
پيش بيني شده است .مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران با اشاره به
همکاریهای صورت گرفته با کميته امداد امام خميني (ره) اظهارداشت:
اين بانک با هدف كمك به بهبود وضعيت معيشتي و اقتصادي نيازمندان
جامعه در همكاري با كميته امداد امام خميني (ره) بالغ بر  ۱۱۲هزار فقره
تسهيالت قرضالحسنه اشــتغالزايي ،كارآفريني و كارگشايي به ارزش

بيش از  ۶هزار و  ۷۰۰ميليارد ريال به مددجويان تحت پوشــش اين نهاد
پرداخت کرده است.
وی ادامه داد :از این میزان تســهیالت ،مبلغ  4هزار و  340ميليارد ريال
تسهيالت تکليفي و کارگشايي از محل منابع بانک قرض الحسنه مهر ايران
و مبلغ 2هزار و  360ميليارد ريال تسهيالت اشتغال زايي و وديعه مسکن از
محل منابع بانك و صندوق امداد واليت پرداخت شده است.
اکبری ،ضمن تاکید بر تقویت همکاریهاي ميان دو مجموعه در ســال
 ۱۳۹۸تصريح كرد :خوشبختانه رضايت مطلوبي از عملكرد دو مجموعه در
حوزه توانمندسازي نيازمندان جامعه وجود دارد و اين تعامالت براي سال
جاري گسترش پيدا خواهد كرد.
وی افزود :بانک قرض الحسنه مهرایران ،آمادگی این را دارد که با هم افزايي
کميته امداد امام خميني (ره) امسال به جمعيت بيشتري از مددخواهان،
تسهيالت قرض الحسنه به ويژه با رويکرد اشتغالزايي پرداخت كند كه
نتیجه آن بالغ بــر  ۴۸۰میلیارد تومان با هدف کمک به بهبود معیشــت
و اشــتغال مددجویان اســت
وتســهيالت به حــدود یکصد
هزار نفر از آنان پرداخت شد.
اعطای کمک های نقدی،
بالعــوض و تســهیالت
قرضالحسنه به سيل زدگان
اکبری ،ضمن ابراز تاســف از
حادثه ســیل در اســتان های
مختلف کشــور در ايام نوروز
بيان داشت :متاسفانه بسياري
از هموطنانمــان در برخــي
از اســتانهاي کشــور مانند:
گلستان ،لرســتان ،مازندران،
خوزستان و ايالم خسارتهاي
زیادی را متحمل شده اند و نياز اســت تا تمامي سازمان ها و نهادها براي
بهبود معيشت اين اقشار تالش کنند.
وی افزود :بانک قرض الحسنه مهر ایران کمک به سیل زدگان را بخشی از
مسئوليت هاي اجتماعي خود مي داند و به همين منظور از همان ابتداي
امر فعاليت هاي کمك رساني خود را آغاز كرد.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران خاطرنشان کرد :این بانک ،مبلغ
 ۱۰میليارد ريال کمك بالعوض نقدي و غيرنقدي از محل بودجه تبليغات
و كمك هاي كاركنان خود ،به اين استان ها پرداخت کرده است.
وی افزود :همچنین یــک ميليارد ريال کمک بالعوض به ســيل زدگان
استانهاي مختلف کشور از سوي بانك قرض الحسنه مهر ايران به كميته
امداد امام خميني (ره) اختصاص پيدا مي كند تا به مددخواهان اين نهاد
پرداخت شود.
اکبری ادامه داد :مبلغ  ۲۰۰میليارد ريال تسهيالت قرض الحسنه تا سقف
 ۵۰ميليون ريال به ازاي هر نفر ،با معرفي کميته امداد امام خميني (ره) به
سيل زدگان اختصاص مي يابد.

وبگردی

جاذبه های گردشگری که به شکل عجیبی
متروکه شده اند!
بعضی از شهرهای کنار دریا که پیشتر ،مردم هر تابستان به سوی آنها
حرکت میکردند ،اکنون به شــهرهایی بیروح و بدون جنبوجوش
تبدیلشدهاند .ســاختمانهای زیبایی وجود داشت که مردم سراسر
کشــور را بهســوی خود جذب میکردند؛ اما امروز دیگر مشــاهده
نمیشوند .شــگفتیهایی طبیعی که الهامبخش انســانها بودند؛ اما
اکنون گذشت زمان عظمت آنها را درهمشکسته یا شاید خود ما آنها
را نادیده میگیریــم و دائما نیز به تعداد پارکهــای متروک و غمافزا
اضافه می شود.
آبشارهای گوآرا ،پاراگوئه -برزیل:آبشارهای گوآرا مجموعهای از
آبشارهای عظیمالجثه روی رود پارانا در طول مرز بین برزیل و پاراگوئه
هســتند .ارتفاع مجموع آبشــارها برابر با  114متر است ،درحالیکه
بزرگترین آبشار مجزا  40متر ارتفاع دارد .غرش آب در حال ریزش از
 30کیلومتری هم شنیده میشود! گرچه امروزه نمیتوان بهطور دقیق
شدت جریان آب را محاســبه کرد؛ اما گفته میشود که جریان آبشار
گوآرا یکی از پرسرعتترین جریانهای جهان است .همانطورکه حدس
میزنید ،میتواند از بزرگترین جاذبههای گردشــگری باشد.ممکن
است بپرسید چه چیز میتواند یک آبشــار بزرگ و زیبا را نابود کند؟
پاسخ ،گونه انسانی است .انسانها میتوانند با سد بستن یک آبشار را
نابود کنند .در سال  ،1982دولت وقت برزیل بر رود پارانا سد بست تا
سد ایتایپو ( )Itaipuرا بهعنوان منبعی برای اهداف هیدروالکتریکی
و تولید برق بسازد.
کراکو ( ،)Cracoایتالیا:سالها پیش کراکو بهعنوان پیشرفتهترین
شهر ایتالیای جنوبی با ناپل رقیب بود؛ اما بداقبالیهای ناگواری در این
شهر پیش آمد که غیرقابلباور است .یکجانشینی در این ناحیه به قرن
هشتم پیش از میالد مســیح برمیگردد؛ اما شهری به این نام در سال
 1060میالدی به وجود آمد .کراکو ،در حوادث قرونوســطی و اوایل
دورههای مدرن ایتالیای جنوبی نقش بسیار عمدهای ایفا کرد؛ اما پس
از آن سختیها هجوم آوردند .حادثه نخست کم ثمر بودن محصوالت
برای چندین سال پیاپی است که به مهاجرتهای بسیاری در ابتدای
قرن بیستم انجامید .در ســال  ،1963یک زمینلرزه عظیم منجر به
خروج عده کثیری از ساکنان شهر شد ،سپس سیل نیز خود را به آنجا
رساند .پس از آن زلزله دیگری در ســال  1980اتفاق افتاد که همه را
مجبور به ترک شهر کرد .به تازگی کراکو جذابیت گردشگری خود را
بازیافته؛چراکه برخی به دیدن یک شهر شبحزده ایتالیایی عالقه دارند.

یادداشت
ارزش کار در جامعه ،نشان داده شود
علی رضا مویدی
رهبر معظم انقالب در دیدار اخیر با کارگران با انتقاد از تولید
برنامههایی از جنس بختآزمایی فرمودند« :دســتگاههای
مختلف ،صدا و سیما و دیگران باید متوجه این معنا باشند که
نوع کارهایی از قبیل کارهای بختآزمایی را ترویج نکنند».
ایشان در ادامه در تبیین اهمیت مسئله تالش و کار آیه ۳۹
سوره نجم را مورد اســتناد قرار دادند و بیا کردند« :اینها به
ِنســان ا ِّل ما َسعی؛ دستاورد
یس لِال
ِ
ما درس میدهدَ :و اَن ل َ َ
واقعی و حقیقی انسان آن چیزی است که محصول سعی او و
تالشش باشد .اینکه غذای پخته را جلوی انسان بگذارند ،در
دهان انسان بگذارند ،این انســان را به جایی نمیرساند .آن
جایی که ذهن انســان کار میکند ،فکر انسان کار میکند،
بازوی انسان کار میکند ،همت و اراد ه انسان کار میکند ،آن
است که انســان را ،فرد را و جامعه را رشد میدهد .جوامعی
هم که در دنیا از لحاظ مادی رشــد کردند ،در اثر این تالش
رشد کردند .خدای متعال وعده داده که به آن کسانی که برای
دنیا هم کار میکنند و به فکر معنویات و آخرت هم نیستند،
کمک میکند تا در همان راهی که هســتند بتوانند حرکت
بکنند؛ باید تالش کرد».
به عبارتی کار و تالش ارزشآفرین است و ثمره وجودی یک
انسان از میزان کار و تالش فکری و عملی اوست ،در حالی که
ترویج این قبیل برنامههای تلویزیونی درست در نقطه مقابل
این ارزش قرار دارد و مانع رشــد و ارتقای فکری و فرهنگی
انسان میشود و تنها نتیجه یک شبه پولدار شدن ،تبدیل یک
ضد ارزش به ارزش در جامعه اسالمی است.
بررسی تفاســیر مربوط به این آیه نشان می دهد خداوند تا
این میزان به کار و تالش اهمیت داده که دستاورد حقیقی
آدمی را همان کار و تالش بیان کرده و از این منظر ســوق
دادن انسانها به ســمت و سوی یکشــبه پولدار شدن با
بختآزمایی ،قمار و مســابقات بیمایــه تلویزیونی ،چیزی
جز دور کردن انسان از واقعیت وجودی او نیست و رخ دادن
چنین اتفاقی در یک نظام اسالمی آن هم از سوی رسانه ملی
به منزله نهاد رسانهای رســمی نظام که باید مروج فرهنگ
اسالمی در حوزههای مختلف از جمله ترویج و اشاعه مقوله
کار و تولید به عنوان یک ارزش باشــد ،جای بسی تاسف و
ســوال دارد و بدتر آنکه این رویه نادرســت و غیر شرعی به
قدری اشــاعه پیدا کند و عادی شــود که قبح آن در اذهان
جامعه فروریخته و کمتر کســی پیگیر شرعی یا غیر شرعی
بودن چنین جوایزی شود و اینجاســت که باید زنگ خطر
جدی درباره میزان حساسیت مسئوالن صداوسیما و کلیت
جامعه نسبت به کسب درآمد از طریق حالل یا حرام به صدا
درآید ،هرچند مراجع تقلید و در نهایت رهبر معظم انقالب
با صراحت و در فضای عمومی تکلیف را روشــن کردند و بر
وظیفه صداوسیما در جلوگیری از تولید این گونه برنامهها
و تولید برنامههای رواجدهنده فرهنگ کار و تولید و ارزش
قائل شــدن به تالش و کوشــش تاکید کردند .بر این مبنا
تالش مجموعه مســئوالن و رســانهها و تریبونها در نظام
اســامی باید متمرکز بر باال بردن ارزش کار در یک جامعه
و کنار گذاشــتن رویهها و رویکردهایی باشــد که جامعه را
به سمت تفکرات خیالگونه و رویایی مبنی بر پولدار شدن
بدون هیچ نوع فعالیت و تالشی متمایل میکند که میتواند
آثار و تبعات بسیار خطرناک اقتصادی و اجتماعی داشته و به
فساد اقتصادی ،تنبلی و رکود و خمودگی فکری در جامعه
دامن بزند.

خبر
رادیو ترتیل به مناسبت ماه رمضان
راهاندازی خواهد شد
بنابر تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تالوت قرآن به صورت
مســتمر در طول شــبانه روز ،رادیو ترتیل در ایام ماه مبارک
رمضان راهاندازی میشــود .این رادیو با هدف استماع ترتیل
آیات الهی ،آغاز به کار میکند تا نیازهای مخاطبان را بهتر پاسخ
دهد.مخاطبان رادیو میتوانند در  ۲۴ساعت شبانه روز شنونده
رادیو ترتیل روی طول موج اف ام ردیف  ۹۵/۵مگاهرتز باشند.
همچنین مخاطبان میتوانند عالوه بر دریافت رادیو ترتیل روی
موج اف ام ،از طریق دستگاههای گیرنده دیجیتال (رادیو  /رادیو
نما) و سایت رادیو قرآن ،شنونده این شبکه رادیویی باشند.رادیو
ترتیل ،فردا مصادف با  ۲۹شعبان المعظم از ساعت  ۱۰صبح در
استودیوی شماره  ۸ساختمان شهدای رادیو به صورت رسمی
افتتاح خواهد شد.دسترسی به رادیو ترتیل از طریق رادیو نما،
ویژگی بارز این شــبکه رادیویی خواهد بــود و این امکان را به
مخاطبان این شبکه در سرتاســر دنیا میدهد.نکته قابل توجه
رادیو نمای ترتیل در سال جاری ،پخش تصویری آیات به صورت
هایالیت (خط به خط) همزمان با قرائت قاری است ،به نحوی
که مخاطب همزمان با شنیدن صدای قاری خطوط قرآن را در
صفحه تلویزیون مشاهده میکند.

