هشدار سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری
به پیمانکاران در خصوص هدرروی آب؛

جرایم سنگینی در راه است

 38تماس روزانه با سامانه  137شهرداری اصفهان در خصوص هدر رفت آب در

فضاهای سبز شهری در سال  ،97آماری است که چندی پیش سخنگوی شورای

شهر در توییتی به آن اشاره کرده اســت .مهدی مزروعی در این توییت تعداد تماسهای مردمی

با سامانه  137شهرداری اصفهان در سال گذشته را  252151عدد عنوان کرد که تعداد 14000
تماس در خصوص هدر رفت آب در فضاهای سبز شهری بوده است....
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حدیث زاهدی
امــروزه روابط عمومی و ارتباطــات به مثابه
بازوی فکری ســازمان ها ،نقشــی حیاتی و
بیبدیل در اجرای راهبردها و پیشبرد اهداف
و برنامه هــای کالن دارد و بــا اطالعیابی و
اطالعرسانی از مجرای رسانه ،ارتباط دوسویه
سازمانها را با افکار عمومی و مخاطبان خاص و
عام برقرار می کند و تعالی می بخشد.نامگذاری
روزی به نام روز ارتباطات و روابط عمومی -که
به مثابه آینه تمام نمای انتظارات و مطالبات
مردم از ســازمانها و نهادها عمل می کنند-
بیانگر اهمیت روزافزون شبکههای ارتباطی در
دنیای پیچیده امروز است .بر این اساس ،این
روز ،فرصتی مغتنم برای بازبینی هوشمندانه و
منصفانه راههای طی شده در جهت تعامل و
تامین دانش اجتماعی و نیز ترســیم و تبیین
افقها و چشماندازهای روشــن برای فردای
بهتر است.
مصطفی محمدصادقی استاد علوم ارتباطات
در دانشــگاه فرهنگ و هنر و پژوهشگر صدا
و ســیما با تاکید بر اهمیت جایــگاه روابط
عمومــی در عصــر ارتباطــات و در دورانی
که اطالعرســانی در همه عرصهها پیشــتاز
اســت ،گفت :روابط عمومیهــا در ایران را با
آنچه که در دانشــگاهها تدریس و در دنیا به
کار میرود،مقایســه کردهاند؛ هــر چند در
ایران ،فعالیت های چشمگیری در این حوزه
انجام شــده؛ اما به خاطر فاصلــه زیاد با عصر
الکترونیک ،عصر ارتباطات ،استفاده از داده ها
و اشتراک گذاری بین روابط عمومی و تعامل
بین ارباب رجوع -که در بســیاری از حوزه ها
ضربه های فراوانی به جامعه می زند  -ما هنوز
به آن سطح آرمانی نرســیده ایم و این امربه
گونه ای است که موفقیت سازمانها ،ادارات
و شرکتها و دوامشــان در عرصهها و فعالیت
های تخصصی ،به عملکرد روابط عمومیهای
آنها وابسته اســت.مدرس دانشگاه فرهنگ و
هنر اصفهان با بیان اینکه روابط عمومی ها به
حیاط خلوت سازمانها مبدل شده اند ،اذعان
داشت :ضمن اینکه از افراد غیر تخصصی در این
حوزهها استفاده میشود ،معموال چنين روابط
عموميهايي صرفا به تريبوني براي تبليغات به
نفع سازمان مطبوع خود و احيانا توليد اخباري
جهتدار براي پوشاندن ضعفها و كاستيهاي
سازمان مربوطه مبدل ميشوند و هيچ تعامل
ســازندهاي نيز با اصحاب رسانه و خبرنگاران
نخواهند داشــت؛ لذا با توجه به این جمله که
روابط عمومی ها چشــم و چراغ ســازمان ها
هســتند،حضور افرادي متخصص و مديراني
مسلط به حوزه كاري روابط عمومي و آشنا به
مباني ارتباطات و رسانه در روابط عموميها ،
ميتواند امتيازي بســيار مهم براي سازمان
باشد و به تحقق اهداف سازماني ترسيم شده
نيز كمك شاياني کند.محمد صادقی در ادامه
به نكته ديگري كه در رابطه با روابطعموميها
و جايگاه آن در سازمانها قابل بررسي و تامل
است ،پرداخت و تصریح کرد :نوع نگاه مديران
ســازمانها به روابط عموميهاست؛ چرا كه
در صورت عــدم اعتقاد مديران ســازمان به
اهميت و جايگاه تعيينكننده روابط عموميها،
نميتــوان اميد چنداني بــه كاركرد مطلوب
آنها داشــت؛ اگر مديــري درك صحيحي از
روابط عمومي و جايگاه خطير آن در سازمان
نداشته باشد ،توان چنداني نيز براي گزينش و
انتخاب فردي توانمند و مسلط به حوزه كاري
روابط عمومي به خرج نخواهد داد و اين امر در
نهايت منجر به اشغال پســت روابط عمومي
توســط فردي غيرمتخصص و ناآشنا به این
حوزه كاري ميشــود و چنين روابط عمومي
نهتنها از پس وظايف محولــه برنخواهد آمد؛
بلكه براي جبران ضعفها و كاستيهاي خود،
متوســل به شــيوههاي غيرحرفهاي و احيانا
غيراخالقي نيز ميشود.وی با ذکر اینکه روابط
عمومی های کنونی به جای پل به دیوار تبدیل
شده اند و واحد های مستقلی نیستند ،تاکید
کرد :متاســفانه پنهان کاری ،ترس از گفتن و
نداشتن شجاعت در ارائه فعالیت ها ،عملکرد،
محصوالت و ...
ادامه در صفحه 5
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چرا نرخ رهن و اجاره در اصفهان در سال های اخیر
جهش چند برابری داشته است؟

خوش نشینی
درخاطرهها

منبع:ایرنا

روابط عمومی ها ،چشم و چراغ
سازمان یا حیاط خلوت آنها؟

صفحه 7

قیمت مسکن همپای سایر شاخصهای مهم اقتصادی در ایران مانند ارز و طال ،جهشهای چند
برابری داشته است .بر اساس آمار بانک مسکن در فروردین ماه سال  98قیمت مسکن نسبت

به سال گذشته ،افزایش  103درصدی را در شهر تهران تجربه کرده است .این وضعیت در اغلب شهرهای بزرگ
کشور از جمله اصفهان هم صادق است و....

3
مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان:

صدور بیش از  ۳۳۲هزار سند مالکیت در استان اصفهان در سال97

3

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان:

از ظروف یکبارمصرف شفاف برای آش و حلیم استفاده نکنید

5

عضو هيئت مديره نظام صنفي كشاورزي شهرستان اصفهان مطرح کرد:

مطالبه كشاورزان براي دريافت آب كشت تابستانه

3

سپاهان قهرمان نشد؛ اما جشن گرفت

بازگشت به آسیا

پرســپولیس ،رکــورد ســپاهان را هــم شکســت و
پرافتخارترین تیم لیــگ لقب گرفت و حــاال در صدر
ایستاده است .دروازه بان این تیم ،دســتکش طالیی گرفت و شاگردان
برانکو با یک باخت ،رکورد کمترین باخت تاریخ لیگ برتر را هم شکستند.
حاال سرخپوشان تنها تیمی هستند که در قهرمانی «هت تریک» کردهاند
و این موفقیت را شــاید بیش از همه مدیون «آقای جنتلمن» هستند؛
مدیون مردی که ماهها پول نگرفت؛ اما نه اتوبوس تیم را وســط راه نگه
داشت و برای گرفتن طلبش باج گیری کرد ،نه به تیمهای رقیب پیوست
و نه قهر یا شــکایت کرد .ایســتاد ،جنگید و مزد این همه نجابت و البته
توانمندی را گرفت .سپاهانیها نایب قهرمان شدند .حتی بیانیه پرآب و
تاب و احساســی که باشگاه قبل از بازی آخر منتشــر کرد و از هواداران
خواست به امید شکست پرسپولیس و اهدای جام قهرمانی در اصفهان ،به
ورزشگاه بیایند؛ افاقه نکرد .سپاهان دیر به لیگ بازگشت و جام را به دلیل
اشتباهات خودش از دست داد .خالصه شدن شیوه بازی سپاهان به یک
سیستم و اتکاء بیش از حد به کیروش استنلی در نوک پیکان خط حمله،

به حریفان فرصت آنالیز دقیق و بستن تمام راههای نفوذی را داده بود .از
طرف دیگر ،نداشتن پلن دوم برای مواقع لزوم و عدم بهرهگیری کافی از
داشتههای تیم ،باعث شــد تا ســپاهان در زمان گره خوردن کار نتواند
شــرایط را به نفع خود تغییر دهد و به همین خاطر امتیازات مهمی را از
دست بدهد.شامگاه پنجشنبه ،سپاهان برد؛ اما نایب قهرمان شد و پس از
پایان بازی هم جشن نایب قهرمانی و البته جواز ورود به آسیا را گرفتند.
سپاهان بعد از آنکه در لیگ چهاردهم به قهرمانی رسید ،طی چهار فصل
اخیر نتوانست نتایج خوبی کسب کند و از لیگ قهرمانان دور بود ولی آنها
پس از این مدت طوالنی مجددا توانستند با نایب قهرمانی در لیگ هجدهم
سهمیه آسیایی را کســب کنند؛ ضمن اینکه شــاگردان امیر قلعهنویی
امیدوار هستند ناکامی در قهرمانی لیگ برتر را در جام حذفی جبران کنند
و با برتری در دیدار پیش رو مقابل پرسپولیس ،به فینال راه یافته و صاحب
جام شوند .در واقع بازی هنوز تمام نشده؛ یک راند دیگر مانده ،آن هم در
نیمه نهایــی جام حذفــی که قرار اســت هشــتم خردادمــاه برگزار
شود.

عکس خبر

رضا رویگری و همسرش در مراسم افطاری احمدی نژاد

2

عکس روز
گارد تشریفات کاخ ریاست

جمهوری ترکیه در مراسم استقبال

پیشنهاد سردبیر:

نجات برجام ،وظیفه جامعه بین المللی است
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از نخست وزیر عراق در آنکارا

پیشخوان

پیشنهاد ویژه برنی سندرز:

آمریکا ،ایران و عربستان را به مذاکره سه جانبه دعوت کند
برنی سندرز ،سناتور سوسیال دموکرات در صفحه اینستاگرام خود
با انتشــار پیام ویدئویی که در آن تصاویری از کشته شدن نظامیان
آمریکایی و جنگ یمن بود ،از سیاســت ترامپ درباره رابطه ایاالت
متحده با عربســتان انتقاد کرد و گفت« :من در کل زندگیام هرگز
متوجه نشدم که چرا عربســتان به عنوان یک رژیم قاتل ،مستبد و
غیر دموکراتیک یکی از بهترین متحدان ماست؛ اما ایران یک فاجعه

کافه سیاست

ترس آمریکایی در خاک عراق

انتصاب جانشین و معاون
هماهنگ کننده سپاه
پاسداران انقالب اسالمی

ایرادات شورای نگهبان به
طرح اصالح قانون انتخابات
شــورای نگهبان پس از جلســات مســتمر
و فوقالعــاده به طرح اصالح قانــون انتخابات
ایراداتی گرفت .قرار است جمع بندی شورا در
این زمینه به مجلس ارسال شود .اعضای شورای
نگهبان در جلســات نظر منفی درباره استانی
شدن نداشتند؛ اما روشهای پیشبینی شده
در مصوبه مجلس را عاملی برای نادیده گرفتن
حقوق نامزدهــا و مردم قلمــداد کردند .عدم
شرکت کاندیداها در انتخابات پس از سه دوره
متوالی نمایندگی هم از سوی این شورا رد شد.

نامه عربستان به سازمان ملل
و اتهام به ایران
رژیم عربســتان ســعودی در نامهای به شورای
امنیت مدعی شد که «مسئولیت کامل» حمله
پهپادی اخیر به تاسیســات نفتی این کشور ،بر
عهده انصارا...یمن و ایران است .این نامه را عبدا...
بن یحیی المعلمی ،نماینده دائم عربســتان در
ســازمان ملل تحویل ســازمان ملل داده است.
در این نامه عربســتان مســئولیت کامل حمله
روز سه شنبه به تاسیســات نفتی خود را متوجه
ایران و گــروه الحوثی یمن کــرده و در آن آمده
است که «مسئولیت کامل حمله روز سهشنبه به
تاسیسات نفتی عربستان سعودی بر عهده ایران
و شبهنظامیان حوثی مورد حمایت ایران است».

ادعای جدید ترامپ:

ایران به زودی مذاکره
خواهد کرد!
رییــس جمهور آمریــکا در توییتی نوشــت:
مطمئنم کــه ایران به زودی مذاکره را از ســر
خواهد گرفــت« .دونالد ترامــپ» درصفحه
شخصی توییتر خود نوشــت« :برخالف فیک
نیوزهای واشــنگتن پســت و نیویورک تایمز
خبری از جنگ در منطقــه نخواهد بود ».وی
ادامه داد« :ما در حال انجــام یک اقدام کامال
ســاده هســتیم و مطمئنم که ایران به زودی
مذاکره را از سر خواهد گرفت».

از معماران جنگ آمریکا با عراق هم بود ،در این مسئله نظری مشابه
دارد ».جان بولتون در یکی از مصاحبههایش جنگ آمریکا با عراق را
یک تصمیم درست اعالم کرده بود .این سناتور دموکرات در نهایت
خاطر نشان کرد« :عملکرد آمریکا به عنوان قدرتمندترین کشور در
جهان ،دعوت ایران و عربستان به یک اتاق و آغاز یک توافق جدی برای
آرام کردن تنشها در منطقه است».

متهم فراری هنوز در ایران
است؟
آغاز توقف برخی تعهدات
برجامی ایران
همــه نهادها زیــر چتر
«شفافیت»

علت اعالم هشدارهای پی در پی امنیتی انگلیس و آمریکا در عراق چیست؟

با حکم فرمانده معظم کل قوا انجام شد؛

حضرت آیت ا...خامنهای ،فرمانده معظم کل قوا
در احکام جداگانهای سردار دریادار پاسدار علی
فدوی را به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه و
سردار سرتیپ بسیجی محمدرضا نقدی را به
سمت معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران
انقالب اســامی منصوب کردند .متن احکام
فرمانده معظم کل قوا به این شرح است:
بنا بــه پیشــنهاد فرمانده کل ســپاه و نظر به
تجارب ارزنده و شایستگی ،شــما را به سمت
جانشین فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب
اسالمی منصوب میکنم .ایفای نقش جهادی و
انقالبی در ارتقای سطح آمادگیهای عملیاتی
و پیشرفت مقتدارانه ماموریتهای سپاه با نظر
فرمانده کل ســپاه مورد انتظار است .توفیقات
شــما را از خداونــد متعال مســألت میکنم.
همچنین در حکم انتصــاب معاونت هماهنگ
کننده سپاه پاسداران آمده است بنا به پیشنهاد
فرمانده کل ســپاه و نظر به تجارب ارزنده در
سپاه و بســیج و شایستگی ،شــما را به سمت
معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقالب
اسالمی منصوب میکنم .ارتقای ظرفیتهای
کارشناسی و کارآمدی ستاد سپاه با بهرهگیری
از توانمندیها و قابلیتهای نخبگی و جهادی
ســپاه و بســیج در نیل به پیشــرفت و کسب
آمادگیهای همهجانبه در پاسداری از انقالب
اسالمی و حفظ دســتاوردهای آن در تعاملی
سازنده و همافزا با ستادکل و سایر سازمانهای
نیروهای مسلح با لحاظ تدابیر فرمانده کل سپاه
مورد انتظار اســت .توفیقات شما را از خداوند
متعال مسألت میکنم.

محسوب میشود؟» او در ادامه افزود« :اگر وارد جنگ با ایران شویم،
ثبات منطقه از بین خواهد رفت و ما دههها در جنگی خواهیم بود که
هزینه آن جان هزاران سرباز را می گیرد .فقط خدا میداند که با این
جنگ چه تعدادی از مردم در منطقه جان خود را از دســت خواهند
داد ».برنی سندرز با اشاره به مشاور امنیت ملی آمریکا جان بولتون
افزود« :جنگ با ایران یک فاجعه خواهد بود؛ اما جان بولتون که یکی

تصویب الیحه شفافیت

علیرضا کریمیان
طی روزهــای اخیــر ،مقامــات امنیتــی آمریکا
هشدارهایی را در مورد سفر اتباع آمریکایی به عراق
صادر کردهاند بر این اســاس وزارت امور خارجه به
شهروندان این کشور توصیه کرده است از سفرهای
غیر ضروری به عراق بپرهیزند .انگلیس نیز با صدور
هشدار مشابهی به نیروها و دیپلماتهای خود اعالم
کرد که خطر امنیتی در عراق و برخی از کشورهای
حــوزه خلیج فــارس افزایش یافته اســت .بر این
اساس انگلیس کارمندان خود و خانوادههایشان در
کویت ،عربستان و قطر را به رعایت جانب احتیاط و
هوشیاری فراخوانده است .صدور این هشدارها این
سوال را مطرح میکند که آمریکا و انگلیس نگران
کدام خطر امنیتــی در عراق و کشــورهای خلیج
فارس هســتند و آیا نگرانی از ظهور داعش موجب
این احتیاط امنیتی شــده و یا تــرس از نیروهای
ایرانی و یا اینکه این اقدامات تنها جو ســازی هایی
علیه ایران به منظور متشــنج کردن فضای امنیتی
خاورمیانه است.
مقامات کشورمان اعالم کردهاند که ادعاهای اخیر
آمریکا از جمله دستور تخلیه کارمندان غیرضروری
این کشور در عراق آخرین پرده از جنگ تبلیغاتی
آمریــکا علیه ایران بــا اســتفاده از «گزارشهای
اطالعاتی تقلبی»اســت که به منظور بهانه شروع
یک درگیری احتمالی بیان میشود .مقامات عراقی
اما معتقدند نیروهای آمریکایــی و پایگاههای این

کشــور در عراق در تیر رس نیروهــای ایرانی قرار
دارند و با توجه به مخالفت نیروهای حشدالشعبی
با حضور آمریکاییها در عراق بعید نیســت که این
نیروها عملیاتــی را علیه آمریکاییهــا در عراق به
اجرا درآورند .هفته گذشته مایک پمپئو ،وزیر امور
خارجه آمریکا طبق روال ســفرهای اخیر مقامات
آمریکایی به صورت ناگهانی وارد عراق شد ،این سفر
که با لغو ســفر به آلمان این مقام آمریکایی صورت
گرفت ،از نگرانیهای آمریکاییها از سطح تهدیدات
امنیتی در عــراق حکایت دارد .معیــن الکاظمی،
یکی از فرماندهان بلندپایه حشدالشــعبی ،دو روز

پس از ســفر پومپئو ،گفــت« :آمریکاییها اکنون
گرفتار هستند به خصوص که پایگاههای نیروهای
آمریکایی در عراق و منطقه معروف هســتند و به
راحتی هدف گرفته میشوند .اظهارات پومپئو ترس
بزرگی را نشان میدهد که آمریکاییها امروز آن را
تجربه میکنند ».عامر عبدالجبار ،وزیر سابق حمل
و نقل عراق نیز معتقد اســت :احتمال اینکه آمریکا
نیروهای نزدیک به ایران را در عراق هدف قرار بدهد،
بیشتر اســت .او به بخش عربی روزنامه اندیپندنت
گفته اســت که چنین حملهای احتماال پیشگیرانه
خواهد بود .نیویورک تایمز هم مدعی شــده است

بین الملل
انصارا...یمن:

دولت بغداد گروههــای مختلف عراقی -گروههایی
که با ایران ارتباط دارنــد -را گردهم آورده و به آنها
هشــدار داده اقدامی برای تحریــک آمریکا انجام
ندهند؛ بغداد به این گروهها هشــدار داده اگر باعث
تحریک آمریکا و پاسخ نظامی این کشور شوند ،تنها
خودشــان -و نه دولت عراق -مســئول پیامدهای
آن خواهد بود .در حالی که طی روزهای گذشــته
خرابــکاری در بندر الفجیره امــارات آمادگیهای
دفاعی و امنیتی در اغلب کشورهای حاشیه خلیج
فارس را به بیشترین میزان رسانده است ،ایجاد جو
روانی ناشی از هشــدارهای امنیتی آمریکا در عراق
خطر بروز درگیری در منطقــه را افزایش میدهد
اگر چه مقامات آمریکایی اعالم کردهاند که به دنبال
جنگ با ایران نیستند؛ اما خطر درگیری در عراق به
عنوان یک کشور نزدیک به ایران و وجود نیروهای
نظامی وابسته به کشــورمان در عراق نگرانیها از
افزایش تنشها را به دنبــال دارد به خصوص آنکه
آمریکا میدانــد در صورت بروز ایــن درگیری در
خاک عراق موفق نخواهد شــد در برابر گروههای
نظامی طرفدار ایــران مقاومت کند به همین دلیل
تالش دارد تــا برخوردهای نظامــی را به حداقل
برســاند این در حالی اســت که عراق بارها اعالم
کرده اســت که به هیچ کشــوری اجازه استفاده از
خاک خود برای حمله به همســایگانش را نخواهد
داد با این وجود نیروهــای آمریکایی تالش دارند تا
بحرانهای احتمالی در عراق را به نوعی مدیریت و یا
جهت دهی کنند.

ادعای «پولیتیکو» درباره گفت وگوی تلفنی ظریف و سناتور آمریکایی

دستگیری سردار ربیعی واقعیت دارد؟

یک رسانه آمریکایی مدعی است روی صفحه موبایل یکی از سناتورهای بانفوذ حزب دموکرات ،تصویر صفحه
تماس وزیر خارجه ایران رؤیت شــده که میتواند حاکی از گفت وگوی تلفنی آنها باشد .سایت «پولیتیکو»
مدعی شده روی صفحه موبایل سناتور «دایان فاینشــتاین» رییس کمیته اطالعاتی مجلس سنای آمریکا،
صفحه مربوط به شــماره تلفن «محمدجواد ظریف» وزیر خارجه ایران باز بوده اســت .این ادعا با استناد به
اظهارات برخی خبرنگاران که حین تردد صفحه موبایل فاینشتاین را دیدهاند ،مطرح میشود .این در حالی
است که مدیر اجرایی سناتور فاینشتاین در پاسخ به این سوال که آیا وی تماسی با وزیرخارجه ایران داشته یا
خیر ،گفت که نمیتواند اطالعات تماسهای مافوق خود و اینکه با چه کسانی حرف زده را در اختیار رسانهها
قرار دهد .گفتنی است؛ سناتور فاینشتاین با انتشــار بیانیهای گفته بود :برای مسئلهای که همه میدانیم دو
طرف خواهان حل آن هستند؛ جنگ ضرورتی ندارد.

به تازگی رسانههای ضد انقالب در خبری مدعی شدند که سردار ربیعی و جمعی دیگر از نیروهای سپاه
پاسداران به جرم جاسوسی بازداشت شدهاند .در همین راستا یک مقام عالی رتبه سپاه پاسداران انقالب
اسالمی ضمن تکذیب این شایعه گفت :این موضوعی که در رســانههای معاند و فضای مجازی منتشر
شده کامال کذب است و سردار ربیعی همچنان محکم و استوار به عنوان یکی از نیروهای باارزش و خدوم
مشغول انجام وظیفه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی است .وی گفت :این چندمین خبر دروغ و شایعه
است که طی چند ماه اخیر و پس از تصمیم آمریکا مبنی بر تروریســت خواندن سپاه پاسداران منتشر
میشود .این مقام عالیرتبه افزود :دشمن با توجه به شکستهای گستردهای که در حوزههای مختلف از
نظام اسالمی خورده تالش دارد تا با حاشیهسازی و انتشار اخبار دروغین فضا را علیه سپاه مخدوش کند،
ولی دشمنان بدانند که با این حاشیهسازیها و انتشار اکاذیب راه به جایی نمیبرند.

چهره ها
عضو کمیسیون انرژی:

استیضاح زنگنه را
به جریان میاندازیم
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت :استیضاح بیژن
نامدار زنگنه ،وزیر نفت را به دلیل عملکرد ضعیفش
به جریان انداخته و امضاهای آن را تکمیل میکنیم.
هدایت ا ...خادمی با اشاره به عملکرد ضعیف وزیر
نفت در دورههای مختلف مدیریتی ،گفت :به دلیل
ضعف عملکرد آقای زنگنه ،طرح اســتیضاحش را
آماده کردهایم زیرا معتقدیم او مرد روزهای سخت
در وزارت نفت نیســت و توان آرایــش جنگی در
هنگام تحریمهــای ظالمانه آمریــکا علیه ایران را
ندارد.
وی افزود :استیضاح زنگنه را به جریان میاندازیم
که حتما با اقبال ویژهای از سوی نمایندگان مواجه
خواهد شد .عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای
اســامی گفت :بندهای مختلف استیضاح و موارد
تخلفات و عملکردهای منفی وزیر نفت را استخراج
کردهایم و امضاهای نمایندگان را در این خصوص
جمع آوری خواهیم کرد.
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نماینده دائم ایران درسازمان ملل:

صفارینطنزی
نماینده مجلس:

برخی مقامات آمریکا زمینهساز
درگیری با ایران هستند

مقامات آمریکا از شرایط
فعلی ترسیدهاند
رییس کمیته سیاســت خارجی کمیســیون
امنیت ملی مجلس گفت که آمریکا از شرایط
به وجود آمده ترسیده اســت به همین دلیل
مقامات آمریکایی شروع به سفرهای منطقهای
و اروپایی کرده اند تا اتفاقی در منطقه رخ ندهد.
مرتضی صفاری نطنــزی گفت :آمریکاییها با
طراحی به دنبال اعمال فشار حداکثری برای
بازگرداندن ایران به میز مذاکره هســتند که
به رغم همه تالشها ،فشــارها و تحریمهای
ریز و درشــت کســی به میز مذاکره برنگشته
اســت .حتی شــماره تلفن برای تماس دادند
ولی کســی با آنها تماس نگرفت .وی افزود :با
توجه به چنین شــرایطی نگرانی برای آمریکا
ایجاد شده و حتی در درون دولت و مسئوالن
آمریکایــی هم اختالف نظر وجــود دارد ،این
فشــارها نتیجه مطلوبی برای دولت آمریکا به
همراه نخواهد داشت.

zayanderoud8108@gmail.com

نماینده دائم ایران درسازمان ملل اظهار کرد :کسانی
که سعی در ایجاد بی ثباتی و ناامنی در منطقه دارند،
باید مراقب این مسئله باشند .مجید تخت روانچی،
گفت :افرادی که به ترامپ نزدیک هستند نظر خود
را به اشتراک میگذارند .من نمیخواهم در سیاست
آمریکا دخالت کنم؛ اما واقعیت این است کسانی از
مقامات دولت سعی دارند با تحریک ،زمینه الزم را
برای جنگ یا درگیری با ایران ایجاد کنند .وی در
پاسخ به این سوال که منظور ما از اطالعات جعلی
چیست ،گفت :اطالعات جعلی که ما میگوییم این
است که ایران در مشــکالت منطقه دخیل است؛
اطالعات جعلی که میگوییم این اســت که ایران
بی ثباتــی را در عراق ایجاد میکند ،مســئله مهم
این اســت که حتی این گزارشهــای اطالعاتی،
توســط متحدان آمریکا هم پذیرفته نمیشــوند،
بنابراین اینها دالیل اصلی مشــکالت در منطقه ما
هستند.
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محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه:

نجات برجام ،وظیفه جامعه
بین المللی است
وزیر امور خارجه کشــورمان با اشــاره به نجات
برجام و اهداف ســفر به کشورهای مختلف طی
روزهای گذشته گفت :نجات برجام وظیفه جامعه
بینالمللی است و اگر جامعه بین المللی احساس
میکند که برجام یک دســتاورد مهم است ،باید
همانند ایران اقــدام عملی بــرای حفظ برجام
انجام دهد .ظریف ادامه داد :تاکنون جامعه بین
المللی بیشتر اظهار نظر و صدور بیانیه داشته تا
اینکه اقدام عملی داشته باشــد .وی افزود :اقدام
عملی کامال مشخص است و باید وضعیت روابط
اقتصادی ایران عادی ســازی شود و این اقدامی
است که برجام صریحا به آن اشاره دارد؛ لذا الزم
اســت اگر جامعه بین المللی و سایر کشورهای
عضو برجام و دوســتان ما در برجام مثل چین و
روسیه تمایل دارند که این دستاورد حفظ شود ،با
اقدامات عملی باعث شوند که مردم ایران از منافع
برجام بهره مند شوند.
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اظهارات ائتالف سعودی
وقیحانه است
درحالی که تعداد کشــته و زخمی شــدگان
در جنایت ائتــاف عربی در صنعــا به  ۷۷تن
رسیده است ،ســخنگوی انصارا ...یمن تاکید
کرد که «دســتاورد نظامــی» خواندن چنین
جنایتهایی از سوی ســخنگوی ائتالف عربی
شر مآور اســت .محمد عبدالسالم ،سخنگوی
انصارا ...یمن در توئیتی نوشت :اینکه بعد از هر
جنایتی سخنگوی ائتالف عربی آن را دستاورد
نظامی میخواند ،شــرمآور است این توصیف
درحالی صورت میگیرد کــه جهان تکههای
جسد زنان و کودکانی را میبیند که از زیر آوار
بیرون آورده میشــوند .وی افزود :جنایت در
صنعا نشان دهنده شکســت سیاسی و نظامی
ائتــاف متجاوز عربســتان و ناتوانیشــان از
پاســخ دادن به عملیات ارتــش و کمیتههای
مردمی است .در همین راستا ،ترکی المالکی،
سخنگوی ائتالف متجاوز عربستان به جنایت
صنعا اذعان و اعالم کرد« :براساس اطالعات به
دست آمده و گزارشاتی مبنی بر احتمال وجود
تلفات در میان غیرنظامیان در عملیات صنعا ما
تمامی اسناد مربوط به حادثه را به تیم مشترک
ارزیابی حوادث دادهایم تا آن را بررسی کند».

اتریش ،حجاب را برای
دختران دبستانی ممنوع کرد
پارلمــان اتریــش در اقدامــی تبعیضآمیز و
مخالف با آزادیهای مذهبی ،دختران مسلمان
دبستانی را از داشتن پوشش حجاب منع کرد.
این در حالی است که اســتفاده از پوشش سر
برای پســران یهودی و همچنین معتقدان به
آیین سیک ممنوع نشده است! قانون جدید با
برخورداری از حمایت حزب حاکم راست میانه
و حزب چپ افراطی به تصویب رسید حال آنکه
اپوزیسیون به آن رای منفی داد.

سیاستمدار عراق از زنده
بودن معاون صدام خبر داد
یکی از سیاستمداران عراقی از زنده بودن عزت
الدوری ،معاون دیکتاتور معدوم این کشور ،خبر
داد .حسن علوی ،یکی از سیاستمداران عراقی،
از زنده بودن عــزت الدوری ،معــاون صدام،
دیکتاتور معدوم این کشــور ،خبر داد و گفت
با وی در تماس اســت .علــوی در مصاحبهای
با الســومریه نیوز عراق گفت :عزت الدوری با
خودروی مدل «پیک آپ» در عراق به گشت و
گذار میپردازد و لباس چوپانی برتن میکند و
به چوپانی مشغول است .او افزود :آمریکاییها
الدوری را دیده و او را در بغداد دســتگیر کرده
بودند؛ اما بــه دلیل آنکه تغییر شــکل داده و
قیافه اش را به شــکل چوپــان در آورده بود،
آزادش کردند.

هشدار ایرباس درباره
تنشهای تجاری
مدیر اجرایی شــرکت هواپیماســازی ایرباس
گفــت :تشــدید در تنشهــای تجــاری به
شرکتهای هوافضا در ســطح جهانی آسیب
وارد میکند که شــرکت بوئینــگ آمریکا از
جمله آنهاســت .گیوم فائــوری ،مدیر اجرایی
شــرکت ایرباس در این باره خاطرنشان کرد:
عقیــده داریم تنشهای تجاری که ما شــاهد
هســتیم ،تنشهای باخت-باخت هســتند.
فائوری در این خصوص گفت« :این تنشها و
اوضاع تجاری به هیچ یــک از بازیگران صنعت
هوافضا کمــک نمیکند»  .آمریــکا و اتحادیه
اروپا یکدیگــر را تهدید کردهانــد در اقدامی
مقابله جویانه بــر واردات هواپیمــا ،تراکتور
و مــواد غذایــی تعرفههایی وضــع خواهند
کرد.
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پیشنهاد سردبیر:

مطالبه كشاورزان براي دريافت آب
كشت تابستانه

رییس بازرسی اصناف استان اصفهان:

ساعت کار چایخانهها از
افطارآغاز میشود

رییس بازرســی اصناف اســتان اصفهان گفت:
ســاعات کار چایخانههای اصفهــان از افطار تا
ساعت  12شب تعیین شــده است؛ اداره اماکن،
وظیفه نظــارت بر این موضــوع را دارد و با کلیه
چایخانههایی که در ساعاتی غیر از زمان تعیین
شده فعالیت کنند ،برخورد میکند.جواد محمدی
فشارکی در خصوص ســاعات کار چایخانههای
اصفهان در ماه مبارک رمضان ،اظهار کرد :ساعات
کار صنوف مرتبط با بحث روزهداری ،هر ســاله
قبل از ماه مبارک رمضان توســط کمیســیون
نظارت بــر اصناف کــه اداره اماکن ،ســازمان
صنعت معدن و تجارت و اتــاق اصناف از اعضای
آن هستند ،مشخص میشــود .وی در خصوص
نحوه نظارت بر این ســاعات کار اعالم داشــت:
اداره اماکــن ،وظیفه نظارت بر ایــن موضوع را
دارد و با کلیه چایخانههایی که در ساعاتی غیر از
زمان تعیین شده فعالیت کنند ،برخورد میکند.
محمدی فشارکی همچنین تصریح کرد :ساعات
کار سایر صنوف از جمله رســتورانها ،کافهها،
اغذیهفروشــیها ،آش و حلیم فروشیها و  ...نیز
تعیین شده که بر صنوف مذکور نیز نظارت کافی
وجود دارد.

برگزاری نخستین استارت آپ
نمک کشور در آران و بیدگل
معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه جامع علمی
کاربردی از برگزاری نخستین استارت آپ نمک
کشور در شهرســتان آران و بیدگل تا پایان سال
جاری خبر داد.مهدخت بروجردی علوی ،گفت:
این شهرستان به دلیل همجواری با بزرگترین
دریاچه نمک ایــران ،ظرفیت بســیار باالیی در
راهاندازی استارت آپ های نمک (کسب و کارهای
نوپا و نوآور) دارد که این مهم ،مورد توجه مدیران
اجرایی کشور قرار گرفته است.معاون پژوهش و
فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی بیان کرد:
به دنبال انتخاب ایده های برتر ،سرمایه گذاران
ایده ها را خریداری کرده و با تولید انبوه و صادرات
محصول به تولید ملی و اقتصاد پایدار کشــور و
منطقــه آران و بیدگل می تواننــد کمک کنند.
وی کسب و کارهای مرتبط را نمک درمانی ،ارائه
خدمات اقامتی و پذیرایی ،تولیــد انواع نمک و
صادرات و دهها کسب و کار دیگر برشمرد.

انسداد  150شماره تلفن حفاران
غیر مجاز چاه آب در استان

واحد های عرضه پوشاک
اصفهان ،زیر ذره بین بازرسان
معاون نظارت و بازرسی ســازمان صنعت ،معدن و
تجارت اصفهان از اجرای طرح برخورد با فروشندگان
پوشاک با نشان تجاری بدون مجوز در آینده نزدیک
خبر داد.حمیدرضا خشــنود با اشاره به آغاز اجرای
این طرح از ده روز آینده به منظور حمایت از تولید
داخل گفت:اجرای این طرح ،ســبب جلوگیری از
سوءاستفاده ســودجویان در بازار و کاهش عرضه
پوشاک نامرغوب می شــود .وی گفت :این طرح با
هماهنگی و تعامل سازمان صمت و بازرسی اصناف،
پلیس نظارت بر اماکن عمومی و تعزیرات حکومتی
اجرا می شــود .معاون نظارت و بازرســی سازمان
صنعت ،معدن و تجارت اصفهان ،از شناســایی 20
فروشگاه متخلف که پوشاکشان را با نشان تجاری
غیر مجاز ارائه می کردند ،خبر داد.
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مرضیه محب رسول
قیمت مســکن همپای سایر شــاخصهای مهم
اقتصادی در ایران مانند ارز و طال جهشهای چند
برابری داشته است .بر اساس آمار بانک مسکن در
فروردین ماه سال  98قیمت مسکن نسبت به سال
گذشــته ،افزایش  103درصدی را در شهر تهران
تجربه کرده اســت .این وضعیت در اغلب شهرهای
بزرگ کشــور از جمله اصفهان هم صادق اســت و
نزدیک به صد در صد در اصفهان ،افزایش قیمتها را
شاهد هستیم؛ اما نکته نگران کننده در آشفته بازار
مسکن ،این است که جهش قیمتها در بازار مسکن
در حال ســرایت به بازار اجارههاســت .این جهش
حتی نسبت به نرخ تورم ،افزایش چند برابری داشته
است .هر چند تورم ،مقصر اصلی گرانی در بازار رهن
و اجاره است؛ اما دالیل دیگری هم موجب افزایش
تقاضا در این بازار و باال رفتن قیمتها شده است.
تقاضای باال و عرضههای پایین
یکی از اصلیترین دالیل جهــش قیمتها در بازار
رهن و اجاره بــه خصوص در اصفهــان را میتوان
مربوط به افزایش متقاضیــان در این بازار و کاهش
عرضه خانهها برای اجاره دانســت .کارشناســان
معتقدند بیش از  5میلیون خانه در ایران کم داریم
و البته در کنار این کمبود ،معضل خانههای خالی
هم وجود دارد .طبــق آمار ،واحدهای مســکونی
خالی در ایران ،ســه برابر میانگین جهانی اســت
و اکثر کارشناســان ،یکی از راههــای کنترل بازار
مســکن را ورود  ۲.۶میلیون خانه خالــی به بازار
مصرف میدانند .بر اســاس آخرین سرشــماری
صورت گرفته در ســال  95در کل کشور  2میلیون
و  587هــزار و  607واحد مســکونی خالی وجود
دارد که اصفهان پــس از تهران بــا  9/18درصد،
بیشترین سهم را داراســت .این در حالی است که
به گفته کارشناسان بازار مسکن ،این آمار هر ساله
 17درصد افزایــش مییابد .از ســوی دیگر تعداد
متقاضیان خرید مسکن به دلیل گرانی قیمتها و
متناسب نبودن وامهای مسکن با قیمتهای واقعی،
کاهش چشمگیری یافته است و عمال بخش زیادی
از خانوارها و خانهاولیها به بازار اجاره روی آوردهاند
و تقاضا در این بازار ناگهان افزایش داشته است .این
وضعیت در اصفهان به دلیل متناسب نبودن ساخت
و سازها با الگوی تقاضا به خصوص برای خانههای

خوش نشینی درخاطرهها

کوچک و آپارتمانهای متراژ پایین بدتر هم هست؛
در حالی که در تهران و کالنشهرهای دیگر الگوهای
ساخت و ساز به سمت خانههای کوچک با متراژهای
پایین پیش رفته اســت؛ امــا در اصفهان همچنان
متراژ خانهها باال و متقاضیان آن کم است؛ به همین
دلیل تعداد خانهها به نسبت مشتریها در این بازار
کمتر است.
افزایش مهاجرتها به اصفهان
اصفهان همواره به عنوان یک استان مهاجر پذیر در
کشور مطرح بوده است؛ هر چند در دهه اخیر میزان
ورود مهاجران از خارج کشــور و استانهای دیگر
به اصفهان کاهش داشــته؛ اما مهاجرتهای درون
استانی در اصفهان ،افزایش چشمگیری داشته است.
شیوع نرخ بیکاری در روستاهای استان اصفهان به
خصوص با بروز خشکســالی در چند سال گذشته ،
عمال مهاجرت به اصفهان به عنوان مرکز اســتان را
افزایش داده اســت .ورود این حجم از افراد،بخش

حاشــیه نشــینی در اصفهــان و بخــش دیگــر
شهرکنشــینی در آن را افزایش داده و به تبع آن
قیمت اجارهها نیز در شــهرکهای اطراف اصفهان
افزایش یافته است .سال گذشــته رییس اتحادیه
مشاوران امالک اصفهان اعالم کرد که در ارزانترین
منطقه شهر اصفهان ،نمیتوان آپارتمانهای زیر سه
میلیون تومان برای خرید پیــدا کرد و البته تبعیت
اجارهها از قیمت مسکن طبیعتا سبب افزایش میزان
اجاره خواهد بود.
مالیات ،همان راه همیشگی
مالیات ،راه نجاتی بود که میتوانست هم خانههای
خالی را به چرخه مســکن کشــور بازگرداند و هم
قیمتهای خرید و فروش و اجاره را مدیریت کند؛
اما تا کنون اراده واقعی برای اخذ مالیات از خانههای
خالی یا اجارههای خارج از عرف وجود نداشته است؛
هر چند وزیر اعــام کرده کــه از صاحبخانه های
بیانصاف مالیات خواهد گرفت؛ اما به نظر میرسد

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان خواستار شد:

ترس از برقراری همین روش قهری ،صاحبخانه ها را
به تکاپو انداخته تا اجارههای بیشتری برای جبران
مالیات احتمالی ،دریافت کنند.
کاهش درآمد
قدیمیترین فرمول تعیین اجاره قیمت گذاری ،بر
اساس قیمت ملک بوده است؛ اما واقعیت این است
که جهش  100درصدی قیمتها یکی از فرضیههای
مطرح شده در مورد گرانی اجارهبهای مسکن است
که متناســب با درآمدها و ســایر مخارج نیســت.
کارشناســان معتقدند اگر بخواهیم همین فرمول
را امســال به اجرا درآوریم ،افزایــش  40درصدی
اجارهها معقول به نظر میرســد؛ امــا واقعیت این
اســت که میزان درآمد افراد مســتاجر به نسبت
باال رفتن اجارهها پایین اســت .در واقــع به دلیل
همســان نبودن ســطح درآمد و افزایش قیمتها
و تورم ،فشــار پرداخت اجارهها ،محسوستر شده
است.

توزیع بدون واسطه کاالهای مورد نیاز جامعه کارگری
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان گفت :از دولتمردان درخواست کردیم کاالهای موردنیاز جامعه کارگری بدون واسطه
و از طریق تعاونیهای مصرف کارگری ،کارمندی یا شبک ه توزیع دولتی با نرخ مناسب توزیع شود.اصغر برشان درباره
کمک هزینه مسکن کارگران که در سال  ۱۳۹۷به تصویب شورایعالی کار رسیده؛ اما هنوز توسط دولت ابالغ نشده،
اظهار کرد :دولت در زمینه کمک هزینه مسکن کوتاهی کرده است.از دولتمردان درخواست کردیم باتوجه به وضعیت
معیشتی کارگران و به طور کل ،مزد بگیران ،در شرایط کنونی برای رفاه حال آنها و تعادل بخشی به بازار ،به وسیله بن
یا سبد کاالهای اساسی بدون واسطه و از طریق تعاونیهای مصرف کارگری ،کارمندی یا شبک ه توزیع دولتی کاالهای
موردنیاز جامعه کارگری نظیر مواد پروتئینی و نظایر آن ،با نرخ مناسب توزیع شود؛ بنابراین پیشبینی شده که چنین
کاالهایی که قیمت آن در بازار تفاوت دارد از شبکههای توزیع به صورت مستقیم در اختیار مزدبگیران ،قرار گیرد.

عضو هيئت مديره نظام صنفي كشاورزي شهرستان اصفهان گفت :با توجه به بارش  2هزار و  140ميليمتر در
امسال كه طي  60سال گذشته ،بي سابقه بوده ،كشــاورزان خواستار تخصيص آب براي كشت تابستانه شدند.
حسين محمدرضايي اظهار داشت :باید به منظور تخصيص آب براي كشت تابستانه به كشاورزان و باز بودن آب تا
اواخر شهريورماه ،جلسه شوراي هماهنگي زایندهرود هرچه زودتربرگزار شود؛ در حال حاضر به علت برداشتهاي
بي رويه آب در باال دست ،خروجی سد به  93متر مکعب در ثانیه رسیده؛ با این وجود شاهد كاهش حجم ورودي
آب در دريچه هاي كشاورزان هستيم؛ به صورتي كه موجب تنش آبي در شرق اصفهان شده و آبياري را سخت
كرده است.با توجه به اينكه كشاورزان يك ساعت مشخص و حجم آب مشخصي دارند؛ اگر با كاهش حجم ورودي
مواجه شوند ،نمي توانند به خوبي  35درصد زمين زير كشت خود را آبياري كنند و با افت توليد مواجه ميشوند.

مدیر کل ثبت اسناد و امالک
استان اصفهان:

صدور بیش از  ۳۳۲هزار
سند مالکیت در استان
اصفهان در سال97

علی بهبهانی با بیان اینکه صدور اسناد مالکیت از سال  ۹۲در استان اصفهان ،روند افزایشی داشته است ،از صدور
تعداد  ۳۳۲هزار و  ۵۴۱سند در سال  ۹۷خبر داد .مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان سندهای صادر شده
در استان در سال  ۹۶را  ۲۸۱هزار و  ۶۳۹برگ سند عنوان کرد و گفت :این آمار در سال  ۹۷رشد  ۱۸درصدی نسبت
به سال قبل را نشان میدهد.بهبهانی ضمن تشریح طرح پستی صدور اسناد مالکیت از طریق دفاتر اسناد رسمی،
اجرای این طرح را از عوامل مهم دیگر در افزایش صدور مالکیت دانست و با اشاره به اینکه صدور اسناد مالکیت از
سال  ۹۲در استان اصفهان روند افزایشی داشته است ،از صدور تعداد  ۳۳۲هزار و  ۵۴۱سند در سال  ۹۷خبر داد.

استاندار اصفهان خبر داد:

تصویب بسته حمایتی اداره کل امور مالیاتی استان
از واحدهای تولیدی

بازار

هدفون بی سیم

84,000
تومان

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

هدفون بی سیم نیا مدل X3

110,000
تومان

هدفون بلوتوث مدل STN-019

عکس روز

76,000
تومان

زنان ایل قشقایی در روزهای سخت کوچ
هدفون بی سیم مدل P47

استاندار اصفهان گفت :بســته حمایتی اداره کل امور مالیاتی اســتان اصفهان برای تمام واحدهای
تولیدی و غیرتولیدی ارائه و پس از بحث و بررســی در جهت رونق اقتصــادی و حمایت از واحدهای
تولیدی تصویب شد.
عباس رضایی در هفتادو چهارمین جلسه شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ،اظهار کرد:
امسال ،سال رونق تولید است و از طرفی هم در شــرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته ایم؛ بنابراین باید
تمام تالش خود را برای برداشــتن موانع اقتصادی به کارگیریم .در همین راستا جلسات مختلفی در
اتاق بازرگانی برگزار شده ؛ همچنین در شهرک های صنعتی نیز باحضور مدیران ذیربط و صاحبان
برخی از واحدهای تولیدی حضور پیدا کرده ایم .وی با اشاره به ارائه گزارش وضعیت شاخص نسبت
به تسهیالت پرداختی به سپرده بانک ها در استان اصفهان ،اضافه کرد :در این جلسه ،تسهیالت الزم
برای رونق واحدهای تولیدی بررسی شد ،اگرچه بانک های خصوصی کمتر در ارائه این تسهیالت نقش
دارند؛ چراکه با توجه به کارمزد بیشتری که این بانک ها دارند ،واحدهای تولیدی کمتر برای درخواست
تسهیالت مراجعه می کنند.
استاندار اصفهان با بیان اینکه کمیته ای برای شناسایی مشکالت فعاالن اقتصادی و بانک ها تشکیل
شده است ،اظهار کرد :این کمیته ،فرصت مناسبی است تا چالش های تسهیالت بانک های دولتی و
خصوصی احصا شده و در جلسه آتی مطرح و پیگیری شود.رضایی تاکید کرد :بسته حمایتی اداره کل
امور مالیاتی استان اصفهان برای تمامی واحدهای تولیدی و غیرتولیدی نیز ارائه و پس از بحث و بررسی
در جهت رونق اقتصادی و حمایت از واحدهای تولیدی تصویب شد.

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

رییس بانــک مرکزی ســوییس ،از حفظ نرخ
بهره در ســطح منفی دفاع کرد.توماس جردن
با مطلوب خواندن وضعیــت فعلی اقتصاد این
کشــور گفت :بانک مرکزی به سیاســت نرخ
بهرهای فعلی خود ادامــه خواهد داد و دخالت
در بازار ارز را برای محافظت از اقتصاد کشــور
الزم میداند.
وی که برای شرکت در کنفرانس بانکی به شهر
سنت گالن رفته اســت ،گفت :دلیل اینکه نرخ
بهره منفی اســت ،این نیست که ما عاشق نرخ
منفی هســتیم؛ بلکه به این دلیل است که در
حال حاضر بهترین راه پیشــبرد سیاستهای
پولی از طریق نرخ بهره منفی ممکن است .اگر
بانک مرکزی سوییس ،سیاســت پولی فعلی
خود را رها کند ،نرخ برابری فرانک ســوییس
دچار تغییراتی خواهد شد که مطلوب این بانک
نیســت .جردن پیش تر گفته بود ارزش فعلی
فرانک ،باالتــر از ارزش ذاتی اســت و افزایش
نرخ بهره میتواند این شکاف رانیز بیشتر بکند.
جردن ،نگرانی برخی کارشناسان از بزرگ بودن
ترازنامه بانک مرکزی را که با نرخی بیشــتر از
کل اقتصاد رشد داشته اســت ،بیمورد خواند
و افزود :میدانید چه میشــود اگــر نرخ بهره
را از منفی  ۰.۷۵درصد فعلــی به صفر درصد
برسانیم؟ پیامدهایش از حفظ وضعیت کنونی
بدتر خواهد بود.رییس بانک مرکزی سوییس
در ادامه افزود :بیشــتر از آنکه مسائل داخلی
فکرش را مشغول کرده باشــد ،نگران تشدید
جنگ تجاری بین چین و آمریکاســت؛ چراکه
سوییس ،دارای روابط گســتردهای با آمریکا و
چین اســت و از تحوالت آنها اثر میپذیرد؛ هر
چیزی که به تجارت جهانی لطمه بزند ،فضا را
برای ما سختتر خواهد کرد .اینکه سوییس از
این اتفاق تاثیر بگیرد ،خیلی محتمل است.

عضو هيئت مديره نظام صنفي كشاورزي شهرستان اصفهان مطرح کرد:

مطالبه كشاورزان براي دريافت آب كشت تابستانه

خبر

بیش از  150شــماره تلفن حفــاری غیر مجاز
چاه آب در اســتان اصفهان ،مسدود شد.معاون
حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای
اصفهان گفت:باپیگیری یک ماهه یگان حفاظت
شــرکت آب منطقه ای اصفهان در هزار و 300
نقطه شهرستان اصفهان ،تمامی تبلیغات حفاران
چاه غیر مجاز ،شناسایی و جمع آوری شد .حسن
ساســانی با تاکید بر اینکه برخــورد با حفاران
غیرمجاز چاه آب ،یکی از مهم ترین راهکار های
کاهش بحران آب است ،افزود :تمامی شرکتها
و موسســه های حفاری مجاز که میتوانند کار
حفاری ،الیروبی و کف شــکنی چاههای مجاز را
انجام دهند ،نیاز به مجوز از ســوی شرکت آب
منطقهای دارند و مردم در این زمینه و تبلیغات
غیر مجاز حفر چاه آب ،هشیار باشند .وی گفت :در
استان اصفهان ،امکان توسعه بهره برداری از آب
زیرزمینی برای کشاورزی وجود ندارد و تاکنون
مجوز جدیدی بــرای آب زیرزمینــی در بخش
کشاورزی صادر نشده است.

چرا نرخ رهن و اجاره در اصفهان در سال های اخیر ،جهش چند برابری داشته است؟

نرخ بهره در سوییس
منفی باقی خواهد ماند

مجله اقتصادی درفک

معرفی اپلیکیشن مالی

کافه اقتصاد
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اپلیکیشن مجله اقتصادی درفک
نسخه موبایل سایت تحلیلی خبری
درفک اســت که با بهره گیری از
جدیدترین متدهای چینش خبر
به شما کمک میکند تا تحلیلها
و اخبار اقتصــادی روز بازار را در
یک جا داشته باشید.با به کارگیری
دسته های فراوان تحلیلی ،خبری
و آموزشــی همیشــه در حوزه
تخصصی خود ،به روزترین باشید.

اخبار

4

اجرای  ۱۵طرح کنترل مبادی
ورودی در شهرضا
شهرضا
فرمانده انتظامی شهرضا از
اجــرای  ۱۵طرح کنترل مبــادی ورودی این
شهرســتان باهدف مقابلــه با انــواع قاچاق
خبر داد.
صادق کاظمزاده در جلسه شورای هماهنگی
مبارزه با مواد مخدر این شهرستان با اشاره به
افزایش تولید مواد مخدر صنعتی ،خاطرنشان
کرد :استکبار جهانی و مافیای جهانی با افزایش
این مواد به دنبال آســیب زدن به جوامع دیگر
هســتند.وی با اشــاره به افزایش واردات مواد
مخدر صنعتی به کشــور ،تصریح کرد :باوجود
افزایش قاچاق این مواد ،قیمــت آنها کاهش
یافته است .فرمانده انتظامی شهرضا از کسب
مقام نخست این شهرستان در استان در زمینه
اجرای طرحهای پاکسازی مناطق آلوده خبر
داد و افزود :تاکنون  ۹۸طرح پاکسازی مناطق
آلوده و  ۱۵طرح کنترل مبادی ورودی در این
شهرستان اجرا شده است.
کاظمزاده با اشاره به وجود یکی از ایستگاههای
کنتــرل و بازرســی انتظامی اســتان در این
شهرستان ،یادآور شــد :همه شرایط شهرهای
مرزی در شهرضا وجود دارد ،بنابراین الزم است
امکانات و تجهیزات بیشتری به این شهرستان
اختصاص داده شود.

افزایش  ۴۰درصدی بارشها
در نطنز
رییــس هواشناســی نطنز
نطنز
گفت :امسال میزان بارشها در این شهرستان
نسبت به سال گذشته  ۴۰درصد افزایش داشته
است.
ناصر عزیزی اظهار کرد :در ســال جاری مقدار
بارش باران در نطنز به بیش از  ۲۲۰میلیمتر
رسید که نسبت به سال قبل حدود  ۴۰درصد
افزایش داشت .وی گفت :با ورود سامانه بارشی
و افزایش ناپایداری جوی در منطقه ،مقدار پنج
میلیمتر باران در شهر نطنز بارید.
رییس هواشناســی نطنز ادامــه داد :در حال
حاضر بیشــترین میزان بارش باران در ســال
زراعــی متعلق بــه روســتای ابیانــه با ۳۱۱
میلیمتر است و ســپس طرق با  ،۲۵۳یارند با
 ،۲۴۲میالجــرد بــا  ۱۲۹و بــادرود بــا ۹۳
میلیمتــر در رتبههــای بعــدی قــرار
دارند.

پیشنهاد سردبیر:
اجرای  ۱۵طرح کنترل مبادی ورودی در شهرضا
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با مسئوالن

علت سیل مشهد اردهال ،تجاوز به حریم رودخانه است
مشهد اردهال
یک اقلیم شــناس گفت :علت بروز سیل
مشــهد اردهال تجاوز به حریم رودخانه اســت ،زیرا بارش 36
میلیمتری ،با توجه به در نظر گرفتن ساختار توپوگرافی منطقه،
بســتر و بافت ،عقبه نقطه بحران و حریم سنتی رودخانه در سه
نقطه فرضی آنقدر نیست که خسارت به بار آورد.
امیر فخرآبادی اظهار کرد :سوال اینجاست چرا با وجود این میزان

آب و این سطح بارش باید شــاهد حادثه سیل باشیم؟ پاسخ آن،
تجاوز عامل انسانی به حریم رودخانه است.
وی افزود :تجاوز به بستر و حریم رود ،طراحی باریک سازههایی که
وظیفه فراهم سازی عبور جریان آب را دارند ،محدود کردن مسیر
حرکت رود به چند نقطه ،کاهش بستر اصلی و تغییر مسیر سنتی
رودخانه در برخی موارد ،بی توجهی به هشدارها و توقف در حریم

رودخانه از جمله عوامل حادثه در مشهد اردهال بود.
این اقلیم شناس تصریح کرد :اگر نقطه و استیشن فرضی در نظر
گرفته شده در بســتر رودخانه قبل از پل اردهال را تصور کنیم،
مقدار روان آب با توجه به ســاختار طبیعی حریم رودخانه آنقدر
جریان خاص و استثنایی نبود و حریم سنتی رودخانه به خوبی از
پس این جریان و عبور آن برآمده است.

رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) نجفآباد:

نجفآبادی ها تا سقف  ۱۵۰میلیون تومان صدقه میدهند

رییس کمیته امــداد امام (ره)
نجفآباد
نجفآباد گفــت :در حال حاضر بیــش از  ۳۳هزار
صنــدوق جمــعآوری صدقــات مردمــی در این
شهرســتان وجود دارد و شــهروندان از طریق آنها
ماهیانه  ۱۲۰تا  ۱۵۰میلیــون تومان به افراد تحت
پوشش این نهاد کمک میکنند.
فریدون ابراهیمی با بیان اینکه این شهرستان رتبه
نخست تا پنجم استان در میزان صدقات پرداختی
را دارد ،تصریح کرد :شهروندان صدقات خود را در
 ۳۱هزار صنــدوق خانگی انــدازه کوچک ،بیش از
 ۴۰۰هزار صندوق معابر عمومــی و  ۷۰۰صندوق
متوســط اماکن عمومی و ادارات میریزند .وی با
اشاره به اســتفاده ماموران تخلیه این صندوقها از
لباس متحدالشکل با آرم کمیته و کارت شناسایی،
اضافه کــرد :صددرصد وجوه پرداختــی به عنوان
صدقه بــرای مصارف نیازمندان هزینه میشــود و
اجازه نداریم حتی یک ریال آن را خارج از شهرستان
یا برای دیگر امور هزینه کنیم.رییس کمیته امداد
امام خمینی (ره) نجفآباد با بیــان اینکه حقوق و
مزایای همه پرسنل کمیته امداد و ماموران تخلیه
صندوقها از ســوی دولت پرداخت میشود ،اظهار
کرد :میزان درآمــد صندوقها و محل دقیق هزینه
آنها کامال شــفاف و قابل پیگیری در سامانه جامع
مشارکتهاســت ،این در حالی اســت که عملکرد
ماموران تخلیه ســه بار در ماه به شیوه نامحسوس
کنترل میشود.ابراهیمی اضافه کرد :گاهی ممکن
است قبل از مراجعه مامور تخلیه صندوق به منزلی،
نیروهای نظارتی کمیته وجوه جمعآوری شده در

تحدید حدود اختصاصی
 2/428شماره نامه 1398/02/22-139885602033000391 :چون تمامی ششدانگ
یکباب طویله پالک شماره  1976فرعی از  25اصلی واقع در روستای چیمه جز بخش 10
حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای نوروز علی مرادی چیمه فرزند
ماشااله 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 سه شنبه مورخ  1398/03/28ساعت  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 محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده  20قانون ثبت
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شد .مالف466364:
عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز ( 144کلمه 1 ،کادر)
تحدید حدود اختصاصی
 2/429شــماره نامــه 1398/02/22 -139885602032000252 :چون تحدید حدود
ششــدانگ قطعه ملک پالک شــماره  5579واقع در کوی کبودان اردستان یک اصلی
دهستان گرمســیر بخش  17ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای محمد نعمت
الهی فرزند غالمرضا و غیره در جریان ثبت می باشــد و تحدید حدود آن به علت اشتباه در
آگهی و عدم مراجعه متقاضی از نوبت تحدید حدود خارج گردیده اینک بنا به درخواســت
متقاضی و دســتور اخیر ماده  15قانون ثبت تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ
 1398/3/18راس ساعت  9صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این
آگهی به کلیه مالکین مجاور اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند.
اعتراضات و صاحبان امالک طبــق ماده  20قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس
تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره  2ماده واحده قانون تعیین و تکلیف
پرونده های معترضین ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایستی
با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این
اداره تســلیم نمایند .مالف 467743:خیراله عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
اردستان ( 195کلمه 2 ،کادر)
تحدید حدود اختصاصی
 2/430شماره 1398/2/24-98/2027006889 :چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه
که طبق پرونده ثبتی پالک  12953/1962واقع در بخش  5بنــام خدیجه بیگم میر نیام
شهرضا فرزند سید محمود که بنا به دستور قســمت اخیر از ماده  15قانون ثبت و بر طبق
تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز یکشــنبه مورخ 1398/03/26
ساعت  9صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین
و صاحبان امالک مطابــق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیدی تا
 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 اداره بایستی با تقدیم
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم
نماید .مالف 467719:شبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان(162
کلمه 2 ،کادر)
فقدان سند مالکیت
 2/431شــماره نامه ، 139885602006001612 :تاریخ ، 1398/02/23 :خانم معصومه
میرزا باقری فرزند محمد به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود
رسم ًا گواهی شده مدعی است یک سهم و یک شانزدهم سهم مشاع از بیست و پنج سهم
ششدانگ پالک شماره فرعی  486از  84اصلی واقع در خمینی شهر بخش  14ثبت اصفهان
که در دفتر  440صفحه  396مسبوق به ثبت و سند می باشــد که در اثر جابه جایی مفقود
شده 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 شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود
باشد از تاریخ انتشــار 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 نرســد یا در صورت اعتراض
اصل سند ارایه نشــود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
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آن صندوق خاص را شمارش کرده و آن را دوباره به
صندوق باز گردانند تا بعد از شــمارش و ثبت مبلغ
توســط مامور تخلیه ،این دو رقم بــرای اطمینان
بیشتر با هم مقایسه شوند.وی با اشاره به شمارش
و تخلیه روزانه  ۲۵تا  ۵۰صندوق توســط ماموران
تخلیه کمیته ،خاطرنشــان کرد :مســیر روزانه هر
مامور به صورت کامل مشخص اســت و گاهی در
میانه این مسیر ،کیسه مربوط به وجوهات و دسته
قبض صادر شده گرفته شده و میزان این دو شاخصه
با هم مقایســه میشــود.رییس کمیته امداد امام
خمینی (ره) نجفآباد اظهار کرد :متوسط صدقات

م الف 466336 :نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک خمینی شهر (204
کلمه 2 ،کادر)
تحدید حدود اختصاصی
 2/427شــماره صادره  1398/2/21-1398/42/564477 :نظر بــه اینکه تحدید حدود
ششدانگ یک باب خانه پالک شماره  4321فرعی مجزا شده از  4483/24واقع در بخش
 5ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای اصغر محمد قصابی فرزند احمد
و خانم زهره نامدار دســتجردی فرزند اصغر 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 چهارشنبه مورخ  1398/4/12ساعت 9
صبح 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 صورت مجلس تحدیدی تا  30روز
پذیرفته خواهد شد .م الف 464051 :قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب
اصفهان( 154کلمه 1 ،کادر)
ابالغ رای
 2/432کالسه پرونده 97/12/25 - 1841/97:شماره دادنامه 97/12/26-2830:مرجع
رسیدگی :شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر ،خواهان :شرفعلی عیدی وندی
فرزند خداداد به نشانی :اصفهان خ کهندژ جوی آباد جنب مسجد امیرالمومنین کوچه شهید
اصالن صالحی بن اول پالک 7؛ خوانده :تورج سلیمانی فرزند ایرج نشانی :مجهول المکان
،خواسته :مطالبه  ،گردشــکار :پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دادخواست آقای
شــرفعلی عیدی وندی فرزند خداداد به طرفیت آقای تورج سلیمانی فرزند ایرج به خواسته
مطالبه وجه دو فقره چک به شماره  2724985 -1به مبلغ  11/000/000ريال 2724986-2
به مبلغ  11/000/000ريال مورخ به ترتیب  94/04/15و  94/4/30عهده بانک توســعه
تعاون شعبه خمینی شهر از جاری  370101010714030201به انضمام هزینه دادرسی و
خسارت تاخیر در تادیه شورا با توجه به دادخواست تقدیمی و ضمایم و وجود اصل مستندات
دعوی در ید خواهان و اینکه خوانده دلیل ومدرکی مبنی بــر برائت ذمه خود یا ادای دین
در حق خواهان ارایه نکرده دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و با توجه به نظریه
مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه  97/12/25و همچنین به استناد مواد 519
و  198قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد  310و 313
از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2قانون
صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ  22/000/000ريال بابت اصل
خواســته و مبلغ  1/335/000ريال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر
رسید چکها  94/04/15و  94/4/30لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه می گردد
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای شورا غیابی اســت و ظرف بیست روز پس از
ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان خمینی شهر می باشد .م الف:
 466967ایمان بختیاری قاضی شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان
خمینی شهر ( 346کلمه 3 ،کادر)
اخطار اجرایی
2 /433شماره 1008/97 :حل ، 4مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی :ناصر خسروی
دهقی  ،نام پدر :شکراله  ،نشانی :مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له :نام و نام خانوادگی:
علیرضا خردمندی  ،نام پدر :محمدحسن  ،نشانی :خمینی شــهر خ صدوقی ابتدای کوی
کوچک کوچه بافندگان رنگ رزی سجادی ،محکوم به:به موجب رای شماره  1897تاریخ
 97/8/25حوزه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است.
محکوم علیه محکوم اســت به :پرداخت مبلغ  158/400/000ريال بابت اصل خواسته و
پرداخت مبلغ  3/040/000ريال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ
سر رسید چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی 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 اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در
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جمعآوری شده از هر صندوق مشخص است و عالوه
بر بررسی موردی ارقام گزارش شده در مواردی هم
ممکن است میزان وجه ثبت شده روی قبوض صادر
شــده هر صندوق را به صورت تلفنــی با مالک آن
بررســی کرده و از صحت روند انجام شده اطمینان
بیشتری پیدا کنیم.
ابراهیمی گفــت :در حال حاضر بیــش از  ۳۳هزار
صنــدوق جمــعآوری صدقــات مردمــی در این
شهرســتان قرار دارد و شــهروندان از طریق آنها
ماهیانه  ۱۲۰تا  ۱۵۰میلیــون تومان به افراد تحت
پوشش این نهاد کمک میکنند.

مهارتآموزی؛ شاهکلید
رفع معضل بیکاری
سرپرســت فرمانداری
لنجان
لنجان با بیان اینکه مهارتآموزی بهترین
راه برای اشتغال افراد اســت ،گفت :الزم
اســت آموزش حرفه و فنون از ســالیان
تحصیل و در هنرستانها آغاز شود.
خدامراد صالحی در نشست با مدیر آموزش
و پرورش منطقهزرین شــهر با اشــاره به
نقش آموزش و پرورش در توســعه کشور،
اظهار کرد :علم ،دانش و حرکت به سمت
فناوریهای نوین ،رکن اصلی توسعه است
و در پرتو آموزش و پرورش آیندهای روشن
شکل میگیرد.
وی با بیان اینکه هر اتفاق خوبی که در این
شهرســتان رخ میدهد ریشه در آموزش
و پرورش دارد ،افزود :توســعه همهجانبه
ریشــه در آموزش دارد ،چراکه آموزش و
تربیت سرمایههای انسانی است که موجب
درخشش استعدادها و تربیت نیروی انسانی
ماهر و کارآمد میشــود و در نهایت سبب
شتاب روند پیشــرفت و توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جامعه خواهد شد.
سرپرســت فرمانــداری لنجان توســعه
رشتههای فنی و حرفهای در هنرستانها را
راهکاری مناسب برای حل مشکل بیکاری
در این شهرستان دانســت و تصریح کرد:
توسعه هنرستانها رویکردی برای اشتغال
و کارآفرینی است و انتظار میرود با تجهیز
این مراکز دانشآموزان با مهارتهای مورد
نیاز منطقه آشنا شوند.

صورتی که خود 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 .م الف467113 :
عمار امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر ( 208کلمه 2 ،کادر)
اخطار اجرایی
 2/434شماره 690/97 :حل ، 8مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی :ناصر خسروی،
نام پدر :شــکراله  ،نشانی :خمینی شهر بلوار دانشجو فجر ســوم غربی پ 33؛ مشخصات
محکوم له :نام و نام خانوادگی :علیرضا خردمندی  ،نام پدر :محمدحســن  ،نشانی :خمینی
شهر خ صدوقی ابتدای کوی کوچک کوچه بافندگان رنگ رزی کاری ،محکوم به:به موجب
رای شماره  999تاریخ  97/7/8حوزه هشتم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر
که قطعیت یافته است .محکوم علیه محکوم اســت به :پرداخت مبلغ  158/400/000با
احتســاب خســارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت به عنوان اصل
خواسته و پرداخت  2/980/000ريال به عنوان هزینه دادرسی در حق محکوم له و نیم عشر
دولتی می نماید 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 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 .م الف 467120 :ایمان بختیاری قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف خمینی
شهر( 212کلمه 2 ،کادر)
حصر وراثت
 2/435آقای ابراهیم بکائی دارای شناســنامه شــماره  6به شــرح دادخواست به کالسه
 66/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
مرحوم حسین بکائی به شناسنامه  12539در تاریخ  97/12/13اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه  -1ابراهیم بکائی ،ش.ش 6
نسبت با متوفی پدر .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یــا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ
نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 468555 :شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز (مجتمع شماره
یک) ( 117کلمه 1 ،کادر)
تحدید حدود اختصاصی
 2/436شماره ، 98/02/23 - 139821702006002721:چون تحدید حدود ششدانگ
یکباب زمین دارای اعیانی پالک شماره  72/6990مجزی شده از  72/1812واقع در خمینی
شهر بخش 14ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام محمدجواد پیمانی فروشانی فرزند
محمدباقر در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به
دستور قسمت اخیر ماده  15قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود مالک مرقوم
در روز  1398/3/22ساعت  9صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف
با تعطیلی عملیات تحدید روز بعد از تعطیلی انجام میپذیرد لذا به موجب این آگهی به کلیه
مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات
مالکین یا مجاورین مطابق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا
سی ( )30روز پذیرفته خواهد شد  .م الف 466072 :نبی اهلل یزدانی رئیس ثبت اسناد و
امالک خمینی شهر ( 154کلمه 1 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 2/437شماره 37/98 :حل ، 11مرجع رسیدگی :شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  08:45صبح روز سه شنبه مورخه
 ، 1398/03/28مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :نعمت اله حاج هاشمی  ،نام پدر:
محمد  ،نشانی :شهرک صنعتی محمودآباد خیابان 20سنگبری جهان سنگ ؛ مشخصات
خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :حمیدرضا چشمه نوشی  ،نام پدر :علی محمد  -2 ،نام و نام
خانوادگی :اکبر زمانی  ،نام پدر :حاجی بابا  ،خواسته و بهای آن :مطالبه وجه یک فقره چک
به مبلغ  150/000/000ريال به انضمام مطلق خســارات دادرســی و حق الوکاله وکیل و
خسارت تاخیر تادیه  ،دالیل خواهان :کپی مصدق چک و کپی مصدق گواهی عدم پرداخت ـ
وکالتنامه  ،گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست
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دبیر شورای اسالمی شهر نجف آباد:

استعفای شهردار نجفآباد
در حال بررسی است

نجف آباد
دبیر شــورای اســامی شهر
نجفآبــاد گفت :مســعود منتظری ،شــهردار
نجفآباد اســتعفا نامه خود را به هیئت رییســه
شورای اســامی شــهر نجف آباد تقدیم کرده و
پذیرش یا عدم پذیرش این استعفا منوط به رای
اعضای شورای اسالمی شهر نجف آباد است.
مهدی حاج صادقیــان با تایید خبر اســتعفای
مســعود منتظری از سمت شــهردار نجف آباد،
گفت :شــهردار نجف آباد طی نامهای به شورای
اسالمی شهر ،حضور در انتخابات مجلس شورای
اسالمی را به عنوان تنها دلیل خود برای استعفا از
این سمت اعالم کرده است.
وی افزود :پذیرش یا عدم پذیرش این اســتعفا
صرفا منوط به رای اعضای شورای شهر است که
این موضوع در حال بررسی است.
حاج صادقیان ،حق نپذیرفتن این استعفا را برای
اعضای شورای شهر محفوظ دانست و خاطر نشان
کرد :در جلســهای که به زودی برگزار میشود،
تصمیم گیری نهایی در این باره انجام و نتیجه آن
اعالم خواهد شد.
دبیر شــورای اســامی شــهر نجف آباد گفت:
منتظری ،در حالی از ســمت خود اســتعفا کرد
که برنامه چهار ساله به شورا ارائه داده بود و این
موضوع تاثیر بســزایی در انتخاب وی به عنوان
شهردار نجف آباد داشت.
حاج صادقیان بدون اشاره به گزینههای احتمالی
برای جانشین منتظری به عنوان شهردار جدید
شــهر نجف آباد ،اظهار کرد :چندین گزینه برای
جانشینی وی وجود دارد که اعضای شورای شهر
همگی در حال بررسی هستند تا بتوانند بهترین
گزینه را انتخاب کــرده تا دیگر شــاهد چنین
مواردی نباشند.
به گــزارش ایســنا ،شــنیدهها حاکــی از آن
اســت که نام محمد مغزی قائم مقــام و معاون
شــهردار نجفآباد ،به عنــوان قویترین گزینه
جهت تصدی پســت شــهردار نجف آباد مطرح
است.

و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده
 73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت
رسیدگی حاضر گردد .م الف 467958 :رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر( 227کلمه 2 ،کادر)
تحدید حدود اختصاصی
 2/438شــماره 1398/2/24 -98/2027006893 :چون تحدید حدود ششدانگ یکباب
خانه پالک  414فرعی از  7949اصلی واقع در بخش  5ثبت اصفهان که طبق رای شماره
 139760302027008003مــورخ  1397/08/28از طرف هیــات حل اختالف موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت
اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم به نام رحمت اله دلیر فرزند
محمد شناسنامه شماره  4057و کدملی شماره  1650691335صادره از اصفهان با توجه
به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت
اخیر از ماده  15قانون ثبت و بر طبق تقاضــای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم
در تاریخ  1398/03/23روز  5شنبه ساعت  9صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر
در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امــاک مطابق ماده  20قانون ثبت
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره
با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید
سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.
مالف 468595:شبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان(269کلمه،
 3کادر)
تحدید حدود اختصاصی
 2/439شــماره 1398/2/25- 98/2027007172 :چون تحدید حدود ششدانگ یکباب
کارگاه که طبق پرونده ثبتی پالک  10408/826واقــع در بخش  5به نام محمدرضا زاده
فرزند غالمرضا که بنا به دستور قسمت اخیر از ماده  15قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده
تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ  1398/03/30ساعت  9صبح در محل
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می
گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک
مطابق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد
شد و طبق تبصره  2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح
قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید .مالف 29870:شبان
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان( 161کلمه 2 ،کادر)

اعالم مفقودی

برگ ســبز و ســند مالکیت خــودروی ســواری پژو
 405جــی ال ایکــس آی  8/1مــدل  1388بــه رنــگ
نقره ای متالیک به شــماره پالک  -13ایــران  697و 38
و شــماره موتور  12488197225و شــماره شاســی
 NAAM01CA3AR305869و شناســه ملــی خــودرو
 IRFC881V30B305869به نام آقــای فرهاد جعفر زاده
قهدریجانی مفقود گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط
می باشد.
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لیست خوراکیهایی که تبلیغ آنها در صدا و سیما ممنوع است ،از سوی وزارت بهداشت اعالم شد؛

یادداشت

ممنوعههای تلویزیونی!

روابط عمومی ها ،چشم و چراغ
سازمان یا حیاط خلوت آنها؟
ادامه از صفحه اول
خدمات و خود سانســوری ،مــرگ تدریجی روابط
عمومی را به همراه داشــته و روابــط عمومی ها در
جایگاه مشاور و انتقادگر مدیران نیستند و به یک بله
قربانگوی مدیران بدل شده اند؛همچنین بهصورت
مطلق ،تســليم اوامر و نواهي مديران ارشد سازمان
خود خواهند بود و هيچ نقشي در تعيين خطمشيها
و سياستگذاريهاي ســازمان نخواهند داشت.این
اســتاد ارتباطات بیان کرد :در این سازمانها مفهوم
رسالت مردم مداری روابط عمومی کمتر جا افتاده؛
زیرا مشتری و مراجعه کننده برای دریافت خدمات و
کاال در صف قرار دارندو مجبور به استفاده و پذیرش
محصول این شرکت ها با هر کیفیت و قیمتی هستند
درنتیجه نگاه سازمان ها به روابط عمومی ،نگاه دسته
چندمی است و بود و نبود آن برای ادارات و سازمان
مهم نیســت؛ در حالیکه روابط عمومــی باید قلب
راهبری تصمیمهای سازمانی باشد و همگام با مدیر و
بدنه سازمان ،گامهای محکم بردارد و روابط عمومی
به عنوان مغز متفکر یک سازمان محسوب می شود
و نیاز اســت به جایگاه واقعی خود ارتقــا پیدا کند؛
همچنین آنچه اهمیت دارد ،این است که کار روابط
عمومی تسهیل و خدمت به مدیریت است نه مدیر؛
زیرا محور اساســی کار روابط عمومی ،کسب منافع
برای کل سازمان است نه برای شخصی که در رأس
هرم سازمانی قرار گرفته است؛ بنابراین باید به روابط
عمومــی و کارکردهای آن ،بهتــر و منطقی تر نگاه
کرد .در این صورت است که روابط عمومی میتواند
در سازمان موفق عمل کند.محمد صادقی در پایان،
شرایط به دست آوردن جایگاه واقعی روابط عمومی
و ارتقای آن در کشور را کیفیت ارتباط بین سازمان و
عموم افرادی که با آن سر و کار دارند ،دانست و تصریح
کرد :سرمایه اجتماعی  ،کلید موفقیت روابط عمومی
و یک سازمان در این پیوند دوسویه بین مخاطبان و
سازمانهاست .تالش برای شکل دهی به مجموعهای
هماهنگ که بتواند سازمان را به اهداف خود برساند،
از وظایف عمده روابط عمومی است .این هماهنگی
میبایست بتواند در سطوح مختلف سازمان ،درون هر
زیر سیستم ،در تعامل میان زیر سیستم ها با یکدیگر،
در تعامل سیستمها با سیستم هایی که محیط آنها را
تشکیل میدهند ،به طور موفقیت آمیزی برقرار شود.
تنها در این شرایط است که می توان به شکلگیری
یک کل واحد که از عهده انتظارات و اهداف گوناگون
ســازمان در جهت ارتقای تعالی جایــگاه آن برآید،
امیدوار بود که گامهای بلندی را در حرکت روبه رشد
نظام ارتباطی و روابط عمومی درکشور بردارد و این
حرفه و فن تخصصی را در جایــگاه و مرتبه و منزلت
واقعی خویش قرار دهد .در واقع میتوان گفت روزملی
ارتباطات و روابط عمومی میتواند نقطه عطفی را در
توسعه و تحول واحدهای روابط عمومی در ایران ایجاد
کند و این روز بهانهای است تا باردیگر یادآورشویم،
نمادهای توســعه یک جامعه در گرو توزیع عادالنه
اطالعات ،روشــنگری افکارعمومی ،مــردمداری و
احترام به حقوق انســانها به منظور افزایش سطح
مشارکت مردم اســت که ماموریت انجام آن برعهده
روابطعمومی سازمانهاست.

ناجا

پلمب  ۸۸واحد صنفی در طرح
برخورد با روزهخواری
رییس پلیس امنیت عمومی اســتان ،از پلمب ۸۸
واحد صنفی در طرح برخورد با روزهخواری در هفت
روز گذشته در شهر اصفهان خبر داد .محمدحسن
اسماعیلی اظهار کرد :در راستای اجرای طرح مقابله
با روزهخواری و برخورد با واحدهای صنفی متخلف
در این حوزه ،ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی
با همکاری مراجع صدور مجوز طی مدت یک هفته
گذشته طرح بازرسی از واحدهای صنفی را اجرایی
کردند.
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پریسا سعادت
تلویزیون را که روشــن میکنیم ،شــبکهها پر از
تبلیغات روغن و کنسرو و خوردنیهای جذاب ،اما
نه چندان سالم است .اگر چه تبلیغات خوراکیهای
مضر از تلویزیون براســاس مــاده  37قانون برنامه
پنجــم توســعه و آییننامــه تبلیغات ســازمان
صداوسیما ،ممنوع است؛ اما از سال گذشته صدا و
سیما ملزم به رعایت قانونی شد که سالهای پیش
چندان به آن اهمیتی داده نمیشد.
ممنوعههای خوشمزه
ســال گذشــته وزارت بهداشت ،لیســتی از اقالم
خوراکی مضر را منتشر ســاخت که صدا و سیما از
تبلیغ آنها بر حذر شده بود؛ بر این اساس ،سوسیس
و کالباس و فرآوردههای آنهــا ،انواع پیتزای آماده،
انواع نوشــابههای گازدار و انــرژی زا ،انواع روغن
ســرخ کردنی ،مارگارین ،چیپس ســیب زمینی،
انواع فرآوردههای سرخ شده غالت و حبوبات ،انواع
نوشــیدنی میوهای گازدار و بدون گاز ،نوشــیدنی
مالت طعم دار ،فالفل و الویه آماده و پنیر پروسس
جزو ممنوعههایی بــود که نباید در رســانه ملی
تبلیغ میشد؛ اما برخی از این اقالم به صورت چراغ
خاموش و با تبصــره و راه فرارهایی به تلویزیون راه
یافتنــد؛ از جمله تبلیغ دلســترهای عالیس تحت
پوشــش کارخانه تولید لبنیات یا روغنهای بهار
تحت عنوان روغنهای بدون پالم و ســالم .امسال
هم وزارت بهداشت لیست کاالهای ممنوعه و مضر
برای سالمتی را ارائه داد که مشابه پارسال ،بخش
عمدهای از محصوالت آن ،ماههاست در صدا و سیما
تبلیغ میشود .روز گذشته معاونت بهداشت وزارت
بهداشت ،فهرســت کاالها و اقدامات آسیب رسان
به ســامت به جهت منع تبلیغات در ســال  ۹۸را
اعالم کرد .براساس اعالم معاونت بهداشت وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،روغنهای نیمه

بزرگساالن ایرانی عنوان
جامد مصرفــی صنایع و
شده است.
خانوار ،انواع سس ساالد
سال گذشته مدیرکل غذا و
پرچرب مثل هزار جزیره،
مهما نهــای مضر
آشامیدنی سازمان غذا و دارو اعالم
ســس فرانســوی ،سس
تبلیغاتی میروند؟
کرد که بین  30تا  40درصد روغن
تاتار و ســس ایتالیایی به
اگر ایــن ممنوعیتها به
راســتی در صدا و سیما
جز نوع کم چرب و کاهش مصرفی مردم در کشور ،پالم است
اعمال شود ،باید با برخی
یافته ،انواع فرآورد ههای
از تبلیغاتی که سالهاست
ســرخ شــده در روغن بر
میهمان تلویزیون ملی اســت ،خداحافظی کنیم.
پایه ســیب زمینی و غالت ،پنیر پیتزا پروســس،
یکی از این خوراکیها ســسهای ســاالدی است
فرآوردههای شیرین و نوشــیدنیها ،فرآوردههای
که به وفور تبلیغ میشــود .مصرف کم سبزیجات
آرایشی تاتو و انواع فرآوردههای برنزه کننده پوست
و میوهها در کشــورمان در کنار میل به اســتفاده
برخی از کاالهای آســیب رســان به سالمت اعالم
از سسهای مایونز برای ســاالد که سالهاست از
شــده اســت .ایرانیها در مصرف برخی از همین
طریق رســانههای مختلف تبلیغ میشود ،ایران را
کاالهای مضر در دنیا ،رکورد دار هســتند و این در
حالی اســت که در جدیدترین علل مرگ و میر در
در کنار ونزوئال و اوکراین به پر تقاضاترین کشــور
برای ســس مایونز در جهان تبدیل کرده اســت.
کشورمان ،بیماریهای قلبی و عروقی و سرطان که
روغن هم دیگر کاالیی است که در مسابقه برندهای
تغذیه و الگوهای مصرف در بروز آنها نقش اساسی
دارند ،دومین عامل مــرگ و میر پس ا زحوادث در
معروف بازار ،بخش بزرگی از آیتمهای تبلیغاتی را

پوشش میدهد؛اما آمار مصرف روغنهای خطرناک
در کشور بســیارنگران کننده است .ســال گذشته
مدیرکل غذا و آشــامیدنی ســازمان غذا و دارو اعالم
کرد که بین  30تــا  40درصد روغن مصرفی مردم در
کشور ،پالم اســت .این روغن ،درجه بندی ندارد و در
صنایع غذایی به تناســب از انواع مختلف روغن پالم
اســتفاده میشــود .عالوه بر معضل پالم ،استفاده از
روغنهای جامد و نیمه جامد نیز همچنان در کشور
رواج دارد؛ به خصوص آنکه در ماههای اخیر با باال رفتن
قیمت روغنهای مایع ،میل به استفاده از این روغنها
افزایش چشمگیری یافته است .پنیرهای فرآوری شده
دســتهای دیگر از خوراکیهای محبوب این لیست
است .در سالهای اخیر شایعات فراوانی در مورد وجود
فضوالت حیوانی و روغنهای پالم در پنیرهای غذایی
وجود داشت؛ هر چند اســتفاده از روغن پالم در پنیر
پیتزا با مجوز وزارت بهداشت صورت میگیرد؛ اما بر
میزان و مقدار این روغــن در پنیرها نظارت چندانی
نیست.
تنها یک لیست ،کافی نیست
هرچند وزارت بهداشــت اعالم کرده است که ارائه
فهرســت خوراکیهای مضر برای ســامتی شامل
کاالهایی که ممنوعیت مصرف داشته باشند ،نیست
و وزارت بهداشت به این قبیل کاالها ،نگاه تغذیهای
دارد؛ یعنی کاالیــی که در مصــرف آن نباید افراط
شــود؛ اما ممنوعیت تبلیغات آنها در تلویزیون ملی
این ســوال را مطرح میکند که اصوال تولید همین
خوراکیهای به اصطالح مضر برای ســامتی تا چه
حد با اســتانداردهای جهانی سالمت منطبق است
و اینکه اعالم آسیب رسان بودن این خوراکیها چرا
همراه با عدم نظارت دقیق بر تولید این کاالها نیست؟
تعللی که سال گذشته با درز خبر استفاده از ذرتهای
تراریخته در تولید پفک خبر ســاز شد و بی شک در
سایر شــاخههای تولیدی این نوع از خوراکیها هم
وجود دارد.

کشف حجاب در خودروها به صورت ویژه پیگیری میشود

سواری لکسوس میلیاردی به مقصد نرسید

رییس پلیس امنیت اخالقی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت :دشمن در اتاقهای فکر خارج از کشور و با
استفاده از افراد نامحسوس داخلی از سنوات گذشته ،برنامههایی را تنظیم کرده که بدین وسیله ناهنجاریهایی
را در یک جنگ ارزشی ایجاد کند .نعمتا ...طاهرپور درباره تالشهایی که در برخورد با کشف حجاب در خودروها
انجام میشود ،بیان کرد :الزم است که در تقابل با چنین برنامههایی ،راهکارهای اثربخش و مفید در بدنه نظام
عملی شود که در این زمینه اقداماتی در سطح ملی انجام شده است.طاهرپور افزود :مبارزه با کشف حجاب از جمله
برنامههای مهم در حوزه امر به معروف و نهیاز منکر اســت که اقدامات جدیدی در این حوزه انجام شده است.
وی تصریح کرد :با توجه به شایع شدن موضوع کشف حجاب در خودروها ،از اواخر فروردین ماه سال جاری ،این
اقدامات انجام شد و موضوع به شدت کاهش یافت و اثر بخشی آن را در سایر موضوعات نیز احساس میکنیم.

فرمانده انتظامی شهرســتان شــهرضا از کشــف یک دستگاه ســواری لکســوس قاچاق به ارزش 24
میلیارد ریال خبر داد .صادق کاظم زاد اظهار داشــت :ماموران انتظامی ایســتگاه ایســت و بازرســی
شــهید امامی شهرســتان شــهرضا ،حین کنترل خودروهــای عبوری بــه یک دســتگاه کامیونت
هیوندای ،مشــکوک و آن را متوقــف کردند.فرمانده انتظامی شهرســتان شــهرضا ادامــه داد :این
کامیونت ،حامل یک دستگاه سواری لکســوس شاسی بلند ساخت کشــور ژاپن بود که راننده مدارک
مربوطه را ارائه نداد و کامیونت توقیف شــد .وی با اشــاره بــه اینکه در این خصــوص راننده کامیونت
دستگیر شــد ،افزود :ارزش خودروی کشــف شده توســط کارشناســان  24میلیارد ریال اعالم شده
است.

خبر

بهداشت

استاندار اصفهان:

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان:

از ظروف یکبارمصرف شفاف برای آش و حلیم استفاده نکنید
مدیر بهداشــت محیط مرکز بهداشــت اســتان
اصفهان گفت :تــا جایی که میشــود از ظروف
منزل برای خرید آش یا حلیم اســتفاده کنید و
اگر ناچار به خرید با ظرف یکبارمصرف شــدید،
از ظروف یکبارمصرف شــفاف استفاده نکنید و
از ظروف مقاوم اســتفاده کنید.حسین صفاری ،
اظهار داشــت :در ماه مبارک رمضان عرضه انواع
زولبیا و بامیه ،حلیم ،آش و ســایر موادغذایی را
داریم که گروههای بهداشــت محیط اســتان در
سراســر اســتان بر این مراکز تهیه و توزیع غذا
نظــارت میکنند.مدیر بهداشــت محیط مرکز
بهداشت اســتان اصفهان با بیان اینکه  70گروه
دو نفره در سطح استان در اوقات مختلف فعالیت
میکنند ،گفت :بیشترین کنترل و نظارتی که از
این مراکز داریم ،این است که مواد اولیه استفاده
شده موادی مطلوب باشد واز روغنهای غیرمجاز
اســتفاده نشــود .وی با بیان اینکه امسال نسبت
به ســال گذشــته عالوه بر گرانیهــای موجود،
آمار تخلفــات بســیار پایینی داشــتیم ،گفت:

تخلفاتی که در سراسر اســتان انجامشده ،روند
کاهشی داشته اســت و در اســتان اصفهان 17
مورد تخلف مشــاهده و به مراجع قضایی ارجاع
شدند.صفاری با بیان توصیههای بهداشتی برای
مردم در ماه مبارک رمضان ،گفت :مردم از مراکز
قابلاعتماد خرید کننــد و از خرید زولبیا و بامیه
از دستفروشــان و ســوپرمارکتها خودداری
کنند.

رایزنی برای جابهجایی زندان اصفهان ،ادامه دارد
استاندار اصفهان ،جابه جایی زندان اصفهان از مکان
فعلی را موضوع بسیار مهمی دانست و گفت :در همین
راستا مذاکراتی با وزیر کشور و رییس سازمان برنامه و
بودجه صورت گرفت .عباس رضایی در جلسه شورای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان اظهار
داشــت :بعد از بازدید از زندان اصفهان ،به شــدت
متاثر شــدم و همواره در این فکر هستم که دشمن
چه نقشههای شــوم زیادی برای جوانان کشور در
نظر گرفته و برای مبارزه با آنها چگونه میتوان عمل
کرد.وی با اشاره به لزوم اشتغالزایی برای زندانیان،
اضافه کرد :اردوگاههای کار برای زندانیان باید تقویت
شوند؛ چراکه بسیاری از آنها پس از آزادی از زندان ،به
دلیل نداشتن کار مناسب ،دوباره به آن برمیگردند.
رضایی ندامتگاه اصفهان را پژوهشــگاه مناســبی
برای تحقیقات دانشــگاهی برشــمرد و عنوان کرد:
جای دانشگاه و دانشــگاهیان برای پرداختن به امور
پژوهشی در زندان خالی اســت و در این مورد نباید
منتظر منابع دولتی مانــد؛ چرا که میتوان گامهای
بلندی علیرغم کارشــکنی دشــمنان و اســتکبار

جهانی برای رفع آســیبهای اجتماعی برداشــت.
وی همچنین با اشاره به نقش  50درصدی مدیریت
شهری اصفهان در ساماندهی معتادان ،یادآور شد:
طرحی تحت عنوان طرح آرامش در ایام نوروز برای
ساماندهی معتادان اجرایی شد که قرار شده است در
طول سال نیز ادامه پیدا کند؛ اما شهرداری اصفهان
هم باید با توجه به اینکه  50درصد وظایف این طرح
به عهده این نهاد است ،به وظایف خود عمل کند.

با مسئوالن

بیشتر کلیههای اهدایی
در اصفهان پیوند میشوند
مسئول مرکز فراهمآوریاداره پیوند دانشگاه
علوم پزشــکی اصفهان ،بــا بیــان اینکه در
سال گذشــته  ۱۶کبد در اصفهان پیوند شد،
گفت :بیشــتر کلیههای اهدایی را در اصفهان
پیوند میزنیم و فقط تعداد کمی را به شــیراز
میفرســتیم.مریم خلیفهســلطان با اشاره به
آمار مرگ مغزی در سال  97اظهار داشت :در
سال گذشته  49مورد مرگ مغزی در اصفهان
داشــتیم که  68کلیه و  16کبد و یک قلب در
اصفهان پیوند شــده اســت.وی با بیان اینکه
در اصفهان امکان اهــدای قلب ،کلیهها و کبد
وجود دارد ،افزود :به علت شرایط مرگ مغزی
و طوفانی که اتفاق میافتــد و فرد دچار مرگ
مغزی میشود ،اکثرا قلب مرگ مغزیها برای
پیوند مناسب نیست و دیگر نمیتوان آن قلب را
پیوند زد ،ولی کلیه و کبد به طور معمول اعضایی
هستند که بیشتر اهدا میشوند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و
تحقیقات مجلس شورای اسالمی:

موضوع تعویق زمان کنکور
در مجلس مطرح نیست
ســخنگوی کمیســیون آموزش و تحقیقات
مجلس شورای اســامی گفت :تاکنون هیچ
صحبتی در مجلــس و کمیســیون آموزش
مبنی بر تعویق زمان کنکور مطرح نشده است.
میرحمایت میرزاده درباره احتمال تعویق زمان
کنکور سراســری به دلیل وقوع سیل ،اظهار
داشت :این موضوع تاکنون در مجلس شورای
اسالمی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
مطرح نشده است.وی در پاسخ به سوالی مبنی
بر اینکه آیا احتمال اعطای سهمیه در کنکور به
سیلزدگان وجود دارد؟ گفت :در این باره هم
هیچ صحبتی تاکنون مطرح نشده و بعید است
که چنین اتفاقی رخ دهد.

روشهایتستی،دانشآموزان
را از لذت ریاضی محروم کرد
یکی از پایه گذاران خانه ریاضیات و عضو هیئت
علمی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت :روشهای
غیر مفهومی و تستی آموزش ریاضی در مدارس
باعث شــد تا دانش آموزان از لذت این درس،
محروم بمانند.

علی رجالی افزود  :در ســالهای اخیر ،شاهد
افت نسبی دانش ریاضی در میان دانشآموزان
و کاهــش تقاضا و رغبــت آنها بــرای ورود به
رشــتههای مرتبط با این درس در دانشــگاه
هستیم .وی اظهارداشــت :به طور یقین نباید
از دانش آموزانی که ریاضی را بیشتر به صورت
گزینههای تســتی برای آزمون کنکور فرا می
گیرند ،انتظار داشت که این دانش را به صورت
مفهومــی و اصولی یاد گرفته باشــند .رجالی
با تاکید بــر اینکه این بیتوجهــی در آموزش
ابتدایی دیده می شود ،تصریح کرد :معلمان باید
انگیزه ،کیفیت و خالقیت کافی برای آموزش
ریاضی را داشته باشند؛ زیرا افرادی میتوانند
دانش آمــوزان ریاضیدان پــرورش دهند که
خودشان خالق باشند .از طرفی توانمندیهای
ریاضیدانــان و دانش آموختگان رشــته های
دانشــگاهی مرتبط با ریاضی در انجام کارهای
مختلف برای مسئوالن و کارآفرینان مشخص
نیســت .وی خواهان توجه جــدی به آموزش
مفهومی ریاضی به ویژه در دوران ابتدایی شد
.رجالی یکی از اهداف خانه ریاضیات اصفهان
را تغییر روش های تدریس ریاضی در مدارس
عنوان و اضافه کرد :اما کنکور و مسائل وابسته
به آن اجازه نمی دهد که این قبیل فعالیتها در
کشور ،رونق بگیرد.

آگهی مناقصه (چاپ دوم)
«آگهی مزایده»

نوبت دوم

شهرداری فالورجان به استناد مصوبه شماره  5/94مورخ  98/2/4شورای محترم اسالمی
شــهر فالورجان در نظر دارد زمین واقــع در فالورجان -بلوار طالقانی -مقابل ســاختمان
شهرداری به متراژ تقریبی  1100متر مربع را طبق شرایط ذیل بر اساس قیمت کارشناسی
جهت پارکینگ عمومی به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره برای مدت یکسال شمسی
واگذار نماید.
 -قیمت پایه اجاره بر اساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ  13/200/000ریال می باشد که

جواد نصری -شهردار فالورجان

No. 2699 | May 18, 2019 | 8 Pages

باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده خواهد بود.
 شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبهمورخ  98/3/4به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند.
 کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. -جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی  www.falavarjan.irمراجعه فرمائید.
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شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق
آگهی اقدام نماید:
موضوع مناقصه:
 -1لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر
 مبلغ اولیه اعتبار 5/000/000/000 :ریال مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 250/000/000 :ریال -2تراش و آسفالت معابر سطح شهر
 مبلغ اولیه اعتبار 5/000/000/000 :ریال -مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 250/000/000 :ریال
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 محل تامین اعتبارات :اعتبارات شهرداری مهلت ارائه پیشنهادهای مناقصه :پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/3/8 محــل دریافــت اســناد :امــور قراردادهــای شــهرداری مرکــزیخمینی شهر
 محل ارائه پیشنهادات :دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر تاریخ بازگشائی پیشنهادات :ساعت  10صبح روز پنجشنبه مورخ 98/3/9 مدت اعتبار پیشنهادها :روزدوشنبه 98/3/20 اصالح ،جایگزینــی و پس گرفتن پیشــنهادها نیــز در زمان مقرر و محل تســلیمپیشنهادها انجام نمی شود.
م الف462072 :
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فوتبال جهان
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جایزه ویژه ایالت کاتالونیا
به «مسی» اهدا شد
طی مراسمی در ایالت کاتالونیا ،برترین جایزه
این ایالت جدایی طلب به نام کرئو دسن ژردی
به لیونل مسی اهدا شد.
این جایزه در سال
 1981توســط
دولــت کاتالونیا
بــرای قدردانی از
تالشهــای افرادی
که به شناخته شدن
هویت این ناحیه کمک میکنند ،شکل گرفت.
مســی که همواره به عنوان یکــی از بهترین
بازیکنــان فوتبال در تمام دورانها شــناخته
میشــود ،در دوران پر بار فوتبالی خود  5بار
توپ طالی جهان را از آن خود کرده و از زمان
نخســتین بازی خود در سال  2004برای آبی
اناریهــا ،موفقیتهای بی نظیری به دســت
آورده است.
او با فتح  34جام ،بیشــتر از هــر بازیکنی در
تاریخ باشگاه افتخار آفرینی کرده و با  598گل
در تمامی رقابتها ،رکورد دار بیشترین گل در
تاریخ آبی اناریهاست.

«استرلینگ» راز موفقیت
منچسترسیتی را فاش کرد
رحیم اســترلینگ ،هافبک منچسترســیتی
درباره راز موفقیتهای سیتی با پپ گواردیوال
گفت :من فکر میکنم
او توانست به خوبی
ذهنیت بازیکنان
را در سیتی تغییر
دهد .نمیخواهم
وارد
خیلــی
جزئیات شوم ولی او
جریمههایی را در نظر گرفته است برای کسانی
که مثال با تاخیر به تمرینات برسند و مسائلی
از این دست که نشان دهنده جدیت کار است
و باعث میشود همه بازیکنان بدانند که تمام
عملکردشــان جدی گرفته میشــود .حتی
کســانی که برای جلســات تاخیر کنند نیز با
جریمه روبهرو میشوند.
استرلینگ ،درباره قهرمانی تیمش در لیگ برتر
نیز گفت :تکرار قهرمانی کار بسیار سختی بود
که توانستیم به آن دست یابیم .بازی با لیورپول
حساسترین بازی فصل ما بود و مجبور بودیم
که آن بــازی را ببریم و توانســتیم این کار را
انجام دهیم .امسال بازیهای دشواری در لیگ
داشتیم ولی حاال میخواهیم برای سومین بار
قهرمانی در لیگ برتر را نیز به دست بیاوریم.

هافبک میانی چلسی فینال
لیگ اروپا را از دست داد
روبن لوفتوس چیک ،هافبک میانی تیم فوتبال
چلسی در جریان بازی
دوستانه این تیم در
مقابــل نیوانگلند
دچار مصدومیت
و پارگی آشــیل
پای چپ شــد و به
همین دلیل نمیتواند
تیمش را در بازی برابر آرسنال در فینال لیگ
اروپا همراهی کند .باشگاه چلسی نیز با تایید
مصدومیت و غیبت این بازیکن در دیدار نهایی
لیگ اروپا اعالم کرد ،لوفتوس چیک به زودی
باید پای خود را بــه تیغ جراحان بســپارد و
به همیــن دلیل مدتهــا نمیتواند تیمش را
همراهی کند .دو تیم فوتبال چلسی و آرسنال
توانستند با برتری برابر حریفانشان به فینال
لیگ اروپا راه پیدا کنند .این دو تیم باید هشتم
خرداد ماه در ورزشگاه المپیک باکو آذربایجان
دیدار نهایی لیگ اروپا را برگزار کنند.

چین ،میزبان جام ملتهای
آسیای  2023شد
با پس گرفتن پیشنهاد میزبانی کرهجنوبی از
جام ملتهای آســیا ،چین این رقابت آسیایی
را در ســال 2023
برگزار خواهد کرد.
بــه نقــل ،AFP
اتحادیــه فوتبال
کــره جنوبــی از
رقابت برای کســب
میزبانــی دوره بعدی
جام ملتهای آسیا انصراف داد تا تمرکز خود
را روی پیشنهاد میزبانی از جام جهانی فوتبال
زنان در سال  2023به همراه کره شمالی قرار
دهد .بــا انصراف کره جنوبــی از میزبانی جام
ملتهای آســیای  ،2023چیــن در روز 14
خرداد به صورت رسمی از سوی  AFCبه عنوان
میزبان جام ملتهای آسیا معرفی خواهد شد.

پیشنهاد سردبیر:
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در حاشیه

رکوردهایی که از دست طالیی پوشان خارج شد؛

پرسپولیس به آمار قهرمانی سپاهان در لیگ برتر رسید
سمیهمصور
هجدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال،
پنجشنبه شــب با قهرمانی تیم پرسپولیس
تهران به پایان رسید .سرخ پوشان تهرانی که
با برتری مقابل تیم پارس جنوبی جم در هفته
آخر جام قهرمانی را باالی سر بردند ،توانستند
سومین قهرمانی متوالی خود در رقابتهای
لیگ برتر را جشن بگیرند؛ اتفاقی که پیشتر
تیم سپاهان اصفهان در طول رقابتهای لیگ
برتر موفق به رقم زدن آن شــده بود .طالیی
پوشان نصف جهان نیز در دورههای نهم ،دهم و
یازدهم مسابقات لیگ در کسب عنوان قهرمانی
هت تریک کرده بودند .تیم پرســپولیس با
کسب عنوان قهرمانی این دوره از رقابتها،
تعداد قهرمانیهایش در تاریخ لیگ برتر را به
عدد پنج رساند تا با تیم سپاهان مساوی شود
که البته تیم اصفهانی توانســته در سه دوره
قبل از رســیدن به هفته پایانی ،قهرمانیاش
را مسجل کند؛ کاری که سرخ پوشان تهرانی
تنها در لیگ هفدهم موفق به انجام آن شدند.
این دو تیم هر کدام نیز دو بار در ادوار مختلف
لیگ به مقام نایب قهرمانی دســت یافتهاند.
در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشت به
قهرمانیهای هر دو تیــم در طول رقابتهای
لیگ برتر.
طلوع سپاهان مدعی در آسمان لیگ ایران
زردهای اصفهانی در دومین دوره لیگ برتر با هدایت
«فرهاد کاظمی» توانســتند یک ماه قبــل از پایان
مسابقات به جام برســند .یازده امتیاز اختالف با تیم
دوم جدول یعنی پاس تهران ،اتفاقی بود که برای مردم
فوتبال دوست اصفهان نوید بخش توفان زرد آسیا بود.
سپاهان با این عنوان عصر فروپاشی فوتبال دو قطبی
در ایران را کلید زد و توانســت با ارمنیهای دوست
داشتنیاش (آرمناک پطروسیان ،لئون استپانیان)
فاتح لیگ برتر سه هفته قبل از پایان مسابقات باشد.
آغاز دبل رویایی با قلعه نویی

لیگ برتر نهم برای سپاهانیهای دیار زاینده رود آغاز
دبل رویایی با امیر قلعه نویی بود .ســالی که ســپاهان
با کلکسیونی از ستارههای لیگ برتر به تیم کهکشانی
فوتبال ایران بدل شده بود .کلکسیونی که شاید بتوان
گفت تاثیرگذارترین آنها خط آتش ســپاهان بود .زوج
رویایی ابراهیم تــوره و عماد رضا که به عنوان زوج خط
حمله بیشــــترین گل را زدند در کنار احســان حاج
صفی که به عنوان بهترین پاســور آن دوره لیگ برتر
انتخاب شد ،سبب شد تا ســپاهان دو هفته مانده به
پایان ،باالتر از استقالل قهرمان لیگ برتر شود.
قهرمانی رویایی تیم دیار نصف جهان در لیگ برتر دهم
باز هم تداوم قهرمانی با امیر قلعه نویی و ســــپاهان
اصفهان بود؛ لیگی کــــه باز هم دو هفته به پایــان
قهرمان خود را شناخت .تیم کهکشانی قلعهنویی در
این دوره هم رویایی ظاهر شد و دو قطبی سرخابی را
از فکر و ذهن هواداران فوتبال در کشورمان پاک کرد.
حاال دیگر تیمی پیدا شده بود که قطب سوم فوتبال
کشور باشد.
سومین قهرمانی متوالی طالیی پوشان نصف
جهان

تیم فوتبال سپاهان در حالی توانست در یازدهمین
دوره رقابتهای لیگ برتر به سومین قهرمانی متوالی
خود در این رقابتها دســت یابد که زالتکو کرانچار
جایگزین امیرقلعه نویی در این تیم شده بود و تعدادی
از ستارههای ســپاهان نیز از این تیم جدا شده بودند
ولی طالیی پوشان توانستند در هفته پایانی با تساوی
مقابل مس سرچشــمه با  67امتیاز به مقام قهرمانی
دست یابند.
قهرمانی ناباورانه
در لیگ چهاردهم ،یک فصــل پس از قهرمانی فوالد
خوزستان با حسین فرکی ،سپاهانیها که با کرانچار
قطع همکاری کرده بودند ،فرکی را به خدمت گرفتند.
ســپاهان پس از تغییر مربی ،روندی صعودی را در
پیش گرفت؛ امــا هفته پایانی در حالی برگزار شــد
که تراکتورسازی تبریز ،شــانس اول قهرمانی بود و
تســاوی این تیم در دیدار برابر نفت تهران نیز جام
را برای آنها نگه میداشــت .هنوز از اتفاقات عجیب
تبریز رمزگشایی نشده؛ اما گفته میشود در ورزشگاه
اعالم شده که سپاهان برابر سایپا به تساوی رسیده تا
تراکتوریها به تصور قهرمانی در پایان بازی دور افتخار

بزنند ،در صورتی که همه عالقه مندان به فوتبال به
طور کامل در جریان نتایج همزمان هفته پایانی بودند
و قهرمانی سپاهان را به چشم دیدند.
سرخ پوشان تهرانی ،اولین قهرمان لیگ برتر
اولیــن دوره رقابتهای لیگ برتر در ســال 1380
با حضور  14تیم برگزار شــد که در ایــن دوره تیم
پرسپولیس تهران توانست با سرمربیگری علی پروین
در روز آخر و به یمن باخت اســتقالل تهران مقابل
ملوان و برد فجر سپاسی به مقام قهرمانی دست یابد
تا به عنوان اولین تیم قهرمان این دوره از مســابقات
لقب گیرد.
دومین قهرمانی سرخ پوشانی تهرانی در
هفتمین دوره رقابتهای لیگ برتر
هفتمین دوره جام خلیج فارس در سالهای ۱۳۸۶
و  ۱۳۸۷برگزار شــد .پرســپولیس تهران توانست
در ایــن دوره از لیگ برتر فوتبال کشــورمان تنها با
اختالف یک امتیاز نسبت به تیم رده دومی سپاهان به
قهرمانی برسد .در این جدول بنا بر این بود که باشگاه
پرسپولیس  65امتیاز داشته باشد؛ اما به خاطر شکایت
طلبکاران باشگاه ،فیفا دستور بر کسر  6امتیاز از این
تیم را صادر کرد و این دستور نیز عملی شد .باشگاه
ســپاهان اصفهان هم در اصل  ۶۱امتیاز داشت؛اما از
طرف کمیته انضباطی لیگ برتر ســه امتیاز از این
تیم کسر شد.
هت تریک پرســپولیس تهران در کسب
عنوان قهرمانی
ســرخ پوشــان تهرانــی که بعــد از کســب مقام
قهرمانی در هفتمیــن دوره رقابتهــای لیگ برتر
دیگر نتوانســتند این عنوان را تکــرار کنند با به کار
گیری برانکــو ایوانکوویچ روند صعودیشــان را در
پیش گرفتند به طوری که در لیگ پانزدهم در هفته
آخر مقام قهرمانی را به تیم اســتقالل خوزســتان
واگذار کردند؛اما در ســه دوره بعدی این مسابقات
توانستند بر ســکوی اول رقابتهای لیگ برتر تکیه
بزنند که در دوره گذشته شــاگردان برانکو پیش از
رسیدن به هفته پایانی مقام قهرمانیشان را مسجل
کردند.

«فرهاد مجیدی» رسما اعالم کرد:

میخواهم سرمربی استقالل بمانم!
از همان ابتدا مشخص بود که فرهاد مجیدی نیامده تا زود برود .از همان
روزهایی که کنار شفر ،ایده خود را داشت تا زمانی که گفتند سرمربی
موقت اســت؛ اما از رختکن در آبادان بیرون آمد و تاکید کرد روی واژه
سرمربی بودنش
 .حاال در هفته پایانی لیگ ابتدا در کنفرانس مطبوعاتی و ســپس در
پستی اینســتاگرامی خیلی روشــن بی آنکه مطلق گفته باشد ،از این
گفته که میخواهد مرد اول اســتقالل برای فصل بعد باشد .او که این
هفتهها با بازی دادن به قائــدی و باقری و جوانهای دیگر توانســت

سرنوشت «جهانبخش» در انگلیس
چه میشود؟
علیرضا جهانبخش می خواهد در انگلستان بماند .اگرچه او

پیشنهادی دست به نقد از تیمی سرشناس در یکی از  ۴لیگ

برتر دیگر اروپا دارد؛ اما تصمیم او این اســت که برایتون را

روحی تازه در اســتقالل تزریق کند ،گفته ریشــه مافیا را در باشگاه
استقالل میخشکاند و اشاره کرده به بی پولیهای استقالل و بازیکنان
گرانقیمتی که باید بروند تا او تیمی پوســت انداخته ،ســبک و ارزان
بســازد .وعدههایی هیجان انگیز که اگر او همان طــور که در دوران
فوتبالش با میدان دادن به شــریفات و برزای باعث رشدشان شده بود،
میتواند رویایی شیرین برای استقالل بسازد .تیمی عاری از «من»های
بی بازده که برای چند روز بی پولی اردو تعطیل نمیکنند و جوانهایی
که فردا را برای آبیها میسازند.
ترک نکند.

جهانبخش ،ستاره تیم ملی روزهای خیلی خوبی را در لیگ

برتر جزیره سپری نکرد .او که گرانترین خرید خارجی تاریخ

همه انتظار داشتند .همانی که ستاره هلند بود و حتی بیشتر از

ســرمربی بعدی آنها گراهام پاتر است؛ ســرمربی  ۴۳ساله

برایتون به شمار می رود ،در این تیم نتوانست همانی باشد که

حکیم زیاش مراکشی به چشم می آمد« .زیاش» این روزها با
آژاکس در اروپا خوش درخشیده ،علیرضا اما در فوتبال جزیره

zayanderoud8108@gmail.com

بود.حاال اما تیم انگلیسی قصد تغییر مدل بازی دارد .احتماال

سوانسی که از اوسترشوند به این تیم آمد او در تیم سوئدی
مربی سامان قدوس بود.

عکس روز

شادی سپاهانیها در نقش جهان

شورای فنی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی از سالها پیش از بدو حضور رسول خادم به عنوان رییس
فدراسیون ،تشکیل و مقرر شد این جمع که از پیشکسوتان عنواندار و باتجربه محسوب میشوند ،نقش
مهمی در تصمیمات فنی تیمهای ملی ایفا کنند .این روند در تمام سالهای ریاست رسول خادم بر ورزش
اول ایران ادامه داشت و البته با حمله گاه و بیگاه منتقدان و برخی از اعضای کادر فنی تیمهای ملی نیز همراه
بود .با استعفای رسول خادم از فدراسیون کشتی ،اعضای شوراهای فنی کشتی آزاد و فرنگی هم با بالتکلیفی
مواجه شدند و ترجیح دادند پیشدســتی کرده و قبل از حذف و وداع اجباری ،خودشان از این مسئولیت
استعفا دهند .هر چند با گذشت زمان و حضور حمید بنی تمیم به عنوان سرپرست فدراسیون ،دوباره برخی از
این پیشکسوتان در فدراسیون حضور یافتند و اعالم کردند همچون قبل آماده کمک به تیمهای ملی هستند!
از سویی دیگر برخی از مربیان بزرگ تیم ملی به رغم ادای احترام به این بزرگان ،هیچگاه اعتقاد چندانی به
تصمیمات شورای فنی نداشتند و در مدت حضورشان در رأس امور در عمل نشان دادند ،حرف اول و آخر
را سرمربی تیم ملی میزند؛ نه شورای فنی .شناخته شدهترین چهره این مربیان نیز محمد بنا بود .به نظر
می رسد با وجود برگزاری نشست صمیمانه سرپرست فدراسیون و اعضای شورای فنی ،بعید به نظر میرسد
محمد بنا و غالمرضا محمدی به عنوان سرمربیان تیمهای ملی کشتی ،حساب ویژهای روی تصمیمات فنی
این شورا باز کنند .در نتیجه میتوان نقش اعضای شورای فنی در تصمیمات کالن را نمایشی و تشریفاتی
خواند ،چراکه دیگر فردی مثل رســول خادم در رأس فدراسیون نیست تا سرمربیان تیم ملی را مجاب به
پیروی از نظر شورای فنی کند .بی تردید میراث خادم در این مقطع حساس که کشتی ایران ،میادین بزرگی
همچون رقابتهای جهانی قزاقستان و المپیک  ۲۰۲۰توکیو را پیش رو دارد ،دیگر آن جایگاه و اقتدار و
نفوذ در تصمیمات کالن را ندارد.

L

آنی نبود که باید باشــد.کریس هیوتون ،سرمربی برایتون به

بازی دفاعی عالقه زیادی داشت و افکاری داشت شبیه به کی

روش؛ افکاری که علیرضا را تقریبا دفاع راست تیمش کرده

اختیارات نمایشی شورای فنی کشتی
و بالتکلیفی میراث «خادم»

E-MAI

کم کم این خواهد بــود که مجیدی
یکبــار بــرای همیشــه عیارش
مشخص میشــود و میشود یکی
مثل منصوریان و بقیه که اگر موفق
نشود ،وزنش دیگر روی
استقالل سنگینی
نمیکند.

در اصفهان ،زردپوشان ســپاهان بعد از برتری مقابل استقالل خوزستان و کسب رتبه دوم
لیگ ،همراه با تماشاگران خود در ورزشــگاه نقشجهان به جشن و شادی پرداختند .امیر
قلعهنویی در هفتههای پایانی لیگ بارها تاکید کرد سپاهان در این فصل به دنبال قهرمانی
نیست و با توجه به رتبه چهاردهم فصل گذشته ،سپاهانیها به همین حضور در جمع مدعیان
و کسب سهمیه هم راضی هستند؛ اما به نظر میرسد جشن و شادی بعد از این بازی بیش از
هر چیز به خاطر بازی باقیمانده سپاهان در جامحذفی و امید هواداران به قهرمانی در این
جام باشد .اصفهانیها با این جشن روحیه تیم را باال نگه داشتند تا در بازی حیثیتی هشتم
خرداد انتقام لیگ را از پرسپولیس بگیرند.
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«پریرا»؛ آقای گل غیرمنتظره
لیگ هجدهم
لوســیانو پریرا ،مهاجم تیم فوالد در دیدار آخر
تیمش مقابل تراکتورسازی 2 ،گل به ثمر رساند
تا با  16گل مثل کی روش استنلی که او هم گل
اول تیمش را مقابل اســتقالل خوزستان به ثمر
رساند ،آقای گل لیگ شود.
«شیمبا» در  7بازی آخر تیمش موفق به گلزنی
شد تا از اواســط جدول خود را به صدر برساند و
کفش طال ببرد .این دو مهاجــم برزیلی باالتر از
علی علیپور ایستادند که با افتی عجیب در بازی
آخر هم موفق به گلزنی نشد تا این عنوان را بعد از
یک فصل از دست بدهد .پرسپولیس در سه فصل
گذشته با درخشش طارمی و علیپور کفش طالی
لیگ را برده بود .پریــرا در نیم فصل دوم  10گل
زد و البته آمــار  9گل در  7بازی آخر را هم برای
خود ثبت کرد.

چرا به داور بازی قهرمان لیگ
مدال میدهید؟
لیگ فوتبال ایران پر اســت از قوانین عجیب و
غریب .یکی از آنها دادن کاپ به داور بازی قهرمان
لیگ است! در پایان بازی پرسپولیس و شاهین
پارس جنوبی جــم در زمان توزیــع مدالهای
قهرمانی ،به تیم داوری هم مدال دادند .کاری که
البته سالهای قبل هم صورت گرفت؛ اما اساسا
چرا چنین جایزهای به داوران داده میشود؟ اگر
در جام جهانی چنین مدالی داده میشود برای
اینکه رقابتی تورنمنتی و حذفی است که داورها
هم پله به پله باال آمدهاند؛ اما در تورنمنت لیگی
مثال چه فرقی میان داور بازی استقالل خوزستان
با سپاهان یا تراکتورســازی با فوالد و بازی نفت
آبادان با حریفش بوده است؟

سفر بدون ویزای شهروندان ۸۰
کشور به قطر در جام جهانی
قطر از تجربه روســیه در جــام جهانی ۲۰۲۲
در بخش مربــوط به هواداران اســتفاده خواهد
کرد .به نقل از خبرگزاری ریانووســتی روسیه،
یک عضــو کمیته ســازماندهی جــام جهانی
 2020در جمــع خبرنــگاران گفــت :قطر از
تجربــه موفق روســیه در جــام جهانی 2018
که پاســپورتهای هواداری (  )FAN IDاست
برای جام جهانی  2022اســتفاده خواهد کرد.
با صدور این مدرک شناسایی ،امکان ورود بدون
ویزا به قطر برای شــهروندان  80کشــور جهت
تماشــای دیدارهای جام جهانی  2022فراهم
میشود.
وی افزود :انتظار داریم کــه 1/5میلیون نفر در
طول جام جهانی  2022وارد قطر شوند .در طول
جام جهانی  2018هواداران خارجی از سراســر
جهان با دریافت پاســپورت هواداری و داشتن
یک بلیت این رقابتها میتوانستند بدون ویزا به
روسیه سفر کنند.

سورپرایز رونالدو
برای روزهداران فلسطینی
طبــق اطالعــات منتشــره در پایــگاه خبری
« »9sportproکریســتیانو رونالدو ،ســتاره
پرتغالی جهان فوتبال هدیهای جالب برای مردم
فلسطین در نظر گرفته است .آقای فوتبالیست
یک و نیــم میلیون یورو برای افطــار روزهداران
فلسطینی در نظر گرفت.
سوپر استار پرتغالی ،معموال از اینگونه اقدامات
انجام میدهد و برای حل مشکالت مردم در نقاط
مختلف دنیا پا پیش میگذارد .کریستیانو رونالدو
این بار یک و نیــم میلیون یورو بــه روزهداران
فلسطین اختصاص داد و در ماه مبارک رمضان
آنها را افطار داد.
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شانزدهمین نمایشگاه قرآن اصفهان آغاز به
کار میکند
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شهردار اصفهان:

چهره ها
رییس مرکزپژوهشهای
شورای اسالمی شهرمطرح کرد:

افزایش توسعه سرمایهگذاریها
با اجرای پروژههای محرک
رییس مرکز پژوهشهای شــورای اســامی شهر
اصفهان در جلسه داوری پروژههای محرک توسعه
مناطق پانزدهگانه شهرداری اصفهان اظهارکرد :در
حال حاضر معضلی که در شهرداری اصفهان وجود
دارد ،این است که قابلیتهای مدیران مناطق تنها
با معیار «کســب درآمد و درصــد تحقق بودجه»
سنجیده میشــود؛ در صورتی که در این جلسات،
توجه مدیران مناطق به ظرفیتها و پتانسیلهای
منطقه ،معیار مهمی برای تدبر مدیران خواهد بود.
کوروش خسروی با بیان اینکه شهرداران مناطق ۱۵
گانه شهرداری اصفهان موظف به تعریف پروژههای
محرک توسعه در سطح مناطق خود شدهاند ،افزود:
برخی از مدیران مناطق ،آمادگی الزم برای انجام این
اقدام را نداشتند و در مقابل برخی دیگر از مدیران،
با دست پُر در جلســه حضور یافتند؛ بهطوری که
داوران به احترام آنها و طرح خوبی که ارائه کردند،
از جا برخاستند .رییس مرکز پژوهشهای شورای
اســامی شــهر اصفهان با تاکید بر اینکه استمرار
این نشســتها با حضور مدیران مناطق شهرداری
ضروری است ،گفت :پروژههای محرک توسعه باید
به خواست عمومی تبدیل شــود؛ البته مدیران ۱۵
منطقه شهرداری همراه با منطقه ناژوان هر دو سال
یک بار میتوانند پروژه محرک توسعه معرفی کنند تا
شهروندان و گردشگران برای دیدن شهر بیشتر وقت
بگذارند .وی تصریح کرد :تعریف و اجرای پروژههای
محرک توسعه باعث شهرت پتانسیلهای مناطق در
سطح ملی یا بینالمللی و افزایش سرمایهگذاریها
میشود.

مدیر مرکز مطالعات و پژوهش شهرداری
خبر داد:

تهیه طرح جامع بر اساس
خروجی طرحهای پژوهشی

مدیر مرکز مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان
اظهار کــرد :مرکز مطالعات و پژوهش شــهرداری
اصفهان ،خروجی پروژههای پژوهشی را به صورت
خالصه شده در اختیار مشــاوران طرح جامع قرار
میدهد که در این راســتا تا کنون همکاری خوبی
انجام شده و خروجی متناســبی از نظرسنجیها
را در اختیار آنان قرار داده اســت .سعید ابراهیمی
خاطرنشــان کرد :با توجه به اینکه حجم اطالعات
بعضی پروژهها باال و در قالب چند جلد گزارش بوده؛
در نتیجه مطالعه جامع آن برای مشــاور ،سخت و
زمانبر است؛ کارشناسان سازمان ،مهمترین اطالعات
مورد نیاز مشاوران را جمعآوری و در اختیار آنان قرار
میدهند .مدیر مرکز مطالعات و پژوهش شهرداری
اصفهان ادامه داد :حجم باالی اطالعات موجب شده
تا مشاوران پس از مطالعه گزارشها برداشت اصلی
و مورد نیاز خود را نداشته باشند ،به همین منظور
جلساتی با مشــاوران طرح جامع برای هماهنگی
بیشتر برگزار میشود.

اصفهان ،مرکز کسب و کار در ایران است
نساجی ،پاالیشــگاه نفت و نیروگاه برق در شهر اصفهان وجود دارد.
این شــهر با جمعیت بیــش از دو میلیون نفر ،یکــی از مراکز مهم
اقتصادی است و متخصصان و کارشناسان ،این شهر را به عنوان مرکز
کســب و کار میشناســند .وی تصریح کرد :جاده ابریشم یکی از
شــبکههای ارتباطی و نقل و انتقالی مهم غرب و شرق بوده و دارای
قدمتی سه هزار ساله اســت؛ این جاده یک مسیر تجاری فرهنگی

شهردار اصفهان در اجالس شهرداران کشورهای عضو همکاریهای
شانگهای در شهر چونگ چینگ کشور چین ،گفت :اکثر ادیان از جمله
مسلمانان ،زرتشتیان ،یهودیان ،مسیحیان و همه در یک محیط آرام
در این شهر زندگی میکنند و این صلح طلبی مردم اصفهان را نشان
میدهد .قدرت ا ...نوروزی عنوان کرد :صنایع سنگین و نیمه سنگین
و صنایع سبک ،همچنین بخشهای صنعتی مانند فوالد ،پتروشیمی،

جهت تجارت بوده که این اجناس توسط کاروانها حمل و از سوی
بازرگانان به فروش میرسیده است .کشورها و شهرهایی که در امتداد
این جاده قرار داشــتند از نظر مذهبی ،زبانی و فرهنگی مورد توجه
بودند و نقاط مشترک زیادی داشتند و سابقه درخشان این شهرها از
طریق بازرگانان ،مسافران ،دانشمندان و زائران به دنیا منتقل شده و
همین سابقه ،جاده ابریشم را به جاده ای افسانهای تبدیل کرده است.

هشدار سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری به پیمانکاران در خصوص هدرروی آب؛

جرایم سنگینی در راه است

نرگس طلوعی
 38تماس روزانه با سامانه  137شهرداری اصفهان
در خصوص هدر رفت آب در فضاهای سبز شهری
در سال  ،97آماری است که چندی پیش سخنگوی
شورای شــهر در توییتی به آن اشــاره کرده است.
مهدی مزروعی در این توییت تعــداد تماسهای
مردمی با ســامانه  137شهرداری اصفهان در سال
گذشــته را  252151عدد عنوان کــرد که تعداد
 14000تمــاس در خصــوص هدر رفــت آب در
فضاهای سبز شهری بوده است.
این آمار باال موجب شد تا سازمان پارکها و فضای
سبز شهرداری اصفهان در سال جاری اخذ جرایم
ســنگین برای هدر روی آب را در دستور کار خود
قرار دهد.
توجه و توســعه فضای سبز شــهری ،یک ضرورت
اجتناب ناپذیر اســت .متولیان مدیریت و خدمات
شهری برای زیباسازی مبلمان شهری ،شادابسازی
خیابانها و میادین ،کمک در تلطیف و سالم سازی
هوای شهرها و  ...اقدام به کاشت درختان ،بوتهها،
گل ها و چمنزارهایی میکنند که توسعه و نگهداری
از آنها ،نیازمند آبیاری و آبدهی است؛ از این رو هر
روز در شهر ،کارگران شــیلنگ به دستی مشاهده
میشــوند که از طلوع خورشــید تا پاسی از شب
مشغول آبیاری فضای سبز هستند ولی بیتوجهی
و گاهی عدم مدیریت باعث شــده تا روزانه شاهد
هدر رفت آب در این مکانها باشــیم؛ معضلی که
در ســالیان اخیر به دنبال تداوم خشکسالی ،خود

در دســتور کار خود قرار
را بیشــتر نشــان داده
سازمان پارکها و فضای سبز
دهد.
وانتقادهای زیادی نسبت
شهرداری اصفهان در صدد
مدیرعامــل ســازمان
به ایــن مســئله را روانه
است تا مناطق  ۱۵گانه شهر
مجموعه مدیریت شهری
پارکهــا و فضای ســبز
سیستم
به
مجهز
را
اصفهان
کرده است.
شــهرداری اصفهان ،در
افزایش انتقادها و شکایت
این بــاره میگویــد :این
آبیاری تحت فشار کند
مردمی از هدر روی آب در
سازمان ،هرگونه گزارش
باز بودن آب یا وارد شدن خسارت به شبکه آبیاری،
فضاهای سبز شهری ،موجب شد تا سازمان پارکها
آفتزدگی درختان یا گلها به دلیل عدم سمپاشی
و فضای سبز شهرداری به عنوان متولی اصلی این
به موقع و  ...راکه به نوعی به فضاهای ســبز شــهر
مکانها ،راهکارهایی همچون اخذ جرایم سنگین و
خسارت وارد کرده باشد یا در هدر روی آب صورت
به کارگیری پلیس آب را برای مقابله با این مشکل

مدیر منطقه  ۱۰شهرداری اصفهان خبرداد:

گرفته باشد،مورد توجه جدی قرار می دهد.
پلیس آب به اصفهان میآید
فروغ مرتضایی نــژاد میافزاید :در همین راســتا
سازمان پارکها و فضای ســبز شهرداری اصفهان
جرایم سنگینی را در قرارداد پیمانکاران فضای سبز
برای هدرروی آب در نظر گرفته و تمهیدات ویژهای
را در قالب پلیس آب مورد نظر قرار دادهتا هدر روی
آب در شهر کنترل شود.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری
اصفهان با بیان اینکه با وجــود بارشهای اخیر در
شهر ،هنوز مشکل آب به طور کامل رفع نشده است،
به راهکارهای این ســازمان درباب صرفه جویی در
مصرف آب نیز اشــاره میکند و میگوید :سازمان
پارکها و فضای سبز شــهرداری اصفهان در صدد
است تا مناطق  ۱۵گانه شــهر اصفهان را مجهز به
سیستم آبیاری تحت فشــار کند که در حال حاضر
فضاهای ســبز منطقه  ۱۵تحت پوشــش آبیاری
تحت فشار قرار گرفته و مابقی مناطق نیز بر اساس
اعتبارات ،مجهز به این سیســتم خواهند شــد تا
بتوانیم حداقل مصرف آب را داشته باشیم.
اســتفاده از پســاب بــرای تامین منابــع آبیاری
فضای های ســبز ،یکــی دیگر از نکاتی اســت که
مرتضایی نژاد بــر آنها تاکید میکنــد و میگوید:
امســال برنامهریزیها برای دریافت بیشتر پساب
تصفیه شده در دســتور کار قرار دارد تا منابع آبی
بهتری برای فضای ســبز مناطق ســطح شهر به
خصوص مناطقی با ســرانه بیشــتر فضای ســبز
فراهم شود.

مدیر منطقه  ۱۲شهرداری اصفهان مطرح کرد:

بازگشایی گلوگاههای ترافیکی منطقه ۱۰

با احداث پروژه«پردیس خانواده محور»منطقه  ۱۲متحول میشود

مدیر منطقه  ۱۰شهرداری اصفهان گفت :در سال جاری ،تملک و بازگشایی گلوگاههای موجود در خیابانهای
هفتون ،معراج و عسگریه اول ،با یک میلیارد و  ۶۰۰میلیون تومان اعتبار ،انجام خواهد شد .حمید شهبازی
اظهار کرد :تملک و بازگشایی خیابان اطشاران نیز در دســتور کار قرار گرفته که با توجه به حجم آزادسازی
بســیار باالی این خیابان ،حدود چهار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شــده است .وی خاطرنشان کرد:
توافق و آزادسازی گلوگاهها به صورت همزمان انجام خواهد شد که در این فرایند ،نیاز به همکاری و همراهی
شــهروندان داریم .مدیر منطقه  ۱۰شــهرداری اصفهان ادامه داد :در مجتمعهای مســکونی میالد محله
اطشاران بالغ بر  ۱۲هزارنفر جمعیت ساکن شدهاند ،از این رو شهرداری برای تسهیل در رفت و آمد ساکنان
این محله ،اقدامات خوبی را در دستور کار قرار داده اســت .وی گفت :باتوجه به بلند مرتبه سازیها در محله
اطشاران ،تعداد ساکنان این محله رو به افزایش است و شهرداری سعی در افزایش ارائه خدمات در این محله
دارد.

مدیر منطقه  ۱۲شهرداری اصفهان پروژه «پردیس خانواده محور» را به عنوان پروژه محرک توسعه این منطقه
دانست و گفت :احداث این پروژه به افزایش سرانههای فرهنگی ،ورزشی ،تفریحی ،اجتماعی و فضاهای سبز
در این منطقه کمک خواهد کرد .علی باقری در جلســه داوری پروژههای محرک توسعه مناطق  ۱۵گانه
شهرداری اصفهان اظهار کرد :پروژه محرک توسعه منطقه  ۱۲شهرداری اصفهان با عنوان پردیس خانواده
محور در زمینی به وسعت  ۴۶هزار مترمربع در خیابان بهارستان با کاربریهای ورزشی ،فرهنگی ،تفریحی و
اجتماعی طراحی شده است .وی افزود :جانمایی پروژه پردیس خانواده محور در مجاورت خیابان بهارستان
و موقعیت سوق الجیشی برای محالت مناطق  ۱۲و هشت شهرداری اصفهان ،محلههای کمتربرخورداری
همچون ناصرخسرو و قرارگیری در مجاورت خط یک قطار شهری اصفهان ،مزایا و تحوالت زیادی را برای این
منطقه به همراه خواهد داشت .باقری ادامه داد :یکی دیگر از قابلیتهای پروژه پردیس خانواده محور ،افزایش
سرانههای فضای سبز و تفریحی شهروندان ساکن در این منطقه است.

خـبر
امروز؛

شانزدهمین نمایشگاه قرآن
اصفهان آغاز به کار میکند
امروز و از ساعت  ۱۷مراسم افتاحیه شانزدهمین
نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان در محل برگزاری
نمایشــگاههای بینالمللی اســتان اصفهان و با
حضور مسئوالن و فعاالن قرآنی این استان برگزار
میشود .شانزدهمین نمایشــگاه قرآن و عترت
اصفهان به عنوان بزرگتریــن رویداد قرآنی این
اســتان ،با حضور  ۱۵۰مشــارکت کننده برگزار
میشــود و تا روز ســوم خردادماه برای بازدید
عالقهمنــدان دایر اســت .مدیرعامل شــرکت
نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان پیش از
این گفته بود :در سالهای گذشته ،نمایشگاه قرآن
و عترت به این صورت برگزار میشــود که افراد
فعال در حوزههای اقتصادی مرتبط با دین مثل
عرضهکنندگان ملزومات چادر یا اقالم خوراکی
در کنار مشارکتکنندگان فعال در حوزه دین و
فعالیتهای قرآنی مثل ناشران و موسسات قرآنی
و فرهنگی به عرضه کاالهای خود میپرداختند
که این رویه مورد اعتراض فعاالن قرآنی و فرهنگی
قرار داشــت و آنها معتقد بودند بایــد به لحاظ
جانمایی غرفهها ،میان فعاالن این دو بخش تفاوت
وجود داشته باشد .در نهایت تصمیم بر این شد که
این دو بخش از هم تفکیک شوند و نمایشگاه قرآن
و عترت فقط به فعاالن فرهنگی و قرآنی اختصاص
یافته و غرفهها به صورت رایگان در اختیار آنها قرار
گیرد و فعاالن اقتصادی در بخش دیگری با عنوان
نمایشگاه ضیافت به عرضه کاالهای خود بپردازند
که غرفههای این نمایشگاه بر مبنای قانونی سایر
نمایشــگاهها؛ یعنی پرداخت هزینــه غرفهها به
مشارکتکنندگان واگذار میشود.

آغاز فعالیت قرارگاه مهر و
امید در  ۵۰مسجد اصفهان
رزمایش توجیهی ناظرین مجمع رهروان امر به
معروف و نهی از منکر استان اصفهان در قالب گام
دوم انقالب اسالمی ،شامگاه چهارشنبه در سپاه
ناحیه امام صادق (ع) و با حضور فرمانده قرارگاه
منطقهای حضرت سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی
سپاه برگزار شد .جانشــین مجمع رهروان امر به
معروف و نهی از منکر اســتان اصفهان با اشاره به
فعالیت این مجمع اظهار داشت :مجمع رهروان
امر به معروف و نهی از منکر پس از  ۲سال با قوت و
قدرتی بیشتر به عرصه میدانی پای گذاشته است
و اجازه ایجاد ناهنجاریها را نخواهد داد .همواره
باید امیدوار بود؛ چــرا که مقام معظم رهبری نیز
به صورت قوی و جدی پای نظام ایستادهاند و ما
سربازان ایشان هستیم .حجت االسالم حمیدرضا
صادقزاده ادامه داد :ما روحانیان لباســی که بر
تن داریم ،امــر به معروف و نهی از منکر اســت،
ما در بحث امــر به معروف و نهــی از منکر کوتاه
نخواهیم آمد و این در حالی است که اخیرا شاهد
شــهادت عدهای از روحانیون بودیم ،این موضوع
ناشی از عدم مبارزه با فساد بوده است .جانشین
مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان
اصفهان افزود :طرح قرارگاه مهر و امید در بیش از
 ۵۰مسجد با هدف ریشهکن کردن محلهها از فقر و
اعتیاد ،ترغیب به ازدواج ،منع طالق و رشد موالید
فعالیت خود را آغاز کرده است.

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری اردستان در راستای مصوبات هیات محترم وزیران و آیین نامه اجرایی
وزارت محترم کشورو به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد
موضوع ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی با قیمت مقطوع بدون ضرایب
تعدیل ،مابه التفاوت به پیمانکار واجد شــرایط و دارای ســابقه کار که در زمینه
مذکور از تجربه الزم برخوردارند ،واگذار نماید .لــذا متقاضیان دارای صالحیت

حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  98/02/30جهت اخذ اسناد مناقصه
از طریق سایت اینترنتی شهرداری اردستان ویا شخصا به واحد مالی شهرداری
اردستان مراجعه نموده و قیمت پیشنهادی خود را تا پایان وقت اداری سه شنبه
مورخ  98/02/31به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند  .شهرداری در رد یا قبول
یک یا کلیه پیشنهادها مختار است .

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد اولیه پروژه (ريال)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ريال)

پرداخت از ردیف اعتبارات

1

تهیه طرح تفصیلی شهر اردستان

2/500/000/000

125/000/000

عمرانی شهرداری و استانی
م الف470399:

محسن حیدری _ شهردار اردستان

آگهی مناقصه :فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوبت دوم

اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه

نوبت اول

بدیهی است عواقب عدم اطالع از آخرین تغییرات به عهده ایشان می باشد.

 -1تهیه و نصب چمنهای مصنوعی ســطح اســتان ( مبارکه ،کوهپایه ،رامشــه،

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  14چهارشنبه 98/03/01

برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد

زمان بازگشائی پاکت ها :ساعت  10صبح روز یکشنبه تاریخ 98/03/12

قهجاورســتان ،ورزنه ،گلپایگان) را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت
مناقصهگران و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران

در صورت عدم عضویــت قبلی ،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی
امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه

در سامانه  98/2/28می باشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  12ظهر روز شنبه 98/03/11

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد

مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس :اصفهان -خیابان آبشار -بعد از پل غدیر -اداره کل ورزش و جوانان اصفهان-
تلفن 03136308212

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

شایان ذکر است هر گونه اطالع رســانی یا اصالح از طریق سامانه انجام

مرکز تماس 27313131 :دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

مهلت به ســامانه مراجعه و از آخرین اطالعــات و اصالحات آگاه گردند.

بخش ثبت نام /پروفایل تامین کننده /مناقصه گزار

می گیرد و متقاضیان شــرکت در مناقصه موظف می باشند تا آخرین روز

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها :در ســایت www.setadiran.ir

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان
No. 2699 | May 18, 2019 | 8 Pages
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م الف468872:

آگهی مزایده اجاره زمین جهت احداث پارک بازی کودکان

شهرداری شاپورآباد بــه استناد صورت جلسه شــماره  56مصوبه شماره  5/41مورخ
 1398/02/08شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد یک قطعه زمین به مساحت 100
متر مربع واقع در پارک بهشت شــاپور آباد را از طریق آگهی مزایده عمومی به شرح زیر
اجاره دهد بنابراین از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت بازدید از محل و ارائه قیمت بر
مبنای اجاره ماهیانه و سالیانه در قالب پاکت های پلمب شده در مدت زمان تعیین شده به
شهرداری شاپورآباد مراجعه نمایند.
 -1قیمت پایه طبق نظر کارشــناس محترم دادگستری به شــماره نامه 98/101/219
مورخ  1398/02/19به ازاء هر ماه مبلغ  1500000ریال تعیین گردید که برنده مزایده
میبایست مبلغ کل اجاره را قبل از شروع کار ماه به حساب شماره 0110691092004
نزد بانک ملی شعبه دولت آباد واریز و فیش آن را به شهرداری تحویل نماید.
 -2متقاضیــان می بایســت مبلــغ  900000ریال به صورت نقد به حســاب شــماره
 0107677558008نزد بانک ملی شــعبه دولت آباد به عنوان سپرده شرکت در مزایده
واریز نمایند.
 -3متقاضیان باید قیمتهای پیشــنهادی خود را بر اساس شــرایط مزایده تا پایان وقت
اداری روز شــنبه مورخ  1398/03/18به دبیرخانه محرمانه شهرداری شاپورآباد تسلیم
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و رسید اخذ نمایند.
 -4شرکت کنندگان باید منع مداخله کارمندان دولت را رعایت بنمایند.
 -5پیشنهادات رسیده در راس ساعت  13روز یک شــنبه مورخ  1398/03/19با حضور
کلیه اعضای کمیسیون عالی معامالت شهرداری شاپورآباد که در محل شهرداری تشکیل
می گردد مورد بررسی قرار خواهد گرفت ضمناً شــرکت متقاضیان در جلسه کمیسیون
بالمانع می باشد.
 -6کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
 -7سپرده نفر اول ،دوم و سوم در صورت حاضر نشــدن به عقد قرارداد به ترتیب به نفع
شهرداری ضبط خواهد شد.
 -8هزینه آگهی روزنامه در مرحله اول و دوم بر عهده برنده مزایده می باشد.
 -9به پیشنهادات مشروط و مخدوش یا خارج از زمان تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد
شد.
 -10متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد مزایده مبلغ  50000ریال به حساب شماره
 0110691092004نزد بانک ملی شــعبه دولت آباد واریز و نسبت به تحویل آن به امور
مالی شهرداری اقدام و اسناد را دریافت نمایند.
م الف470496:

فرید شریعت زاده -شهردار شاپور آباد
zayanderoud8108@gmail.com

L

E-MAI

امام صادق علیه السالم:
مومنان  ،اهل انس و الفت هستند و درِ
خانهشان به روى همه باز است (ميهمان نوازند) .

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

رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه33 :

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

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

شنبه  28اردیبهشت  12 | 1398رمضان  1440شماره  8 | 2699صفحه قیمت 1000 :تومان
29

13

24
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 65هزار پیامک عاشقانه برای مرد همسایه!

شــاید یک اســفنج مخصوص بتواند اورانیوم موجود در آب دریــا را جذب و
به تحول شــیوه اســتخراج اورانیوم کمک کند .از این اورانیوم استخراج شده
میتوان به عنوان سوخت نیروگاههای انرژی هســتهای استفاده کرد و یا آن
را برای پاکسازی ضایعات نیروگاهها به کار برد .اورانیوم در طبیعت ،در مواد
معدنی یافت میشود که اغلب از فوران آتشفشانها به وجود میآیند .این فلز
در صخرهها ،خاک و حتی اعماق دریا و اقیانوسهای سراسر جهان وجود دارد.
میزان پراکندگی اورانیوم در طبیعت نسبت به طال ،نقره یا جیوه بسیار بیشتر
است.

زن آمریکایی به اتهام ارســال  65هزار پیام عاشــقانه و تهدیدآمیز برای مرد
همسایه بازداشت شد« .ژاکلین آدس»  31ساله به خاطر عالقه شدیدی که
به مرد همسایه داشت مدام برای او پیامهای عاشقانه میفرستاد؛ اما وقتی با
بیاعتنایی این مرد رو به رو شد و پاسخ پیامهایش را نگرفت شروع به تهدید
کرد.بنا بر اطالعات بهدست آمده این زن روزی  500پیام تلفنی برای مرد مورد
عالقهاش میفرستاد که در مجموعه تعدادشان به  65هزار پیامک رسیده است.
این زن با شکایت مرد همسایه به اتهام تهدید و مزاحمت دستگیر شد؛ اما وی
پس از دستگیری در حالی که لبخند بر لب داشت از قدرت عشق سخن گفت.

یک سال غذای مجانی برای کارشناس قالبی!
در آفریقای جنوبی یک دانشجوی  ۲۷ســاله به تازگی دستگیر شده ،اما
جرمش عجیب و متفاوت است که شاید تا به حال حتی به آن فکر هم نکرده
باشید!این پسر که نامش فاش نشده ،یک سال کامل هر روز به یکی از شعب
مختلف رستوران کیافســی میرفته و خودش را به عنوان کارشناس جا
میزده که برای امتحان و تست کردن غذاها آمده است .اعتماد به نفس او
به قدری بوده که در این مدت کسی به او شک نکرده و غذای مجانی همان
چیزی بوده که در این مدت به آن رسیده است.

عکس روز
جواهر سرخ اندلس

دوخط کتاب

چنــان زندگــی کــن کــه
انگار فردا زنده نیستی
از چشــمهایتان طوری استفاده
کنیــد کــه گویــی فــردا دچــار
نابینایــی خواهیــد شــد و همین
شــیوه را میتــوان برای ســایر
حواس به کار گرفت .صداهای
موسیقی ،آواز پرنده و نغمههای
پرشور ارکستر را بشنوید؛ چنان
که گویی فردا دچار ناشــنوایی

خواهید شــد .هر چیــزی را که
میخواهید لمــس کنید ،گویی
که فردا حس المســه خود را از
دست خواهید داد .عطر گل ها
را بو کنید و مزه غذاها را با هر
لقمه بچشــید ،چنان کــه گویی
فردا هرگز نمیتوانید بو کنید یا
هر چیزی را بچشید.از هر حس
بیشترین استفاده را ببرید.
«سه روز برای دیدن»
هلن کلر

اینستاگردی

وبگردی

«سپیده خداوردی» مهمان کودک شوی پژمان بازغی
ســپیده خــداوردی در
اینســتاگرامش نوشــت۲۷:
اردیبهشــت ،ســاعت  ۹من و
ســانیار جون در برنامه بسیار
خوب کودک شــو بــا اجرای
درخشان آقای پژمان بازغی و
تهیه کننده خوب برنامه جناب
نصری ،مهمان خانه های شما
هستیم.

فلسفه بافی از نوع«سحر ولدبیگی»
ســحر ولدبیگی با انتشــار این عکس نوشت:
آن کس که میلــش از اشــیای بیرونی روی
برمیگردانــد ،به مکان روح دســت می یابد.
اگر روح را نیافت ،وحشت تهی بودگی بر وی
غلبه میکند و هراس به کرات او را در تالشی
یأسآلود و میلی کور بــه تعلقات توخالی این
جهان با تازیانه بــه پیش مــی راند.میل بی
پایانش او را تحمیق میکنــد و راه روح خود
را فراموش می کنــد و هرگز دوباره آن را نمی
یابد.او در پی هرچیزی بــه راه می افتد ،زمام
آنها را در دست میگیرد؛ اما روح خود را نمی
یابد ،چرا که روح را فقط در خود خواهد یافت.
کارل گوستاو یونگ/کتاب سرخ

ارسالن قاسمی در تولد مهدی جهانی

ارسالن قاسمی با انتشار
این عکس نوشــت:اندر
احواالت ما #ارســان_
قاسمی .
پ ن  :عکس یادگاری در
شب تولد مهدی جهانی
عزیزم

قلعه الحمرا (سرخ یگانه) نام
قصری زیبا در شهر گرانادا
در اندلس اسپانیاســت که
در سال  ۸۸۹میالدی روی
بقایای استحکامات نظامی
امپراتــوری رم ســاخته
شد.اواسط سده  ۱۳میالدی
«محمد بن الحمــر» امیر
گرانادا از سلسله نصریان در
دوره حکمرانی مسلمانان بر
اندلس این قلعه کوچک را
بازسازی و بزرگ کرد و کاخ
و دیوارهای آن را به شکل
امروزیاش درآورد.

جزایری که تا  ۸۰سال دیگر ناپدید میشوند()2
فیجی:جزایر فیجی واقع در اقیانوس آرام ،ارتفاع کمی از سطح دریا دارند و نسبت به تغییرات سطح اقیانوس حساس هستند .روستای
 Vunidogoloaاولین جایی بود که به دلیل افزایش سریع سطح دریا به جای جدیدی منتقل شد .پیش بینی میشود تا سال ،۲۰۵۰
سطح دریا  ۴۳ســانتیمتر افزایش یابد .افزایش دمای افیانوس هم بر صخرههای مرجانی تاثیر میگذارد و باعث سفید شدن مرجانها
میشود و آنها را نسبت به بیماری آسیب پذیر میکند.
تووالو:نخست وزیر تووالو ،یک کشور دور افتاده در اقیانوس آرام ،اعالم کرد که افزایش سطح دریا و حوادث شدیدتر آب و هوایی ،یک
تهدید برای جمعیت این کشور است .دولت تووالو ،این کشور را یکی از آسیب پذیرترین جاهای زمین نسبت به افزایش سطح دریا میداند
که میتواند برای  ۱۰هزار سکنهاش فاجعه آفرین باشد.
جزیره سیشل:جزیره سیشل در ساحل شرقی آفریقا ،در مقایســه با 6هزار سال گذشته ،افزایش بی سابقهای در سطح دریا را تجربه
میکند .با توجه به اینکه  ۸۵درصد از توسعه این کشور در خط ساحلی آن قرار دارد ،باال آمدن سطح دریا میتواند یک تهدید بزرگ باشد.
تنها یک متر افزایش سطح دریا میتواند بسیاری از جزایر کم ارتفاع و مناطق ســاحلی مسکونی آن را بپوشاند و  ۷۰درصد از مساحت
این جزیره را کاهش دهد.
پلینزی فرانسه:پلینزی فرانسه یکی از مقاصد گردشگری محبوب است؛ اما طی صد سال آینده ،احتماال ناپدید خواهد شد .پیش بینی
میشود که  ۳۰درصد از جزایر آن تا پایان قرن زیر آب خواهند رفت .دولت تصمیم دارد به جای رفتن به یک کشور دیگر ،برای ساکنان،
جزایر شناور در نزدیکی تاهیتی بسازد.
جزیره تانگیر:حتی ایاالت متحده هم تحت تاثیر افزایش ســطح دریاهاســت .جزیره تانگیر در فاصله  ۲۰کیلومتری ساحل شرقی
ویرجینیا ،تنها با قایق و هواپیما قابل دسترســی اســت .ایــن جزیره از خیابانهای باریک ،ســواحل طبیعی ،فروشــگاههای جذاب
تشکیل شــده اســت .با این حال ،بیش از  ۶۰درصد از این جزیره از سال  ۱۸۵۰از دســت رفته و انتظار میرود تا  ۲۵و  ۵۰سال آینده
زیر آب برود.

خبر

کتاب

یادداشت
انسان های موفق با تکیه بر سختکوشی
به این جایگاه رسیده اند
مهسا احمدی
در جامعهای زندگی میکنیم که هر انســانی با دستاوردهایش
سنجیده میشود و برچسب «بااستعداد» به کسی تعلق میگیرد
که دستاورد خاصی در زندگی داشته باشد .در این جامعه ،مردم
موفق اصوال به عنوان ابرانسانهایی به تصویر کشیده میشوند
که از ابتدا با قدرتی جادویی زاده شده اند و همین مسئله آنها را از
دیگران جدا میکند .برای مثال بازیگرانی که برنده جایزههایی
مثل اسکار و ســیمرغ بلورین میشــوند از جمله این افراد در
جامعه هستند.
رسانه ،به سخت کوشــی اهمیتی نمیدهد و سعی میکند هر
نتیجه خوب و درستی را به استعداد ربط دهد .جامعه ما مردم را
بر اساس دستاوردهایشان قضاوت میکند و چنان میپندارد که
گویی این افراد با یک نعمت ذاتی آفریده شده اند .ما هیچ وقت
از تحسین نقاشی ها ،فیلمها و رمانهای زیبا دست برنمیداریم
و فکر میکنیم که این شاهکارها ،زاد ه استعدادی ذاتی هستند.
شــما میتوانید مظاهر این باور را در سرتاســر جامعه مشاهده
کنید .برای مثال بسیاری از شــرکتهای بزرگ و موفق سعی
میکنند انســانها را در دســتههای مختلفی اعم از متوسط،
ســطح پایین و خارق العاده قرار دهند و معیارشــان برای این
طبقهبندیها ،تست هوش است .آنها سعی میکنند بهترینها
را بیابند؛ اما این بهترین ،به معنی زاده شــدن با یک قابلیت یا
استعداد ذاتی است.
همچنین ممکن است رســانه کاری کند که طرز فکر برعکسی
در شما شکل بگیرد ،یعنی به شــما بقبوالند که سخت کوشی
میتواند اســتعداد را چندین برابر کند .وقتی شما برای اولین
بار یک فرد موفــق را میبینید ،فکر میکنیــد که این فرد یک
استعداد ذاتی خارق العاده داشته است؛ اما در حقیقت بسیاری
از انســانهای موفق با تکیه بر ســخت کوشــی به این جایگاه
رسیده اند .برای مثال مایکل جردن ،یکی از اسطورههای ورزش
بسکتبال کسی است که برای تیم بسکتبال دبیرستانش انتخاب
نشــد ،اما آن قدر تالش کرد تا به بهترین بازیکن جهان تبدیل
شود یا مثال تهیه کننده بزرگ و مشهور انیمیشن ،والت دیزنی
میگوید که به خاطر نداشتن ایدههای ناب و یا فقدان تخیل از
انتشارات روزنامه اخراج شد .تنها چیزی که این گونه افراد را به
اوج میرساند ،تالش و پشتکار است ،نه استعداد!
وقتی به یک نفر برچســب بااســتعدادی میزننــد چه اتفاقی
میافتد؟ برخی از مردم در چنین مواقعی زیادی مغرور میشوند
و در نتیجه انگیزه الزم برای تالش را از دســت میدهند .برای
مثال ،وقتی به یک نوجوان دبیرستانی گفته میشود که او ذاتا
باهوش است ،فکر میکند برای قبول شــدن در دانشگاه هیچ
مشکلی نخواهد داشت؛ بنابراین خیلی برای یادگیری درسها و
یا مهارتهای تازه به خودش زحمت نمیدهد و فکر میکند که
به راحتی واحدهای درسی اش را پاس خواهد کرد .دانشگاه برای
این گونه افراد مثل یک شوک بزرگ عمل خواهد کرد و در سمت
دیگر ماجرا ،وقتی به یک فرد گفته میشود که او هیچ استعدادی
برای انجام فالن کار را ندارد ،سبب میشــود که رویاهایش را
دنبال نکند و انگیزه اش را از دست بدهد.
همچنین بااستعداد خطاب کردن یک شخص ممکن است بی
حرمتی به او باشد .چرا که ممکن است سخت کوشی و تالشهای
چندین و چند ســاله او با یک کلمه به تاراج برود و گویی که او
فقط با یک نعمت ذاتی زاده شــده و هیچ تالش و رنجی را برای
دستیابی به خواســته هایش متحمل نشده اســت؛ اما چنین
نیست ،ما نباید تمام انگیزه یک فرد را با یک جمله از بین ببریم
که این کار سبب تنبلتر شدن خودمان میشود.

دیدگاه

دهکده خاک بر سر

آغاز ثبت نام دور جدید طرح ملی تالوت

اسالم ناب باید بر دل جوانان بنشیند

کتاب «دهکده خاک بر ســر» روزنوشــتهای یک زن از زندگی
یکساله در لوزان سوئیس است که باید آن را دستنامه زندگی در
سوئیس نامید.
«دهکده خاک بر سر» عنوانی است که میتوانست جذاب باشد تا
خواننده را دعوت کند ،روایت یکسال زندگی در لوزان سوئیس را
بخواند .شاید تصور ابتدایی این باشــد که قرار است یک سفرنامه
بخوانیم که به ســرعت پس از اندکی جلو رفتــن در کتاب متوجه
میشویم که خبری از سفرنامه نیست ولی باید گفت که در این اثر
با روزنوشتهای یک بانوی مســلمان از زندگی یک ساله در لوزان
سوئیس مواجه هستیم که در آن به الیههای زیرین زندگی در یک
شــهر اروپایی میرود و خواننده را در موقعیت زندگی در آنجا قرار
داده است .نویسنده ،خوانندهاش را در جریان مشاهدات خود قرار
میدهد .از ریز قیمتها تا خطوط اتوبوسرانی و شبکه حمل و نقل
ریلی تا نحوه یافتن مهدکودک و ثبتنام مدرسه و یافتن پزشک زنان!
به عبارتی باید گفت که «دهکده خاک بر سر» دستنامه زندگی در
لوزان سوئیس است .این کتاب روزنوشتهای «فائضه غفار حدادی»
است از زندگی در لوزان سوئیس که به تعبیر خودش «دوره ریاضت»
بوده؛ دورهای که او با یک فرزند  ۴ســاله و جنینی در شکم راهی
کشوری غریب میشود.

نامنویسی دوره جدید طرح ملی تالوت از طریق سایت این طرح
آغاز شده و تا  ۲۰خردادماه ادامه دارد .این دورهها از تیرماه آغاز
میشود و  ۱۷موسسه در  ۱۳استان به عنوان موسسات متولی
نامنویسی درنظر گرفته شدهاند تا دوره جدید طرح در موسسات
مذکور ســاماندهی شود.امســال برای اولینبار این طرح ویژه
دختران هم اجرا میشود و عالقه مندان در رده سنی  ۱۰تا ۱۵
سال میتوانند در دورهها شرکت کنند.
ثبتنام برای عموم عالقهمندان در سراسر کشور از طریق سایت
طرح ملی تالوت به نشــانی  www.melitelavat.irفراهم
شده و عزیزانی که دسترسی به سایت ندارند میتوانند با مراجعه
حضوری به موسسات منتخب جهت ثبتنام اقدام کنند.امسال
برای اولینبار دوره پیشنیاز به طرح اضافه شده و متقاضیان باید
ابتدا در این دوره شرکتکنند و پس از موفقیت در آزمون ورودی
به دورههای اصلی طرح ملحق شوند.شرکتکنندگان ابتدا در
دورهای دوماهه که تابستان برگزار میشوند ،شرکتمیکنند و
منتخبان این دوره دوماهه به عنوان نخبگان و استعدادهای برتر
راهی دوره اصلی که  ۶ساله است ،خواهند شد .شرکتکنندگان
در سه دوره دو ساله حضور مییابند و پس از گذراندن هر دوره
دوساله و در صورت موفقیت در آزمونها وارد دوره بعد میشوند.

رییس سازمان تبلیغات اسالمی گفت :اسالم ناب باید به گونه ای
معرفی شود که بر دل جوانان بنشیند.حجت االسالم والمسلمین
«محمد قمی» در مراســم تکریم و معارفه رییس پژوهشــکده
تبلیغ و مطالعات اســامی باقرالعلوم گفــت :معموال ما چنین
مراسمی برگزار نمی کنیم بلکه در قالب همایشهای همفکری و
هماندیشی جریان انقالبی به تکریم و معارفه میپردازیم.رییس
سازمان تبلیغات اسالمی افزود :پژوهش در حد و اندازه و فایده آن
مورد توجه قرار نمی گیرد؛ اما در سازمان تبلیغات جایگاه باالیی
دارد .می خواهیم اسالم ناب را به گونهای معرفی کنیم تا بر دل
جوانان و مردم بنشیند .وی تصریح کرد :در شرایط کنونی وظایف
بزرگی برعهده پژوهشکده است؛ چرا که چشم های زیادی به آن
دوخته شده تا در عرصه تبلیغی و فرهنگی کشور تحوالت بزرگی
رخ دهد.حجت االسالم والمسلمین قمی با اشاره به اینکه پژوهش
به زمان نیاز دارد و نتیجه آن در طول زمان مشــخص می شود،
اظهار داشت :جریان فرهنگی تبلیغی کشور که وظایف خاصی
دارند باید اهتمام فوقالعاده ای به فعاالن فرهنگی داشته باشند.
وی تاکید کرد که همه اجزای سازمان تبیلغات عزم کرده اند اتفاق
مهم و موثر و مبارکی که متناســب گام دوم انقالب است در این
پژوهشکده رقم بخورد .

