مدیرکل میراث فرهنگی استان:

 13اثر ناملموس استان اصفهان ثبت ملی شد

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت :با عنایت به برگزاری شورای ثبت میراث
ناملموس کشور که طی روزهای چهارم و پنجم تیرماه در اردبیل برگزار شد ،استان اصفهان

با ارائه  13پرونده از میراث ناملموس در پهنه استان ،بیشترین تعداد پروندههای کل کشور را جهت

ثبت در میراث ناملموس ملی ارائه کرد که خوشبختانه تمام این پروندهها مورد تصویب قرار گرفت.

فریدون اللهیاری افزود :با تصویب این  13پرونده ،مجموع میراثهای ثبتشده ناملموس استان
اصفهان به  138مورد افزایش یافت...
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طرح مراقبت الکترونیک از زندانیان در اصفهان آغاز شد؛

عکس :تسنیم

سالهای دور از زندان
اجرای طرح نظارت الکترونیکی از سال  1392در قانون مجازات اسالمی مصوب و برای اجرا به قوه قضاییه ابالغ شد و پس از تهران در اصفهان نیز آغاز به کار
کرد .بر اساس این طرح و به موجب ماده  ۶۲قانون مجازات اسالمی ،در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت ،دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط
مقرر در تعویق مراقبتی ،محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد ،لذا کسانی که مشمول حبس تا  ۵سال هستند
یا جزای نقدی تا  ۱۸میلیون تومان دارند در صورت وجود سایر شرایط مشمول این سامانه قرار میگیرند.

5
مدیرکل امور عشایر استان اصفهان:

کاپیتان فرهمند
از قهرمان نشدن سپاهان میگوید؛

قیمت دام زنده به  38هزار تومان میرسد

کمبود مهره ،کار دستمان داد
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مدیرکل ثبت احوال استان:

 17درصد جمعیت اصفهان،کارت ملی هوشمند نگرفتهاند
5

رییس کل دادگستری استان:

6

حکم متهم تعرض به دانشآموزان اصفهانی ،قطعی نیست
5

آگهی مناقصه عمومی داخلی دو مرحله ای

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان درنظر دارد کاال و خدمــات مورد نیاز خود به شرح ذیل را باستناد قانون برگزاری

مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از بین تولید کنندگان و فروشندگان

واجد شرایط خریداری نماید.
شماره مناقصه

موضوع مناقصه

ساعت برگزاری

مبلغ تضمین(ریال)

98110008

خرید کابل خود نگهدار فشار ضعیف شش رشته سه فاز
3 * 70+70+25+25

 9صبح

4/450/000/000

98110009

خرید کابل کراسلینک آلومینیومی زره دار 1*185

 9/30صبح

3/100/000/000

تاریخ توزیع دفترچه

مهلت دریافت اسناد

آخرین مهلت ارسال پاکات

تاریخ برگزاری مناقصه

1398/04/09

1398/04/13

1398/04/24

1398/04/25

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق ســایتهای زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری

(ساعت )14: 45روز دوشنبه مورخ  1398/04/24به آدرس :اصفهان چهارباغ عباسی -خیابان عباس آباد -ساختمان شماره

 3توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف -دبیرخانه شرکت تحویل نمایند .به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر در

فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس http://tender.tavanir.org.ir

سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس http://iets.mporg.ir

سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس http://eepdc.ir

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  031-32216102واحد مناقصات تماس حاصل فرمائید.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه در اسناد درج شده است.

* به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر در تاریخ فوق واصل شود مطلقاً

ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سایت شرکت ویا تماس با
واحد مناقصات و قراردادها ،از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند ،در غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت این

بند به عهده مناقصه گران می باشد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه) در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

روابط عمومی شرکت توزبع برق شهرستان اصفهان

مردم اصفهان روز گذشته وداعی باشکوه با شهدای دفاع مقدس داشتند؛

روی شانه های شهر ،تا بهشت

مردم شهید پرور اصفهان که عصر جمعه ،وداعی با شکوه با اللههای گلگون کفن 8
سال دفاع مقدس داشتند ،روز گذشته نیز با شور دیگری به وعدهگاه بدرقه آمده و
 11فرزند مقاومت این مرز و بوم را تا آستانه بهشت بدرقه کردند.
مراسم تشییع  8شهید شناسایی شده و  3شهید گمنام ،از صبح دیروز با حضور
اقشار مختلف مردم در سالروز شهادت امام صادق (ع) از مسیر چهار راه قدوسی
به سمت گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.سید رضا حجازی ،علیرضا میرزایی،
سعادت حاج عسگری ،حسین رحیمی ،حسین خسروی جزی ،عباس دیانیان،

رضا مشتاقی و مسعود مداحی ،شهدای شناسایی شــدهای هستند که همراه با
پیکر مطهر  3شهید گمنام ،روی دستان مردم شهید پرور و قدرشناس اصفهان تا
گلستان شهدای این شهر بدرقه شدند .از  3شهید گمنامی که در اصفهان تشییع
شدند ،یک شهید در لشکر  8نجف اشرف ،یک شهید در پایگاه شهید خرازی و یک
شهید در گروه مهندسی صاحبالزمان (عج) به خاک سپرده میشوند .همچنین
از شهدای شناسایی شده  6شهید برای تشییع و تدفین به شهرستانهای مبارکه،
نجف آباد ،اردستان و کاشان منتقل شدند.
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عکس روز

دیدار سرد «می» و پوتین
در حاشیه اجالس گروه 20
«ترزای می» پس از مسمومیت یک جاسوس
ســابق روس در انگلیس در حاشــیه نشست
جــی  ۲۰در اوزاکای ژاپــن با پوتیــن دیدار
کرد و گفــت :حمالت بی ثبــات کننده مانند
مسمومیت «سرگئی اســکریپال» نباید هرگز
تکرار شود.
اســکریپال جاسوس سابق روســیه به همراه
دخترش در مارس (فروردین) سال  ۲۰۱۸در
انگلیس مسموم شــد و اگرچه انگلیس دولت
مســکو را عامل این ترور خواند؛ اما روســیه
هرگونه دســت داشــتن در ایــن عملیات را
تکذیب کرد.

کافه سیاست

موافقت شورای نگهبان با کلیات
طرح تشدید مجازات اسیدپاشی
شورای نگهبان با کلیات طرح تشدید مجازات
اسیدپاشــی موافقت کرد؛ امــا در عین حال
ایرادات جزئی نیز به محتوای متن طرح گرفت.
به نظر میرسد شورای نگهبان با کلیات طرح
موافقت کرده؛ اما ظاهرا در محتوای متن طرح
چند ابهام شکلی وجود دارد که قرار است این
ابهامات و ایرادات احتمالی برطرف شود .مجلس
شورای اسالمی در نشست  30اردیبهشت ماه
خود ،کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی
تصویب کرده بود.

ایران از آمریکا شکایت کرد
معــاون حقوقــی وزارت امــور خارجه گفت:
وزارت امور خارجه ایران طی نامهای شــکایت
تجاوز پهپاد آمریکایی به خاک کشورمان را به
شورای امنیت برد .غالمحسین دهقانی اظهار
داشت :پس از این تجاوز و سرنگونی یک پهپاد
تجسسی آمریکا به قلمرو هوایی ایران ،وزارت
امور خارجه در نامهای شکایت خود را به شورای
امنیت سازمان ملل و دبیرکل این سازمان برد
و بر اساس ماده  ۵۱منشــور ملل متحد به این
تجاوز شکایت کرد .دهقانی با اشاره به شکایت
ایران بــه خاطر تحریمهای آمریــکا در دیوان
دادگســتری الهه نیز گفت :این دیوان در قرار
موقتــی ،تحریمهای آمریکا علیه کشــورمان
به ویــژه در زمینه غــذا و دارو را محکوم کرده
است.

هشدار «پوردستان»
به آمریکاییها
رییس مرکز مطالعــات و تحقیقات راهبردی
ارتش با اشاره به اینکه سامانههای دفاعی کشور
بسیار قدرتمند است ،گفت :پاسخ ایران به عبور
از مرزهای کشــور محکم و جدی است .احمد
رضا پوردستان با اشــاره به اینکه سامانههای
دفاعی کشور بسیار قدرتمند است گفت :پهپاد
آمریکایی توسط موشکهای داخلی که توسط
نیروهای هوا فضای ســپاه ســاخته شده بود،
مورد هدف قرار گرفته اســت و ما به پشتوانه
نیروهای نظامی و انتظامی به هیچ کشوری حق
ورود به مرزهایمــان را نمیدهیم و در صورتی
که کشــوری بخواهد از مرزهای ما عبور کند
با حرکت جدی نیروهــای نظامی ایران مواجه
خواهد شد.

روسیه:

آماده ارسال سامانه اس 400
به ایران هستیم
سرویس فدرال روسیه در زمینه همکاریهای
فنــی نظامی اعــام کرد کــه آماده ارســال
ســامانه موشــکی اس  400به ایران اســت؛
اما تا بدین لحظه هیچ درخواســتی از ســوی
ایران به دست مسکو نرســیده است .نماینده
سرویس فدرال روسیه در زمینه همکاریهای
فنی اعالم کرد :ما آمادهایم تا بر ســر ارســال
ســامانه ضدهوایی اس  400پیروزی ،به سایر
کشــورها از جمله ایران ،به مذاکره بپردازیم.
به خصوص کــه این ســامانه محدودیتهای
قطعنامه شــورای امنیــت کــه در  ۲۰ژوئن
سال  ۲۰۱۵تصویب شد را شــامل نمیشود.
ما تاکنون در خصوص ارســال این ســامانه از
هیچکدام از شرکای خود درخواستی دریافت
نکردهایم.

پیشنهاد سردبیر:

حرف و عمل اصالحطلبان با هم تناقض دارد
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علیرضا کریمیان
نشست روز جمعه کمیســیون مشترک برجام در
سطح مدیران سیاســی وزارتخانههای خارجه در
حالی با یک بیانیه  9مادهای به کار خود پایان داد
که به سبک و سیاق دو ســال اخیر این سلسله از
نشستها تنها با تاکید بر حفظ پایبندی طر فها
به خصوص ایران به موارد برجــام و چند توصیه
و راهــکار بدون پشــتوانه خاتمه یافــت .این در
حالی اســت که ایران طرفهای اروپایی را تهدید
کرده که اگر به تعهــدات خود در این پیمان عمل
نکنند از برجام خارج خواهد شــد .در این نشست
صحبتی از راهکارهــای عملی نشــد؛ اما معاون
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا خبر داد
که اینســتکس عملیاتی شــده و پیشرفت خوبی
نیز دربــاره پروژههای اراک و فردو حاصل شــده
است« .هلگا اشــمید» در پیامی در توئیتر نوشت
که نشست کمیسیون برنامه جامع اقدام مشترک
به جمع بندی رسید و مذاکرات سازندهای صورت
گرفت .اجــرای کامل و موثر توافق ایران توســط
تمامی طر فها همچنان موضوعی کلیدی است.
وی در ادامه نوشت :اینستکس هم اکنون عملیاتی
شــده و اولین تراکنشها در حال انجام اســت و
اعضای بیشتری از کشورهای اتحادیه اروپا به آن
خواهند پیوست .وی در عین حال خاطرنشان کرد:
با این حال قدمهای رو به جلویی که در کمیسیون
برداشته شد را بررسی خواهیم کرد و من اینها را
به تهران منتقل می کنم و هرگونه تصمیم گیری
برعهده تهران خواهد بود .عباس عراقچی ،معاون
وزیر خارجــه نیز درباره مباحثی که در نشســت
وین درباره آن بحث شــد عنوان کرد :مهمترین
موضوعی که در این جلســه بحث شــد ،موضوع
اینستکس و کانال مالی اروپاییها بود .سه کشور
اروپایی توضیحات مبســوط و مفصلی را در این
زمینه دادند .عراقچی گفت :اینستکس االن دیگر
عملیاتی شــده و به زودی ظــرف روزهای آینده
تبادل مالــی از طریق اینســتکس انجام خواهد
شد .معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان با بیان
اینکه کشورهای اروپایی دیگری هم اظهار عالقه
کردند که به عنوان ســهامدار به این مکانیسم و
شرکت ملحق شوند ،بیان کرد :کشورهای اروپایی
در نظر دارند اعتباراتی را برای اینستکس در نظر

نشست ایران با طرفهای اروپایی متعهد در برجام بدون نتیجه  ،پایان یافت

مرگ برجام نزدیک است؟

بین الملل

پوتین ،ترامپ را به روسیه
دعوت کرد

بگیرنــد و میتوانند از طریق آن بــا ایران معامله
انجام دهند.
اصرار اروپاییها در مورد بســته ماندن تاسیسات
هستهای ایران ،نکتهای اســت که در بیانیه اخیر
نشست وین بر آن اصرار ویژهای شد و در حالی که
ایران از همه طرف در محاصره و تحریم اقتصادی
و فشــارهای متحدان آمریکا قرار دارد و بارها از
اروپا برای رفع این وضعیت یاری خواســته است؛
اما تنها چیزی که در بیانیه اخیر به آن اشــارهای
نشده شفافیت در راهکارهای عملی برای اجرای
تعهدات طرفهــای اروپایی اســت و به جای آن
تنها بــر تجهیز و مدرن ســازی نیــروگاه اراک و
تاسیسات فردو تاکید شــده است؛ بی راههای که
اروپا همواره طی دو سال اخیر در آن گام برداشته
و به نظر نمیرسد تصمیمی برای اصالح آن داشته
باشد .همین بیانیه عقیم و بدون دستاورد موجب
شــد تا ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران در
مصاحبهای تاکید کند در صورتی که اروپاییها به

تعهدات شان در برجام پایبند باشند ایران نیز در
این توافق باقی خواهد ماند .سید عباس موسوی
گفت :اما اگر ما نتوانیم از ایــن موضوع اطمینان
یابیم ،خروج از توافق هســتهای و اتخاذ گامهای
دیگر از جمله گزینههای ایران خواهد بود .بیانیه
پایانی نشست اخیر نشــان داد به رغم راه افتادن
آرام و کم رمق اینســتکس؛ اما اروپاییها تمایلی
به حمایت علنی از ایران ندارند این در حالی است
که ایران همچنان در مرکز رایزنیهای سیاســی
در دنیا قــرار دارد و برخی از کشــورها از عواقب
تحریم ایران و تاثیر ســوء بر اقتصاد و امنیت خود
بسیار نگران هستند .سران کشــورهای صنعتی
در حاشیه اجالس گروه  20در دیدارهای خود با
ترامپ تالش کردند تا به نحوی موضع آمریکا در
مورد ایران را اصالح کنند .رییس جمهور هند در
دیدار با ترامپ به صراحت اعالم کرده است که هر
گونه تنش در خلیج فارس بر اقتصاد و منافع ملی
این کشور تاثیر مستقیم خواهد داشت ،همچنین

معاون وزیر خارجه هند در مورد این دیدار گفته
است :تمرکز اصلی میان رهبران دو کشور در این
دیدار بیشــتر بر چگونگی ثبات در منطقه بود و از
آنجا که حدود هشــت میلیون شهروند هندی در
کشــورهای خلیج فارس مشــغول به کار هستند
آرامش منطقه از نظر هندیها حائز اهمیت است.
از سوی دیگر «برهم صالح» نخست وزیر عراق که
برای اولین بار طی چند دهه اخیر به انگلستان سفر
کرده است اعالم کرد ایران و رایزنی در مورد آینده
خاورمیانه یکی از اصلیترین محوریهای مذاکره
با مقامات انگلیسی خواهد بود .معادالت امروز در
خاورمیانه به سمت و ســوی مقابله بیشتر ایران با
آمریکا پیش میرود .در حالی که اغلب کشورهای
خاورمیانــه از این تقابل نگران هســتند؛ آخرین
حربه از مذاکرات بی پایان طرفهای ایران با اروپا
نیز نشــان داد که اروپا نه میتواند و نه میخواهد
این وضعیت بحرانی را به ســوی آرامش هدایت
کند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن استقبال از رویکرد رییس قوه قضاییه در خصوص شفاف سازی حسابهای
این قوه  ،گفت :رییس پیشین قوه قضاییه شفافسازی حسابهای قوه قضاییه را برنتابید و آن را توهین به خود تلقی
کرده و حتی علیه آقای محمود صادقی اعالم جرم کرد .علی مطهری با اشــاره به توضیحات رییس قوه قضاییه در
خصوص شفافسازی حسابهای این قوه ،عنوان کرد :توضیحات رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه درآمد و هزینه
کرد حسابهای قوه قضاییه در پایان هر سال به اطالع عموم میرسد ،رویکرد مثبتی است که اخیرا از سوی آقای
رییسی عنوان شد .وی افزود :اساسا سوال مجلس و محمود صادقی از قوه قضاییه نیز همین مسئله بود که صورت
هزینهکرد این حسابها و سود ناشی از آن به مجلس اعالم شود که رییس پیشین قوه قضاییه این سوال را برنتابید.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی ادامه داد :نیت مجلس این بود که هزینه کرد این حسابها شفاف
شود و قول رییس قوه قضاییه برای شفاف سازی در این حوزه جای تقدیر دارد.

دفتر رییس مجمع تشــخیص مصلحت نظام به شایعات منتشر شده توســط خبرگزاری دولت پاسخ داد .در
توضیحات آمده است :خبر خبرگزاری رسمی دولت در مورد معاون اجرایی سابق حوزه ریاست و حضور وی در
مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه آیت ا ...آملی الریجانی ،کذب محض است و معلوم نیست چرا خبرگزاری
رسمی دولت که با بیت المال اداره میشود و وابســته به دولت است ،باید چنین شایعات کذبی را انتشار دهد.
همچنین اتهاماتی به معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه زده شده که کذب بودن آن برهمگان آشکار
است  .اینگونه اتهام زنی یک طرفه و محاکمات رسانهای بدون اینکه متهم بتواند از خود دفاع کند کاری خالف
شرع ،خالف قانون و خالف اخالق است .برخی از اتهامات مطرح درمورد معاون اجرایی حوزه ریاست قبال در
دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود .رییس قوه قضاییه پیشین هم خود مستقال آنها را بررسی و
ن برای وی محرز شده بود.
خالف بودن آ 

چهره ها
عضو شورای مرکزی فراکسیون والیی:

هدایتا ...خادمی
نماینده مجلس:

حرف و عمل اصالحطلبان

ضد انقالب ،کاهش یافته است

با هم تناقض دارد

دبیر عالی جامعه روحانیــت مبارز اظهار کرد :اکثر
مطالب سوء منتشر شــده علیه ملت و نظام توسط
منافقین صورت میگیــرد .مصطفی پورمحمدی
افزود :تمامی جاسوســیها از ایران برای آمریکا و
مطالب سوء منتشر شــده علیه ملت و نظام توسط
منافقین انجام شده اســت .وی تصریح کرد :ملت
ایران ســرمایههای بزرگ وخدمتگزاران صادق و
شایسته ازجمله شهیدان بهشتی ،مفتح ،مطهری
و شــهدای محراب را به خاطر کینه توزی منافقان
از دست داده است .مشاور رییس قوه قضاییه گفت:
نفاق چیزی جز آشــوب ،اختالف افکنی و ضربه به
نظام نتیجهای ندارد .وی ادامه داد :طبق اطالعات
دستگاههای امنیتی کشور طی  ۴ماه گذشته تعداد
تجمعات داخل کشور  ۴۰درصد و تعداد پاسخگویی
به فراخوانهای ضد انقالب  ۹۰درصد کاهش یافته
که این نشــان از باال رفتن وافزایش فهم مردم در
تحلیل مشکالت داخلی ،وضعیت جهانی و شناخت
دشمنان ،انسجام و اعتماد ملی است.

عضو شورای مرکزی فراکســیون والیی مجلس،
اختالفــات روحانــی و جهانگیــری را دعــوای
زرگــری انتخاباتی خواند و گفــت :اصالحطلبان
حاضر نیســتند حتی برای آینده سیاسی خود از
پستهای مدیریتی صرف نظر کنند نمونه آن هم
تصدی وزارت آموزش و پرورش است؛ سرپرست
فعلی ایــن وزارتخانه که گزینه دولــت به عنوان
وزیر پیشنهادی است عضو شــورای مرکزی یک
تشکل اصالحطلبان است .سید احسان قاضیزاده
هاشــمی با بیان اینکــه اصالحطلبــان در قبال
حمایت از دولت در انتخابات در ریاست جمهوری
امتیازاتــی حداکثــری از دولت گرفتنــد ،اظهار
داشــت :اصالحطلبان به خاطر مقاصد انتخاباتی
نمیخواهند پای عملکرد دولت بایســتند .عضو
شــورای مرکزی فراکســیون نمایندگان والیی
مجلس با بیان اینکه حرف و عمل اصالحطلبان با
هم تناقض دارد گفت :اصالحطلبان حرف جدایی
میزنند؛ اما در عمل به دولت نزدیکتر میشوند.
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روحانی :باید به داد تفکیک
قوا برسیم

«گوش شنوا» « ،صبر» و
«قاطعیــت و اقتدار»توصیه
رهبر انقالب به دستگاه قضا

حمایت علی مطهری از اقدام «رییسی»

پاسخگویی به فراخوانهای

معمای «نفوذ» در نفت

یارگیری سیاســیون از
نامزدهای شورایاری!

واکنش دفتر آیت ا ...آملی الریجانی به ادعای خبرگزاری دولت

دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز :

پیشخوان

تیم فعلی وزارت نفت ،مخالف
ساخت پاالیشگاه است

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت :تیمی که
در حال حاضر در وزارت نفت حضور دارد18 ،
سال پیش هم حضور داشت و این تیم مخالف
تبدیل نفت خام به فرآورده با ارزش دیگری بود.
هدایتا ...خادمی ادامه داد :همان موقع بحث
بود که باالخره شما این نفت را خام نفروشید،
آن را تبدیل به فرآورده هــای باارزش دیگر از
جمله بنزین کنید ولی دوستان می گفتند که
واردات بنزین خیلی ســودمند است .خادمی
گفت :بنابراین خود ما این فضا را ایجاد کردیم
که تحریم اثرگذار باشد .از آن طرف در تحریم
قبلی کارهایی کردیم یا فضایی داشتیم که می
توانســتیم به هر حال نفت خود را بفروشیم،
درآمد داشته باشــیم و کشور را بچرخانیم؛ اما
در حال حاضر تیمی در وزارت نفت وجود دارد
که کاری کردند که اگر این بار تحریم شــدیم
نتوانیم این نفت را هم بفروشیم.

zayanderoud8108@gmail.com
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حشمت ا ...فالحت پیشه
عضو کمیسیون امنیت ملی:

کرملین گزارش داد ،مذاکرات بین رؤسای جمهوری
آمریکا و روسیه در نشســت گروه  ۲۰در محیطی
«بسیار ســازنده و مثبت» برگزار شــد .دیمیتری
پسکوف ،سخنگوی کرملین گفت :دونالد ترامپ و
والدیمیر پوتین ،رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه
گفت وگوهایی را دربــاره موضوعات مختلف انجام
دادند که بســیار مثبت و ســازنده بود .سخنگوی
کرملین در ادامه گفت ،پوتین از ترامپ دعوت کرد
تا در مراسم هفتاد و پنجمین سالگرد پایان جنگ
دوم جهانی در مسکو که ســال آتی میالدی برگزار
میشــود ،شــرکت کند و ترامپ نیز این دعوت را
پذیرفته است.

امارات حضور نظامی خود
در یمن را کاهش میدهد
به گزارش رویترز ،امارات حضور نظامی خود در یمن
را کاهش میدهد .منابع میگویند ،حاکم دبی پشت
این تصمیم قرار دارد .این خبرگزاری به نقل از منابع
دیپلماتیک گزارش داد ،امــارات تصمیم گرفته با
توجه به باال بودن تنش در منطقه خلیج فارس حضور
نظامی خود را در یمن کاهش دهد .منابع دیپلماتیک
افزودند ،امارات برخی نیروهای خود را از جنوب بندر
عدن و ساحل غربی دریای سرخ بیرون کشیده است.
به رغم اینکه تعداد نیروهای اماراتی در یمن مشخص
نیست؛ اما یک منبع غربی گفته امارات بسیاری از
نیروهایش را از یمن خارج کرده است.

سانسور کلمه توهینآمیز
«جانسون» درباره فرانسویها
شبکه بیبیسی به درخواســت مقامات انگلیس
ناچار شــد کلمه توهینآمیز وزیر خارجه پیشین
این کشور درباره فرانسه را که موضعی سختگیرانه
درباره برکســیت داشــت ،حذف کنــد .بوریس
جانســون ،وزیر امور خارجه پیشــین انگلیس و
نامزد کنونی ســمت نخســتوزیری این کشور،
زمانی که ترزا می مشغول مذاکره با اتحادیه اروپا
برای رســیدن به توافق بود ،در واکنش به موضع
سختگیرانه فرانســه در مذاکرات برکسیت گاف
بزرگی داد و این کشــور را «پِشکل» خطاب کرد.
جانســون این ســخنان را در زمانی که وزیر امور
ی بوده ،ایراد کرده است.
خارجه دولت ترزا م 

واکنش کرهشمالی به پیشنهاد ترامپ:

خیلی جالب است!

جهانگیری باید پاسخگوی
عملکرد دولت باشد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بابیان اینکه
جهانگیری و روحانی باید پاسخگوی عملکرد
دولت باشند ،گفت :عدهای میخواهند دولت
را به ورشکستگی بکشــانند تاخودشان پیروز
انتخابات باشند .حشمت ا ...فالحت پیشه در
خصوص اختالفات اخیر روحانی و جهانگیری
گفت :روحانی و جهانگیری به صورت مشترک
دولت دوازدهم را شــکل دادند و در انتخابات
و طی رقابتهای انتخاباتــی نیز در یک قالب
شــرکت کردند به همین جهت باید تا انتهای
دولت با هم بوده و پاســخگوی عملکرد خود
باشند .وی ادامه داد :جهانگیری و روحانی باید
به عنوان یک کل مشترک ،پاسخگوی عملکرد
دولت باشند .فالحت پیشهگفت :کسانی که
مانع شــکلگیری حزب در کشور میشوند
عامل همه مشکالت هستند ،سیاست مردان
میآیند و میروند و احزابی باقی میمانند.

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

کره شمالی اعالم کرد ،پیشنهاد ارائه شده از سوی
رییسجمهوری آمریکا در خصوص دیدار با کیم
جونگ اون« ،پیشنهادی بســیار جالب» است.
رییسجمهوری آمریکا بــه تازگی از تمایل خود
برای دیدار با رهبر کرهشــمالی در جریان سفر
پیش روی خود به کرهجنوبی سخن گفت .معاون
وزیر امور خارجه کرهشــمالی در واکنش به این
اقدام گفت :ما این اقدام را به عنوان پیشــنهادی
بسیار جالب تلقی میکنیم؛ اما هنوز این پیشنهاد
را به طور رسمی دریافت نکردهایم.

صدور دستور بازداشت اتباع
ترکیه در لیبی
ســخنگوی ارتش ملی لیبی اعــام کرد ،ارتش
دستورات بازداشت همه اتباع ترکیه در لیبی را
صادر کرده اســت .احمد المسماری ،سخنگوی
نیروهای موســوم به ارتش ملی لیبی در نشست
خبری در شهر بنغازی گفت ،ترکیه و قطر به نفع
دولت توافق ملی لیبی در طرابلس مداخله هوایی،
زمینی و دریایی دارند .وی افزود :طرح تشــکیل
گروه «تروریستی» اخوانالمســلمین در لیبی
را نابود میکنیم .المســماری ادامه داد :ترکیه از
نیروهای دولت توافق ملــی لیبی طی یورش به
شهر غریان با پهپادها حمایت هوایی میکند.
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کافه اقتصاد

شــاخص بورس در جریان معامالت بازار سرمایه
در نخستین هفته تابستان امسال با  ۱۳۶۹۸واحد
افزایش ،معادل  ۵.۸۳درصد افزایش را به ثبت رساند.
در جریان معامالت بورس اوراق بهــادار تهران در
نخستین هفته تیرماه امسال تعداد  16379میلیون
انواع اوراق بهادار  62051میلیــارد ریال در بیش
از یک میلیون و  901هــزار دفعه مورد معامله قرار
گرفت که به ترتیــب  27 ،28و  6درصد کاهش را
نسبت به هفته قبل خود تجربه کردند .این درحالی
اســت که در این مدت تعداد  337میلیون واحد از
صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس
تهران به ارزش کل بیش از  3507میلیارد ریال مورد
معامله قرار گرفت که به ترتیــب با  13و  12درصد
افزایش همراه شدند.

احتمال افزایش قیمت دالر در
روزهای آینده
ایســنا به نقل از رویترز نوشــت :با محتمل بودن
کاهش نرخ بهره توســط بانک مرکزی آمریکا در
روزهــای آینــده ،ارزش دالر در برابر همتایانش
افزایش می یابد .پــس از آنکه جروم پاول ،رییس
بانک مرکزی آمریکا اعالم کرد کــه این بانک در
سیاست گذاریهای خود تحت فشار خارجی قرار
نخواهد گرفت و تنها آمارهای اقتصادی از وضعیت
کالن را مد نظر خواهــد داد ،امید معامله گران به
کاهش نیافتن شدید نرخ بهره در نتیجه فشارهای
دونالد ترامپ به فدرال رزرو افزایش یافت.

ورود ماست و دوغ به عراق
ممنوع شد
دبیرکل اتاق بازرگانی مشــترک ایــران و عراق از
ممنوع شدن واردات ماســت و دوغ به کشور عراق
خبر داد .ســید حمید حسینی با اشــاره به گالیه
برخی صادرکنندگان به عراق نســبت به افزایش
تعرفه ورود برخی کاالها به این کشــور و احتمال
کاهش این تعرفهها از سوی دولت عراق اظهار کرد:
آنچه به نظر میرسد بعید اســت که دولت عراق به
سمت کاهش تعرفههای وارداتی پیش رود .دبیرکل
اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت :سیاست
کشــور عراق در حال حاضر به شکلی است که اگر
تشخیص دهند کاالیی را میتوانند در داخل عراق
تولید کنند و قابلیت تولید در این کشــور را دارد،
مشمول سیاستهای جدید قرار میدهند .حسینی
گفت :به عنوان نمونه ،در حالیکه ورود خامه ،شیر و
شیرخشک به این کشور ممنوع نشده ،واردات ماست
و دوغ به کشور عراق ممنوع شده و عراقیها ترجیح
دادهاند ماســت و دوغ مورد نیازشــان را خودشان
تولید کنند.

در حالیکه نشســت اعضای برجام با ایران تقریبا
بدون هیچ دســتاورد خاصی پایان یافت ،انتشــار
آخرین آمار از تجارت ایران با کشــورهای اروپایی
متعهد در برجام نشــان میدهد در ماههای اخیر،
تجارت این کشــورها بــا ایران به شــدت کاهش
یافته است .از ســوی دیگر واردات برخی از اقالم
غیر ضروری و عجیب از این کشــورها به ایران در
مقابل صادرات اقالم سنتی و کمتر سودآور به این
کشورها ،بسیار تعجب برانگیز است .در این گزارش
به بررسی آماری تجارت خارجی ایران با سه کشور
اروپایی شریک در برجام میپردازیم.
انگلیس :از غذای گربه تا مداد تراش!
انگلستان هیچگاه شــریک تجاری مهمی برای ما
نبوده اســت .نه تنها صادرات به این کشــور ،بلکه
واردات از آن هم همیشه محدود بوده؛ اما بررسی
آمار نشان میدهد صدها هزاران دالر صرف واردات
برخی از عجیبترین کاالها ماننــد غذای گربه از
این کشور شده است .بر اساس اعالم امیر هوشنگ
امینی رییس اتاق مشترک ایران و انگلیس ،مجموع
صادرات به انگلستان در سال  ۹۷رقمی معادل ۲۱
میلیون و  ۳۳۲هــزار و  ۶۹۸دالر بوده که از طریق
 ۲۶گمرک کشور انجام گرفته است .میزان واردات
در سال  ۵۴۸، ۹۷میلیون و  ۱۵۶هزار و  ۶۴۲دالر
اعالم شده اســت .بر اســاس این ارقام ،واردات از
انگلستان به ایران بیش از  ۲۶برابر صادرات ایران به
انگلستان بوده است .بیشترین میزان صادرات در
گمرک شهید رجایی به صادرات میلههای آهنی یا
فوالدی تعلق دارد .میزان صــادرات این میلهها از
گمرک شــهید رجایی  ۵میلیون و  ۷۸۸هزار دالر
بوده است .پس از فوالد ،کفپوش ،مواد پتروشیمی،
زعفران و خرما ،بیشترین کاالهای صادراتی ایران به
این کشور بوده است .در مقابل بیشترین واردات از
انگلیس ،شامل تجهیزات و ماشین آالت همچنین
واردات غذای دام میشد .از مجموع  ۴۰۴میلیون
دالر ۱۳۱ ،میلیــون دالر به واردات لوبیای ســویا
و  ۶۸میلیون دالر به واردات کنجاله ســویا تعلق
دارد .مولدهــای دارای موتور پیســتونی ۶ ،هزار
دالر صابون مایع قراضــه و ضایعات باتری از دیگر
کاالهای وارداتی بوده است .همچنین سهم پوشاک
و مواد آرایشی در واردات ایران از انگلیس نیز سهم

برای اولین بار در ایـران ،صفحات مسی قالبهای
ریختهگری مداوم به روش پاشش حرارتی ()HVOF
پوشش دهی شد و عمر کاری این صفحات از  30به
 70هزار تن تختال افزایش یافت .رییس تعمیرگاه
ریختهگری مداوم فوالد مبارکــه ضمن اعالم این
خبر و با بیان اینکه فرآیند ســرد شــدن و تشکیل
تختال با قالب اولین تجهیز ماشینهای ریختهگری
مداوم آغاز میشود ،افزود :به عبارت دیگر مهمترین
و حســاسترین مرحله تولید تختــال ،کنترل و
نظارت بر نحوه شــروع انجماد مواد مذاب اســت و
این خنک کاری را آب دمیــن در گردش صفحات
مسی قالبها انجام میدهد .روحا ...بیرانوند تصریح
کرد :فلز مس هدایت حرارتی بســیار زیادی دارد و
بهخوبی فوالد مذاب را ســرد میکند؛ اما به لحاظ
خواص مکانیکی ،فلزی بسیار ضعیف است و به علت
داشتن سختی و تراکم کم ،در زمان کوتاهی دچار
فرسایش و ترکهای فراوان میشود و ممکن است
به تختالهای تولیدی آسیب بزند.
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اطالعات اتاق بازرگانی آلمان نشان
میدهد حدود  60شرکت آلمانی
هنوز با ایران تجارت دارند ولی بیشتر
با کارکنان محلی کار میکنند
 ۲۳۰میلیون دالر بوده اســت؛ هر چند صادرات به
آلمان از نظر وزنی  ۱۵۳.۵درصد رشد یافته ولی از
نظر ارزشی  ۲۷.۷درصد کاهش را ثبت کرده است.
زعفران ،خرما مضافتی ،مغز پسته ،پسته با پوست
تازه ،شیره عصاره شیرین بیان ،مربا و ژله ،شیرینی و
هندوانه مهمترین کاالهای صادراتی ایران به آلمان
در چهار ماهه نخست امسال بودند .بررسی جداول
آماری گمرک نشان میدهد که در چهار ماه نخست
سال گذشته ،آلمان سه هزار و  705کیلوگرم مربا و
ژله به ارزش  12هزار و  127دالر از ایران وارد کرد.
فرانسه :دفتر مشق – فندک جیبی
بر اساس اطالعات تجارت خارجی ایران ،مبادالت

رییس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فرآوردههای چوبی:
رییس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان و عرضه کنندگان فرآوردههای چوبی گفت :قوانین موجود ،درست اجرا
نمیشود و باید با ادارات دولتی بجنگیم تا کارمان انجام شود .مهرداد صالحی اظهار کرد :اجرایی نشدن قوانین ،یکی
از مشکالت اساسی ماست .قوانین در حوزه مالیات و راه و ترابری درست اجرا نمیشود که متاسفانه موانعی در تولید
ایجاد میکند و باید با ادارات دولتی بجنگیم تا کارمان راه بیفتد .هر کاری که میخواهند انجام دهند ،پایلوتش را
در اصفهان اجرا میکنند و محل آزمون و خطا همیشه اصفهان اســت .جدیدا نیز استفاده از کدپستی برای ارسال
کاال الزامی شده و عمال دست تولید کننده اصفهانی بسته و دست تولیدکنندگان در تهران باز است .وی درخصوص
دولت الکترونیک گفت :با  ۵۰نفر کارگر ،خط تولید بنده خوابیده تا دولت الکترونیک کارم را راه بیندازد؛ البته دولت
الکترونیک جلوی قاچاق را گرفته و به سمت شفافیت رفته؛ اما اجرایی شدن و هر روز به روز شدنش،ما را اذیت میکند.

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان گفت :با توجه به وضعیت مناســب آب و مراتع در استان اصفهان و
کوچ عشایر ،قیمت دام زنده در ماههای خرداد ،تیر و مرداد از  58هزار تومان به  38هزار تومان میرسد.
مختار اســفندیاری عنوان کرد :عشــایر امســال با افزایش  20درصدی تولید لبنیات  50هزار تن انواع
محصوالت لبنی را تولید کردند و تولید محصوالت صنایعدســتی عشــایر اســتان اصفهان از  30هزار
مترمربع به  40هزار مترمربع رسیده اســت .وی با بیان اینکه قاچاق دام توسط افرادی بیرون از جامعه
عشــایری اتفاق میافتد ،تصریح کرد :قاچاق دام در عشایر بسیار کم است ،عشایر با دام زندگی میکنند
و شغل آنها به دام وابسته است ،خانوادهای که صد رأس دام مولد دارد به هیچ قیمتی حاضر به فروش آن
نیست.

دست تولید کننده اصفهانی بسته است

نمایشگاه

افزایش عمر صفحات مسی
ریختهگری در فوالد مبارکه

قابل توجهی است .مجموع  ۱۹۸هزار دالر پوشاک
و  ۳۱۱هزار دالر لوازم آرایشــی از ایــن طریق به
ایران وارد شده است ۲۵.هزار دالر میوه کنسانتره
و تغلیظ شده ۴۵ ،هزار دالر غذای سگ و گربه و ۵
هزار دالر مداد تراش نیــز از انگلیس به ایران وارد
شده است!
آلمان :مربا-ژله
وضعیت تجارت ایــران و آلمان نیز چندان تعریفی
ندارد؛ این در حالی است که آلمان همواره یکی از
شرکای تجاری و اســتراتژیک ما در اروپا بوده .بر
اســاس آمار میزان تجارت در ماههای اخیر با این
کشور به نصف رسیده اســت .بر این اساس تجارت
ایران و آلمان در  ۴ماهه نخست سال جاری میالدی
 ۴۹درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش
داشته اســت .اطالعات اتاق بازرگانی آلمان نشان
میدهد حدود  60شــرکت آلمانی هنــوز با ایران
تجارت دارند ولی بیشــتر با کارکنــان محلی کار
میکنند .صادرات بدون نفت خــام ایران به آلمان
در دوره زمانی اعالم شده  ۱۱۲هزار تن و به ارزش

با فرانسه در ده ماه اخیر بیش از  ۲۸درصد کاهش
داشــته اســت .میزان واردات ایران از فرانسه در
مدت زمان مورد اشــاره  ۷۹هزار تــن و به ارزش
 ۹۹۰میلیون دالر بوده اســت که در مقایسه با ۱۱
ماهه ســال  ۹۶از نظر وزنی  ۳۱.۰درصد و از نظر
ارزشی  ۳۸.۱درصد کاهش داشته است .همچنین
آمار منتشرشده از ســوی اداره اطالعات اقتصادی
اتحادیه اروپا (یورو اســتات) نشان میدهد فرانسه
در سه ماهه نخست امســال تنها  4.3میلیون یورو
کاال از ایران وارد کرده است؛ در حالی که طی مدت
مشابه سال قبل  553میلیون یورو کاال از ایران وارد
کرده بود .بررســی دادههای آماری گمرک ایران
نشــان میدهد بخش بزرگی از صادرات فرانسه به
ایران شامل اقالم غیرضرور یا دارای مشابه داخلی
شــامل مکملهای غذایی ،رژلب ،تیغ و خودتراش
سلمانی ،فندک جیبی ،صابون حمام ،چسب زخم،
دفترچه مشق و شانه و گیره است .بیشترین واردات
فرانســه از ایران هم شامل اســانس گل محمدی،
پسته ،زرشک و زعفران بوده است.

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان:

سود  ۱۰۸میلیونی استخراج هر
واحد بیت کوین در ایران
بلومبرگ با اشاره به استقبال از تولید بیت کوین در
ایران به دلیل برق ارزان نوشت :استخراج هر واحد
بیت کوین در ایران با برق ارزان  ۱۰۸میلیون تومان
سود عاید معدنکار بیت کوین میکند .بیت کوین
 11770دالر در ایران روز جمعه معامله شد که 38
درصد در همین ماه و بیش از  200درصد بهصورت
ساالنه افزایش داشــت .بر این اساس استخراج هر
واحد بیت کویــن  8300دالر یا بــه عبارتی 108
میلیون تومان در ایران درآمد دارد.

تجارت منهای دستاورد

نمایشگاه مسکن و
انبوهسازی
در اصفهان برگزار شد

سنگ تمام نظام مالیاتی
برای حفظ حقوق شهروندی
مودیان مالیاتی()4
اصــل ( :)۵مــودی محترم حــق اعتراض،
شکایت و تجدید نظر خواهی دارد.
شــما ابتدا می توانید از رییس اداره امور
مالیاتی مربوطه بخواهید تا نســبت به حل
اختالف مالیاتی رسیدگی کند.
شــما حق دارید نســبت به مالیات مورد
مطالبه و اقدامات انجام شده اعتراض کرده
و در مراحل مختلف درخواست تجدید نظر
کنید.
جلسه هیئت حل اختالف مالیاتی با حضور
 ۳نفر نماینده رسمی تشــکیل می شود که
یک نفر از آنان مــی توانــد نماینده صنف
منتخب شما باشد.
شــما حق دارید در جلســه هیئت حل
اختالف مالیاتی حضور داشــته و بــا ارائه
توضیحات و تسلیم الیحه از خود دفاع کنید.
رســیدگی مجدد پرونده مالیاتی شــما
منصفانه و حســب مــورد با اجــرای قرار و
ســرانجام صدور آرای مســتند و مستدل،
همراه خواهد بود.
نظام مالیاتــی پشــتیبان نظام
آموزشی
امروزه نقش هــای اجتماعــی و اقتصادی
مالیات و تاثیر آن در تامیــن منابع عمومی
انکارناپذیر است.در بعد اجتماعی مهمترین
هدف از وضع مالیات کاهش فاصله طبقاتی
با توزیع مجدد درآمدهاســت؛ درحالی که
هدف اقتصادی وضع مالیات،تثبیت نوسانات
اقتصادی،تخصیص منابــع بین بخش های
مختلف وکمک به تســریع فرآیند توســعه
است.

بازار

صندل زنانه
86,000
تومان

قیمت دام زنده به  38هزار تومان میرسد

صندل زنانه مدل 000111

65,000
تومان

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان درمورد سومین نمایشگاه مسکن و انبوهسازی ،امالک و مستغالت در اصفهان
گفت :این نمایشگاه میزبان شرکتهای معتبر و بزرگی بود که در حوزه انبوهسازی مسکن فعالیت میکنند .سیداحمد
حسینینیا اظهار کرد :تبیین اهمیت موضوع مسکن و جایگاه نخست آن در رشد ،رکود و توسعه اقتصادی کشور ،معرفی
پهنه وسیع جذب ســرمایه و فرصتهای سرمایهگذاری در پروژههای مسکن و مســتغالت در کشور ،جذب و هدایت
سرمایههای داخلی و خارجی و ...نیز از اولویتهای برگزاری نمایشگاه بود .این نمایشگاه از روز چهارم تیرماه سالجاری
در محل برپایی نمایشگاههای بینالمللی استان واقع در پل شهرســتان آغاز به کار کرد و تا روز هفتم همین ماه ادامه
داشت.

صندل چرم مصنوعی
زنانه مهاجر مدل M33z

27,000
تومان

ارائه مقاله مدیر دفتر مدیریت مصرف
آبفای اصفهان به عنوان تجربه برتر در
نشست ملی سازگاری با کم آبی

ٌٌصندل زنانه نسیم مدل
مهرسا کد 2429

مقاله مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد آبفای اســتان
اصفهان به عنوان تجربه برتر در نشست ملی سازگاری با کمآبی ارائه شد.
این مقاله با عنوان «برنامه اجرایی تصفیه و بازچرخانی آب خاکستری در
ساختمانها» توسط خانم آسیه ســادات مالباشی به صورت سخنرانی در
سومین روز نشست تخصصی سازگاری با کم آبی دروزارت نیرو ارائه شد.در
این مقاله به معرفی و بررســی اجرای پکیج آب خاکســتری در دانشگاه
اصفهان ،ســتاد آبفا و مدرسه سبز شهید کرانی شــهر نجف آباد پرداخته
شده و اقدامات شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در خصوص انعقاد
تفاهمنامه با سازمان نظام مهندسی و اخذ مجوزهای الزم از شورای اسالمی
شهر اصفهان به تفصیل بیان شده است.اضافه میشود شرکت آبفای استان
اصفهان با ارسال  14مقاله و تجربه به این رویداد ملی ،رتبه دوم را به خود
اختصاص داد و لوح تقدیری با امضای وزیر نیرو به مهندس هاشــم امینی
مدیرعامل آبفای استان اصفهان اهدا شد.
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اقتصاد مقاومتی

معرفی اپلیکیشن مالی

رشد خیره کننده بورس
در نخستین هفته تابستان

مرضیه محب رسول

وقتی تجارت باسه کشور صنعتی برتر دنیا به اقالم مضحک مصرفی خالصه میشود؛
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ازمواردقابل ذکردراین اپلیکیشن:
ظرفيتهاي درون زا ،امتياز اقتصاد
راهکارهاي عملياتي کردن اقتصاد
مقاومتي،رشد اقتصادي بر دوش
فناوريهاي نوين،راهکار عملياتي
اقتصــاد مقاومتي،راهبردهــاي
اجرايي شــدن گفتمان اقتصاد
مقاومتي،راهبردهايــي بــراي
مقاومــت اقتصادي در شــرايط
تحريم.
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چهره ها
رییس صنعت ،معدن و تجارت کاشان
بیان کرد:

فعالیت بیش از  ۸۰۰واحد
صنعتی در کاشان

رییــس صنعــت ،معدن و
کاشان
تجارت کاشان گفت ۸۴۳ :واحد صنعتی در این
شهرستان فعال است.
مجید برازنده از احیای  ۱۵واحد صنعتی راکد
در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد :امسال
 ۳۸کارگاه مشاغل خانگی با اعتبار یک میلیارد
و  ۵۰۰میلیون ریال و اشتغالزایی برای  ۳۸نفر
ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه  ۸۴۳واحــد صنعتی در این
شهرستان فعال است ،تصریح کرد ۲۷ :هزار و
 ۳۱۶نفر در واحدهای صنعتی این شهرستان
مشغول به کار هستند.
رییــس صنعــت ،معــدن و تجارت کاشــان
خاطرنشان کرد :اعتبار سرمایه مجوز واحدهای
صنعتی این شهرستان بیش از  ۲۶هزار میلیارد
ریال است.

سرپرست حفاظت محیطزیست
نطنزخبرداد:

جزای نقدی ،سزای شکارچی
کرکس
سرپرست حفاظت محیطزیست
نطنز
نطنز گفت :متخلف شــکار و صید در منطقه
حفاظت شده کرکس ،به پرداخت جزای نقدی
محکوم شــد .علیرضا غالمی اظهار کرد :برای
متخلف شکار و صید در منطقه حفاظت شده
کرکس به اتهــام حمل و نگهداری ســاح و
مهمات غیرمجاز ،حکم قضایی صادر شد.
وی ادامه داد :دادگاه کیفری دو شهر شهرستان
نطنز به استناد بند (ب) ماده ( )۶و ماده ()۱۸
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب
 ۱۳۹۰متهم ایــن پرونده را بــه پرداخت دو
فقره جزای نقــدی به مبلغ هشــتاد میلیون
ریال در حق صندوق دولت و ضبط ســاح و
مهمات مکشوفه به نفع وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح محکوم کرد.
سرپرســت حفاظــت محیطزیســت نطنــز
خاطرنشان کرد :بر اساس قانون مجازات قاچاق
اســلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات
غیرمجاز ،نگهداری و حمل ســاح شــکاری
قاچاق جرم محسوب شــده و به استناد ماده
( )۱۸این قانون اســلحه و مهمات غیرمجاز به
نفع دولت ضبط میشود.

پیشنهاد سردبیر:
جزییات رأی اولیه سلب عضویت عضو شورای شهر خوانسار
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رییس دادگستری شهرستان اردستان خبر داد:

کاهش  28درصدی طالق در اردستان
رییس دادگســتری شهرستان
اردستان
اردستان گفت :از سال گذشته تاکنون ،آمار طالق
در اردستان ،کاهش  ۲۸درصدی داشته است.
محمدرضا کبیری در نشســت خبری ،اظهار کرد:
طی یک سال گذشته حدود  ۹هزار و  ۲۷۷پرونده
در دادگستری این شهرستان ثبت شده که حدود ۹
هزار و  ۶۱پرونده ،مختومه شده است.
وی بــا بیــان اینکــه در اولویت بنــدی موضوع
پروندههای دادگستری اردســتان همچنان مانند
سالهای گذشته ،آمار تکراری است ،افزود :توهین،
تصادفات ،سرقت ،ضرب و جرح عمدی و مواد مخدر
پنج اولویت پروندههای دادگستری است که موضوع
توهین ،حدود  ۳۸درصد افزایش داشته است.
رییس دادگستری شهرستان اردستان با بیان اینکه
امســال در موضوع پروندههای جرائــم با افزایش
پرونده مواجه هســتیم ،گفــت :موضوعاتی مانند
توهین ،تصادفات ،ســرقت ،ضرب و جــرح ،مواد
مخدر ،مطالبه وجه ،تأمین خواسته (توقیف اموال)،
دعاوی خانواده ،مطالبه خسارت و خلعید افزایش
داشته است.
کبیری با بیان اینکه از سال گذشــته تاکنون آمار

کاشان ،میزبان قویترین
مردان استان
کاشان
مدیر عامل سازمان فرهنگی
اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان از میزبانی
این شهرستان از مســابقات قویترین مردان
استان اصفهان خبر داد.
مرتضــی والــیزاده در جمــع خبرنــگاران
اظهار کرد :مســابقه قویترین مردان استان
اصفهان در رشته کندهزنی قدرتی ساعت ۱۹
پنجشنبه_ ۶تیرماه_ در آمفی تئاتر روباز شهر
کاشان برگزارشد.
وی تصریــح کرد :این مســابقات بــه منظور
شناســایی و کشــف اســتعدادها با همکاری
کمیته قویترین مردان هیئت بدنســازی و
پرورشاندام ورزش و جوانان و سازمان فرهنگی
اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان در هشت
وزن به صورت آزاد برگزار شد.
مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی
شهرداری خاطرنشان کرد :به نفرات اول تا سوم
مدال ،حکم قهرمانی و جوایــز ارزنده همراه با
کمربند قهرمانی و به تیمهای اول تا سوم حکم
و کاپ قهرمانی اهدا شد.

رییس اداره میراث فرهنگی
آران و بیدگل خبرداد:

ثبت ملی غذای سنتی
«کاچی» ابوزیدآباد

فقدان نشاط اجتماعی ،دلیل

گرایش جوانان به اعتیاد است

گلپایگان
فرماندار گلپایگان گفت :اعتیاد،
یک پدیده جهانی اســت که باید با ایجاد نشــاط
اجتماعی و فرهنگی ،جوانان را از این پدیده شــوم
دورنگه داریم.حسین یارمحمدیان در همایش روز
جهانی مبارزه با مواد مخــدر اظهار کرد :جمهوری
اســامی در ترانزیت کشور افغانســتان قرار دارد؛
بنابراین باید با تمام توان در عرصه پیشگیری از این
پدیده شوم اقدام شود.وی با بیان اینکه دلیل گرایش
برخی جوانان به پدیده شوم اعتیاد ،فقر فرهنگی و
اجتماعی اســت ،گفت :اعتیاد ،یک پدیده جهانی
اســت و باید با ایجاد نشــاط اجتماعی و فرهنگی
جوانان را از این پدیده شــوم مصــون نگه داریم.
فرماندار گلپایگان با بیان اینکه نیروی انتظامی پیش
قراول جبهه مبارزه با مواد مخدر اســت که تقدیم
شهدای بی شمار در این عرصه ،گواه بر این ادعاست،
گفت :همکاری در مبارزه با مواد مخدر خرد جمعی
را میطلبــد .وی از تاســیس کنگــره  ۶۰با هدف
پیشگیری از اعتیاد در گلپایگان خبر داد و گفت :این

کنگره با جــذب معتادین آموزشهــای الزم را در
جهت پیشگیری از اعتیاد به جوانان ارائه میدهد.
یارمحمدیان خاطرنشان کرد :نهادهای غیر دولتی
شهرستان مانند انجمن همیاران سالمت و ان جی
اوها ورود پیدا کردند و در صورت ورود دیگر مراکز
برای پیشــگیری در جهت اعتیاد جوانان از هر نوع
همــکاری کوتاهی نخواهیم کرد.در ادامه حســن
مرادی رییس اداره بهزیستی گلپایگان با بیان اینکه
معتادین برای تــرک اعتیــاد میتوانند به صورت
رایگان به کنگره  ۶۰مراجعه کنند ،اظهار کرد :یکی
از راههــای مهم درعرصــه مبارزه با مــواد مخدر،
پیشــگیری از گرایش جوانان به پدیده شوم اعتیاد
اســت.وی گفت :برای پیشــگیری موثر از اعتیاد
جوانان الزم است که والدین هوشیاری همیشگی
نسبت به رفتار جوانان داشته باشند.
در پایان همایش از دو پرسنل نیروی انتظامی که در
عرصه مبارزه با مواد مخــدر به درجه جانبازی نائل
شدند ،تقدیر شد.

فرماندار خوانسارخبرداد:

جزییات رأی اولیه سلب عضویت عضو شورای شهر خوانسار
وی جهت رسیدگی به هیئت حل اختالف و رسیدگی به شکایات استان
ارسال شد.
فرماندار خوانســار افزود :پس از پیگیری و بررسی هیئت حل اختالف
استان طبق اظهارت شاکیان که در پرونده مطرح شده بود ،این هیئت
به استناد بند  ۶ماده  92قانون شوراها با قاطعیت و  ۴رأی از چهار نفر
حاضر برای احقاق حقوق شاکیان ،رأی مبنی بر سلب عضویت وی صادر
کرد.وی گفت :حکم سلب عضویت به شورای شهر خوانسار ابالغ شده
است و مراحل قانونی کماکان ادامه خواهد داشت.

فرماندار خوانسار گفت :حکم ســلب عضویت به شورای شهر خوانسار
ابالغ شده اســت و مراحل قانونی كماكان ادامه خواهد داشت.در پی
خبری مبنی بر سلب عضویت یکی از اعضای شــورای شهر خوانسار،
برای واکاوی و صحت و سقم موضوع با فرماندار و این عضو شورای شهر
خوانسار مصاحبهای انجام شد که در ادامه خبر میخوانید.
منصور کمالی فرماندار خوانســار اظهــار کرد :پیرو شــکایت برخی
دستگاههای دولتی ،معتمدین و مردم شهر خوانسار از یکی از اعضای
شورای شهر مبنی بر تخلف از قانون و انحراف از وظایف شوراها ،پرونده

خبر

شورا
رییس شورای شهرستان اصفهان:

برخی مواقع قانون در اصفهان  120درصد انجام میشود
رییس شورای شهرســتان اصفهان گفت :برخی
مواقع در اصفهان دیده شده که قانون  120درصد
انجام میشود و بروکراسی اداری وجود دارد.
پورمحمد شــریعتی نیا در بازدید از مناطق شرق
اصفهان با بیان اینکه مشکالتی که در این بازدید
مطرح شد ،پیگیری خواهد شــد ،اظهار کرد :اگر
منبع درآمد پایداری برای دهیاریها و شوراهای
شهر و روســتا در نظر گرفته شود ،دیگر نیازی به
وابستگی آنها به فرمانداری و بخشداریها نیست.
رییس شورای شهرســتان اصفهان با بیان اینکه
باید تالش کرد دهیاریها هم مانند شهرداریها
نهادینه شــود ،عنوان کــرد :در موضوع مدارس
اصفهان باید اصفهان برخوردار دیده نشود؛ چرا که
مدارسی وجود دارد که قدمت آن بیش از  70سال
است و حتی دو شیفت اداره میشود.
وی با اشاره به مشــاغلی که در روستا ایجاد شده
است ،عنوان کرد :این شغلها باعث گردش مالی
در روستا شده و این یک موفقیت است.
شــریعتی نیا بیان کرد :برخی مواقع در اصفهان

قاب تصاویر

رییــس اداره میــراث
آران و بیدگل
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری آران و
بیدگل گفت :با پیگیری انجام شده در مراسم
ثبت میراث ناملموس کشور در اردبیل ،غذای
کاچی ابوزیدآبادی ثبت ملی شد.
مجید نوری اظهار کرد :در کنار تالش برای ثبت
گویش موسوم به بیذوی شهر ابوزیدآباد در اداره
کل میراث استان اصفهان ،موفق شدیم غذای
کاچی این شهر را در اردبیل به میراث ناملموس
کشــور اضافه کنیم.وی افــزود :کاچی ،غذای
سنتی منطقه کویری ابوزیدآباد است که معموال
در فصل زمستان در مراســم مهمانی استفاده
و از گوشــت ،پیاز،گندم و بلغور ذرت تشکیل
میشود.نوری ادامه داد :شهر ابوزیدآباد ،دارای
فرهنگ ،گویش و آداب کهن در منطقه اصفهان
است که دارای طبیعتی بکر و فرهنگ ایرانی،
اسالمی اصیل است.

طالق در شهرستان اردستان کاهش  ۲۸درصدی
داشــته اســت ،تصریح کرد :همچنیــن مطالبه
مهریه کاهش  ۴۴درصدی داشــته که شاید نحوه
تغییر مطالبه مهریه در کاهــش آن بی تاثیر نبوده
است.
وی با بیان اینکه در شهر اردســتان دفتر خدمات
قضایی وجود ندارد ،افزود :راه انــدازی این دفتر تا
حدود زیــادی از رفت و آمدهای مــردم به دادگاه
جلوگیری میکند که مســئوالن اســتان باید در
این خصوص ،اقدام کنند .همچنین تشــکیل دفتر
مصلحان خیر خانواده در حال پیگیری و اقدام است.
رییس دادگستری شهرستان اردستان با بیان اینکه
شورای پیشــگیری از وقوع جرم تقریبا به صورت
فصلی در دادگستری اردســتان برگزار شده است،
خاطرنشان کرد :در این شورا ،اعضای شورای تأمین
و ادارههای فرهنگی شهرستان ،عضویت دارند.
کبیری با بیان اینکه میانگین زمان رســیدگی به
پروندهها در دادگستری اردســتان یک ماه است،
گفت :بیشترین دالیل پروندههای طالق موضوعات
اقتصادی و مواد مخدر است و بیش از  50درصد آن
به صورت توافقی است.

فرماندار گلپایگان:

L

دیده شده که قانون  120درصد انجام میشود و
بروکراسی اداری وجود دارد؛ درخواستهایی مانند
ایجاد ناحیه صنعتی و کارگاهی و تسریع صدور در
روند اجرای پروانهها برای روســتاها هم پیگیری
خواهد شد.تعدادی از اعضای شورای شهرستان
اصفهان از برخی روستاهای شرق اصفهان بازدید
کردنــد و از نزدیک صحبتهای مســئوالن این
روستاها را شنیدند.

تشییع شهدای تازه تفحص
شده دفاع مقدس بر دستان
مردم شهر ورزنه

E-MAI

zayanderoud8108@gmail.com

مدیرکل مدیریت بحران استان:

حریق ۳۰ ،هکتار از اراضی بیدهند نطنز را سوزاند
مدیرکل مدیریت بحــران اســتان اصفهان گفت:
 30هکتــار از اراضی بیدهند نطنــز ،طعمه حریق
شد.منصور شیشه فروش اظهار کرد :حریق عصر روز
جمعه در  30هکتار از اراضی تحت پوشش حفاظت
محیط زیســت واقع در منطقه بیدهند شهرستان
نطنز با تالش تیمهای امــدادی نیروهای محلی و
یگان حفاظت منابع طبیعی اطفا شد.
وی افزود :از ابتدای سال جاری تاکنون در اثر وقوع
 14فقره حریق در مراتع و اراضی محیط زیست در
مناطق غرب ،جنوب و شمال استان به  42هکتار از
پوشــش گیاهی این مناطق آسیب وارد شده است.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه
داد :با توجه به بارشهای بهاری و پوشــش گیاهان
مرتعی در بیش از دو میلیون هکتار از مراتع استان،
گرمی هوا و مستعد شدن شرایط برای وقوع حریق
در مراتع الزم است گردشــگران و ساکنین مناطق
ضمن مراقبت از این منابع با ارزش از روشن کردن
آتش در پوشــشهای گیاهی مرتعــی جنگلهای
طبیعی و دست کاشــت و باغات و مزارع خودداری

کنند.شیشه فروش تاکید کرد :سال گذشته در اثر
حریق  173هکتار از مراتع طعمه حریق شد .ایجاد
پایگاههای اطفای حریق ،تقویت تیمهای گشــت و
حفاظت از مراتع تشــکیل تیمهای محلی مراقبت
و ارائه آموزشهــای الزم در حفــظ ذخایر گیاهی
مراتع از اقداماتی است که جهت پیشگیری از حریق
توسط منابع طبیعی و دستگاههای ذیربط استان
اجرایی شده است.

حاجی دلیگانی :الریجانی هرجا
الزم باشد ،مجلس را دور میزند
نماینده مردم شاهینشهر ،میمه و برخوار با بیان
اینکه الریجانی هر کجا الزم باشــد مجلس را دور
میزند ،گفت :یکی از مصداقهــای این اتفاق در
تصویب قانون بود و دیگری در برجام انجام شد که
ظرف  20دقیقه نگذاشت هیچ پیشنهادی مطرح
شود و رأی گرفت.
حســینعلی حاجیدلیگانی اظهار کرد :کسی که
به بیتالمال دست اندازی کرده و با سوء استفاده
و رانت پول از بیتالمال جمعآوری میکند و این
اموال را در ملک خودش میآورد ،باید این اموال
رابه بیتالمال بازگردانــد و همین موضوعات در
مجلس مورد بحث و بررســی قرار گرفت.نماینده
مردم شاهینشــهر ،میمه و برخوار تصریح کرد:
پیشنهاد بنده این بود که این اموال به خزانه بیت
المال برود و هر ساله صرف فقر زدایی و اشتغالزایی
در کشور شود.وی افزود :رییس مجلس در رفتار
خود بر خالف سوگند و آیین نامه عمل کرد و نتیجه
عملکردش این شد که اموالی که قرار بود صرف فقر
زدایی و اشتغال شود ،از قانونی که در حال تصویب
بود ،حذف شد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه و
محاسبات مجلس اذعان کرد :یکی دیگر از موارد
منفی در عملکرد الریجانی ،در بحث اضافه شدن
حقوق کارمندان دولت بود که موضوع را به نحوی
در مجلس مصوب کرد کــه اکنون ایراد مهمی به
آن گرفته شــد.وی در پایان گفت :در این قانون،
مجلس اشــتباه را در دو مرحله انجــام داد؛ یکی
اینکه از درب پشتی متنی را آوردند و بعدا به عنوان
مصوبه تحمیل کردند و دوم اینکه بعد از آنکه دولت
گفته بود حقوق مدیران باالتر از هفت برابر حداقل
حقوق نباشد ،الریجانی ایراد گرفت و باعث شد که
هرچقدر حقوق مقامات بخواهد اضافه شود ،مانعی
نداشته باشد.

اخبار

برگزاری جشن گلریزان برای
انجمن خیریه بیماران خاص در
شاهینشهر
در جشن گلریزان انجمن خیریه بیماران خاص
مهر شهرستان شاهینشهر و میمه  ۱۰۶میلیون
تومان جمعآوری شــد.محمد باقــر منافیان -
بنیانگذار انجمــن خیریه بیمــاران خاص مهر
شاهینشهر ،در مراسم جشــن گلریزان با تقدیر
از حمایت خیران گفت :در جشن گلریزان مبلغ
 ۱۰۶میلیون تومان وجه ،به صــورت تعهدی و
نقدی برای حمایت از بیماران سرطانی و بیماران
خاص شهرستان جمعآوری شد.
منافیان ســرطان را رشــد بیرویه ســلولها و
یاغیگری سلولی معرفی کرد و افزود :در سال ۹۲
این انجمن فعالیت رسمی خود را با  ۴۸بیمار در
راستای انتقال تجربیات خود از بیماری سرطان
و دادن روحیه و انگیزه به بیماران در شهرستان
آغاز کرد.وی تعداد بیماران زیر پوشش کامل این
انجمن را  ۴۸۰بیمار سرطانی اعالم کرد و افزود:
اکنون عــاوه بر بیماران ســرطانی ۱۴۰ ،بیمار
مبتال به اماس ،دیابت ،بیماران کلیوی و بیماران
قلبی در حمایت این انجمن هستند.
موسس انجمن خیریه بیماران خاص مهر با اشاره
به خرید زمین برای احداث مرکز درمانی بیماران
ســرطانی در شهرســتان ،گفت :برای احداث و
تجهیز مرکز درمانی نیازمنــد کمک و همراهی
خیران هستیم.

برگزاری هشتمین یادواره
شهدای دفاع مقدس در شهر گز
هشتمین یادواره شــهدای شــهر گز در حالی
برگزار شــد که در این آیین ،پیکر شهید حسین
خســروی در آغوش مردم شــهید پرور گز قرار
گرفت.سرتیپ امیر دربندی روایتگر دوران دفاع
مقدس ،در هشتمین یادواره شهدای گز با اشاره
به بازگشت پیکر شهید خسروی به وطن گفت :در
دنیا جنگهای زیادی رخ داده و با پایان جنگ ،یاد
آنان از خاطر محو شــده است؛ اما خاطرات دفاع
مقدس ما همچون گنجینهای در کتابها ،فیلمها
و اشعار حفظ شده و حتی بعد از  ۳۷سال همچنان
یادوارهها و آیینهای مختلفی برای تکریم شهدا،
جانبازان ،ایثارگــران و آزادگان جنگ تحمیلی
برگزار میشــود.وی اظهار کرد :شهیدان گمنام
اکثرا در مناطق خاص وصعــب العبور همچون
باتالقها و میادین مین و غیر قابل دســترس از
جبهههای نبرد حق علیه باطــل بودند و حدود
یکهزار و  ۲۰۰نفر برای تجسس و یافتن شهدای
گمنام در جنگ تحمیلی شهید شدند.

آیین تشییع نماینده
مردم نطنز در مجلس
شورای اسالمی
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اخبار

هشدار پلیس در مورد
کالهبرداری با عنوان« فروش
خودروی خارجی »
رییس پلیس راهور ناجا با اشاره به کالهبرداریهایی
که با عنوان فــروش خودروی گــذر موقت انجام
میشود ،گفت :خرید و فروش خودرو با پالک گذر
موقت امکان پذیر نیســت .هادیان فر ادامه داد :به
اســتناد ماده  50و  78قانون گمرک کشور ،برای
خودروهای گذر موقت ،امکان نقل و انتقال و خرید
و فروش وجود ندارد .وی خاطر نشان کرد :متاسفانه
در برخی از ســایتها آگهیهایی با عنوان «نقل و
انتقال» یا « خرید و فروش خودروهای دارای پالک
موقت» دیده میشــود که باید بگویم امکان چنین
فرآیندی وجود ندارد و برخی از افراد سودجو به دنبال
کالهبرداری هستند.

استخدام مدلینگ؛ نقشه شوم
برای اخاذی از دختر جوان
رییس پلیس فتای اســتان اصفهان از شناسایی و
دستگیری فردی که با شگرد انتشار آگهی استخدام
مدلینگ خانم اقدام به تهدید و اخاذی از دختر جوان
کرده بود ،خبر داد .مصطفــی مرتضوی اظهار کرد:
در پی شــکایت دختر جوان مبنی بر اینکه با هدف
فعالیت در زمینه مدلینگ ،اقدام به ارسال تصاویر
خصوصی خود برای فردی ناشناس کرده و پس از
آن مورد تهدید و اخاذی قرار گرفته اســت ،بررسی
موضوع در دســتور کار پلیس فتا قرار گرفت .وی
افزود :شــاکی اظهار کرد پس از مشــاهده آگهی
اســتخدام مدلینگ خانم در یکی از ســایتهای
تبلیغاتی درخواســت خود را به فرد آگهی دهنده
از طریق شبکههای اجتماعی ارسال کردم ،سپس
وی درخواست تصاویر خصوصی از من کرد ،پس از
دریافت تصاویر اقدام به ارسال پیامهای تهدید آمیز و
تقاضای وجه در قبال عدم انتشار تصاویر کرده است.
رییس پلیس فتای استان اصفهان ادامه داد :با توجه
به شــواهد و مدارک موجود و تحقیقات تخصصی
صورت گرفته ،در نهایت متهم شناســایی و در یک
عملیات پلیسی دستگیر شد.

رییس کل دادگستری استان:

حکم متهم تعرض به دانشآموزان
اصفهانی قطعی نیست
رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت :متهم
پرونده تعرض به دانشآمــوزان اصفهانی به 100
ضربه شالق و  20سال حبس محکوم شد ،البته این
حکم هنوز قطعی نیست و باید توسط دیوان عالی
کشور تنفیذ شــود .محمدرضا حبیبی در رابطه با
حکم پرونده متهم تعرض به دانش آموزان اصفهانی
که آذر ماه سال گذشته رخ داده بود ،اظهار کرد :طی
گواهیهایی که پزشکی قانونی برای دانشآموزان
آزار دیده صادر کرده بــود ،اختالل روانی حاصل از
تعرض و تجاوز ذکر شــده بود ،در همین راستا در
حکمی صادره متهم به خاطر ارتکاب عمل شــنیع
تفخیذ به عنف به  100ضربه شالق حدی محکوم
شده اســت .رییس کل دادگستری استان اصفهان
افزود :این متهــم همچنین به دلیــل آدمربایی و
اتهاماتی که در کیفرخواســت آمده به تحمل  4بار
حبس  20ساله و تعزیری محکوم شد که البته یک
بار آن قابل اجراست.

گاز تصفیه خانه
جان  2نفر را گرفت
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهــان از مرگ دو
نفر و مصدومیت یــک نفر بر اثــر گاز گرفتگی در
حوضچه تصفیه خانه فاضالب خبر داد« .محمدرضا
خدادوســت» اظهار داشــت :درپی اعــام مرکز
فوریتهای پلیس  110مبنی بــر گازگرفتگی در
یک شهرک صنعتی ،با توجه به حساسیت موضوع
بالفاصله گشت انتظامی پاسگاه «دستجا» و ماموران
آتش نشانی جهت بررسی به محل اعزام شدند .وی
افزود :در بررسیهای ماموران مشخص شد 3 ،کارگر
به قصد نصب داربست در یکی از حوضچههای تصفیه
خانه شهرک صنعتی برای تعمیرات وارد حوضچه
فاضالب شده که به دلیل استنشاق گاز مونوکسید
کربن دچار مصدومیت شدید شده و متاسفانه دو
نفر آنان در دم فوت کردند.

اجرای طرح نظارت الکترونیکی از سال  1392در
قانون مجازات اســامی مصوب و برای اجرا به قوه
قضاییه ابالغ شــد و پس از تهــران در اصفهان نیز
آغاز به کار کرد .بر اســاس این طــرح و به موجب
ماده  ۶۲قانون مجازات اسالمی ،در جرائم تعزیری
از درجه پنج تا درجه هشــت ،دادگاه میتواند در
صورت وجود شــرایط مقرر در تعویــق مراقبتی،
محکــوم به حبــس را بارضایــت وی در محدوده
مکانی مشــخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی
قرار دهد ،لذا کســانی که مشمول حبس تا  ۵سال
هستند و یا جزای نقدی تا  ۱۸میلیون تومان دارند
در صورت وجود سایر شرایط مشمول این سامانه
قرار میگیرند.
این دســتگاه مانند «جی پــی اس» عمل کرده و
توسط سیســتم مانیتورینگ کنترل میشود ،در
صورت هرگونه دســتکاری قابل مشاهده است و
به زندانی تذکر و هشــدار داده میشود و اگر فرد
به هشدارها بیاعتنا باشــد ،به قاضی دادگاه اعالم
خواهد شــد تا اقدامات الزم در این خصوص اتخاذ
شود.
پابندهای الکترونیک به اصفهان رسید
این طرح از تیر ماه سال گذشته توسط ریاست قوه
قضاییه ابالغ شد .پس از تاخیری که به نظر طوالنی
میرســد و در حالی که این طرح سال گذشته در
اغلب استانهای کشور اجرایی شده بود در روزهای
اخیر معاون آمار و فناوری اطالعات دادگســتری
استان اصفهان اعالم کرده است با راه اندازی مرکز
مراقبت الکترونیک زندانیان اصفهان ،برای ســه
زندانی واجد شــرایط قانونی پابنــد الکترونیکی
نصب و فعال شد .محمد حســین آقایی همچنین
اعالم کرد وضعیــت حدود  ۳۰زندانــی متقاضی
اجــرای این طــرح نیز در حال بررســی اســت
و در صورت احراز شــرایط مورد نیــاز تا یک ماه
آینده ایــن پابنــد الکترونیکی بــرای آنان نصب
میشود.
کمبود نیرو در زندان های اصفهان
در اصفهان و اغلب کالن شهرها ،زندانها با بحران
مازاد زندانی و کمبود نیروی فضا و افزایش هزینهها
روبه رو هستند ،این طرح میتواند این مشکالت را
با هزینهای کمتر رفع کند .بر اســاس آخرین آمار
ایران با بیش از  ۲۵۰هزار زندانی ،رتبه ششم را در

سالهای دور از زندان

میان  ۲۱۸کشور دارد ،اگر کمترین هزینه مورد نیاز
این  250هزار نفر یعنی  ۵۰هــزار تومان را ضربدر
تعداد زندانیان کنیــم ،روزانه حداقل  ۱۲میلیارد و
 ۵۰۰میلیون تومان و درمــاه  ۳۷۵میلیارد تومان
برای  ۲۵۰هزار زندانی از جیــب بیت المال هزینه
میشــود این در حالی اســت که آمار غیر رسمی،
تعداد زندانیان را تا  480هزار نفر هم برآورد میکند
که شامل افراد بازداشــت موقت و کسانی که هنوز
حکم قطعی برای آنها صادر نشده است هم میشود.
طی سالهای اخیر قوه قضاییه و مجلس تالشهای
زیادی را برای کم کردن تعداد ورودیها به زندانها
انجام دادهانــد .جرائم مالی و دیه و نیــز زندانیان
مهریه از جمله اصلیترین افراد حاضر در بندهای
ایران هستند.
راه اندازی سامانه جدید صدور چک و تالش برای
کاســتن از چکهای بدون محل و نیز ابالغ قانون
عدم زندان برای مردانی که قادر به پرداخت مهریه
نیســتند از جمله اقدامات صورت گرفته اســت.
کمبود جا در زندانها گریبانگیر اســتان اصفهان
هم هست؛ تا کنون چندین بار مدیر کل زندانهای
اســتان اصفهان در مورد کمبود مکان در زندانها
هشدار داده است.
اســدا ...گرجی زاده ســال گذشــته اعــام کرد

کــه در زنــدان مرکــزی اصفهــان جمعیــت
زندانیــان چهار برابــر ظرفیت این زندان اســت.
وی با اشــاره به آمــار بــاالی ورودی زندانهای
اســتان اصفهان ،اضافه کرد :در ســال گذشــته
 32هزار نفر به آمار زندانیان اصفهان اضافه شد در
حالی که ظرفیت زندانهای این اســتان  15هزار
نفر است.
گرجــی زاده ادامــه داد 90 :درصــد کســانی
که در زندانها هســتند ،نباید در زندان باشــند
اما مشــکالت جامعه آنها را به ایــن وضعیت دچار
کرده اســت .عالوه بر فضای فیزیکــی زندانهای
اصفهان با کمبود شــدید نیرو نیز مواجه اســت.
بر اســاس اعالم ســازمان زندانهای استان برای
زندانهای استان اصفهان یک هزار و  ۵۰۰نیروی
انســانی تعریف شــده اســت که در حال حاضر
تنها  ۷۰۰نیروی فعال در این دســتگاه مشــغول
هستند.
مشکالتی که هنوز باقی است
با وجــود این وضعیــت ،اســتفاده از نظارتهای
الکترونیــک میتواند بخش مهمــی از معضالت
زندانهای کشور را برطرف کند ضمن اینکه خطر
همجواری زندانیان با یکدیگــر را نیز کاهش دهد.
هر چند رییــس مرکز آمار و فنــاوری قوه قضاییه

باهدف ایجاد تابستانی ایمن برای شهروندان صورت می گیرد؛

مدیرکل ثبت احوال استان:

آغاز اجرای طرح امداد و نجات تابستانه در اصفهان
امداد گردان جمعیت هالل احمر استان اصفهان ،آماده خدمت رسانی به مسافران تابستانی هستند .معاون امداد و
نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت :در این طرح ،امدادگران  38پایگاه امداد و نجات جادهای ،سه پایگاه
کوهستانی ،یک پایگاه ساحلی و یک پایگاه هوایی آماده خدمت رسانی به مسافران جادهای استان هستند .داریوش
کریمی افزود :همکاری در انتقال و جابهجایی مصدومان حوادث رانندگی با پلیسراه و مرکز فوریتهای پزشکی،
اسکان اضطراری ،ارائه کمکهای اولیه و انتقال آسیب دیدگان احتمالی به مراکز درمانی از جمله اهداف اجرای این
طرح در فصل تابستان است .وی با بیان اینکه در این طرح بیش از هزار و  400نفر از نجاتگران داوطلب و نیروهای
امدادی با سازمان هالل احمر اســتان همکاری میکنند افزود :مسافران محورهای مواصالتی استان میتوانند در
صورت بروز حوادث احتمالی ،باسامانه ( 112جمعیت هالل احمر) تماس بگیرند.

مدیرکل ثبت احوال استان با اشاره به فاقد اعتبار بودن کارت ملی قدیمی ،گفت 17درصد جمعیت واجد
شرایط این استان هنوز برای دریافت کارت ملی هوشــمند اقدام نکرده اند .حسین غفرانی افزود :چهار
میلیون نفر از جمعیت استان باید برای دریافت کارت ملی هوشمند اقدام کنند که تاکنون افزون بر سه
میلیون و  ۳۵۰هزار نفر برای این مهم اقدام کردهاند .وی بیان کرد :کارت ملی قبلی اعتبار ندارد و مستند
برای دریافت خدمات از نهادهای خدماتی و دولتی نیست و باید برای دریافت کارت ملی هوشمند اقدام
کنند .مدیرکل ثبت احوال اصفهان با بیان اینکه سرعت عمل برای صدور این کارتها وجود دارد ،تصریح
کرد :مشکلی در تامین کارت و صدور آن وجود ندارد و با مراجعه افراد به شرکت پست و ثبت احوال قادر
به دریافت این خدمات در کمترین زمان خواهند بود.

دادگستری

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

اتاق تمیز در اصفهان احداث میشود
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان با بیان
اینکه احداث مرکــز تحقیقــات پیشبالینی و
اتاق تمیز را در اصفهان در دســتور کار داریم ،از
استقرار  ۴۰شــرکت دانشبنیان در پارک علم و
فناوری سالمت خبر داد .طاهره چنگیز از تکمیل
سولههای پارک علم و فناوری سالمت خبر داد و
اظهار کرد :تجهیز برخی از سولهها و خرید کتاب
از دیگر برنامهها بود .وی از اســتقرار  ۴۰شرکت
دانشبنیان در پارک علم وفناوری ســامت نیز
خبر داد و افزود :سال گذشته فراخوان طرحهای
پژوهشی بین رشــتهای دادیم که تحت حمایت
قرار گرفت.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همچنین از
تکمیل پژوهشکده قلب و پژوهشکده بیماریهای
غیر واگیر خبــر داد و گفت :مرکــز مهارتهای
تجهیزات پزشــکی نیز در این مدت تاسیس شد.
دکتر چنگیــز در ادامه یادآور شــد :چون عمده
درآمد دانشگاه از محل درمان است ،بنابراین تعهد
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان مبنی بر کاهش

هزینههای بیمه باعث شــد بیــش از  ۱۰درصد
شــاهد کاهش درآمد بیمهای و درآمد درمانی در
سال گذشته باشیم .رییس دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان در ادامه تصریح کــرد :بحران نقدینگی
دانشگاه در اسفند سال  ۹۷به جایی رسید که برای
فراهم کردن تجهیزات و لــوازم ضروری درمانی
مجبور به دریافت وام  ۶۰میلیارد تومانی با ســود
 ۱۸درصد شدیم.

رییس کل دادگستری:

دستگاه قضایی خود را موظف به پیگیری مسائل آب میداند
رییس کل دادگستری اصفهان گفت :سالهاست که
بحث تکمیل تونل های آب ،تامین منابع ،ساماندهی
زاینده رود ،بازچرخانی آب در اصفهان مطرح میشود
ولی تعلل صورت گرفته و دستگاه قضایی استان خود
را موظف به پیگیری این مســائل میداند .محمد رضا
حبیبی با بیان اینکه در سال  ۹۷قضات استان به بیش
از یک میلیون پرونده رسیدگی کردند ،خاطرنشان کرد:
البته این میزان به معنای یک میلیون جرم نیست بلکه
دو سوم آنها مربوط به ثبت مکرر در دادگاهی تجدید نظر
است و یک سوم آن اصل دعاوی است که این حجم باال
توسط  ۷۰۰قاضی بررسی شد .رییس کل دادگستری
اصفهان با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در دستگاه
قضایی استان ،ادامه داد :بیش از  ۸۰درصد اقدامات به
صورت الکترونیکی انجام میگیرد ،که موجب سرعت،
رعایت حیثیت ،صرفه جویی در وقت و هزینه شــده
است .وی اضافه کرد :با این وجود در برخی قسمتها
با انباشت پرونده مواجه هستیم به ویژه در دادگاهای
تجدید نظر و عملکرد سال  ۹۷نشــان میدهد در هر
شعبه  ۲۰۰پرونده ارجاع شــد که حجم باالیی است و

آگهی مزایده

نوبت اول

شهرداری تودشک در نظر دارد باستناد مصوبه شماره /5/11ش ت شورای
اسالمی شهر نسبت به فروش ضایعات و لوازم اســقاطی خود از قبیل ضایعات
آهن سبک ،متوســط و غیره ،ضایعات آلومینیوم و ضایعات پالستیک از طریق
مزایده حضوری اقدام نماید .متقاضیان میتوانند جهت بازدید و دریافت اسناد و

نوبت دوم

مدارک مزایده از تاریخ  98/4/9تا  98/4/22به شهرداری مراجعه نمایند .مزایده
ساعت  9صبح روز یکشنبه مورخ  98/4/23در محل شهرداری تودشک برگزار
می گردد .الزم به ذکر اســت هزینه های انتشــار آگهی و کارشناسی به عهده
برندگان مزایده می باشد.

محمدرضا مجلسی -شهردار تودشک
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اعالم کرد که این نهاد آمادگی دارد تا طرح نظارت
الکترونیک بر زندانیان را برای بیش از  5هزار نفر در
سراسر کشــور به اجرا درآورد؛ اما اجرای این طرح
با چالش تامین پابندها و تجهیزات مورد نیاز روبه
رو اســت .با توجه به تحریمها به نظر میرسد این
تجهیزات باید در داخل کشور تولید شود و با توجه
به محدودیتهای موجود سرعت اجرای این طرح
با کاهش مواجه خواهد بود.
مشکل دیگر بر ســر راه اجرای همگانی این طرح،
مســائل مالی و پرداخت ودیعه با سازمان زندانها
برای دریافت پابندهای الکترونیک است .مصطفی
محبی ،مدیر کل زندانهای استان تهران در مورد
علل عدم گســترش طرح اســتفاده از پابندهای
الکترونیک میگوید :در رابطه با استفاده از پابندهای
الکترونیک بیشتر مســائل مالی مطرح است و این
مورد باعث محدودیت این طرح شده است.
البته مقامــات قضایــی پیگیر اجــرای این طرح
برای مجرمان واجد شرایط هســتند؛ اما به لحاظ
اینکه الزم اســت زندانیان برای دریافت تجهیزات
به ســازمان زندانهــا مبلغی پرداخــت کنند و
چون بیشــتر زندانیان مشــکالت مالــی دارند،
بــرای اســتفاده از پابنــد الکترونیــک مراجعه
زیادی صورت نمی گیرد.

 17درصد جمعیت اصفهان کارت ملی هوشمند نگرفته اند

علوم پزشکی

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

ناشی از عدم توسعه شعب و انباشت پرونده بوده است.
حبیبی ادامه داد :برنامه ریزی شده که با افزایش شعب
تجدید نظر و استقرار در برخی شهرهای پر جمعیت این
مشکل تا پایان سال پایان یابد .وی با اشاره به تاکید رهبر
معظم انقالب در خصوص تحول در دســتگاه قضایی،
گفت :تعیین تکلیف پروندههای مانده ،افزایش نیروی
انسانی با جذب کارمند و قاضی با همکاری دولت و توجه
به سالمت دستگاه قضایی از جمله این اقدامات است.

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

گام اول در درمان اعتیاد
کاهش رفتارهای پرخطر است
مدیر امــور بیمار یها و مراکز تشــخیصی و
درمانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان گفت :هــدف ایده آل ،تــرک اعتیاد
کامل با روشهای صحیح اســت؛ اما در عین
حال کاهش رفتارهای پر خطــر با جایگزینی
داروهای مجاز به جای مواد غیر قانونی مد نظر
است .امیر حسین شیرانی با بیان اینکه هدف
از درمان اعتیاد مطابق تعریف سازمان بهداشت
جهانی در قدم اول کاهــش رفتارهای پرخطر
است ،اظهار کرد :برخی از بیماران معتاد برای
تهیه و روش مصرف و مــوارد دیگر امکان بروز
رفتارهای پر خطری را دارند بنابراین گام اول
در درمان اعتیاد کاهش این رفتارهای پرخطر
است .وی با اشــاره به اینکه ارائه مجوز مراکز
مداخله در درمان اعتیاد تحت نظارت دانشگاه
علوم پزشکی و سازمان بهزیستی است ،اظهار
کرد :مراکز ترک اعتیاد درمان سوء مصرف مواد
مراکزی هستند که مجوز برای درمان اعتیاد را
از دانشگاه علوم پزشکی میگیرند که همه این
مراکز باید مجوز فعالیتشان را به دیوار نصب
کنند و مراجعه کنندگان میتوانند این مورد را
مد نظر قرار دهند.
شــیرانی با بیان اینکه مراکز نگهداری موقت
از مراکــز درمانی هســتند که زیــر مجموعه
سازمان بهزیســتی فعالیت دارند ،گفت :این
مراکز درمانی بر اســاس پروتکلهای سازمان
بهزیستی بیمار را تحت درمان قرار میدهند.
این روانپزشــک اضافه کرد :ایــن مراکز مجاز
هســتند و زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی
افراد بــاالی  ۱۸ســال را تحت درمــان قرار
میدهند .در بین این مراکــز  ۲۳مرکز دولتی
وجود دارند که  7مرکز دولتی در شهر اصفهان و
بقیه در شهرستانها مشغول به فعالیت هستند.

ممنوعیت مکاتبه کاغذی بین
مراجع قضایی و سازمان ثبت
رییس قوه قضاییه طی بخشــنامهای ،مکاتبه
کاغذی بین مراجع قضایی و ســازمان ثبت را
ممنوع کرد .حجتاالسالم سید ابراهیم رییسی
طی بخشــنامهای به تمام مراجــع قضایی و
ســازمان ثبت اسناد و امالک کشــور ،مکاتبه
کاغذی بیــن مراجع قضایی و ســازمان ثبت
را ممنوع کرد .در این بخشــنامه آمده اســت:
در اجرای مــواد  651و  652و تبصره  1ماده
 655قانون آیین دادرســی کیفــری مصوب
 1392و با توجه به ایجاد زیرساختهای الزم
در سازمان ثبت اســناد و امالک کشور و مرکز
آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه جهت تبادل
الکترونیک کلیه مکاتبات بین مراجع قضایی و
سازمان ثبت اسناد و امالک از جمله استعالمات
مربوط به ســوابق ثبتی و به منظور تســریع و
تسهیل پاسخگویی به مراجعان و جلوگیری از
سوءاستفاده و جعل احتمالی مکاتبات ،مراجع
قضایی اعم از دادسراها و دادگاهها و نیز ادارات
ثبت از تاریخ ابالغ بخشنامه کلیه استعالمات،
مکاتبات و پاســخها را به نحو الکترونیک و از
طریق شبکه ملی عدالت انجام داده و از مکاتبه
به صورت کاغذی خودداری کنند.

آگهی مزایده

شهرداری خالدآباد در نظر دارد به اســتناد مصوبه مورخ 98/2/26
شورای اسالمی شهر ،یک دستگاه کامیونت کمپرسی نیسان تیپ 2400
مدل  1384آبی رنگ با ظرفیــت  3800کیلوگرم را از طریق مزایده به

م الف514539:

ضرورت حضور بانوان پلیس
در ماشینهای گشت ناجا
عضو فراکســیون والیی مجلس گفــت :از هر
زاویهای که بررسی کنیم حضور بانوان پلیس
در ماشــینهای گشــت نیروی انتظامی کار
بسیار خوبی است و حضورشان در ماشینهای
گشت یک امر ضروری است .حسینعلی حاجی
دلیگانی ،به اهمیت و لزوم حفظ جایگاه نیروی
انتظامی اشاره کرد و گفت :قطعا نباید نیروهایی
که مســئولیت برقراری امنیــت را عهده دار
هستند از راههای گوناگون مورد هجوم برخی
از افراد واقع شــوند .وی افزود :اگر یک مامور
انتظامی تخلفی انجــام داد راه آن برخورد آنی
و در صحنه با مامور نیست بلکه روش آن طرح
گزارش و ارائه شــکایت در دادسرای انتظامی
است که با دقت رســیدگی خواهند شد .عضو
فراکسیون والیی مجلس تصریح کرد :براساس
طراحیهایی که در حال شکل گیری است ،به
نیروی انتظامی هجمه برده میشــود این در
حالی است که دود تضعیف نیروی انتظامی در
چشم مردم میرود.

طرح مراقبت الکترونیک از زندانیان در اصفهان آغاز شد؛

سمانه سعادت

با مسئوالن

فروش برساند .متقاضیان می توانند جهت کسب اطالع بیشتر حداکثر
تا تاریخ  98/04/13به شــهرداری خالد آباد مراجعه و یا با شماره تلفن
 031-54346850تماس حاصل فرمایند.
م الف508459:

روابط عمومی شهرداری خالدآباد
zayanderoud8108@gmail.com
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«بیساکا» جانشین والنسیا
در منچستریونایتد شد
منچســتریونایتد بــرای تقویــت تیــم ،از
خط دفاع شــروع کرد و توانســت ارون وان
بیســاکا ،مدافع جوان
و آینــده دار تیــم
کریستال پاالس
را با  ۵۰میلیون
پوند بــه خدمت
بگیــرد .قــرارداد
ایــن بازیکــن بــا
منچستریونایتد  ۵ساله است
و یونایتد  ۴۵میلیــون پوند طبق قرارداد و ۵
میلیون پوند نیز پاداش به این بازیکن خواهد
پرداخت .این اولین خرید یونایتد برای فصل
جدید لیگ برتر است .او در یونایتد جانشین
آنتونیو والنسیا میشــود که بعد از سالها از
یونایتد جدا شد و به تیمی در کشور اکوادور
پیوســت تا در فصل جدید در کشور خودش
بازی کنــد .این مدافع بعــد از دانیل جیمز،
دومیــن خرید منچســتریونایتد برای فصل
جدید به شمار می رود.

فیفا «ماکائو» را از انتخابی جام
جهانی  ۲۰۲۲کنار گذاشت
دور اول مرحلــه انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲
در قاره آســیا در حالی برگزار شد که دیدار
برگشــت ماکائــو و
ســریالنکا برگزار
نشــد .ماکائــو
در دیــدار رفت
توانســته بود با
یک گل به برتری
برسد ولی در دیدار
برگشت بازیکنان و مسئوالن
این تیم به سریالنکا سفر نکردند.
هیئت همراه ماکائو به دلیل ترس از حمالت
تروریستی از ســفر به ســریالنکا سر باز زد
و ایــن موضوع را یــک روز قبــل از دیدار با
ســریالنکا اطالع داد و به همین خاطر فیفا
ضمــن محــروم کــردن ماکائــو از حضور
در مرحلــه بعــد انتخابــی جــام جهانــی
قطر ،فدراســیون فوتبــال این کشــور را
نیــز  ۱۰هزار فرانک ســوئیس جریمه کرد.
به ایــن ترتیب با صعود ســریالنکا ۴۰ ،تیم
حاضر در مرحله دوم انتخابی جام جهانی در
قاره آسیا تکمیل شدند.

ویــن رونــی بعــد از ســالها حضــور در
منچســتریونایتد ،راهی اورتون شــد و یک
فصل در ایــن تیم زیر
نظر رونالد کومان
کار کــرد و در
ادامــه بــه لیگ
آمریــکا رفت تا
بــرای دی ســی
یونایتد بازی کند.
وین رونی ،درباره کار بــا مربیان مختلف در
دوران بازی خود گفت :فان خال ،با اختالف
بهترین مربی بوده که من تا به حال داشتم.
 ۱۰۰درصد تاکتیکها و نحوه آماده ســازی
برای بازیها و توجه بــه جزییات او بینظیر
بود .خیلی چیزها از او یاد گرفتم و اگر روزی
مربی شــوم از چیزهایی که از فان خال یاد
گرفتم ،اســتفاده میکنم و به ســود من نیز
خواهد بود.

دایی ،پیشنهاد صنعت نفت آبادان را رد کرد
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سمیهمصور
 12گل زده و  26پاس گل ،حاصل کار ملی پوش اصفهانی تیم سپاهان
در یازدهمین دوره رقابتهــای لیگ برتر فوتبال بانوان کشــور بود؛
عملکردی که کاپیتان طالیی پوشان نصف جهان از آن رضایت داشته
و خواهان ادامه همکاری با این تیم در فصل آینده رقابتهای لیگ برتر
است «.الهام فرهمند» که ســابقه قهرمانی در این مسابقات را با تیم
فوتبال آینده سازان در کارنامه دارد در گفت وگو با «زاینده رود» کمبود
مهره را دلیل اصلی عقب افتادن تیمش از کورس قهرمانی در این دوره
از رقابتها دانسته و امیدوار است در فصل جدید با برطرف کردن این
مشکل همراه با سپاهان بر سکوی اول قرار بگیرد.
در ادامه با ما در این گفت وگو همراه شوید.
لیگ را با رتبه سوم به پایان رساندید ،در این باره بگویید؟
بله ،با توجه به شکســتی که در هفته گذشــته مقابل تیم شهرداری
سیرجان متحمل شدیم از رسیدن به جایگاه دوم جدول بازماندیم و سه
امتیاز بازی آخر هم نتوانست به ما کمکی کند.
پیش از شروع این دوره از رقابتهای لیگ برتر بانوان از مدعی
بودن تیم سپاهان صحبت به میان میآمد؛ اما این تیم نتوانست
به جایگاهی بهتر از سومی دســت یابد .چه دالیلی را در این
نتیجه گیری سهیم می دانید؟
طـــوالنی شــدن لـیـــگ و فرسایشی شدن بازیها ،کیفیت تیم ما
را پایین آورد و از طرف دیگرکمبود مهره باعث شــد تا تیم از کورس
قهرمانی جا بماند .در دوره گذشته این مسابقات ،تیم سپاهان به مقام
چهارمی دست یافته بود و در این دوره ما به دنبال باال بردن جام قهرمانی
بودیم  ،از این رو تمرینات آماده سازی تیم نیز از  15تیرماه شروع شد
ولی به همان دالیلی که اشاره کردم در نیم فصل اول امتیازات زیادی را
از دست دادیم به طوری که در نیم فصل دوم با وجود روند امتیاز گیری
بهتر نتوانستیم اختالف ایجاد شده با صدر جدول را جبران کنیم.
قاعدتا پایین آمدن کیفیت لیگ شــامل حال سایر تیمها هم

افزاری و مالی وجود دارد .با این موضوع چه کار میکنید؟
دیگر با این موضوع کنار آمدهایم ،این تفاوت در همه کشــورها وجود
دارد و مختص کشور ما هم نیست ،باید بگویم اصال فوتبال زنان با فوتبال
مردان و شرایط آنها قابل سنجش نیست .یکی از مشکالتی که ما داریم
مسئله دستمزدهاست ،پولی که در فوتبال به ما میدهند حتی با بازیکن
مردی که روی نیمکت مینشیند یا حتی در فهرست  18نفره هم نیست،
قابل قیاس نیست .با پول بازیکنی که روی سکو مینشیند و در فهرست
مربیاش نیست ،میشود یک تیم فوتبال بانوان را در یک فصل بهطور
کامل پشــتیبانی کرد .بنابراین
با شرایط اید هآل خیلی فاصله
داریم.
آینــده فوتبــال زنان را
چگونه میبینید؟
اگر با همین شرایط و امکانات
ادامه دهیــم ،خیلــی به آن
امیدوار نیســتم چون میزان
پیشرفت ما نســبت به سایر
کشورها کند اســت .حریفان
با امکانات بیشتر و بهتری در
حال حرکت هستند .ما اگر با
همین امکانــات پیش برویم،
فکر نمیکنم به جایگاهی که
شایســته فوتبال کشورمان
اســت ،دســت پیــدا کنیم.
مهمتریــن هدفم در ســال
جدید این اســت کــه با تیم
ملی از مرحله دوم رقابتهای
انتخابــی المپیــک صعــود
کنیم.

شده است؟
هیچ تیمی از بابت طوالنی شدن لیگ به اندازه سپاهان متضرر نشد .ما
خیلی زود پیش فصل را شروع کردیم و دوره بدنسازی خوبی را پشت
سر گذاشتیم ولی وقفههای که در لیگ افتاد باعث شد دوره بدنسازی
از دست برود؛ اما هیچ تیم دیگری بدن سازی نداشت و اتفاقا وقفههایی
که پیش آمد باعث شد تا هماهنگتر شوند.
تیمهای کرمانی رتبههای اول و دوم جدول رده بندی این دوره
از رقابتهای لیگ برتر را به دست آوردند ،دلیل این امر را چه
می دانید؟
قدمت دو تیم کرمانی موضوع مهمی اســت زیرا این دو تیم ســالها
فعالیت داشتهاند و نمیتوان شرایط آنها را با تیمهای تازه کار سنجید.
بازیکنان با تجربهای در این تیمها حضور دارند و در حال حاضر حدود
 70درصد ملی پوشــان کشــورمان در تیم بم بازی می کنند ،حضور
بازیکنان با تجربه و مربیان خوش فکر باعث شــده این تیمها همیشه
مدعی باشند.
حمایت باشگاه سپاهان از تیم را چطور دیدید؟
حمایت باشگاه ســپاهان از نظر امکانات فوقالعاده بود و حقوقها سر
موعد پرداخت شــده اســت ،فکر میکنم ما در حق باشگاه کمکاری
کردهایم که نتوانســتیم نتایجی که در خور جایگاه ســپاهان باشد را
کسب کنیم.
برای همکاری با سپاهان برای فصل آینده تمایل دارید؟
در این دوره از مســابقات 26 ،پاس گل دادهام و  12گل زدهام که فکر
میکنم آمار خوبی برای یک هافبک دفاعی باشــد ،اگر باشگاه تمایل
همکاری داشته باشد ،سال آینده نیز در سپاهان خواهم بود.
از برنامههای دیگر تیم ملی بگویید؟
تیم ملی فوتبال بانوان بزرگســال ،سال آینده مسابقات جام ملتهای
فوتبال زنان آسیا را پیش رو دارد که این موضوع لزوم تسریع در شروع
برنامههای آماده سازی ملیپوشان را مطرح میکند.
تفاوت زیادی بین فوتبال زنان و مردان از لحاظ امکانات سخت

کاپیتان فرهمند از قهرمان نشدن سپاهان میگوید؛

کمبود مهره ،کار دستمان داد

در حاشیه
ویلموتس:

ایران کشوری امن و زیباست
مارک ویلموتس در گفتوگویــی تلویزیونی به
تمجید از شرایط کشــورمان پرداخت و گفت:
وقتی با پیشنهاد فدراسیون فوتبال ایران روبهرو
شدم ،در همان ابتدای امر دریافتم که آنها یک
دیدگاه بلندمــدت دارند ،ما دربــاره اهداف و
ماموریتها صحبت کردیم.
ســرمربی تیم ملی ایران افرود :ســفر به آسیا
برای من پس از ســالها حضور در اروپا تجربه
جدیدی بود .من دهکده المپیــک ،مرکز ملی
فوتبال ،ورزشگاه آزادی و سایر امکانات را دیدم
که همگی در یکجا قرار داشتند .همه چیز فوق
العاده بود .ویلموتس اظهار داشت :ایران کشور
امن و زیبایی اســت .برخالف آنچه به اشــتباه
شــایعه شــده در ایران جنگ و ناامنی نیست.
من هرگز کوچکترین برداشــتی از نا امنی در
ایران ندارم.

دایی ،پیشنهاد صنعت نفت
آبادان را رد کرد
مســئوالن باشــگاه صنعت نفت آبــادان هنوز
ســرمربی جدید این تیم را انتخــاب نکردهاند.
این باشگاه در روزهای گذشــته مذاکراتی را با
علی دایی انجام داد .این مذاکرات توسط مهران
فرقانی ،مدیر اجرایی باشــگاه صنعت نفت آغاز
شد و چند روز هم ادامه داشت .دایی با مسئوالن
صنعت نفت از جملــه مدیرعامل باشــگاه هم
مذاکره کرد؛ اما در نهایت به این باشــگاه پاسخ
منفی داد.
فرقانی و دیگر مســئوالن صنعــت نفت تالش
زیادی کردند تا دایی بــه آبادان بیاید ولی دایی
در نهایت به دلیل برخی مسائل شخصی به این
پیشــنهاد پاســخ منفی داد .دراگان اسکوچیچ
گزینه اصلــی صنعت نفت اســت .آبادانیها به
صورت مستقیم با این مربی در ارتباط هستند و
تمایل ندارند پای مدیر برنامه ایرانی اسکوچیچ
به پای این مذاکرات باز شود.

منهای فوتبال

وین رونی:

فان خال ،بهترین سرمربی
بوده که من تابهحال داشتم

پیشنهاد سردبیر:

دروازه بان تیم سپاهان:

سپاهان میتازد؛

خارجیها در آستانه تمدید

یک فصل خوب در راه است

والدیمیر کومان و استنلی کیروش ،پس از توافق با مسئوالن تیم سپاهان برای تمدید قرارداد به زودی برای
شرکت در تمرینات به ایران برمیگردند .این دو بازیکن پیشنهاد جدیدی را به باشگاه داده بودند و از آنجا که
پیشنهاد خارجی هم داشتند به سادگی حاضر به تمدید قرارداد خود نشدند؛ اما اصرار قلعهنویی به حفظ آنها و
رایزنیهای باشگاه منجر به توافق تلفنی اولیه شده است .حاال باشگاه سپاهان در حال برنامهریزی است تا این
دو بازیکن برای تمدید رسمی قرارداد به اصفهان سفر کنند .ممکن است با توافق بر سر جزییات قرارداد این دو
بازیکن با وکالت دادن به مدیربرنامههای ایرانیشان تمدید شود و در ادامه خودشان برای امضای قرارداد به
ایران بیایند .از سپاهان خبر میرسد ماندن این دو بازیکن تاثیرگذار ،تقریبا نهایی شده است.

پیام نیازمند ،یکی از مهمترین ارکان تیم سپاهان در فصل گذشته بود .نیازمند همچنین توانست پس از سالها
خأل سپاهان در دروازه را پر کند .دروازهبان ملیپوش اصفهانیها حاال با انگیزه بیشتری مشغول تمرینات پیش
از فصل است .وی اظهار کرد :فصل گذشــته ،از عملکرد فردی خود راضی بودم و از نظر تیمی نیز حق ما یک
جام بود .بدشانسی و اتفاقات داخل و خارج زمین باعث شد تا نتوانیم به شایستگیهای خود برسیم؛ اما امیدوار
هستیم با تیمی که برای فصل بعد بسته شده رتبه بهتری را نسبت به فصل گذشته کسب کنیم .دروازه بان تیم
فوتبال سپاهان ادامه داد :فصل آینده در سه جام خواهیم جنگید و در حال حاضر باید منتظر تکمیل شدن
کادر فنی و بازیکنان تیم باشیم.

سرخپوشان دارد ولی امیدوار است در صورت رفع

شرط «بشار رسن»
برای ماندن در پرسپولیس

مشکالت و حل مســائل مالی به کارش در این تیم

هافبک عراقی پرســپولیس اعالم کرد در صورت

رســن در گفتوگوی ویدئویی با «معرض الکره»

عنوان کرد :ان شــاء ا ...به احتمال زیاد

دوران موفقی در پرســپولیس داشته و در کسب

شکر مدتی از درمان مصدومیتم گذشته و حدود

به توافق مالی نرســیده ایم و تقریبا ۴۰

شــرایط نامشــخصی برای ادامه همــکاری با

به خاطر آسیبدیدگی از ناحیه کتف ،دستم تکان

توافق مالی در این تیم میماند .بشــار رسن که

قهرمانیهــای این تیم موثر بوده اســت ،اکنون

ادامه دهد.

درباره شرایط جســمانی خود اظهار کرد :خدا را
 ۴۵روز است بهبود پیدا کرده ام .رسن ادامه داد:

بازگشت عمر عبدالرحمن
و خریبین به الهالل
تیم الهالل عربستان ،رازفان لوچکسیو را به
عنوان سرمربی انتخاب کرد تا تکلیفش برای
فصل جدید مشخص
باشد .مدیران این
باشگاه همچنین
اعالم کردند که
سوریانو ،هافبک
خوش تکنیک این
تیم در لیست مازاد
قــرار دارد و جدا خواهد شــد ،همچنین بن
شــرقی نیز در برنامههای آتی باشگاه جای
ندارد .خبر دیگر از الهالل این که قرار اســت
عمر خریبین بار دیگر بــه این تیم برگردد و
فصل آینده به همراه گومیس زوج خط حمله
را تشــکیل دهد .همچنین عمر عبدالرحمن
اماراتی نیز پــس از دوران نقاهت به میادین
بازمیگردد تا الهالل پرستارهتر از همیشه به
مصاف حریفان برود.

کمیته اخالق و کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال به عنوان دو رکن قضایی که به مسائل و حاشیههای
خارج و داخل زمین مسابقه فوتبال ورود میکنند ،بر اساس مقررات به تنهایی نمیتوانند رأی نهایی را درباره
پروندههای قضائی صادر و به صورت قطعی اجرا کنند .به جهت وجود امکان تجدیدنظر در پروندهها در اکثر
مواقع اجرای آرا فوتبالی نیازمند رسیدگی و تایید حکم پروندهها در کمیته استیناف است .به تازگی کمیته
اخالق با ارادهای جدی به دنبال اجرای عدالت در فوتبال است ،پروسه تجدیدنظرخواهی و شیوه اجرای آرا آن
هم از سیستم دبیرکل فدراسیون که با عدالت قضایی در تضاد است باعث شده که اجرای سریع احکام دچار
وقفه شود .به خصوص این روزها این مهم درباره آرای کمیته اخالق مشهودتر شده است.
محرومیت علی کفاشیان و عباس ترابیان از هر گونه فعالیت در فوتبال به مدت پنج سال و پرداخت غرامت
در رابطه به پرونده حق پخش تلویزیونی از این دست پروندههاست .پس از اعالم این رای ،فدراسیون فوتبال
که عالقهای به انتشــار این قبیل آرا ندارد و اخیر هم از اجرای احکام این کمیته در رابطه با سعید فتاحی،
حیدر بهاروند و کاظم طالقانی خودداری کرده ،در اقدامی کم سابقه درخواست تجدیدنظر علی کفاشیان و
عباس ترابیان را روی سایت رسمی فدراسیون فوتبال منتشر و اعالم کرده رای نهایی توسط کمیته استیناف
صادر خواهد شد .کمیته استیناف فدراسیون فوتبال برای رفع هر گونه ابهام مبنی بر نبود استقالل در کمیته
اخالق و استیناف اکنون وظیفهای حیثیتی و مهمی بر عهده دارد .کمیته استیناف فدراسیون فوتبال که در
ماجرای آرای سابق نشان داده همراهی چندانی با کمیته اخالق ندارد ،این بار و به جهت حساسیت و اهمیت
موضوع باید به گونهای رفتار کند که شائبه تاثیرپذیری از ارکان اجرای عدالت در فوتبال زیر سوال نرود .فارغ
از نوع پرونده و متهمان آن ،نقش کمیته اســتیناف برای دفاع از عدالت و اجرای عادالنه آرای فوتبالی
همواره تعیین کننده است.

E-MAI

zayanderoud8108@gmail.com

هفته نیاز دارم تا به آمادگی کامل برسم و تمریناتم
را شروع کنم .او درمورد برنامه فصل آینده خود

فصل بعد در پرسپولیس میمانم ولی هنوز
درصد از مطالبات سال گذشتهام را طلب
دارم.

عکس روز

کمیته استیناف فوتبال
و چالش «بیطرفی و اجرای عدالت»

L

نمیخورد ،اما االن شــرایط خوبی دارم؛ دو ،سه

خوشحالی جذاب دختران قهرمان لیگ برتر

اسکان  ۴هزار ورزشکار
یونیورسیاد در  ۲کشتی کروز
ســی امیــن دوره باز یهــای یونیورســیاد
دانشــجویان جهان از  ۱۲تــا  ۲۳تیرماه جاری
در ناپل ایتالیا برگزار میشــود ۳.دهکده برای
اســکان ورزشــکاران حاضر در این رقابتها از
سراسر جهان توسط میزبان بازیها تدارک دیده
شده که از این تعداد  ۲کشــتی کروز به عنوان
دهکده محل اســکان  ۴هزار ورزشکار از ۱۰۹
کشور جهان تهیه شده که در تاریخ برگزاری این
بازیها بیسابقه است .اولگ ماتسیتین ،رییس
فدراسیون جهانی ورزشهای دانشگاهی و دیگر
مسئوالن برگزاری این رقابتها طی مراسمی از
این  ۲کشتی لوکس رونمایی کرده و ورزشکاران
کشــورهای مختلف برای اســکان وارد این دو
کشتی شدند.

مسنترین ورزشکار بازیهای
اروپایی ،سهمیه المپیک گرفت
نی ژیا لیان ،ملیپوش تنیــس روی میز موفق
شد در بازیهای اروپایی که به میزبانی میسنک
بالروس در حال برگزاری اســت مــدال برنز را
کسب کند.

تیم فوتبال شهرداری بم موفق شد عنوان قهرمانی رقابتهای لیگ برتر فوتبال بانوان را از
آن خود کند .این هم تصویری جذاب است از بازیکنان این تیم که پس از به ثمر رساندن گل
برتری تیمشان به خوشحالی پرداختهاند.
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وی با این نتیجه موفق شــد ســهمیه المپیک
 2020توکیو را کســب کند .این ورزشکار 55
ساله یکی از مسنترین ورزشکارانی است که در
این مسابقات صاحب مدال میشود .در صورتی
که لیــان در بازیهای المپیــک  2020توکیو
شرکت کند یکی از مسنترین ورزشکاران تنیس
روی میــز در المپیک خواهد بود .مســنترین
ورزشــکار حاضر در المپیک «اســکار سوان»
از کشور سوئد اســت که در بازیهای المپیک
 1920شرکت داشــت .لورنا جانستون ،یکی از
ورزشکاران زن به عنوان مسنترین ورزشکاری
بود که با  70سال سن در المپیک  1972برلین
شرکت داشت.
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پیشنهاد سردبیر:

 13اثر ناملموس استان اصفهان ثبت ملی شد
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در یازدهمین دوره آموزش داوری مجمع امور داوری و میانجیگری اصفهان مطرح شد:

چهره ها
معاون عمران شهری شهردار مطرح کرد:

اعتبار ویژه برای مناسبسازی
شبکه معابر و تقاطعها

معاون عمران شهری شهردار اصفهان اظهارکرد:
باید در ســاخت و سازهای شــهری دستورالعمل
رعایت ضوابط مناسبســازی بــرای معلوالن و
کم توانان مورد توجه قرار گیرد ،البته شــاید این
موضوع به دلیل نظارت نداشتن صحیح به خوبی
انجام نشده باشد .ایرج مظفر افزود :شهرداری باید
در صدور پروانه ساختمانی و کنترل موارد هنگام
صدور پایــان کار ،همچون ضوابط آتش نشــانی
موارد مربوط به مناسب ســازی را مورد توجه قرار
دهد و قانون رعایت و ضوابط مناســب سازی در
ساختمانهای عمومی شــهر رعایت شود .معاون
عمران شهری شهردار اصفهان با اشاره به افزایش
چشمگیر بودجه مناسب سازی معابر ،گفت :بودجه
مناسبسازی معابر در سالجاری نسبت به سال
گذشته افزایش چشمگیری پیدا کرده تا مسیرهای
بیشتری برای کمتوانان در شهر هموار شود .وی با
بیان اینکه در حال حاضــر  ۸۰درصد چهارراهها و
تقاطعهای شهر مناسب سازی شده است ،افزود:
اختالف ارتفاع پیادهروهای شــهر تــا  ۷۰درصد
کاهش یافته ،اما مشکلی که هنوز رفع نشده اتصال
خیابان به پیادهروها به واسطه وجود باغچههاست.
مظفر ادامه میدهــد :پارک موتورســیکلتها و
خودروها در مســیرهای مناسبسازی شده برای
معلوالن و افــراد کمتوان از موضوعاتی اســت که
باعث رنجش خاطر آنان میشود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان:

 13اثر ناملموس استان اصفهان
ثبت ملی شد
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت :با
عنایت به برگزاری شورای ثبت میراث ناملموس
کشــور که طی روزهای چهــارم و پنجم تیرماه
در اردبیل برگزار شــد ،اســتان اصفهان با ارائه
 13پرونده از میراث ناملموس در پهنه اســتان،
بیشــترین تعداد پروندههای کل کشور را جهت
ثبــت در میراث ناملمــوس ملی ارائــه کرد که
خوشبختانه تمام این پروندهها مورد تصویب قرار
گرفت .فریدون اللهیاری افزود :با تصویب این 13
پرونده ،مجموع میراثهای ثبتشده ناملموس
اســتان اصفهان به  138مــورد افزایش یافت.
مدیرکل سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی
و گردشگری استان اصفهان تصریح کرد :مهارت
بافت قالی یلمه علیآباد دهاقان ،آدابورســوم
پخت کاشی ابوزیدآباد آران و بیدگل ،آیین پخت
سمنوی نذری شــهرضا ،دانش سنتی و مراحل
کاشت خربزه سین برخوار و دانش سنتی و مراحل
کاشــت خربزه گرگاب شاهینشــهر و میمه ،از
جمله آثار ثبتشده اســتان اصفهان در فهرست
میراث ناملموس کشور است.

میانجی گری؛ دیدگاه جدید قوه قضاییه در پروندههای قضایی
نرگس طلوعی
یازدهمین دوره آمــوزش داوری مجمع امور داوری
و میانجیگری اصفهان با حضور دبیرشــورای عالی
داوری قوه قضاییه ،رییس اتــاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشــاورزی اســتان اصفهان ،رضا برادران
بنیانگذار مجمع امور داوری و میانجیگری اصفهان
در سالن همایشهای مجموعه اردیبهشت اصفهان
برگزارشــد .در این همایــش دبیر شــورای عالی
داوری قوه قضاییه اظهارداشــت :منشــأ  70درصد
پروندههای حقوقی ،قراردادهای ملکی اســت و اگر
اتحادیههای صنفی کشــور بپذیرند کــه داوری را
در قراردادهای ملکی خود بگنجاننــد ،دادگاهها تا
 70درصد سبکبار خواهند شــد .رضا پرتوی زاده
افزود :از آنجایی که اکثریت مردم ایران در زمانهای
مختلف درگیر پروسههای دادگاهی میشوند ،دیدگاه
جدید قوه قضاییه این است که پروندههای قضایی با
میانجیگری حل شود .وی با اشاره به اینکه ،بازوی
فعال قوه ،داوران هســتند ،ادامه داد :سال گذشته
شورای عالی داوری با هدف استاندارد سازی تشکیل
و باعث یکسان سازی نگاه داوران شد.
دبیر شــورای عالی داوری قوه قضاییه با اشــاره به
اینکه داوری در دعاوی عبارت است از رفع اختالف
بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص
یا اشــخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا
انتصابی با رعایت شــرایط ،موانع و الزامات قانونی و
قراردادی اظهار داشــت :داوری هم مثل وکالت در
شرف تخصصی شدن است.
وی گفت :ما در دورهای هستیم که به بازنشستگان
قوه قضاییه و وکال مجوز میانجی گری میدهند و به
زودی تابلوی این موسسات را در شهرها خواهیمدید،
لذا باید همگی دست در دست هم داده و کمک کنیم
این نگاه و خواست قوه قضاییه را تامینکنیم.
پرتویی زاده مطــرح کرد ۸۵ :درصــد از وکال اصال
نمیدانند داوری چیست و سیستم آن را نمیشناسند
به همین دلیل شورای عالی داوری از دوستانی که در
این رابطه شروع به آموزش خواهند کرد دفاع میکند.
دبیر شــورای عالی داوری قوه قضاییــه ادامه داد:

وکالییکه داوری بلد هستند نباید افراد درگیر یک
پرونده را به خاطر دریافت حق الوکاله بیشتر به سمت
دادگستری هدایت کنند بلکه الزم است با حق الوکاله
کمتر موارد بیشتری از پروندهها را داوری کنند.
وی تصریح کرد :داور میتواند بدون تجهیزات آیین
دادرسی و در هر مکانی به جریان دعوا رسیدگی کند،
به عبارت دیگر در داوری کیفیت رسیدگی به موضوع
باالست و محدودیت زمانی وجود ندارد؛ چراکه داور
در هر زمان و مکان میتواند بــه داوری بپردازد؛ اما
در دادگاه به خاطر کم بودن زمان به شکلی که باید
فرصت رسیدگی به پروندهها وجود ندارد.پرتوی زاده
ادامه داد :به همین دلیل اعتقــاد داریم که داوری با
خلق و خوی مردم ایران هماهنگی دارد چراکه شکل
کدخدا منشی دارد و داور نمیگذارد ازدحامپرونده در
دستگاه قضایی ایجاد شود .در ادامه این جلسه ،رییس
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن وکشــاورزی اســتان
اصفهان اظهارداشت :موضوع داوری و تجدید نظر در
محاکم قضایی نیاز به یک پوست اندازی ویژه دارد.
مسعود گلشیرازی اذعان داشت :باتوجه به تخصص
وحوزه ما ســعی میکنیم ،از مواضــع اقتصادی به
اینموضوع بپردازیم و در اتاق بازرگانی از ابتدا مجمع
داوری را تشکیل دادهایم؛ اما داوری هنوز در جامعه

ما جایگاه خود را پیدا نکرده است.وی افزود :به دلیل
انباشــت پروندهها در محاکم قضایی ،فضای حاکم
نگرانکننده شده است و نشــان میدهد ما نیازمند
یک پارادایم تخصصی و اساسی دراین حوزه هستیم.
گلشیرازی اضافه کرد :همانگونه که در مفاهیم دینی
نیز به جایگاه واالی داور اشارههای زیادی شده است،
داور باید عالم ،تقوا پیشــه و مومن باشد و این ،یعنی
داوری بسیار امر ســختی است و یک جامعه متعالی
دارای صداقت ،وفای به عهد و وفاداری است و نقش
یک داور تجلی این سه نکته است.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه یک داور هم
میتواند اصالح بین الذات کند و هم میتواند باعث
الفت شــود ،گفت :عالوه براین اگر داوری ،قضاوت
درســتی نکند میتواند عاملی برای ایجاد تنش در
جامعه باشد.
وی ادامه داد :در جامعه امروز ما و به جهت مبانی نوع
داوری حکایت از آن دارد که دستگاه قضای ما خودش
هم به خودش نقد دارد پس هیچ راهی به جز رجوع به
امر داوری برای حل موارد وجود ندارد ،بنابراین اول
باید در خصوص داوری تخصصی به درستی بدانیم و با
تجربه کافی وارد این حوزه شویم .مسعود گلشیرازی با
اشاره به اینکه کشور ما امروز در جایگاهی قرار گرفته

مدیر منطقه  4شهرداری اصفهان:

مراسم تشییع  ۱۱شهید تازه تفحص شده دفاع
مقدس با حضور پرشــور اقشار مختلف مردم در
اصفهان برگزار شد .مردم شهید پرور اصفهان که
عصر جمعه ،وداعی با شــکوه با اللههای گلگون
کفن  8سال دفاع مقدس داشــتند دیروز نیز با
شور دیگری به وعدهگاه بدرقه آمده و  11فرزند
مقاومت این مرز و بوم را تا آستانه بهشت بدرقه
کردند .مراسم تشییع  8شــهید شناسایی شده
و  3شــهید گمنام ،صبح دیروزبا حضور اقشــار
مختلف مردم در ســالروز شــهادت امام صادق
(ع) از مسیر چهار راه قدوسی به سمت گلستان
شهدای اصفهان برگزار شد .سید رضا حجازی،
علیرضا میرزایی ،سعادت حاج عسگری ،حسین
رحیمی ،حسین خسروی جزی ،عباس دیانیان،
رضا مشتاقی و مسعود مداحی ،شهدای شناسایی
شده هســتند که همراه با پیکر مطهر  3شهید
گمنام روی دستان مردم شهید پرور و قدرشناس
اصفهان تا گلستان شهدای این شهر بدرقه شدند.

برگزاری همایش بزرگداشت
صائب تبریزی در صائبیه
هفتمین همایــش صائب تبریزی بــا همکاری
شهرداری منطقه یک اصفهان ،مجمع ادبی استان،
انجمن ادبی صائب و موسسه فرهنگی هنری آوای
جاوید در محل آرامگاه این شاعر در خیابان صائب
اصفهان (صائبیه) برگزارمیشود.
این مراســم فردا با حضور عالقه مندان و اهالی
فرهنگ و ادبیات و جمعی از مسئوالن فرهنگی
استان برگزار میشود .تجلیل از پنج پیشکسوت
ادبی استان اصفهان ،شــعرخوانی و سخنرانی در
مورد زندگی و شخصیت صائب تبریزی از جمله
برنامههای هفتمین همایش صائب تبریزی است.
صائب تبریزی در سال  ۱۰۰۰هجری در تبریز زاده
شد .خانواده وی در زمان شاه عباس اول صفوی
از تبریز کوچ کرده و در محله عباسآباد اصفهان
ساکن شدند .شــاه عباس دوم صفوی به او مقام
ملکالشعرایی داد .صائب هشتاد سال زندگی کرد
و در اصفهان دیده از جهان فروبست .آرامگاه این
شاعر در اصفهان ،در خیابان صائب ،در محلهای
از منطقه  ۱شــهر اصفهان واقع است که در زمان
حیات او معروف به تکیه میرزا صائب بود.

دیدگاه

اوقات فراغت ،ضرورتی مبتنی
بر فرهنگ شهروندان است

مدیر منطقه  ۱۰شهرداری اصفهان خبر داد:

 ۳۰درصد فضای سبز شهر در منطقه  ۴قرار دارد

برگزاری جشنواره تابستانی در محلههای منطقه ۱۰

مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان گفت :منطقه چهار شهرداری اصفهان یک منطقه ویژه و استراتژیک به شمار
میرود که با داشتن حدود  ۹۰۰هکتار فضای سبز ۳۰ ،درصد فضای سبز شهر را در خود جای داده است .رضا اخوان
اظهارکرد :در منطقه چهار شهرداری اصفهان ،سه بلوک بزرگ فضای سبز شامل «بلوک باغ غدیر»« ،بلوک مشتاق»
و «پارک بزرگ شرق اصفهان» واقع شده است .وی افزود :بلوک باغ غدیر به میزان حدود  ۴۰هکتار است که  ۳۰هکتار
مساحت باغ غدیر و  ۱۰هکتار فضای سبز شهری شامل بوستانها ،رفیوژ میانی و حاشیه خیابانها و اتوبان است.
اخوان با بیان اینکه بلوک مشتاق حدفاصل خیابان بزرگمهر تا سه راه پینارت حدود  ۵۰هکتار است ،ادامه داد :پارک
بزرگ شرق اصفهان ،حدود  ۷۵۰هکتار فضای سبز جنگلی و شهری دارد.

مدیر منطقه  ۱۰شهرداری اصفهان گفت :جشنواره تابستانی محالت منطقه  ۱۰با عنوان «نشاطستان» در قالب
بازی ،سرگرمی و تفریح پنجشنبهها در بوستانهای محلی و جمعهها در بوستانهای شهری با هدف شناخت
ظرفیتهای محلهها ،ویژه عموم شهروندان برگزار میشود .حمید شهبازی ،اظهارکرد« :جشن دخترانه» ویژه
دختران و بانوان به مناســبت والدت حضرت معصومه (س) در محل باغ طلوع برگزار میشود .وی با اشاره به
برنامههای مداوم مراکز فرهنگی این منطقه گفت« :مانا» کارگاههای تسهیلگری مهارت تصمیمگیری ویژه
نوجوانان« ،با همستان» ویژه دختران ،کارناوال سفر گردشگران کوچک ،برگزاری اردوهای آموزی تفریحی
ویژه کودکان و نوجوانان ،از جمله این برنامهها به شمار میرود.

شــهرداری ســده لنجان باســتناد مجوز شــماره /190ش 98/مورخ
 1398/03/22شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد پالک زمین شماره 56
از اراضی مسکونی شهرک نگین به متراژ  240متر مربع با کاربری مسکونی را از
طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

عضو شورای اسالمی شهر:

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/04/23
مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهرداری و نیز جهت کسب
اطالعات بیشتر به سایت شهرداری به نشانی www.sh-sedehlenjan.ir
مراجعه نمایند.

حسین ناظم الرعایا -شهردار سده لنجان

م الف514498:

آگهی مزایده
بدینوسیله به اطالع می رساند نمایندگی اوقاف و امور خیریه بخش امامزاده (بادرود) در
نظر دارد بهره برداری از سفره خانه و هتل متعلق به آســتان مقدس امامزادگان آقاعلی
عباس و سید محمد (ع) را به شرح ذیل به مدت یک سال از طریق آگهی مزایده به اجاره
واگذار نماید:
 -1سفره خانه آستان :شامل آشپزخانه ،سالن غذاخوری ،انباری ،سردخانه و  ...با تمام
امکات و تجهیزات ،ساالنه به مبلغ پایه  848/000/000ریال
 -2هتل آستان :در دو طبقه با زیربنای  2500متر مربع شامل  46سوئیت ( 4 ،3و 5
تخته) ،ساالنه به مبلغ پایه  1/500/000/000ریال
شروط و تعهدات
 )1پیشنهاد دهندگان بایستی  10درصد مبلغ پایه مورد مزایده را بعنوان سپرده طی فیش
بانکی در وجه نمایندگی اوقاف و امور خیریه بخش امامزاده (بادرود) به حسابداری اداره
تحویل و رسید دریافت نمایند.
 )2متقاضیان می تواننــد تا پایان وقت اداری روز چهارشــنبه مورخ 1398/04/19
پیشــنهاد خود را کتباً و در پاکت های درب بســته به دبیرخانه این نمایندگی تحویل و
رسید دریافت نمایند.
 )3مزایده ردیف اول راس ســاعت  9و مزایده ردیــف دوم راس ساعت  10صبح روز
پنجشنبه مورخ  1398/04/20در محل این نمایندگی برگزار خواهد شد.
 )4به پیشــنهادهای مبهم و فاقد ضمانت نامه یا فیش بانکی و یا آنهائیکه خارج از موعد

مقرر واصل شده باشد و یا مخالف با شــرایط آگهی مزایده و یا مخدوش باشد ترتیب اثر
داده نخواهد شد.
 )5در پایان مدت قرارداد ،مستاجر هیچگونه حق و حقوقی در ارتباط با مورد اجاره ندارد.
 )6از مستاجر وثیقه معتبر و تضمین کافی جهت تخلیه محل در پایان مدت قرارداد اجاره
و تادیه اجاره بها اخذ خواهد شد.
 )7تخلف از هر یک از شرایط مندرج در سند اجاره موجب فسخ در بقیه مدت برای موجر
خواهد بود.
 )8کلیه هزینه های مزایده از قبیل دستمزد کارشناس رســمی و چاپ آگهی و غیره به
عهده برنده مزایده خواهد بود.
 )9چنانچه برنده مزایده ظرف مدت یک هفته از تنظیم سند اجاره خودداری نماید ،ضمن
ضبط سپرده وی با نفرات بعدی با حفظ ترتیب ،سند اجاره تنظیم خواهد شد.
 )10امتیاز آب ،برق و گاز مورد مزایده متعلق به آستان بوده و هزینه های مصرفی به عهده
مستاجر می باشد.
 )11سپرده نفرات دوم و سوم بعد از تنظیم سند اجاره با برنده مزایده ،مسترد خواهد شد.
 )12لغو و یا تجدید مزایده برابر ماده  24قانون برگزاری مناقصات و مزایده می باشد.
 )13مباشرت شخصی برنده مزایده در استیفای منافع ،شرط الزم است.
 )14این مزایده غیرحضوری انجام و حضور شخص متقاضی در جلسه کمیسیون مزایده
بالمانع می باشد.
 )15متقاضیان می تواننــد با هماهنگی این نمایندگی در ســاعات اداری از مورد مزایده
بازدید یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  54347777-8تماس حاصل نمایند.
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بدرقه باشکوه «فرزندان
مقاومت» تا آستانه بهشت

یک کارشناس شهرسازی:

آگهی مزایده نوبت اول

نوبت اول

که باید به سمت دوســتی و مودت بین مردم برود،
اظهار کرد :ایجاد مجمع امور داوری دراصفهانکاری
درست است و ما در اتاق بازرگانی هم می گوییم باید
خودمان حمایت کنیم تا این داوریها حمایت شوند
تا بتوانند جایگاه خودشان را پیدا کنند و امیدواریم
با این جدیت و تالشی که در کار است،شاخص های
داوری در کشورمان ارتقا یابد.
در این همایش همچنین رییس مجمع امور داوری
و میانجیگری اصفهان و عضو هئت نمایندگان اتاق
بازرگانی هم با اشاره به اینکه مجمع داوری باعث باال
بردن شاخصهای اقتصادی و کاهش اطاله دادرسی
در استان میشود ،گفت :امسال یازدهمین دوره این
مجمع برگزار میشود؛ اما تا زمانی که فرهنگسازی
درســتی در این زمینه نباشــد ،نمیتوانیم شاهد
اثرگذاری این موضوع باشــیم .رضا بــرادران ادامه
داد :سال گذشته بیش از  300پرونده توسط مجمع
داوری در شهر اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفت که
رقم کمی نیست و این نشــان میدهد میتوانیم بار
دادگاهها را به خوبی کاهش دهیم.
وی افزود :تربیت و پــرورش داوران موضوع دیگری
اســت که در این مجمع جزو الویت ها قرار گرفته و
اکنون در بســیاری از پروندههای اقتصادی شــرط
داوری گذاشته میشود .برادران ،با تاکید بر رقم باالی
پروندههای اقتصادی گفت :ایــن پروندهها از طریق
داوری ظرف دو ماه مورد رســیدگی قرار میگیرد و
آسیبهای بســیار کمتری به بنگاههای اقتصادی
وارد میشود .عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی
ادامه داد :توقف طوالنی مدت در یک بنگاه اقتصادی
ضررهای بزرگ اقتصادی را نــه تنها به تولیدکننده
بلکه به کل کشور وارد میکند و یکی از بزرگترین
حسنهای داوری این است که دو طرف برنده ماجرا
هســتند و به نوعی میتوان گفت وضعیت برد -برد
اتفاق می افتد.
وی تصریح کرد :دادگاهها به علت اینکه پروندههای
زیادی را در دســت دارند ،وقــت افزایش و کاهش
خواسته را ندارند و به این علت که پروندههای قضایی
چندین برابراستانداردهاست ،داوریها میتواند بار
زیادی را از دوش دادگاهها بردارند.

اخبار

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

م الف514081 :

وظیفه خود را دفاع از حقابه اصفهان میدانیم

عضو شــورای اســامی شــهر اصفهان گفت:
محیطزیســت اصفهان نیز حقابــهای دارد و
آب زاینــدهرود باید تا تــاالب گاوخونی جاری
باشــد وگرنه ممکن اســت گاوخونی به منبع
تولیــد ریزگردهــا در اصفهان تبدیل شــود.
پورمحمد شریعتینیا اظهار کرد :آب آشامیدنی
که اکنون به اصفهان و شهرهای اطراف آن انتقال
داده میشود ،در مسیر رودخانه روباز
قرار داشته و به آالیندههای مختلف
آلوده میشــود که در شــأن مردم
این شهرها نیســت .رییس شورای
اسالمی شهرستان اصفهان تصریح
کرد :با بهرهبرداری از تونل گالب دو،
 ۱۴شهرستان از نعمت آب بهرهمند
خواهند شد که آلودگیهای پیشین
را نداشته و به تبع آن هزینه کمتری
برای تصفیه این آب مصرف میشــود؛ بنابراین
امید اســت با افتتاح این طرح جدید مردم نیز
قدر این نعمت را بداننــد و آب را بهینه مصرف
کنند .وی ادامه داد :بر اساس تبصره  ۳بودجه،
از سوی شورای شهر اصفهان حمایتهای مالی
از طرحهای انتقال آب صورت گرفته و نیاز است
دولت نیز به تعهدات خــود در قبال پیمانکاران
عمل کند زیرا آنــان با وعده و وعیــد دولت به
این پروژهها ورود کرده و حتی بیش از تعهدات
خود عمل کردهاند .شــریعتینیا خاطرنشــان
کرد :پیشــنهاد دادهایم که استاندار اصفهان به
شهرهای دیگر دســتور دهد که مانند اصفهان
بودجهای را برای پرداخت بدهی پیمانکاران در
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کمک به این پروژه اختصاص دهند زیرا عالوه بر
اصفهان شهرهای دیگری نیز از طرحهای انتقال
آب استفاده خواهند کرد.
وی با تاکید بر اینکه برداشــتهای بیرویهای
در استان همجوار وجود دارد ،اظهار کرد :بارها
گفتهایم که در وزارت نیرو ،اصفهان ســتیزی
وجود دارد و با توجه به آنکــه اصفهانیها برای

نظام کم نگذاشــتهاند ،نبایــد در حق آنان کم
گذاشته شود.عضو شورای اسالمی شهر اصفهان
گفت :شــهرداری اصفهان حقابهدار زایندهرود
است و به عنوان شورای شهر وظیفه داریم از این
حقابه دفاع کنیم ،از طرف دیگر محیطزیســت
اصفهان نیز حقابهای دارد و آب زایندهرود باید تا
تاالب گاوخونی جاری باشد وگرنه ممکن است
گاوخونی به منبع تولیــد ریزگردها در اصفهان
تبدیل شود.
وی افزود :معتقدم با جلوگیری از سوءاستفادهها
و برداشــتهای بیرویه افراد و موسســات از
زایندهرود میتوانیم جــاری بودن این رودخانه
را بهطور دائمی ببینیم.

zayanderoud8108@gmail.com
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یک کارشناس شهرســازی اظهار کرد :اوقات
فراغت ،زمانبندی مشخصی در زندگی روزمره
شهروندان یک شهر دارد و گذران اوقات فراغت
نیازمنــد مهیا شــدن شــرایط غیرکالبدی و
کالبدی اســت .امیر حسین شــبانی با اشاره
به اینکه گــذران اوقات فراغت ســابقه تاریخ
چندانی ندارد ،افزود :چنین دیدگاهی نسبت
به اوقات فراغت حاصل شهرســازی یا زندگی
مدرن امروزی شــهروندان است ،تاریخ شهر و
تحوالت آن در طول زمان نشان میدهد اوقات
فراغت با تعریف امروزی تا قبل از دوران معاصر
وجود نداشته است .این کارشناس شهرسازی
خاطرنشــان کرد :اوقات فراغت به بخشــی از
ســاعات روزمره اطالق میشــود که به کاری
غیر از امور جاری و مسئله اشــتغال گذرانده
شــود ،این تعریف از اوقات فراغــت مفهومی
مدرن است .شبانی ،با اشاره به عوامل موثر در
گذران اوقات فراغت شهروندان ،تصریح کرد:
عمدهتریــن عامل ،فرهنگ اســت ،این عامل
تاثیرگذار تعیین میکند مردم یک شهر برای
گذران اوقات فراغت تمایل به کدام بسترهای
فرهنگی دارنــد البته فرهنگ گــذران اوقات
فراغت در شــهرهای مختلف و نقاط مختلف
جغرافیایی ،اقلیمی و اجتماعی متفاوت است.
وی تاکید کــرد :تعیین نســخه واحد گذران
اوقات فراغت برای همه شهروندان در شهرهای
مختلف مطلوب نیســت که در این راستا باید
با شــناخت فرهنگ ،برنامههای متفاوتی برای
گذران اوقات فراغت شــهروندان در فضاهای
متناســب و متفاوت در نظر گرفته شــود .این
کارشناس شهرسازی افزود :ادبیات تخصصی
شهرسازی فرازهای مشخصی در زمینه گذران
اوقات فراغت در مقیاس محله ،منطقه و شهر
داشته است تا حداقلهای فضایی برای اوقات
فراغت مهیا شود؛ اما فراهم آوردن این حداقلها
به معنی رسیدن به نقطه ایدهآل نیست .شبانی
عنوان کرد :برنامههای رسمی یا رویداد محور
مثــل جشــنوارهها و رویدادها بــرای گذران
اوقات فراغت در نظر گرفته میشود؛ اما اوقات
فراغت ماهیت غیر رسمی نیز دارد که بسته به
ویژگیهای جمعیتی و اجتماعی شــهروندان
متفاوت است.

امام صادق (علیه السالم):
دوستان من در حقيقت ،كسانى هستند كه در
برابر فرمان ما(اهل بيت)  ،گردن نهند و از سنت
ما پيروى كنند.

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

رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه33 :

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

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

یکشنبه  9تیر  26 | 1398شوال  1440شماره  8 | 2731صفحه قیمت 1000 :تومان
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جاده ای که به مسافران رحم نمی کند!

ساختمانی عجیب باالهام از پرچم قزاقستان

یونگاس ،نام جاده ای است که بسیاری از افراد معتقدند جاده مرگ است.
درواقع سفر به این جاده ،با مخاطراتی جدی همراه است و می تواند باعث
شود افراد به کام مرگ کشیده شــوند.جاده یونگاس از دید برخی از افراد
جاده ای جذاب و مناسب برای گردشگری است و از دید برخی دیگر جادهای
بسیار خطرناک است و یادآور مرگ .به هر حال چیزی که مشخص است،
این است که سفر در این جاده می تواند خطراتی جدی برای مسافرانی ایجاد
کند که به بولیوی سفر می کنند.این جاده که دو طرفه است ،درواقع فقط
برای سفر یک وسیله نقلیه جا دارد.

فاندامنتال آرشــیتکتس و اُمگا رندر ( )omega renderبــا الهام از پرچم
قزاقستان ،در حال ســاخت یک ساختمان عجیب در قزاقســتان هستند .این
ساختمان با برشی دایرهای که روی رودخانه ایشیم در آستانه قرار خواهد گرفت،
نمایی از ســمت پایین رودخانه را در اختیار بیننده قرار میدهد که به صورت
زیرکانه از نشان ملی کشور الهام گرفته شده است .اید ه این ساختمان یکی از سه
طرحی است که  BI GROUPبهعنوان بزرگترین توسع ه دهنده کشور برای این
مکان در نظر گرفته بوده است.برج آفتاب در قلب پایتخت قرار دارد و ساختمانی
چندمنظوره متشکل از بخش مسکونی ،اداری ،هتل و مکانهای تجاری است.

کشف ارزشمندترین یاقوت جهان
در سال  ،1938یک پسر  12ساله موفق شد کل خانواده خود را ثروتمند کند.
روزی یک سگ در سال  1938یک سنگ بزرگ سیاه را پیدا کرد و آن را به خانه
آورد .پدرخانواده که معدنکار بود ،برای مدت نه سال این سنگ را نگهداری کرد؛
چرا که ظاهری زیبا داشت.این سنگ یاقوت کبود  1،166قیراطی یا به عبارتی
بزرگترین یاقوت کبود دنیا توسط پسر خانواده ،کشف شد .پدر یاقوت را برای
فروش گذاشت و این یاقوت توجه یک متخصص جراح ارمنستانی را جلب کرد.
وی  18000دالر به معدنکار پرداخت و یاقوت کبود را خریداری کرد.

عکس روز
گ ترین
رنگارن 
رودخانه دنیا

دوخط کتاب

منظمتــر از عقربه
ثانیهشــمار ســراغ
داری؟
چیــزی منظــم تــر از
عقربــه ثانیــه شــمار
سراغ دارید؟ و با وجود
این کوچکترین لذت

یــا کوچکتریــن درد
کافی است تا انعطاف
پذیــری زمــان را به ما
بیاموزد ...
درک یک پایان
جولین بارنز

اینستاگردی

کانوکریســتال نــام
رودخانهای درکشــور
کلمبیاست که همه آن را
با نام رودخانه پنج رنگ
میشناسند .در بستر این
رودخانه انواع گیاهان و
جانوران خاص و در حال
انقراض وجود دارد که آنها
را در هیچ مکان دیگری
نمی توانید ببینید .رنگ
کف رودخانه قرمز ،زرد،
آبی ،ســبز و در برخی از
نقاط مشکی رنگ است .

وبگردی

گزارشگر شبکه خبر در زادگاه پدریاش
داوود عابدی با انتشار این عکس نوشت:
زادگاه پدری من نــراق با قدمت باالی
دوهزارسال ،دومین شهر تاریخی دارای
طرح ویژه گردشگری است و اینجا هم
خانه زیبا و بوم گردی نخجیر.

فیض بردن وزیر جوان از رفتن به گیمنت
محمد جواد آذری جهرمی با انتشار این عکس نوشت :باخانواده بودن سخت
نیست؛ اما خیلی مهمه .این با هم بودن بعضی وقتها به سادگی حتی با مرور
دسته جمعی درسها مثل حفظ کلمات زبان ممکن میشه.
صبح ساعت ۵صبح رسیدم تهران ،هر چند خیلی خسته بودم؛ اما چون قول
داده بودم ،حدودهای ساعت ده پسرم و فرزند عزیز یکی از شهدای مدافع حرم
را بردم گیمنت .خودم هم البته فیض بردم هر چند حریف تمرینی اونها بودم):
فردا هم فرصت خوبیه برای #باخانواده بودن ،از دست ندهیم.

مدارسی که درس جادوگری میدهند!
در گذشتههای نهچندان دور که جادو ،طرفداران زیادی داشت ،مدرسههای زیادی برای آموزش جادوگری در قسمتهای مختلف دنیا ساخته
میشد و جادوگران زیادی در این مدرسهها فنون ســحر و جادو فرا میگرفتند .جالبتر اینکه در دنیای مدرن امروزی نیز هنوز مدرسههای
جادوگری وجود دارد که در این زمینه میتوان به مدرسههای جادوگری هلند و ایسلند اشاره کرد .در این مدرسهها فنون و مهارتهای مختلفی
به جادوگران جوان آموزش داده میشود .از آنجایی که جادوگری دنیایی پر رمز و راز دارد ،در ادامه با هم به فهرستی از مدرسههایی اشاره میکنیم
که در آنها جادوگری آموزش داده میشد همچنین مدارسی که هنوز هم جادوگری آموزش میدهند!
مدرسه اخوان الصفا (:)The Brethren of Purityدر قرن دهم و یازدهم میالدی ،جمعی از برجستهترین فالسفه و فیزیکدانها در شهر
بصره واقع در عراق دور هم جمع میشوند و مدرســهای مخفی را برای جادوگری راهاندازی میکنند .این مدرسه در آن زمان بهصورت مخفی
دائر شده بود؛ اما ماهیت آن قانونی بود و یکی از مهمترین دستاوردهای آن رساله دو جلدی اخوان الصفا بود.در این رساله به دانشهای شیمی،
ریاضی ،الهیات و ستارهشناسی پرداخته شده بود .مدرسه برترن آو پیوریتی بهعنوان یکی از زیرمجموعههای فرقه اسماعیلیه به حساب میآمد
و دانشمندان بزرگی در این مدرسه تدریس میکردند.
دانشکده ستارهشناسی در دانشگاه پاریس:در سال  ۱۳۷۰میالدی« ،شارل پنجم» ( ،)Charles Vپادشاه فرانسه بود ،این پادشاه عالقه
زیادی به علم و دانش داشت و به همین دلیل نیز به او لقب «شارل دانا» ( ،)Charles The Wiseداده بودند .این پادشاه ،دانشکده ستارهشناسی
را در دانشگاه پاریس راهاندازی کرد و بهرغم اینکه در آن زمان ،کلیسا تعامل خوبی با ستارهشناسها نداشت ،پاپ از این دانشکده حمایتهای
زیادی کرد و با حمایت شارل پنجم ،دانشکده ستارهشناسی پاریس توانست دستاوردهای مهمی را به دنیای نجوم در آن زمان هدیه کند.
دانشگاه جادوگری نورتون استریت (:)The Norton Streeتجربه نشان داده که انگلیسیها عالقه زیادی به جادوگری دارند و این عالقه
را در زمان حال نیز میتوانید با مجموعه کتابها و فیلمهای هری پاتر دنبال کنید .ظاهرا ریشــه عالقه انگلیسیها به جادو به سالها پیش باز
میگردد و در قرن  ۱۸میالدی فردی به نام فرانسیس با ِرت ( )Francis Barrettکه به خودش لقب جادوگر اعظم داده بود ،دانشگاه جادوگری
نورتون استریت را در منطقه ماریلبون در شهر لندن مدیریت میکرد.

خبر

کتاب
جادوی میخک
شهاب جعفرنژاد با انتشار این عکس
نوشت :بعد از جمع آوری دکور برنامه
نود ،این بار دکور برنامه پرطرفدار و
خاطره انگیز کاله قرمزی جمع شد..
آقای طهماســب عزیز ،آقای جبلی
درجه یک،نسل ما خیلی خوشبخت
بود که با شما و برنامههاتون بزرگ شد
و قد کشید.نسل ما خیلی خوشبخت
بود که امثال شما و آقای حکایتی و
مدرسه موشها رو در زمان خودش
دید و کیف کرد و یــاد گرفت ....ما از
شما به خاطر اینهمه سال زحمت و
فکر و تالش تشکر می کنیم و قدردان
تمام این زحمات هستیم.شمایی که
در تمام این سالها  ،تکراری نشدین
و نســل های بعدی رو هــم همراه
کردین..از شــما خیلی ممنونیم....از
طرف یکی از بچه های توی خونه.

خداحافظی تلخ با
کاله قرمزی

رمان «جادوی میخک» که برای گروه سنی نوجوان توسط آن فاین
نوشته شده از سوی انتشارات قدیانی با ترجمه هدی لزگی در نوبت
چاپ دوم منتشر شد.
«جادوی میخک» ماجرای خانوادهای را بیان میکند که شــغل
پدر این خانواده ،مدیریت هتل است .او هرازگاهی مدیریت یکی از
هتلهای شهر را به عهده میگیرد تا اینکه سرانجام به هتل «قصر»
منتقل میشود ،هتلی بزرگ که صدها اتاق دارد و ناتالی ناگزیر است
از محله خود و از دوستان همسن و ساالنش جدا شود و در این نقل
و انتقال دوست دیگری به اسم میخک پیدا میکند که سرنوشت او
و خانوادهاش را تغییر میدهد .این رمان از زبان راوی اول شخص؛
یعنی دختری به اسم ناتالی ،روایت میشود.رمان نوجوان «جادوی
میخک» در  ۳قسمت و  ۳۰فصل منتشر شده که در بخشی از آن
میخوانیم«:فکرش را بکنید ،آدم تا مرز رهایی پیش برود؛ اما ناگهان
این فرصت را از دست بدهد .در مورد روزی حرف میزنم که قرار بود
من و میخک به مدرسه تالبت هریز برویم .من نمیدانستم موضوع
جدی است ،تا اینکه پدر به سراغمان آمد.ـ ببینم ،امروز چه نقشهای
در سر دارید؟ میخک ایســتاد و علفها را از روی زانوی خود پاک
کرد .وسط بازی «شکار مهمان» بودیم که پدر با آمدنش ،مخفیگاه
ما را لو داد…

یادداشت
مهارت عذرخواهی کردن را یاد بگیرید
مهسا احمدی
وقتی شما یک قانون اجتماعی را نقض کردهاید ،عذرخواهی
نشــان میدهد شــما به آن قوانین کامال واقف هســتید و
معتقدید چنین قوانینی باید وجود داشــته باشد و نقض آنها
اشتباه محض اســت .این کار موجب میشود دیگران بدانند
شــما متوجه رفتار نامناسبتان شــدهاید و همین مسئله به
آنها احســاس آرامش و امنیت میدهد .عذرخواهی ســبب
میشود شأن و احترام کســی که به او صدمه زدهاید ،دوباره
به او بازگردد .وقتی به او بگوییــد میدانید همه چیز تقصیر
شــما بوده ،آزردگی و جراحتهای روحیاش التیام یافته و
احساس بهتری پیدا میکند .برای ترمیم صدمات عاطفی که
در رابطه انسانی ما بروز یافته است ،باید تالش کنیم که ابتدا
خطای خود را بیابیم؛ ســپس آن را بپذیریم؛ اما مشکل این
است که هنوز عده بیشــماری به آن درجه از مهارت عاطفی
نرسیدهاند که صمیمانه از دیگران عذرخواهی کنند و موضع
دفاعی به خود نگیرند .هنر ظریف اعتراف به اشــتباه و طلب
بخشش ،آخرین مهارت سواد عاطفی است که هر کسی باید
بهدرستی آن را بیاموزد .معذرتخواســتن از صمیم قلب به
دیگران یادآورمیشود که شــما به رفتار اشتباه خود افتخار
نمیکنید و هرگز قصد ندارید آن را تکرار کنید .با این کار به
دیگران یادآور میشوید شما از آن دسته افرادی هستید که
بهطور کلی مراقب رفتارشــان بوده و برای رفتار خوب ارزش
قائل هستند ،هرچند گاهی اشتباه کنند.
برای برخی افــراد ،عذرخواهی ،پذیرش این موضوع اســت
که آنها افراد ناالیقی هســتند که معموال اشــتباه میکنند و
وجودشان با نقص و خطا همراه است .برخی نیز معتقدند اگر
پس از یک دعوا زودتر از دیگــری عذرخواهی کنند بهمعنای
قبول تقصیر است و مســئولیت تمام آن درگیری به ناحق به
گردنشان میافتد .آنها فکر میکنند اگر از دیگری عذرخواهی
کنند ،موجب میشوند طرف مقابل گناه سهم خود در ایجاد
درگیری را نپذیرد و همه خطاها را متوجــه آنها کند .گاهی
اوقات هم حــس میکنند ممکن اســت عذرخواهی موجب
شــود تمام توجهها به خطای پیشآمده جلب شود ،خطایی
که بهتر است فراموش شــود .در هر حال در شرایط مناسب
عذرخواهی مناسب به تمام مشکالت پایان میدهد و میتواند
ارزشهای مشترک را تایید کند و احساسات مثبت را به وجود
بیاورد.وقتی متوجه شــدید کار ناپسندی انجام داده و فردی
را رنجانیدهاید ،باید از او عذرخواهی کنیــد؛ اما آیا میدانید
چگونه باید عذرخواهی کرد؟ این روشها میتواند راهنمای
شما باشد:
مســئولیتپذیری؛ یعنی پذیرفتن اشــتباهاتی که موجب
صدمهرساندن به دیگری شده و مهمترین و فراموششدهترین
بخش اکثر عذرخواهیهاست .مثال وقتی میگویید :متاسفم
که از حرفم ناراحت شدی؛ یعنی اینکه من حرفی نزدهام که تو
ناراحت شوی و این واکنش تو اصال منطقی نیست.
وقتی میخواهید عذرخواهیتان موثر واقع شود ،خیلی مهم
است ارزش ابراز ندامت را بدانید .مســئولیتپذیرفتن مهم
اســت؛ اما اینکه طرف مقابل بداند شــما چقدر از رفتارتان
پشیمان هستید نیز از اهمیت خاصی برخوردار است .دیگران
از اینکه ببینند شــما به جهت اینکه موجب ناراحتیشــان
شدهاید ،ناراحت هستید ،اندکی احساس آرامش خواهند کرد.
گفتن جمالتی از این قبیل کــه «ای کاش بامالحظهتر رفتار
میکردم»« ،ای کاش احساس تو را هم در نظر میگرفتم» و
«امیدوارم عذرخواهیام را بپذیری» نشــاندهنده پشیمانی
خالصانه شماست.

دیدگاه
شیوه مداحی استاد سلیم موذنزاده
اردبیلی ،ثبت ملی شد

مدیران فرهنگی
خط قرآنی را گم کردهاند

طی مراسمی و با حضور مسئوالن کشوری و استانی شیوه مداحی،
نوحه خوانی ،مولودی خوانی و مناجات خوانی مرحوم استاد سلیم
موذنزاده اردبیلی در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت ملی
رسید .این مراســم در حاشیه همایش ملی شــورای ثبت میراث
ناملموس کشور که به مدت دو روز در اردبیل برگزار میشود ،انجام
گرفت و در آن مسئوالن و کارشناسان این حوزه از عمق تاثیرگذاری
آثار مرحوم سلیم موذن زاده در مداحی کشور سخن گفتند.مصطفی
پورعلی ،مدیر کل دفتر ثبت سازمان میراث فرهنگی کشور در این
مراسم بیان داشت :اردبیل ،محل تالقی فرهنگهای مختلفی است
و این نه تنها باعث افتراق ملل نشده؛ بلکه باعث وحدت در بین ملتها
بوده است .وی افزود :سلیم موذنزاده از تبار عاشقان و مدیحهسرایان
اهل بیت علیهمالســام بود و صدا و نوای او تا ابد جاودان میماند.
بهروز ندایی ،معاون سیاسی امنیتی اســتاندار اردبیل نیز در این
مراسم تاکید کرد :نواهای استاد سلیم موذنزاده اردبیلی از جمله
نوای«زینب_زینب» وی قابلیت ثبت ملی دارد .وی ادامه داد :اردبیل
ظرفیت ویژهای در حوزه موضوعات تاریخی و فرهنگی دارد و آثار
قابل ثبت ملی در این استان زیاد است .این مراسم با رونمایی از سند
میراث ناملموس شیوه مداحی استاد سلیم موذنزاده پایان یافت.

حجتاالسالم والمسلمین محمد رضازاده جویباری ،رییس موسسه
قرآن و نهجالبالغه گفت:متاسفانه مسئوالن فرهنگی کشور به ویژه
نهادهایی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان اوقاف و
امور خیریه ،سازمان تبلیغات اسالمی و متولیان امور قرآنی ،به امور
قرآنی ،هم از لحاظ بودجه و هم از لحاظ فرهنگســازی کمترین
توجه را دارند.وی با تاکید بر اینکه رویکرد فرهنگی مســئوالن ما
قرآنی نیســت ،بیان کرد :قرآنی نبودن رویکردها به گونهای است
که گاهی این برداشــت به وجود میآید که شاید فعالیتها و امور
قرآنی برای مسئوالن اهمیت چندانی ندارد .این داور بخش معارفی
مسابقات سراسری قرآن کریم افزود :مسئوالن فرهنگی کشور خط
قرآنی را گم کرده و گویی فاصله زیادی با قــرآن دارند.وی گفت:
متولی رسمی برگزاری مسابقات قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه
است و طی  ۴۰سال گذشته همواره این مسابقات برگزار شده؛اما
در کشور شــیعی ایران ،اهتمامی برای برگزاری رسمی مسابقات
نهجالبالغه وجود ندارد؛ البته موسســه قرآن و نهجالبالغه از سال
 ۸۳تا االن هفت دوره مسابقات ملی حفظ و مفاهیم نهجالبالغه را
در هفت رشته برگزار کرده؛ اما در بیش از  ۱۵سال تنها موفق شده
هفت دوره آن را برگزار کند.

