ایرج حشمتی
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان شد

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با صدور حکمی

ایرج حشمتی را به عنوان مدیر کل حفاظت محیط زیست این استان منصوب

کرد .حشمتی که از اسفند سال گذشته به عنوان سرپرست اداره کل محیط زیست استان
منصوب شده بود...

صفحه 5
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تعمیر لوازم معیوب؛
امروز وسایلی که یه مدته خراب
شدن و بی استفاده موندن
رو تعمیر کنیم یا به متخصصش
نشون بدیم.

گالری اکنون
در ستایش او
مدیا:عکس  ،فیلم/ویدیو
 7الی  19تیر 1398
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وقتی همه چیز دست به دست هم میدهد تا قیمت گوشت قرمز همچنان باال بماند!

انتظارارزانی ،واقعیت گرانی
شهردار اصفهان خبر داد:

مذاکرات شهرداری با ارتش برای توسعه ساخت رینگ چهارم حفاظتی شهر

خط قرمزی
به نام حمل سالح!
3
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مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی
استان اصفهان:

 ۸شهرک صنعتی
در استان اصفهان
ایجاد میشود

3

وضعیت نامعلوم سه بازیکن سرباز
ذوب آهن؛

گالری صفر/یک
دغدغهها ،انسان معاصر
مدیا :عکس
 7تیر الی  7مرداد

فیلم سرخپوست
کارگردان:نیما جاویدی
پردیس ساحل /پردیس چهارباغ/
سیتی سنتر

پلیس طرحهایی برای تشدید برخورد با
قاچاقچیان اسلحه در نظر دارد؛

فرصتی که از دست میرود

6
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عکس خبر

تجلیل از آبفای استان اصفهان در نشست و نمایشگاه ملی سازگاری با کم آبی
در آخرین روز از نشست و نمایشگاه تخصصی سازگاری با کم آبی از مشارکت فعال آبفای استان اصفهان در برگزاری این رویداد ملی تجلیل شد.در این
نشست و نمایشگاه که روزهای سوم تا پنجم تیرماه جاری در وزارت نیرو برگزارشد ،مدیران و کارشناسان آبفای استان اصفهان با ثبت و ارسال 14اثر و
مقاله موفق شدند رتبه دوم را در این بخش به خود اختصاص دهند.شرکت آب و فاضالب استان اصفهان همچنین با اختصاص غرفهای به مساحت 65
مترمربع ،تجربیات و اقدامات خود را در زمینه سازگاری با کم آبی در سال  ،1397به صورت بنر ،بروشور ،پوستر ،فیلم و عکس به نمایش گذاشت.

2

عکس روز

کشف موشکهای آمریکایی
در مقر شورشیان لیبی

نیویورک تایمز از پیدا شدن موشکهای های
آمریکایی در اردوگاه شورشیان لیبی خبر داد.
نوشــتهها و عالمتهای روی جعبه موشکها
نشــان میدهد ،آنها تولید مشترک دو شرکت
بزرگ اسلحه سازی آمریکایی هستند.

پیشنهاد سردبیر:

تقابل با آمریکا یک روز هم تعطیل نشده است
روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی | شماره  | 2732دوشنبه  10تیر  27 | 1398شوال 1440

پیشخوان

نماینده مردم زاهدان در مجلس خبر داد:

نامه نمایندگان به الریجانی برای استیضاح وزیر کشاورزی
نماینده مردم زاهدان در مجلس از ارسال نامه جمعی از نمایندگان به
رییس مجلس درباره استیضاح یک وزیر خبر داد .علیم یارمحمدی
از ارسال نامه جمعی از نمایندگان به هیئت رییسه مجلس خبر داد و
گفت :نمایندگان در این نامه خواستار رسیدگی به استیضاح محمود
حجتی ،وزیر جهاد کشاورزی در صحن علنی مجلس شدند .وی افزود:
طبق آییننامه داخلی مجلس وزیر باید در کمیسیون حضور مییافت

و پیرامون محورهای استیضاح توضیح میداد که نمایندگان نسبت
به عدم اجرای مفاد آییننامه معترض بودند .نماینده مردم زاهدان در
مجلس یادآور شد :طبق دســتورکار کمیسیون کشاورزی باید وزیر
برای ارائه توضیح پیرامون طرح اســتیضاح در جلسه روز یکشنبه 2
تیر کمیسیون حضور مییافت؛ اما وزیر بهرغم اینکه چند روز پیش
برای حضور در جلسه کمیســیون از وی دعوت شده بود ،اعالم کرد

که به دلیل شرکت در جلســه هیئت دولت امکان حضور در نشست
کمیسیون کشاورزی پارلمان را ندارد .یارمحمدی تصریح کرد :طرح
استیضاح محمد حجتی ،وزیر جهاد کشاورزی در  20محور تدوین
و  53تن از نمایندگان آن را امضا کردهاند بنابراین الزم است تا وزیر
در جلسه کمیسیون حضور یابد و پیرامون محورهای استیضاح که
مطالبات مردم است پاسخ دهد.

ترامپ در حاشیه اجالس گروه  20به درخواست مکرون برای سفر به ایران اشاره کرده است؛

چراغ سبز «ترامپ» به فرانسه

کافه سیاست

طرح جدید مجلس برای
تقویت نظارت بر عملکرد
وزرای دولت
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در طرحی
بــا تغییر بخشهایــی از آییننامــه داخلی
پارلمان ،خواستار تقویت بعد نظارتی مجلس
در حوزه تذکرات شفاهی و کتبی نمایندگان
شدند .بر اساس این طرح پس از ابالغ تذکر
کتبی و اعــام تذکــر شــفاهی نماینده یا
جمعی از نمایندگان ،معاون پارلمانی رییس
جمهــور در مورد تذکر به رییــس جمهور و
یکی از معاونان وزیــر در مورد تذکر به وزیر،
موظف اســت ظرف مدت یک ماه جلسهای
را با حضور نماینده تذکر دهنده و یا نماینده
نمایندگان تذکر دهند و مســئوالن ذیربط
مورد تذکر را بررسی و نتیجه آن را به هیئت
رییسه ،کمیســیون مربوط و نماینده تذکر
دهنده اعالم کنند .در صورتی که نماینده یا
نمایندگان تذکر دهنده معتقد به باقی بودن
مشکل باشند ،تذکر در قالب سوال در دستور
کار مجلس قرار خواهد گرفت.

جزییات شکایت شورای
نگهبان از «محمود صادقی»
نماینده تهران در مجلس برای نخستین بار
جزییات جدیدی از شکایت شورای نگهبان
از خود را روایت کــرد .محمود صادقی اظهار
کــرد :اظهاراتی که درباره شــورای نگهبان
انجام دادم با حسن نیت بود و با هدف اصالح
امور این مسائل را مطرح کردم و در حقیقت
هدفم ارائه هشداری به شورای نگهبان بود.
وی افزود :زمانی که به اظهارات توجه نشد،
در نهایت و در واکنش به صحبتهای آیت ا...
جنتی که سخن از نفوذ پولدارها در مجلس
گفته بود ،در توییتی نوشتم که این موضوع
یک طرف دیگر هم دارد و به نوعی تحت تاثیر
فرآیند نظارت هم هســت .وی افزود :پس از
آن اطالعاتی که به صورت متواتر و از اشخاص
مختلف در رابطه با سوء جریاناتی در جریان
تایید صالحیت ها شنیده بودم را اعالم کردم.
نماینــده تهران در مجلس تاکیــد کرد :این
افراد میگفتند که ما رد صالحیت شــدیم و
بعد تماسهایی با میگرفتند و درخواستها
و پیشنهادهایی برای تایید صالحیت مطرح
میکردند .نماینده تهران ادامــه داد :امروز
برای اولین بار میخواهم اعالم کنم که حتی
عدهای از این افراد میگفتند که ما را حضوری
دعوت میکردند و به ما این پیشــنهادها را
میدادند .آنها را به مسجد ســید عزیزا ...در
بازار تهران دعوت میکردند .نماینده تهران
در مجلس شــورای اســامی اظهار داشت:
متاسفانه دوستان در شورای نگهبان واکنش
خوبی نداشتند و بعد شکایت کیفیری علیه
من مطرح کردند که این شــکایت به هیئت
نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شد.

قول هستهای چین به ایران
مدیرکل کنترل تســلیحاتی وزارت خارجه
چین ،با اشاره به نشســت وین درباره توافق
هستهای ایران اعالم کرد که چین به تعهداتش
در قبال راکتور آب سنگین اراک کامال پایبند
است .این مقام چینی در این خصوص تصریح
کرد« :همه طرفهای برجام ،تحرکات یکجانبه
آمریکا و خروج یک طرفه این کشور از توافق
بین المللی هســتهای سال  2015میالدی را
محکوم کرده و اضافه کردهاند که ریشه همه
مشکالت امروز فشارهای حداکثری آمریکا بر
ایران است و چین با هر کشوری که الزم باشد
به طور مشــروع ،منطقی و قانونی معامالت
تجاری انجام خواهد داد و از منافع اقتصادی
شرکتهای چینی حراست می کند».

علیرضا کریمیان
گویا «امانوئل مکرون» هم قصد سفر به ایران را دارد.
همچون نخســت وزیر ژاپن که برای رفع و رجوع
اختالفات میان ایران و آمریکا به کشــورمان آمد.
این احتمال البته نه صریحا توسط فرانسویها گفته
شده و نه رسانه دیگری از احتمال آن خبر داده بلکه
ترامپ طی سخنانی ضمنی به درخواست مکرون و
موافقت خودش با این سفر در حاشیه اجالس گروه
 20اشاره کرده است.
ســفر نخســت وزیر ژاپن هم برای بار اول از سوی
ترامپ رسانهای شد و این مســئله دلیلی است که
نمیتوان احتمال سفر مکرون به ایران را رد کرد؛ هر
چند در مورد اهداف سفر و میزان موفقیت احتمالی
آن حرف و حدیث و اما و اگر زیادی مطرح میشود.
این روزها همه در مورد احتمــاالت خروج ایران از
برجام صحبت میکنند و البته اروپاییها بیشتر در
مدار خبرهای مربوط به همکاری با کشورمان قرار
دارند .رییس جمهوری فرانسه هفته گذشته درباره
حضورش در نشست گروه  ۲۰گفته بود« :در تالش
برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا هســتیم و
امیدواریم ترامــپ را متقاعد کنیم کــه مذاکرات
با ایران را آغــاز کند و از جنگی که ممکن اســت
خاورمیانه را فرا گیرد ،جلوگیری به عمل آورد».
مکرون همچنین هشدار داد« :هیچ جنگ کوتاهی
وجود نــدارد .ما معمــوال زمان شــروع جنگ را
میدانیم؛ اما زمان پایان آن را نمیدانیم ».این اشاره

رسد فرانســه مانند ژاپن
مستقیم نشان میدهد که
تمایلی بــه میانجیگری
فرانسویها تالش دارند تا
از
نوعی
به
تا
دارند
تالش
ها
ی
فرانسو
میان ایران و آمریکا داشته
به نوعی از موضع متخاصم
آمریکاییهــا علیه ایران موضع متخاصم آمریکاییها علیه ایران
باشــد به خصــوص آنکه
روابط سیاســی میان دو
بکاهند و از ســوی دیگر
بکاهند و از سوی دیگر راهی برای
کشــور طی ده سال اخیر
راهی برای نگه داشــتن
نگه داشتن ایران در برجام پیدا کنند
چندان هم دوستانه نبوده
ایران در برجام پیدا کنند.
و حتی در جریان مذاکرات
مکرون از طرفی هم تالش
برجام فرانســویها بارها بد عمــل کردند و توافق
میکند پیام آور اخبار جدیدی باشد که ایران را به
نهایی را در چندین نوبت عقب انداختند .فرانســه
سمت مذاکره با آمریکا بکشاند؛ هر چند به نظر نمی

تمایل دارد تا راهی برای کمکهای اقتصادی بیشتر
به ایران پیدا کند تا شاید بخشی از فشارها بر ایران
را مرتفع سازد و زمان بیشــتری برای اروپاییها به
منظور یافتن راه حلی عملی برای برون رفت از بن
بست به دست آورد.
«مکرون» که حاال چراغ سبز آمریکا برای مداخله
در مسئله اختالفات با ایران را دارد ،با لحنی نرمتر
از روزهای گذشته اعالم کرد حتی اگر ایران برنامه
جامع اقدام مشترک را نقض کند ،اروپا قصد ندارد
بیدرنگ این کشــور را تحریم کند این در صورتی
است که هفته گذشته او در تماس تلفنی با رییس
جمهور کشورمان گفته بود حتی یک اشاره که ایران
ممکن است این توافق را رها کند ،خطایی از جانب
تهران خواهد بود.
در حالی که به گفته معاونان وزارت خارجه ،اولین
تراکنش اینســتکس عملیاتی شــده؛ اما همچنان
شــکاف میان ایران و طرف هــای اروپایی برجام
بسیار زیاد است .از سوی دیگر زمان زیادی تا پایان
ضرباالجل تعیین شده از سوی ایران باقی نمانده
اســت و خروج از برجام میتواند هر نوع اتفاقی در
منطقه را رقم بزند و این مسئله منافع اقتصادی اروپا
را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ بنابراین سفر
مکرون به ایران میتواند فراتر از یک اظهار نظر باشد
و طی روزهای آینده شاهد گســترش رایزنیهای
سیاسی و تالشهای دیپلماتیک طرفهای اروپایی
خواهیم بود.شاید سفر مکرون به ایران هم می تواند
بخشی از پروسه تعلل در خروج ایران از برجام باشد.

اخطار مجلس به«آذریجهرمی» درباره اجرای سند ۲۰۳۰

اطالعات حقوق و مزایای مدیران برخی دستگاه ها بارگذاری نشده است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از اخطار مجلس به وزیر ارتباطات درباره اجرای سند  ۲۰۳۰در این
وزارتخانه خبر داد .سید جواد حسینیکیا ،با بیان اینکه سند  ،2030سندی استعماری است که در حوزههای
مختلف ورود کرده است ،گفت :مطرح کردن مباحث فمنیستی ،جنسی و زیر سوال بردن بحث جهاد از مواردی
است که در این سند اســتکباری به آن اشاره شده است .نماینده مردم ســنقر در مجلس با بیان اینکه اسناد
باالدستی در کشور وجود دارد که نیاز به اجرای این سند در کشور نداریم ،اضافه کرد :طبق گزارشاتی که به
دست نمایندگان رسیده در برخی از وزارتخانهها این سند در حال اجرایی شدن است که وزارت ارتباطات و
وزارت آموزش و پرورش دستگاههای هستند که این ســند را اجرایی کردهاند .عضو هیئترییسه کمیسیون
صنایع و معادن مجلس با اعالم اینکه وزارت ارتباطات بخش توسعهای این سند را اجرایی کرده است ،اظهار
داشت :البته مسئوالن این وزارتخانه ادعا کردهاند که محتوا برای این وزارتخانه نیست ،اگرچه مسئوالن این
وزارتخانه میتوانند در بحث زیرساخت و محتواها سرویسدهی بهتری داشته باشند.

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی ،درباره اعالم حقوق و مزایای مدیران در سامانه
خاص گفت :بر اساس قانون دولت مسئول طراحی و استقرار سامانه حقوق و مزایا شده است ،اما برای چه کسانی؟
برای همه دستگاههایی که در این ماده نام آنان ذکر شــده است .در این میان دستگاههایی که عمدتا در قوای
دیگر هستند ،اطالعات حقوق و مزایای مدیران خود را در این سامانه طراحی شده بارگذاری نکرده اند .وی افزود:
وقتی صراحتا گفته میشود صدا و سیما و قوه قضاییه ،اطالعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران خود را در این
سامانه بارگذاری نکردهاند ،کسی به این دستگاهها فشار وارد نمیکند .یا وقتی به اجرایی نشدن این قانون اشاره
میشود ،نامی از این دستگاهها برده نمیشود .درعوض همواره از دولت سوال میشود که چرا این سامانه راهاندازی
نشده است.جمشید انصاری در مورد چشمانداز راهاندازی نهایی این سامانه گفت :اکنون حدود  ۶۰درصد کل
کارکنان دستگاههای اجرایی و غیراجرایی اطالعات خود را وارد کردند؛ بنابراین تنها بخش اندکی از این
اطالعات باقی مانده که انجام آن ،مستلزم همکاری همه دستگاههاست.

چهره ها
جانشین فرمانده سپاه:

تقابل با آمریکا یک روز هم
تعطیل نشده است
جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه ما بر مبنای
دســتورات امامین انقالب اسالمی چهل سال است
که با اقتدار مقابل آمریکا ایســتادهایم ،گفت :تقابل
بین ما و آمریکا تقابل حق و باطل بوده وچهل سال
است ادامه دارد؛ این تقابل نه تنها یک روز هم تعطیل
نشــده بلکه روزبهروز بر ابعاد آن اضافه شده است.
علی فدوی اظهار داشت :این اقتدار به برکت انقالب
اسالمی و دلدادگان و پیروان امامین انقالب اسالمی
بوده است و بر مبنای دســتورات امامین انقالب به
تکلیف عمل کردیم و خداوند این پیروزیها را عنایت
کرده است.
سردار فدوی همچنین عنوان کرد :سپاه پاسداران
انقالب اســامی به همراه خیل بسیجیان مخلص
جهان اسالم بر قاعدههایی که حضرت امام خمینی
(ره) بر آن مبنا انقالب اسالمی را برپا کردند و نظام
اسالمی را تشکیل دادند مصممتر از قبل و با عزم جزم
به میدان آمده است.
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نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد:

سید محمد علی حسینی
سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه:

وضعیت فعلی اینستکس
خوب نیست

تداوم شرایط جاری با اروپا
غیرممکن خواهد بود
ســخنگوی اســبق وزارت امور خارجه گفت:
اروپا رویه کنونی خــود را اصالح کند یا نکند،
تداوم شــرایط جاری برای ایران غیر ممکن و
دور از عقالنیت سیاسی است .سید محمد علی
حسینی اظهار داشت :بازی دوگانه اروپا در قبال
برجام و خودداری آنان از انجام تعهدات برجامی
در کنار تاثیر پذیــری حداکثری از تصمیمات
ایاالت متحده ،نفس برجام را به شماره انداخته
و راهی جز کاهش و یا توقف تعهدات یکجانبه
ایران باقی نگذاشته است .وی ادامه داد :اینکه
اقدامات آتی ایران ،اروپا را وادار به تغییر رویکرد
و اصالح رفتار خواهد کرد یا نه ،صرفا بستگی
به خود اروپا و میــزان اهمیت برجام برای آنها
دارد .حســینی افزود :اروپا نیز برجام را یکی از
دســتاوردهای دیپلماتیک میداند؛اما هیچ
نکته مثبتی در رفتار و عملکرد آنان در این
خصوص مشاهده نمیشود.

zayanderoud8108@gmail.com

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد ،اینستکس
را همچون ماشینی بسیار زیبا اما بدون بنزین توصیف
کرد و گفت :وضعیت فعلی اینستکس خوب نیست.
تخــت روانچی ادامــه داد :منطقه مــا یک منطقه
ثروتمند اســت ،اگر ایران و همسایگان آن در صلح
باشند ،همه از آن بهره مند خواهند شد .هرچه زودتر
به این مسئله برسیم برای همه بهتر خواهد بود .وی با
اشاره به سیاست ضد ایرانی مقامات کاخ سفید ادامه
داد :آمریکاییها سیاســتی را به نام سیاست فشار
حداکثری بر ایران طراحی کردهاند؛ اما باید گفت که
اهداف آمریکا در منطقه با سیاست فشار حداکثری
بر ایران به نتیجه نمیرسد .نماینده ایران در سازمان
ملل متحد اضافه کرد :برخــی از مقامات آمریکا به
دنبال تغییر رژیم در ایران هستند و هدف سیاست
فشار حداکثری آنها هم همین است؛ اما این سیاست
تنها تنش را نه فقط در روابط ایران-آمریکا بلکه در
کل منطقه افزایش داده است.
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لیســت حقوق ها منتشر
میشود

پورابراهیمی
عضو کمیسیون اقتصادی:

«اینستکس»
بیخاصیت است
عضو کمیســیون اقتصادی مجلــس با بیان
اینکه «اینســتکس» تعهد تقلیل یافته و بی
خاصیتی اســت ،گفت :اروپاییها باید هزینه
باقی مانــدن ایــران در برجــام را بپردازند.
محمدرضا پورابراهیمی یادآور شــد :چند ماه
جمهوری اســامی را مجبور کردند در قبال
طرحی که هدف گذاری عملیاتی نشــده بود،
در قبال برجام تصمیم گیــری نکند و هر روز
به بهانههای مختلف اجرای این ساز و کار را به
تعویق انداختند .وی گفت :کار به جایی رسید
که موضوع «اس پی وی» کال منتفی شــد و
اروپاییها سازوکار جدیدی در رابطه با تعهدات
برجامی خــود طراحی کردنــد .پورابراهیمی
با بیان اینکه هیچکس در جمهوری اســامی
ایران اجازه ندارد ذرهای از منافع ملی اقتصاد را
فدای مذاکرات غیرمنطقی کند ،افزود :مجلس
در مقابل این موضوع محکم خواهد ایستاد.
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مکرون در راه تهران
اینستکس کلید خورد
شرط ایران؛ فروش نفت

بین الملل

دیدار ترامپ با «اون»
در مرز دو کره
دونالد ترامپ در منطقه غیر نظامی شــده مرز دو
کره با کیم جونگ اون ،رهبر کره شــمالی دیدار
کرد .ترامپ که با یک هلیکوپتر نظامی به منطقه
مرزی رفته بود ،با اون ســام و احوالپرسی کرد و
به داخل خاک کره شمالی هم قدم گذاشت .وی
در این باره گفت که عبور نمادینش از خط فاصل
میان دو کره «افتخاری بزرگ» اســت و احساس
خوبی اســت که اولین رییس جمهوری آمریکا
باشــی که به کره شمالی پا گذاشــتهای .رییس
جمهوری آمریــکا همچنین گفت کــه « از اون
دعوت کردم که به کاخ سفید بیاید».

افشای جزییاتی تازه از فرار
همسر حاکم دبی
براســاس گزارشها ،شــاهزاده هیا با دو فرزند
خود که هفت و  ۱۱ســال دارنــد ،از امارات فرار
کرده است .گفته میشــود وی در ابتدا با کمک
یک دیپلمات آلمانی به این کشور گریخته است.
هیا بنت الحسین ،شــاهزاده اردنی (دختر ملک
حسین و خواهر ناتنی ملک عبدا ...پادشاه اردن)
از همسر خود شــیخ محمد بن راشد آل مکتوم
حاکم دبی ،جدا شــده و از امارات گریخته است.
آلمان ظاهرا به رغم درخواست محمد آل مکتوم،
از بازگرداندن هیا به امــارات خودداری میکند.
این در حالی اســت که دیگر گزارشها حاکی از
آن است که شاهزاده هیا در حال حاضر در لندن
پنهان شده و  ۳۱میلیون پوند ( ۳۹میلیون دالر)
با خود برده است.

انتقاد از ملکه هلند به دلیل
دیدار با «بن سلمان»
یک مقام ســازمان ملل همراه بــا قانونگذاران
هلندی از ملکه هلند بر سر دیداری که در حاشیه
نشست گروه  ۲۰با محمد بن سلمان داشت ،انتقاد
کردند .اگنس کاالمارد ،گزارشگر سازمان ملل در
امور اعدامهای فراقانونی در گفت وگو با روزنامه
«آلگمین داگبالد» اظهار کرد ،اینکه ملکه هلند
ظاهرا در دیدار با ولیعهد عربســتان مسئله قتل
جمال خاشقجی ،روزنامهنگار منتقد سعودی را
مطرح نکرده «مسئلهای تاسفبار است».

جلسه کابینه امنیتی تلآویو
برای «بالنهای آتشزای غزه»
منابع رسانهای صهیونیســت خبر دادند ،کابینه
امنیتی این رژیم جهت رایزنی درباره «بالنهای
آتشزای غزه» تشکیل جلسه میدهد .به تازگی
رسانههای رژیم صهیونیســتی مدعی شدند ،با
نظارت ســازمان ملل توافق آتشبســی حاصل
شده تا بر اساس آن ارسال بالنهای آتشزا از نوار
غزه به سمت فلسطین اشغالی متوقف شود و در
مقابل آن دامنه صید ماهیگیران فلسطینی بیشتر
و ورود سوخت به نوار غزه از سر گرفته شود .این
خبرها در حالی منتشر شده که تاکتیک ساده اما
موثر فلسطینیها در استفاده از بالنهای آتشزا
علیه شهرکهای صهیونیستی اطراف نوار غزه،
صهیونیستها را با دردسری مواجه کرده و تلآویو
هنوز برای آن راهکار موثری پیدا نکرده است.

اظهارنظر «مرکل»
درباره لرزشهای اخیر خود
آنگال مــرکل ،صدراعظــم آلمــان در ارتباط با
لرزشهای اخیر خود به خبرنگاران گفت :حالم
خوب اســت و فکر نمیکنم که مشکلی داشته
باشــم .صدراعظم آلمان در این باره اعالم کرد:
این اتفــاق فقط یک واکنش ظاهــری بوده و به
زودی نیز از بین خواهد رفت .مورد خاصی برای
گزارش دادن ندارم و حالم خوب اســت .این در
حالی اســت که وی اخیرا طی دو دیدار رسمی
با شــخصیتهای سیاســی تمــام بدنش دچار
لرزشهای شدید شده بود.
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گرانی لوازم خانگی،تقاضا برای
تعمیرات را افزایش داده است
نایب رییس اتحادیه فروشندگان و تعمیر کنندگان
لوازم خانگی اصفهان گفت :گران و کمیاب شدن
بســیاری کاالها در حوزه لوازم خانگی ،منجر به
افزایش میزان تقاضا برای تعمیرات آنها شــده و
همین امر ،افزایش تعداد تعمیرکاران غیر مجاز را
در پی داشته است .حسین عباسی اظهار کرد :در
حقیقت تعداد تعمیرکاران به صــورت قارچگونه
رشد کرده اســت .برخی تعمیرکاران در همه امور
اظهار تخصص کرده و انواع لوازم خانگی را تعمیر
میکننــد؛ در صورتی که مردم بایــد برای تعمیر
وســایل خانگیشــان به متخصص تعمیر همان
وسیله مراجعه کنند .مردم باید دقت بیشتری داشته
باشند و در قبال پرداخت وجه از تعمیرکنندگان
و فروشــندگان فاکتور بخواهند .امسال چندین
واحد صنفی به دلیل گرانفروشی از سوی اتحادیه
متخلف ،شــناخته و پلمب شــدند .وی ادامه داد:
فعالیت در هر حرفهای نیــاز به تخصص مرتبط با
همان حرفه دارد؛ در صورتی که گزارشی از تخلفات
در زمینه نصب یا تعمیر کولر توسط افراد غیر مجاز
به اتحادیه برسد ،بالفاصله بررسی میشود و با فرد
متخلف برخورد خواهد شد .عباسی عبدلی ادامه
داد :اتحادیه هیچ دستورالعملی درباره صدور مجوز
برای تعمیرکاران سیار لوازم خانگی ندارد و تا کنون
برای هیچ یک ،مجوزی صادر نشده است .واسطهها
و داللها نیز به حرفه تعمیرات لوازم خانگی وارد
شدهاند و افراد بدون تخصصی هستند که با تبلیغات
گسترده ،برخی تعمیرکاران را آموزش میدهند و
با معرفی آنها به مردم از تعمیرکاران درصد دریافت
میکنند.

دریچه

رشد سرسام آور بدهی ملی
آمریکا ظرف  ۳۰سال آینده
گزارش جدید دفتر بودجه کنگره آمریکا نشــان
میدهد کــه بدهی فدرال آمریکا تا ســال ۲۰۴۹
بیش از  ۱۱۴درصد رشــد خواهد کرد و به ۲۱۹
درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رســید .طبق
این گزارش ،در سال جاری بدهی ملی آمریکا از ۲۲
تریلیون دالر عبور کرد و انتظار میرود در سالهای
آینده این کشور با کسری بودجهای بین  ۴.۱درصد
تا  ۴.۷درصد تولید ناخالص ملی روبهرو شود .این
میزان کسری بودجه ،بسیار باالتر از میانگین ثبت
شده در نیم قرن گذشته است.

تا سال ۲۰۳۰؛

رباتها  ۲۰میلیون شغل
تولیدی را به دست میگیرند

نوبت اول

مرضیه محب رسول
بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز
آمار ایران ،تعداد دام ســبک کشــور به نسبت مهر
ماه 1397بیش از  ۲۴درصد افزایش یافته و به 68
میلیون رأس رسیده است .بر اساس اعالم این نهاد
انتظار میرود با شروع فصل تابستان ،تعداد بیشتری
از دامهای حاصل از زایشهای بهاری ،وارد چرخه
دامداریهای کشور شوند؛ همچنین مدیرکل امور
عشایر استان اصفهان اعالم کرد با توجه به وضعیت
مناسب آب و مراتع در استان اصفهان و کوچ عشایر،
قیمت دام زنده در ماههای خرداد ،تیر و مرداد از 58
هزار تومان به  38هزار تومان میرسد.
منصور پوریان ،رییس شورای تامین کنندگان دام
زنده نیز هفته گذشــته اعالم کــرد در حال حاضر،
قیمت گوشــت به ســبب انبوه عرضه دام توســط
دامداران با کاهش محســوس در بازار روبهرو است.
رییس شــورای تامین کنندگان دام زنــده با بیان
اینکه کاهش قیمت در بخش گوشت گوساله بسیار
چشــمگیر بوده اســت ،افزود :با توجه به افزایش
واردات ،قیمت گوشت گوساله با روند نزولی قیمت
در بازار همراه خواهد بود .این آمار و اظهارات نشان
میدهد که باید منتظر ارزانی در بازار گوشت قرمز
کشور باشیم؛ اما چرخی در دکانهای قصابی و حتی
فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای نشان میدهد که
این انتظار حداقل تا امروز محقق نشده است و البته
به نظر نمیرســد به زودی ارزانی قابل توجهی در
این بازار ایجاد شود .سوال این است که چرا حاال که
عرضه و تولید گوشــت قرمز در بازار با تقاضا برابری
میکند ،باز هم قیمتها باالست؟
رانت خواری دولت در بازار گوشت
اوایل اردیبهشت ماه اعالم شد که بر اساس تصمیم
ستاد اقتصادی دولت ،ارز  4200تومانی برای واردات
گوشت قرمز ،حبوبات ،چای و کره حذف شده و این
اقالم ،دیگر مشمول ارز دولتی نخواهند بود و واردات
آنها با ارز نیمایی انجام خواهد شد .این وضعیت در
حالی اســت که بر اســاس مصوبات قانون بودجه،
دولت موظف است به این کاالها ارز  4200تومانی
پرداخت کند .به گفته نماینــدگان مجلس ،حذف
ارز دولتی گوشــت و برخی اقالم ،غیرقانونی است و
دولت باید اعالم کند که ما به التفاوت این ارزها را چه
کرده است .علیاکبر کریمی نایب رییس کمیسیون
اقتصادی مجلس در این باره گفته است سال گذشته

انتظار ارزانی ،واقعیت گرانی

دولت علیرغم ادعاهایی که بــرای تامین کاالهای
اساسی داشت ،نتوانست این کاالها را با قیمت 4200
تومانی به دست مردم برساند و این ارز دولتی تبدیل
به یک رانتی شــد که به جیب عــدهای رفت .وی با
تاکید بر اینکه حذف چند قلم کاال از لیست کاالهایی
که ارز دولتی میگیرند ،قطعا غیرقانونی است ،گفت:
دولت بر اســاس قانون بودجه  98موظف اســت تا
ســقف  14میلیارد دالر به  25قلم کاالی اساسی،
ارز دولتی اختصاص دهد ولی این کار را نکرده و این
عاملی برای گرانی در بازار اقالم اساسی شده است.
وقتی نمیتوانیم دالالن را مهار کنیم
اگرچه دولت هنوز در مورد چرایی حذف ارز دولتی
از گوشت پاسخگو نبوده است؛ اما واردات در ماههای
اخیر قطع نشده و دولت تالش دارد تا عرضه دراین
بازار با وقفه روبهرو نشود؛ اما عامل داللی ،این تالش
را تقریبا ناکام گذاشته اســت .در واقع دالالن پای
ثابت گرانی در بازار گوشــت بودهاند و همچنان هم
هســتند .معاون امور دام وزارت جهاد کشــاورزی
با بیان اینکه طی سه ماهه نخســت سال ۳۵ ،هزار
تن گوشــت گوســاله با ارز نیمایی وارد شده است،

در زمان حاضر تولید گوشت در
استان اصفهان افزایش یافته
و بر این اساس باید کاهش
قیمت را شاهد باشیم
گفت :به رغم تولید بســیار خوب ،واسطههای بازار
اجازه کاهش قیمت گوشت را نمیدهند .وی با بیان
اینکه گوشت از دســت دامدار تا رسیدن به دست
مصرفکننده  ۴دست میچرخد ،گفت :ابتدا دام زنده
از چوبدار خریداری میشود و در اطراف شهر ،واسطه
کشتارگاهها دام را خریداری میکنند ،پس از آن به
دست عمدهفروشها میرسد و بعد خردهفروشها
گوشت را به دست مصرفکننده میرسانند و همه
اینها باعث میشود که قیمت گوشت در بازار کاهشی
نداشته باشد.
نظارتها ضعیف است
حتی اگر گوشــت تولیدی وارد بازار هم شود و در
نظام توزیع هم جان ســالم به در ببــرد؛ اما باز هم

 ۸شهرک صنعتی در استان اصفهان ایجاد میشود
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان گفت :با توجه به مشکالت کم آبی منطقه ،باید توسعه صنایعی
در دستور کار قرار گیرد که از مصرف آب مناسب و حداقلی برخوردار باشند .محمدجواد بگی با بیان اینکه شرکت
شهرکهای صنعتی استان ،یک شرکت توسعهای و زیرساختی است ،اظهار داشت :ایجاد زیرساختها ،فیبرنوری،
ایستگاه آتشنشانی ،تصفیهخانه و فضای سبز از وظایف این شرکت است .وی با اشاره به ایجاد  70شهرک صنعتی
به مساحت  12هزار و  20هکتار توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان افزود :در حال حاضر  8شهرک
صنعتی به مساحت یک هزار و  200هکتار در دست ساخت است و توسعه  2هزار هکتاری شهرکها نیز در دستور
کار است .بگی با بیان اینکه شهرکهای صنعتی استان اصفهان تاکنون با ایجاد بیش از  130هزار شغل و ارزش افزوده
مناسب ،سهم ویژهای از اقتصاد صنعتیترین استان کشور را در اختیار دارد ،افزود :رسالت دوم شرکت شهرکها،
خدمات حمایتی و توسعهای است که در این راستا حدود  11خدمت را به صورت رایگان و یارانهای ارائه میکنیم.

معاون آموزش ،پژوهش و برنامهریزی اداره کل فنی و حرفهای استان اصفهان از اجرای طرح مهارتآموزی
در محیط کار واقعی با هدف ارتقای مهارت و ایجاد اشتغال خبر داد .عباس مهدیان اظهار داشت :این طرح
با هدف برطرف کردن نیاز کارفرمایان به نیروهای توانمند در بهکارگیری آنها در اتحادیهها و صنعت توسط
وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی ،ابالغ شد .وی ادامه داد :این طرح بر آموزش به صورت استاد و شاگردی
تاکید دارد و به گونهای است که قوانین و مقررات و موضوعات آموزشی به صورت مناسب دنبال و در قالب
سیستم آموزش فنی و حرفهای کشور پیگیری میشود تا کارآموزان موفق بتوانند گواهینامههای مهارتی
دریافت کنند .وی افزود :دوره آموزشی متقاضیان این طرح ،ثبت پرتال سازمان و شخص شرکتکننده
کارآموز سازمان فنی و حرفهای کشور محسوب میشود و دارای بیمه حوادث شده و پس از اعالم پایان
دوره آموزشی توسط استاد ،کارآموز برای حضور در آزمون معرفی میشود.

رییس اتاق اصناف استان
اصفهان:

هر  ۲۰اصفهانی ،یک
واحد صنفی دارند

رییس اتاق اصناف اســتان اصفهان گفت :در شــهر اصفهان در قبال هر  ۲۰نفر ،یک واحد صنفی وجود دارد و این از
استانداردهای جهانی و کشوربسیار باالتر است .رسول جهانگیری با بیان اینکه اصناف  ۱۷درصد از تولید ناخالص ملی
را به خود اختصاص دادهاند ،ادامه داد :در استان اصفهان حدود  ۲۵۰هزار واحد صنفی وجود دارد که  ۴۰هزار واحد آن،
توسط زنان اداره میشود .جهانگیری با بیان اینکه ازدیاد واحدهای صنفی منجر به ایجاد مشکل برای اقتصادهای خرد
میشود ،گفت :تفاوت اصناف اصفهان با دیگر شهرهای کشور در این است که  ۴۰درصد اصناف اصفهان تولیدی هستند و
مابقی در امر توزیع قرار دارند .وی با بیان اینکه سرریز سرانه جمعیت بیکار استان اصفهان به اصناف بر میگردد ،ادامه داد:
اکثر جوانان تحصیلکرده و بیکار ،امکان جذب در ادارات را ندارند و اکثر آنها به سمت اصناف میآیند.

ساماندهی توزیع کاالهای اساسی

اســتانداری اصفهان بــه نمایندگــی از کار
گروه تنظیم بــازار اســتان در نظــر دارد به
منظور ســاماندهی توزیع کاالهای اساسی در
سطح اســتان نسبت به شناســایی ایده های
همراه با ســرمایه گذاری اقدام نمایــد .لذا از
سرمایهگذارانی که ایده ای جهت رفع معضالت
مربوط به توزیع کاالهای مذکور دارند ،دعوت
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نظام مالیاتی برای رســیدن به اهداف مذکور با
چالش هایی مواجه است .یکی از این چالشها
عدم اطالع شهروندان ازآثار وپیامدهای مالیات
در جنبه های گوناگون زندگیشــان اســت،
درواقع شهروندان شــناخت کافی از اینکه در
مقابل پرداخــت مالیات چه چیزی به دســت
میآورند ،ندارند.این فقــدان آگاهی میتواند
زمینه ساز شــکاف بین نظام مالیاتی ومودیان
شود.آموزش ،حوزه ای اساسی وبنیادی است؛
چرا کــه در دوران کنونی اطالعــات ودانش به
یکی از مهمتریــن منابع قدرت تبدیل شــده
است که می تواند زمینه ساز دستیابی به انواع
دیگر قــدرت مانند قدرت اقتصادی،سیاســی
ونظامی و ..شود.نقش اطالعات ودانش در دوران
کنونی آنچنان مهم است که برخی اندیشمندان
عصر ما را عصــر اطالعات وجوامع پیشــرفته
را جوامــع دانایــی میدانند.دانــش ،محوری
ترین منبع ومنشــأ تولید در جهان امروز است.
اصوال نیروی انســانی توانمنــد و متخصص را
محورتوسعه می دانند و یکی از ابعاد مهم توسعه
انسانی ،مقوله آموزش است .عالوه بر این انتقال
اطالعات،دانش،آگاهی ،ارزشها وســنت هابه
افراد از ضروریات هر جامعهای است؛ بنابراین هر
جامعه ای برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز
خود دربخشهای گوناگون ،نیل به توسعه پایدار
ونیز انتقال میراث اجتماعــی فرهنگی خود به
شهروندان ،نیازمند نظام آموزشی کارآمد است.
قانون اساسی کشورما نیز توجه ویژهای به مقوله
آموزش دارد؛ چنانکه اصل ســی ام این قانون
دولت را موظف کرده تا وسایل آموزش و پرورش
رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه
فراهم آورد و وسایل تحصیالت عالی را تا سرحد
خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

بازار

اتو بخار

210,000
تومان

اتو بخار جی پاس مدل GSI7806

498,000
تومان

اتوبخار تفال مدل FV3740

980,000
تومان

بازدید رییس گنجینه ملی آب ایران از غرفه آبفای
اصفهان در نمایشگاه ملی سازگاری با کم آبی

می شــود ظرف مدت یک هفته و حداکثر تا
پایان وقت اداری تاریخ  98/4/12پیشنهادات
خود را به دبیرخانه حراست استانداری تحویل
نموده و رسید دریافت نمایند .همچنین برای
پاسخگویی به سواالت احتمالی دفتر هماهنگی
امور اقتصادی اســتانداری با شــماره تماس
 32206575آماده پاسخگویی می باشد.

استانداری اصفهان
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گران به دست مشتری میرسد؛ چون فروشندگان
نمیخواهند قیمتها را کاهش دهند و البته ناظران
هم ضعیــف عمل می کنند .آنگونــه که مدیرعامل
اتحادیه دامداران استان اصفهان میگوید :در عرضه
گوشــت گاو و گوســاله ،نبود نظارت سازمانهای
بازرسی و نظارتی در اصناف به پایین نیامدن قیمت
این فرآورده خام منجر شــد که اگر مسئوالن امر به
این موضوع وارد شوند ،آشــفتگی بازار رفع خواهد
شد .شفیع الدین ذوالفقاری افزود :قیمت دام سنگین
زنده به تازگی نسبت به اوایل سال و سال گذشته ۲۵
درصد کاهش یافت؛ اما در بازار و قصابیها این تغییر
قیمت برای مصرف کننده احساس نمیشود .وی با
بیان اینکه دامداران زحمت زیــادی را برای تامین
گوشت متحمل میشــوند ،اظهار داشت :به دلیل
نبود نظارت ،دالالن و برخی از فروشــندگان بدون
تحمل سختی و زحمت ،منفعت زیادی را میبرند.
وی یادآور شــد :در زمان حاضر تولید گوشــت در
اســتان اصفهان افزایش یافته و بر این اساس باید
کاهش قیمت را شاهد باشیم؛ اما بر هم زنندگان نظم
اقتصادی ،به جامعه و مردم صدمه میزنند.

طرح مهارتآموزی در محیط کار واقعی در اصفهان اجرا میشود

اصناف

یک اتاق فکر انگلیسی اعالم کردکه تا سال۲۰۳۰
به علت رشد اســتفاده از رباتها درسراسر جهان،
 ۲۰میلیون شغل تولیدی از دست خواهد رفت .در
گزارش این اتاق فکر اعالم شــده که از سال ۲۰۰۰
تاکنون بیش از  ۱.۷میلیون شغل تولیدی به علت
استفاده از رباتها ،حذف شــدهاند .از این میزان،
 ۴۰۰هزار شغل در اروپا ۲۶۰ ،هزار شغل در آمریکا
و  ۵۵۰هزار شغل در چین ،حذف شدهاند .آکسفورد
اکانومیکس در بیانیه خود گفت که نرخ رباتیسازی
در سراسر جهان به سرعت در حال افزایش است.

ت گوشت قرمز همچنان باال بماند!
وقتی همه چیز دست به دست هم میدهد تا قیم 

نظام مالیاتی
پشتیبان نظام آموزشی

رییس گنجینه ملی آب ایران از غرفه آبفای اســتان اصفهان در نمایشــگاه تخصصی ســازگاری با
کمآبی دیدن کرد.مهندس رضا راعی روز چهارشــنبه پنجم تیرماه جاری باحضور در این نمایشگاه
که در ساختمان وزارت نیرو برپاشد ،از غرفه آبفای استان اصفهان بازدید کرد و در جریان اقدامات و
تجربیات شرکت درخصوص سازگاری با کم آبی در سالهای اخیر قرار گرفت .وی همچنین در دیدار با
مدیرعامل آبفای استان اصفهان بر راه اندازی و افتتاح سریعتر گنجینه آب اصفهان تاکید کرد.مهندس
راعی ابراز امیدواری کرد که این موزه با همکاری شــرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی و آب
منطقهای در شأن پایتخت فرهنگی جهان اسالم راه اندازی شود.
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حسابداری شخصی بانک

معرفی اپلیکیشن مالی

کافه اقتصاد

3



zayanderoud8108@gmail.com

L

E-MAI

این برنامــه اندرویــدی در عین
ســادگی عملکرد ،امکانات خوبی
برای حسابداری شخصی دارد .به
کمک حســابداری شخصی بانک
میتوانید تراکنش های مالی خود را
به راحتی مدیریت کنید .پایه اصلی
این نرم افزار برسهولت در استفاده
قرار داده شده است .در این نرم افزار
از پیچیدگیها و اصطالحات موجود
در عمــوم نرمافزارهای این زمینه
خبری نیست.

4

چهره ها

گاز فاضالب ۵ ،فریدونشهری را
روانه بیمارستان کرد
مسئول امور پایگاههای
فریدونشهر
اورژانس فریدونشهر گفت :پنج نفر در این شهر
در اثر استنشاق گاز فاضالب دچار مسمومیت
شدند.حشــمت ا ...اســپنانی با اعالم این خبر،
اظهار کرد :به دنبال تماس با اورژانس  ۱۱۵این
شهرستان مبنی بر درخواست آمبوالنس برای
امدادرسانی به پنج شهروند که در اثر استنشاق
گاز فاضــاب دچار مســمومیت شــده بودند
بالفاصله عوامل امداد به محل اعزام شدند.وی
اضافه کرد :دو نفر از مصدومان این حادثه در زمان
ورود به کانال آبوفاضالب در یکی از خیابانهای
شهر دچار گاز گرفتگی شدند و سه نفر دیگر که
قصد کمک به آنان را داشــتند در کانال دچار
مسمومیت و کاهش ســطح هوشیاری شدند.
مســئول امور پایگاههای اورژانس فریدونشهر
تصریح کرد :حادثهدیدگان پس از خروج از چاه و
انجام معاینات پزشــکی به بیمارستان حضرت
رسولاکرم (ص) فریدونشهر منتقل شدند.

پیشنهاد سردبیر:
نرخ بیکاری گلپایگان تک رقمی میشود
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جشنواره دهه کرامت در پایتخت گل و گالب ایران
رییس اداره اوقاف و امور خیریه کاشــان گفت :برنامههای دهه
کاشان
کرامت در بقــاع متبرکه امامــزادگان ســلطانعلیبنباقر ،ولیبنموســی راوند،
امامزاده قاسم ،هاللبنعلی ،بیبیزینب و عبدا( ...ع) شهرستانهای کاشان و آران
و بیدگل برگزار میشود.
حجتاالسالم اصغر توسلی در نشست هماندیشی روسای ادارات اوقاف و امور خیریه
و مدیران بقاع متبرکه شهرســتانهای کاشــان و آرانوبیدگل اظهار کرد :مراسم

افتتاحیه این جشنواره روز چهارشــنبه ۱۲ ،تیرماه مصادف با شب والدت حضرت
معصومه (س) در امامزاده هادی (ع) آرانوبیدگل برگزار میشود.
رییس اداره اوقافوامور خیریه کاشان خاطرنشــان کرد :ویژهبرنامههای جشنواره
دهه کرامت در روزهای یکشــنبه ۱۶،تیرماه در امامزاده ســلطانامیراحمد (ع)،
پنجشنبه ۲۰،تیرماه در آستان علیبنباقر (ع) قبل از نماز مغربوعشا ،پنجشنبه۲۰،
تیرماه در امامزاده هاللبنعلــی (ع) آرانوبیدگل ،جمعه ۲۱،تیرماه در آســتان

رییس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گلپایگان :

نرخ بیکاری در گلپایگان تک رقمی میشود

قاســمبنعلیالنقی (ع) و بابالمراد آرانوبیدگل همراه با نمــاز جماعت مغرب و
عشا برگزار میشود.حجتاالسالم توسلی با اشــاره به حضور خادمان امامزادگان
شهرستانهای کاشــان و آرانوبیدگل و خادمان آستان حضرت معصومه (س) در
جشنواره ملی ،فرهنگی و هنری «آهوآهو» در روز شــنبه ۱۵،تیرماه تصریح کرد:
این برنامهها در روزهای  ۱۴و  ۲۱تیرماه از طریق برنامه تلویزیونی«عصر عاشقی»
بهصورت زنده از رسانه ملی پخش خواهد شد.

رییس میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری مبارکه مطرح کرد:

چالش بازاریابی صنایع دستی مبارکه

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کاشان:

دشت کاشان ،با بیالن منفی آب
مواجه بوده است

مدیرعامــل شــرکت آب و
کاشان
فاضالب کاشان گفت :دشت کاشان یک منطقه
گرم و خشک است که بارندگی ساالنه آن ۱۲۵
میلیمتر و یک ششم بارندگیهای جهانی است
که به عالوه نرخ باالی تبخیر ،باعث شــده که
کاشان طی چهار دهه با بیالن منفی آب روبه رو
شود.محمدرضا اسدی در آیین تجلیل از فعاالن
حوزه مدیریت مصرف آب اظهار کرد :دشــت
کاشــان طی  ۵۰ســال شــدیدترین شرایط
خشکســالی را تجربه کرده و مردم نباید گمان
کنند که بارندگیهای نوروز امسال آن کمبودها
را جبران کرده اســت.وی افزود :با وجود همه
آموزشهایی کــه در مدیریت مصرف آب انجام
شده؛ اما بارندگیهای امسال مردم را گمراه کرد
به گونهای که مصرف آب در ســه ماهه نخست
امسال  ۱۰درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل
افزایش پیدا کرد و به رقم  ۱۲میلیون مترمکعب
رســید.وی تصریح کرد :برنامههای فرهنگی و
آموزشی باعث شد که با وجود افزایش پنج هزار
مشــترک در منطقه کاشــان؛ اما مصرف آب
آشامیدنی پنج درصد کاهش پیدا کند که حدود
یک میلیون و  ۶۰۰متــر مکعب و معادل میزان
مصــرف بــرای یــک شــهر  ۲۰هــزار نفری
است.

گلپایگان
رییس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گلپایگان
گفت :اکنون نرخ بیکاری گلپایگان به  ۱۲درصد رسیده که البته با
پیگیریهای انجام شده برای تاسیس واحدهای اقتصادی جدید،
تا پایان این میزان تک رقمی خواهد شد.
میثم سلیمانی با بیان اینکه سال گذشته در کارگروه اشتغال استان
ایجاد یکهزار و  ۸۶۵فرصت شغلی برای شهرستان تکلیف شد،
اظهار کرد :از این تعداد زمینه اشتغال یکهزار و  ۶۷۵نفر فراهم
شده است ،البته این به معنی ایجاد اشــتغال پایدار در این تعداد
فرصت شغلی نیست.
وی با بیان اینکه سال گذشــته  ۹۰درصد تعهد تکلیفی کارگروه
اشتغال استان محقق شده اســت ،عنوان کرد :سامانه کارا در دو
شاخه طرح اشتغال فراگیر با سود تســهیالت  ۱۸درصد و طرح
اشتغال روستایی با ســود تســهیالت  6درصد برای متقاضیان
راهاندازی شده است.رییس تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گلپایگان
خاطرنشان کرد :ســال گذشــته  ۱۶طرح فراگیر به ارزش چهار
میلیارد و  ۵۳۰میلیون تومان و اشتغالزایی برای  ۸۴نفر به بانکها
معرفی شــد و از این تعداد به  6طرح یک میلیارد و  ۱۳۰میلیون
تومان تسهیالت پرداخت شد که زمینه اشتغال  ۲۴نفر را فراهم

فقدان سند مالكيت
 4/101نظر به اينكه ســندمالكيت المثني ششــدانگ پــاك ثبتــي  571 :فرعي از
 - 118اصلي كه طبق دفتر  280صفحه  523دفتر امالك به نام عســگر قهرماني قورد
ثبت و ســند تكبرگ صادر و تســليم گرديده اينك نامبرده به درخواست وارده به شماره
 98/3/29 - 980920341938631كــه ذيل شــماره  98/3/29 - 19168به گواهي
دفترخانه  247شهرضا رسيده مدعي است كه ســند مالكيت آن به علت جابجايي مفقود
گرديده است و درخواست صدورسند مالكيت المثني دوم نسبت به مالكيت خود از ملك
فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره يك اصالحي ذيل ماده 120آئين نامه قانون ثبت
دريك نوبت آگهي مي شود چنانچه كســي مدعي انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا
وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض
خود را كتب ًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالكيت به ارائه كننده سند مسترد گردد بديهي
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرســيد يا درصورت اعتراض اصل سند مالكيت يا
سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالكيت المثني طبق مقررات خواهد شد.
م الف 511246 :محمدحسن صمصامي مســئول دفتر امالك شهرضا ( 198کلمه،
 2کادر)
ابالغ دادخواست وضمائم
ال مجهول المكان ابالغ
 4/102بدينوسيله به علي اكبر نادري لردجاني فرزند درويش فع ً
مي گردد كه خواهان بهنام جباري فرزند خسرو به نشاني شهرضا سروستان كوچه زمين
شهري پ  500دادخواستي به خواسته استرداد وجه چك به اين شورا تسليم كه بكالسه
 152/98ش  3ح ثبت و وقت رسيدگي براي روز شــنبه مورخ  98/05/12ساعت 6/30
عصر تعيين گرديده اينك حسب درخواســت خواهان و به تجويز ماده  73ق  0آ  0د  0م
مراتب يك نوبت دريكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا ازتاريخ انتشار ظرف يك
ماه با مراجعه به دبيرخانه شوراي حل اختالف شــماره سوم حقوقي شهرضا و اخذ نسخه
ثاني دادخواست و ضمائم ،آدرس كامل خود را اعالم و هر دفاعي داريد بيان نماييد و براي
جلسه رسيدگي فوق نيز در شوراي حل اختالف شماره سوم حقوقي شهرضا حاضر شويد
و اگر بعداً احتياج به نشرآگهي باشد يك نوبت منتشرخواهد شد و مدت آن ده روز خواهد
بود .م الف 512354 :عكاشه رئيس دبيرخانه شوراي حل اختالف شماره سوم حقوقي
شهرضا ( 167کلمه 2 ،کادر)
ابالغ رای
 4/109کالسه پرونده، 2916/97:شماره دادنامه، 98/03/25- 622:مرجع رسیدگی:شعبه
سوم شــورای حل اختالف خمینی شهر خواهان :بهمن بلوری نشــانی :خمینی شهر خ
امیرکبیر کوچه  110پ 61؛ خوانده :سیدمحمد احمدی نشانی :مجهول المکان ،گردشکار:
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ
نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور
رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دعوی خواهان آقای بهمن بلوری فرزند عزت
اله علیه آقای سیدمحمد احمدی به خواســته مطالبه مبلغ سی و پنج میلیون ريال معادل
 35/000/000ريال وجه یک فقره حواله قرض الحسنه به شماره  96/8/10-639774به
انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق
چک و گواهینامه عدم پرداخت و اینکه وجود اصول مســتندات در ید خواهان ظهور در
اشتغال ذمه صادر کننده و متعهدین آن دارد و اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که برائت ذمه
خود را مدلل بدارند ارائه نداشــته اند با اســتصحاب دین دعوی خواهان ثابت تشخیص
می گردد با استناد به مواد  9و  18و  19و  25و  27قانون شــوراهای حل اختالف و مواد
 313 ، 311 ، 310از قانون تجارت و تبصره الحاقی به مــاده  2قانون صدور چک و مواد
198و  515و  522از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  35/000/000ريال بابت اصل خواسته و پرداخت
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کرده است.سلیمانی ادامه داد :ســال گذشته  ۷۱طرح روستایی
به ارزش  ۱۳میلیارد و  ۶۳۰میلیون تومان به بانک معرفی شــد
که به  ۵۹طرح از این تعداد شــش میلیارد و  ۸۰۶میلیون تومان
تســهیالت اعطا و زمینه اشــغال  ۱۱۸نفر فراهم شد.وی با بیان
اینکه سال گذشته اعتبار مشاغل خانگی شهرستان  ۸۲۰میلیون
تومان بود که مبلغ  ۲۰۰میلیون تومان برای ایجاد مشاغل مستقل
جذب شده است ،یادآور شد ۶۲۰ :میلیون تومان از این اعتبارات
برای ایجاد طرحهای پشتیبان به کارگروه اشتغال استان معرفی
شــد که از این مبلغ  ۳۱۰میلیون تومان به صورت کامل جذب و
مابقی اعتبار به دلیل انصراف متقاضی ،تامین نشدن شرایط مورد
نظر بانک و شرایط مورد نظر کارگروه اشتغال استان رد شد .رییس
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گلپایگان گفــت :اکنون نرخ بیکاری
گلپایگان به  ۱۲درصد رسیده است که البته با پیگیریهای انجام
شده برای تاسیس واحدهای اقتصادی جدید ،تا پایان این میزان
تک رقمی خواهد شد .وی با بیان اینکه در این شهرستان  ۱۸هزار
و  ۵۰۰نفر بیمه تامین اجتماعی شده وجود دارد ،اظهار کرد :از این
تعداد تقریبا  ۱۲هزار نفر بیمه شده اجباری و شش هزار و  ۵۰۰نفر
بیمه شده اختیاری هستند.

مبلغ  1/467/500ريال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر
رسید چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی در
حق خواهان صادر و اعالم می گردد .رای صادره غیابی و ظرف 20روز از تاریخ ابالغ قابل
واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف  20روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم
عمومی و حقوقی خمینی شهر می باشد .م الف 509119 :مصطفی زیبایی فر قاضی
شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر( 319کلمه 3 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 4/110شماره 342/98 :حل ، 2مرجع رسیدگی :شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  05:20بعدازظهر روز چهارشنبه
مورخه  ، 1398/05/16مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :حسین هادیزاده ،
نام پدر :عباس  ،نشانی :خمینی شــهر خ امام خ هادی پ ،70مشخصات خوانده-1 :نام
و نام خانوادگی :محمد کبیری پور  ،نام پدر :محمدحســین  ،خواسته و بهای آن :مطالبه ،
گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت
رسیدگی حاضر گردد .م الف 509124 :رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر( 174کلمه 2 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 4/111شماره 207/98 :حل ، 4مرجع رسیدگی :شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ســاعت  09:45صبح روز شنبه مورخه
 ، 1398/05/12مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :مهدی زاهدیان  ،نام پدر:
محمدعلی  ،با وکالت رسول نعمتی  ،نشانی :اصفهان خ محتشم کاشانی دقیقی مقابل پست
بانک ساختمان اجالس ط 3واحد ، 5مشخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :علی اکبر
رضا نژاد  ،نام پدر :ابوالقاسم  ،خواسته و بهای آن :مطالبه وجه چک به مبلغ 160/000/000
ريال بانضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل  ،دالیل خواهان :کپی
مصدق چک و عدم برگشت آن  ،گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه
های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور
مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم
را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف 509144 :رئیس
شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر( 212کلمه 2 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 4/112شماره 209/98 :حل ، 4مرجع رسیدگی :شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ســاعت  10:00صبح روز شنبه مورخه
 ، 1398/05/12مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :مهدی زاهدیان  ،نام پدر:
محمدعلی  ،با وکالت رسول نعمتی  ،نشــانی :اصفهان خ محتشم کاشانی دقیقی مقابل
پست بانک ساختمان اجالس ط 3واحد ، 5مشــخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی:
محمدعلی حاجی حیدری  ،نام پدر :رحیم  ،خواسته و بهای آن :مطالبه وجه چک به مبلغ
 100/000/000ريال بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل  ،دالیل
خواهان :کپی مصدق چک و عدم برگشــت آن  ،گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول
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مبارکه
رییس میــراث فرهنگــی ،صنایع دســتی و
گردشگری مبارکه گفت :هنرمندان صنایعدستی این شهرستان
با وجود اینکه محصوالتشــان کیفیت و تنوع باالیی دارد؛اما با
چالش بازاریابی و فروش مواجه هستند.
ولیا ...رهبری اظهار کرد :سال گذشته یک میلیارد و  ۹۰۰میلیون
ریال تسهیالت مستقل صنایعدســتی به  ۲۱نفر و شش میلیارد
و  ۵۰۰میلیون ریال تســهیالت طرحهای پشتیبان به  ۵۷نفر از
هنرمندان این شهرستان پرداخت شد.
وی با بیــان اینکه حــدود  ۲۰۰نفــر در رشــتههای مختلف
صنایعدســتی در شهرســتان مبارکه فعالیت میکنند ،عنوان
کرد :قلمزنــی ،میناکاری ،گلیم بافی ،چــرمدوزی ،دوختهای
سنتی ،نگارگری ایرانی و طراحی ســنتی مهمترین رشتههای
صنایعدســتی این شهرستان هســتند.رییس میراث فرهنگی،
صنایع دســتی و گردشــگری مبارکه تصریح کــرد :کاربافی از
رشتههای صنایع دستی شاخص این شهرستان محسوب میشود
که در حال احیا شدن است.
رهبری ادامه داد :برای احیای این رشــته و برگزاری دورههای
آموزشی آن نیاز به یک دســتگاه کاربافی داشتیم که شهرداری

المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و
انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات
یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و
ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف509138 :
رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر( 211کلمه 2 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 4/113شماره 205/98 :حل ، 4مرجع رسیدگی :شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ســاعت  09:30صبح روز شنبه مورخه
 ، 1398/05/12مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :مهدی زاهدیان  ،نام پدر:
محمدعلی  ،با وکالت رسول نعمتی  ،نشانی :اصفهان خ محتشم کاشانی دقیقی مقابل پست
بانک ساختمان اجالس ط 3واحد ، 5مشخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :علی محمد
پور کدایی  ،نام پدر :مرتضی  ،خواسته و بهای آن :مطالبه وجه چک به مبلغ 90/000/000
ريال بانضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل  ،دالیل خواهان :کپی
مصدق چک و عدم برگشــت آن  ،گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم
و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از
روزنامه های کثیراالنتشــار وفق مــاده  73قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و
انقالب در امور مدنی نموده اســت .لــذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف 509145 :رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر(212
کلمه 2 ،کادر)
تحدید حدود اختصاصی
 4/97شماره نامه 1398/03/28- 139885602013000787 :نظر به اینکه به موجب
رای شــماره  1398/02/25 - 139860302013000054صادره از هیات قانون تعیین
تکلیف اراضی فاقد سند رسمی تحدید حدود قانونی ششدانگ یکباب خانه تحت پالک
ثبتی  60/27مفروز و مجزی شــده از پالک  60اصلی واقع در فریدونشــهر -روستای
پشندگان بخش  13ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای خسرو محمد
نژاد فرزند محمد غفار در جریان ثبت است و به عمل نیامده است ،اینک با استناد به ماده
 13قانون مذکور و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ
 1398/05/03ساعت  10صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت
مجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شد .مالف 507657:محسن مقصودی
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر ( 163کلمه 2 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 4/98بدینوســیله اعالم می دارد که آقای حســین رحیمی فرزند حجت اله دادخواستی
مبنی بر الزام به تعهد به طرفیت آقای وحید حق جو به این شــعبه تقدیم نموده است که
به کالسه  516/97شعبه اول شورای حل اختالف فریدونشــهر ثبت گردیده است و در
تاریخ  98/5/16وقت رســیدگی تعیین گردیده اســت لذا به آقای وحیــد حق جو فرزند
حسین ابالغ می گردد که جهت رســیدگی به پرونده  516/98در روز چهارشنبه مورخه
 98/5/16ساعت  3بعد از ظهر در شعبه اول شورای حل اختالف فریدونشهر حاضر شوید
این آگهی بعنوان ابالغ قانونی تلقی و در صورت عدم حضور وفق مقررات اقدام می گردد.
مالف 513899:شعبه اول مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف فریدون شهر
( 114کلمه 1 ،کادر)
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طالخونچه در حال تهیه آن است و یکی از هنرمندان شهرستان
مبارکه در حال راهاندازی کارگاه برای فعالیت در این رشته است.
وی تاکید کرد :هنرمندان صنایعدســتی این شهرستان با وجود
اینکه محصوالتشان کیفیت و تنوع باالیی دارد لیکن با چالش
بازاریابی و فروش مواجه هستند.رییس میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری مبارکه با بیان اینکه هنرمندان باید برای رفع
مشکل فروش محصوالت خود بیشــتر تالش کنند ،خاطرنشان
کرد :از هنرمندان شــاخص شهرســتان برای تبلیغات ،عرضه
و فروش محصوالت در نمایشــگاههای اســتانی ،ملی و جهانی
حمایت میشود.
رهبری یادآور شد :هماکنون هم دورههای آموزشی صنایعدستی
در رشــتههای میناکاری ،طراحی ســنتی ،گلیمبافی و قلمزنی
برای  ۹۶نفر از هنرمندان و عالقه مندان بهصورت رایگان در حال
برگزاری است .وی با بیان اینکه به شرکتکنندگان در این دورهها
گواهی پایان دوره از طرف معاونت صنایعدستی ادارهکل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان صادر میشود ،تصریح
کرد :در صورت فعالیت این افراد در این رشتهها مجوز فعالیت و
پروانه انفرادی و یا کارگاهی برای آنها صادر میشود.

حصر وراثت
 4/99آقای کرمعلی نارینی دارای شناسنامه شــماره  600به شرح دادخواست به کالسه
 115/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
مرادعلی نارینی ازونبالغی به شناسنامه  175در تاریخ  1375/11/10اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو فرزند ذکور به نام های
 -1بهرام نارینی ،ش.ش  21متولد  -2 ،1334/3/10کرمعلی نارینی ،ش.ش  600متولد
 1343/11/10و همسر نامبرده به نام زینب خلیلی ،ش.ش  422متولد  1313/3/1و غیر از
نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 513893 :شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان
فریدونشهر( 147کلمه 1 ،کادر)
حصر وراثت
 4/104آقای بهمن محمدی تهرانی دارای شناسنامه شماره  217به شرح دادخواست به
کالسه  165/98از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان حسن محمدی تهرانی به شناســنامه  3در تاریخ  98/1/20اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :بهمن محمدی
تهرانی ،ش.ش ( 217فرزند ذکور متوفی)  -2اشــرف محمــدی تهرانی ،ش.ش ،197
 -3اعظم محمدی تهرانــی ،ش.ش  -4 ،163الهام محمــدی تهرانی ،ش.ش 1080
(فرزندان اناث متوفی)  -5بتول دادخواه تیرانی ،ش.ش ( 165همسر متوفی) .متوفی به
غیر از ورثه فوق ورثه دیگری ندارد .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 513858 :احمدی قاضی شعبه اول شــورای حل اختالف تیران ( 151کلمه،
 1کادر)
مزایده
 4/108شــماره 973133 :اجرا  -تاریخ ،1398/04/02:اجرای احکام مدنی دادگستری
شهرســتان خمینی شــهر در پرونده کالســه  973133له خانم لیال خانــی علیه طاها
عابدی (با قیمومیت اقدس شــفیعی) و جمیله حاج رحیمی به خواســته مطالبه مهریه به
میزان  55/5عدد ســکه تمام بهار آزادی و نیم عشــر دولتی که در روز مزایده محاسبه
مــی گــردد در نظــر دارد یــک عــدد فیــش حــج تمتــع تحــت شــماره ودیعه
 86/12/14-19099507بــه نــام مرحــوم محمدعلــی عابــدی را که کارشــناس
رســمی دادگســتری  80/000/000ريــال ارزیابــی نمــوده را از طریــق مزایــده
به فــروش رســاند لذا جلســه مزایــده در تاریــخ یکشــنبه  1398/05/06ســاعت
 9صبح در محل اجــرای احکام مدنی دادگســتری شهرســتان خمینی شــهر برگزار
می گــردد .خریدار کســی اســت کــه باالترین قیمــت راپیشــنهاد نمایــد ،خریدار
می بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ
مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر
هزینه هــای مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.شــایان ذکر اســت اجــرای احکام
مدنی تکلیفی در تحویل مال بــه خریدار ندارد .تذکر :متقاضیان شــرکت در مزایده می
بایست  10درصد بهای مال را طی فیش چهار نســخه ایی به حساب سپرده دادگستری
خمینی شــهر به شــماره  2171290271003نزد بانک ملی واریز و با در دست داشتن
اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ســاعت قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی
مراجعه و درخواســت شــرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپــی کارت ملی و اصل
فیش سپرده تحویل اجرا نمایید .م الف 509117 :دفتراجرای احکام مدنی دادگستری
شهرستان خمینی شهر ( 253کلمه 2 ،کادر)
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پیشنهاد سردبیر:
 ۱۱۵هزار نمونه خون بند ناف در ایران ذخیرهسازی شد
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بامسئوالن

 ۱۱۵هزار نمونه خون بند ناف
در ایران ذخیرهسازی شد
مدیرعامل شــرکت فناوری بن یاختههای رویان
گفت :بیش از  115هزار نمونه خــون بند ناف در
بانکهای عمومی و خصوصی ذخیرهسازی شد.

مرتضــی ضرابــی افــزود :از این تعــداد تاکنون
 ۳۰نمونه برای پیوندهای خونی اســتفاده شــده
است .وی با بیان اینکه ســلولهای بنیادی خون
بند ناف از نوع ســلولهای مزانشــیمی هستند،
گفت :جمعآوری این ســلولها کمک میکند تا
از آنها در درمان بیماریهایی نظیر  ،CPاوتیســم
و تاالسمی اســتفاده شــود .وی عنوان کرد :خون
بندناف به عنوان یکی از منابع ارزشمند و سلولهای
بنیادی خونســاز به شــمار میرود و از پتانسیل
باالیی در درمان انــواع بیماریها و بدخیمیهای
خونی برخوردار اســت ولی به دلیــل تعداد اندک
سلول موجود در هر واحد خون بندناف ،استفاده از
این منبع برای درمان کودکان محدود شده است.

ایرج حشمتی ،مدیر کل
حفاظت محیط زیست استان شد
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت
محیط زیست با صدور حکمی ایرج حشمتی را به
عنوان مدیر کل حفاظت محیط زیست این استان
منصوب کرد .حشمتی که از اسفند سال گذشته
به عنوان سرپرست اداره کل محیط زیست استان
منصوب شــده بود ،مدیر کلی دفتــر آموزش و
مشارکتهای مردم و مدیر کلی بازرسی و مشاور
دفتر ریاست ســازمان حفاظت محیط زیست را
نیز در کارنامه خود دارد .ســید رحمان دانیالی،
مدیر کل ســابق حفاظت محیط زیست استان
اصفهان ،اواخر سال گذشته ازسمت خود استعفا
داده بود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور:

کارتهای ملی قدیمی
فاقد اعتبار است

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به
اینکه کارتهای ملی قدیمی فاقد اعتبار شــده
اســت ،گفت :با هماهنگیهای صــورت گرفته
از هفته جــاری صدور و توزیــع کارتهای ملی
هوشــمند تولیدات داخل به صــورت انبوه آغاز
خواهد شــد .ســیفا ...ابوترابی اظهار کرد :تا به
امروز  ۴۵میلیون و  ۵۰۰هزار کارت ملی هوشمند
صادر شــده و در اختیار متقاضیان و هموطنان
قرار گرفته است و این روند همچنان ادامه دارد.
امیدواریم سایر افرادی که هنوز اقدام به ثبتنام
و تکمیل مشخصات خود در ارتباط با کارت ملی
هوشمند نکردهاند ،هر چه زودتر ثبتنام کنند و
براساس آخرین آمار بین هشت تا  ۱۰میلیون نفر
از هموطنان هنوز اقدامــی در ارتباط با ثبتنام
و فرآیند اخــذ کارت ملی هوشــمند نکردهاند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با تاکید بر
اینکه کارتهای ملی قدیمی فاقد اعتبار شدهاند،
افزود :این موضوع به دســتگاهها و سازمانهای
اداری اعالم شده است.

پریسا سعادت
به تازگی کیلیپی از یکی از بازیگران و همســرش
در فضای مجازی منتشر شــده است که با اقدامی
مضحک اسلحههایی که به نظر اصل هم میرسند
را به نمایش میگذارند و تالش دارند با روشی تازه
الیک های فضای مجــازی را درو کنند؛ اما این بار
پلیس با بازداشــت بازیگر متخلــف اعالم کرد که
حتی نمایش اسلحه سرد و گرم در فضای مجازی
هم جرم است.
بااین حــال در عالــم واقعیت ،دســتیابی به یک
ســاح قطعا زمان بر اســت؛ اما آماری که هر روز
گویای قتل افراد بی گناهی از یک طلبه تا قربانیان
تسویه حسابهای شخصی و عشقی با سالح گرم
را حکایت میکند ،ناشــی از دسترســی آزادانه و
یا حداقل راحت افراد به این نوع از سالحهاســت.
محمدرضا مقیمــی ،رییس پلیــس آگاهی ناجا
مهرماه گذشــته طــی مصاحبه ای با بیــان آمار
جرمهــای اجتماعی در جامعه ،گفــت :طبق آمار
به دست آمده در یک ســال گذشته 34/6 ،درصد
درگیری منجر به قتل به وسیله سالح گرم رخ داده
است .در  ۱۶مهر ســال  ،۹۴معاون محیط طبیعی
سازمان محیط زیســت درباره وضعیت سالحهای
موجود در دسترس مردم اظهار کرده بود «:حدود
یک میلیون و  ۶۰۰قبضه اسلحه غیرمجاز و نزدیک
به همین میزان هم اســلحه مجاز در دست مردم
قرار دارد».
پس از تاکید رهبر معظم انقالب مبنی بر برخورد
با فروشــندگان ســاح در فضای مجازی ،ناجا و
قوه قضاییه طرحهایی را برای تشــدید برخورد با
قاچاقچیان اسلحه در نظر دارد.
اگر فردی در فضای مجازی اقدام به خرید و فروش
اسلحه کند ،نیروی انتظامی باید سریعا ورود کرده
و جلوی این کار را بگیرد .بــه عبارت دیگر نیروی
انتظامی منتظر نمیماند تا شخصی شکایتی در این
زمینه مطرح کند و بعد آنها بخواهند پیگیر باشند.
بر اســاس قوانین جمهوری اســامی ایران ،برای
قاچاقچیان اسلحه گرم و مهمات جنگی از  ۲تا ۱۵
سال زندان و برای قاچاقچیان سالح گرم شکاری
مجازات  ۶ماه تا  ۲سال زندان پیشبینی شده است.
نه تنها قاچاق ســاح از طریق مرزهای ایران جرم

خط قرمزی به نام حمل سالح!

اســت ،بلکه خرید و نگهداری سالح غیرقانونی نیز
مشمول مجازات میشــود .خریداری ،نگهداری،
حمل یا معامله غیرمجاز سالح گرم ،سرد جنگی یا
سالح شکاری و یا قطعات موثر و مهمات آنها ،عالوه
بر مجازات نقدی سنگین ،از  ۳ماه تا  ۱۰سال حبس
دارد .این مجازاتها اما انگار نتوانســته اســت تب
تند خرید اسلحه در کشور را مهار کند به خصوص
آنکه فضای مجازی فرصتهای بهتری را در اختیار
متقاضیان قرار داده است.
یک جســت و جو ســاده در تلگرام و اینستاگرام
حکایت دیگری را روشــن میکند؛ این فضا آنقدر
گسترده و غیر قابل رصد شــده است که در برخی
ازگروه ها به راحتی تبلیغات فروش انواع ســاحها
را میتوان مشاهده کرد که این میتواند هر فرد به
خصوص جوانان و نوجوانان را به راحتی در معرض
خطر حمل سالح قرار دهد.
برخی از روانشناســان اجتماعی بر این باورند که

نه تنها قاچاق سالح از طریق
مرزهای ایران جرم است ،بلکه
خرید و نگهداری سالح غیرقانونی
نیز مشمول مجازات میشود
گروهی از افراد جامعه ،به ویژه نسل جوان به دلیل
قرارگرفتن در مســیر هیجانهای کاذب و ناتوانی
خانــواده و همچنین عدم مدیریت احســاسها و
هیجانها ،ریسک کرده و نگهداری اسلحه و استفاده
از آن را حق خود میدانند.
در نــگاه نخســت ،باور بر این اســت کــه فضای
خانوادگی ،برنامههای تلویزیونی و سینمایی در بین
جوانان ،محرکی برای تقلید این افراد از گروههای
مرجع است؛ اما در پشت این نگاه ،نیازهای سرکوب
شدهای قرار گرفته اســت که فرد را به سرپیچی از

آموزش عالی

قوانین و هنجارهای عرفی و تعیین شــده جامعه
وادار میکند.
نمایش مضحک محسن افشانی(بازیگر تلویزیون)
و همســرش مشــتی از همین خــروار عقدههای
خودنمایــی در جامعه امروز ماســت که هم قانون
را تحت تاثیــر قرار میدهــد و هم امنیــت را به
خطر میاندازد البته نبایــد در تعمیم این مورد و
هشدارهایی که نســبت به آن داده میشود بازهم
سراغ حربه نخ نمای محدودیت در فضای مجازی
رفت؛ چرا که اصــوال این کار پــاک کردن صورت
مسئله است نه حل آن.
عالوه بر قانون که به نظــر محکم و قاطع در زمینه
حمل غیر مجاز سالح گرم در کشــور عمل کرده
است ،مهار راههای تازه نفوذ باندهای توزیع سالح
و البته آگاهی دهی به افــراد و خانوادهها از جمله
راهکارهایی اســت که میتوان بخشی از این خطر
جدی را مهار کرد.

زندان ها

رییس ستاد آزمونهای استان اعالم کرد:

مدیر بنیاد تعاون زندانهای استان اصفهان:

افزایش  11درصدی داوطلبان کنکور سراسری در اصفهان

کمبود فضا و موانع انتقال زندانی از مشکالت بنیاد تعاون است

هزار و  240نفر در رشــته علوم ریاضی 16 ،هزار
و  539نفر علوم انسانی 9 ،هزار و  367نفر هنر و
 10هزار و  789نفر داوطلب رشته زبان در استان
اصفهان هستند .علوم تجربی نیز  32هزار و 272
داوطلب در استان دارد .رییس ستاد آزمونهای
سراسری اســتان اصفهان افزود39/99 :درصد
تجربی15/91،درصــد گروه ریاضــی15/88 ،
درصد علوم انسانی11/26 ،درصد هنر و12/97
درصد در گروه زبــان آماده رقابت بــا یکدیگر
هستند.

تا حد سه هزار نفر است؛ اما به دلیل فضای کارگاهی
محدود تنها توانستهایم برای  ۱۵۰۰مددجو اشتغال
ایجاد کنیــم .وی با بیان اینکه کارگاههای اشــتغال
زندانیان بدون بودجه دولتی اداره میشود ،افزود :این
کارگاهها به صورت خودگردان اداره میشــود و هیچ
بودجه دولتــی نداریم حتی مالیــات و ارزش افزوده
تعیین شده را هم به دولت میپردازیم عالوه بر آن در
سال  ۹۱حدود  ۵۰میلیون تومان حقوق به مددجویان
پرداخت میشد که این مبلغ در حال حاضر به بیش از
یک میلیارد تومان رسیده است.

رییس ستاد آزمونهای سراسری استان اصفهان
گفت :کنکور سراسری در اســتان با حضور 83
هزار و  207نفــر داوطلب برگزار خواهد شــد.
محمدرضا ایروانی اظهار کرد :کنکور سراســری
 98در روزهای پنجشــنبه ســیزدهم و جمعه
چهاردهم تیرماه به صورت همزمان با سراســر
کشور در  26شهر و  32حوزه امتحانی در استان
اصفهان برگزار میشود.
وی افــزود :آزمون گروه ریاضی و انســانی صبح
پنجشنبه ،گروه هنر عصر پنجشنبه ،گروه علوم
تجربی صبح جمعه و گروه زبان عصر جمعه برگزار
خواهد شد .رییس ســتاد آزمونهای سراسری
اســتان اصفهان ،گفت :در کل کشورامســال،
یک میلیــون و  119هــزار و  15پرونــده برای
شرکت در آزمون سراســری صادرشده است و
یک میلیون و  323هزار و  136هــزار نفر با هم
به رقابت میپردازند و نســبت به سال گذشته،
11/24درصد افزایش داشــته است .وی با بیان
اینکه رشته تجربی بیشترین تعداد داوطلب را در
کل کشور و استان اصفهان دارد ،تصریح کرد13 :

اخطار اجرایی
 4/103شــماره 1042/97 :به موجب رای شــماره  98/1/25 - 50حوزه  1شورای حل
اختالف شهرستان تیران و کرون که قطعیت یافته است محکوم علیه سید جواد نوربخش
شورابی به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ
 82/000/000ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید
چک  97/10/19تا زمان اجرای حکم بر اساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی
و پرداخت  2/440/000ریــال بابت هزینه دادرســی و تمبر الصاقــی در حق خواهان
یونس شجاعی ارانی فرزند مصطفی به نشــانی تیران رضوانشهر منطقه صنعتی خ دوم
مرکزی ســنگبری مهاجر صادر و اعالم می گردد و پرداخت نیم عشــر (حق االجرا) که
توســط اجرای احکام حقوقی احتســاب و اخذ می گردد و رای صادره غیابی است .ماده
 34قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ،محکوم علیه مکلف
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند ،باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود
را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد ،صریح ًا اعالم نماید .مالف512740:
شــعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان تیــران و کــرون ( 214کلمه،
 2کادر)
ابالغ رای
 4/105کالســه  52/98دادنامه 98/3/29-234 :مرجع رسیدگی :شــعبه دوم حقوقی
شوراهای حل اختالف تیران ،خواهان :ســید احمد دادور فرزند براتعلی به نشانی رحمت
آباد خ امام کوچه امام حسین غربی پالک  ،54خواندگان -1 :کمال رضایی فرزند اسفندیار
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پلیس طرحهایی برای تشدید برخورد با قاچاقچیان اسلحه در نظر دارد؛

به نشانی تیران شهرک کوهان مهرآباد  8آخر کوچه پالک  128و  -2علی اورش محمود
صالحی فرزند محمد علی به نشانی مجهول المکان ،خواسته :تقاضای صدور حکم الزام
خواندگان به انتقال سند رسمی و قطعی یک دســتگاه اتومبیل پیکان به شماره انتظامی
 242-43م  56با احتساب هزینه دادرسی و خسارات وارده مقوم به شش میلیون و سیصد
هزار تومان .گردشــکار :پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی
تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا ،قاضی شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به
شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید :رای شــورا :در خصوص دعوی مطروحه از
ناحیه سید احمد دادور فرزند براتعلی به طرفیت  -1کمال رضایی فرزند اسفندیار  -2علی
اورش محمود صالحی فرزند محمد علی به خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودروی
سواری پیکان به شــماره انتظامی  242-43م  56و مطالبه کلیه خسارات دادرسی شورا
نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و قرارداد مورخ  97/10/15که مبین فروش خودروی
مذکور توسط خوانده ردیف اول به خواهان می باشد و پاسخ استعالم پلیس راهور که مبین
مالکیت رسمی خوانده ردیف دوم می باشد و اینکه انتقال خودرو به نام خریدار از الزامات
ضمنی قرارداد است و خوانده ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است و بیمه نامه خودرو که از
 98/3/4تا  99/3/3به نام خواهان می باشد و رویت خودرو و کارت خودرو در ید خواهان
فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستنداً به مواد  220قانون مدنی و مواد  198و
 515و  519قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده ردیف دوم به انتقال سند رسمی
خودروی یاد شــده به نام خواهان و پرداخت مبلغ  882/500ریال بابت هزینه دادرسی و
تمبر الصاقی در حق خواهان صادر و اعالم می نمایــد .رای صادره غیابی و ظرف مهلت
 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از آن ظرف  20روز قابل اعتراض
در دادگاه حقوقی تیران اســت و در خصوص خوانده ردیف اول نظر به عدم توجه دعوا به
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مدیر بنیاد تعاون زندانهای اســتان اصفهان گفت:
کمبود فضای کارگاهی و موانع موجود بر ســر انتقال
زندانیان به کارگاهها از مشکالت بنیاد تعاون زندانهای
استان اصفهان اســت .مرتضی محمدی در خصوص
وضعیت اشــتغال و کارگاههای موجود در زندانهای
استان اظهار کرد ۵۰ :مجموعه کارگاهی در زندانهای
اســتان وجود دارد که  ۱۴کارگاه آن مربوط به زندان
اصفهان است .وی با اشاره به تنوع و کیفیت باالی اقالم
تولیدی در کارگاههای زندان افزود :در زندانهای کل
کشور سه هزار قلم کاال تولید میشود که دو هزار قلم
آن توسط زندانیان استان اصفهان تولید خواهد شد .وی
با تاکید بر لزوم افزایش فضای فیزیکی برای گسترش
فضای کارگاهی گفت :فضــای کارگاهی در زندانها
محدود اســت و این محدودیت فضا یکی از مشکالت
ماســت همچنین در انتقال مددجویــان از زندان به
کارگاهها با موانعی روبه رو هستیم که اگر این دو مشکل
حل شود قطعا افراد بیشــتری میتوانند مشغول کار
شوند .محمدی در تشریح این موضوع گفت :در حال
حاضر امکان حضور زندانیان دارای حبس سنگین در
کارگاهها نیست اگر چه متقاضی کار از بین زندانیان

ایشان وفق بند  4ماده  84قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می گردد که ظرف
مهلت  20روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی تیران است.
مالف 511480:احمدی قاضی شــعبه  2حقوقی شــورای حل اختالف تیران (411
کلمه 4 ،کادر)
تحدید حدود اختصاصی
 4/106شــماره نامه  1398/04/03-139885602032000540:نظر با اینکه تحدید
حدود ششدانگ قطعه ملک پالک شماره  4791فرعی واقع در اردستان یک اصلی ناحیه
گرمسیر بخش  17ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام عباسعلی حالج
زاده اردستانی فرزند مرحوم مصطفی و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود
قانونی آن به عمل نیامده است .اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده  15قانون ثبت و طبق
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ  1398/5/5از ساعت 9
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین
یا مجاورین مطابق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا  30روز
پذیرفته خواهد شد .مالف 511858:خیراله عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
اردستان ( 148کلمه 1 ،کادر)
ابالغ اجرائیه
 4/107شماره پرونده 139704002132000152/1 :شماره بایگانی پرونده9700199 :
شــماره آگهــی ابالغیــه 139803802132000001 :آگهی ابالغ اجرائیه کالســه
 139704002132000152/1بدینوســیله به آقایان شعبان و مهدی و هادی و حسین و
عباس و خانم ها بتول و نرگس و اقدس و مریم و زهرا شــهرت همگی کرمی اردستانی
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اخبار

دو دانشگاه اصفهان ،در میان
دانشگاههای برتر جوان
پایگاه رتبهبندی «تایمز» فهرســت ســال
 ۲۰۱۹دانشگاههای جوان دنیا با قدمت کمتر
از  ۵۰سال را منتشــر کرد .این پایگاه که در
سال ،۲۰۱۸اسامی  ۲۵۰دانشگاه را منتشر
کرده بود ،در سال  ۲۰۱۹این تعداد را به ۳۵۱
دانشگاه رسانده است .این هشتمین فهرست
دانشــگاههای برتر جوان است که در دنیا از
سال  ۲۰۱۲تاکنون به صورت ساالنه توسط
پایگاه رتبهبندی تایمز معرفی شــده است.
دهقانی ،سرپرست پایگاه اســتنادی علوم
جهان اســام با اعالم این خبر ،اظهار کرد:
در بین  ۳۵۱دانشــگاه که در این رتبهبندی
حضور دارند ،سهم جمهوری اسالمی ایران
از دانشگاههای جوان و برتر دنیا  ۱۳دانشگاه
بوده است .دانشگاههای حاضر در رتبهبندی،
دانشگاه صنعتی نوشــیروانی بابل ،دانشگاه
صنعتی اصفهان و دانشگاه کاشان ،دانشگاه
صنعتی شیراز ،دانشگاه علوم پزشکی ایران،
دانشــگاه مازندران ،دانشــگاه شهید مدنی
آذربایجان ،دانشگاه گیالن  ،دانشگاه زنجان،
دانشــگاه بیرجند ،دانشگاه شــهید باهنر،
دانشــگاه صنعتی شــاهرود و دانشگاه یزد
هســتند .دهقانی تصریح کرد :دانشگاههای
بزرگ کشــور همچون دانشگاه تهران ،علوم
پزشــکی تهران ،دانشــگاه صنعتی شریف،
دانشگاه شــیراز و دیگر دانشگاههایی که در
دیگر رتبهبندیهای تایمز حضور داشتهاند،
دارای قدمتی بیش از  ۵۰ســال هستند؛ لذا
نمیتوانند در رتبهبندی دانشگاههای جوان
حضور یابند.

معاون کل وزیر بهداشت اعالم کرد:

کمبود جدی پزشک
در کشور

معاون کل وزیر بهداشــت با اشاره به کمبود
جدی پزشک در کشور گفت :در حال حاضر
شاخص تعداد پزشــک عمومی ،متخصص
و داروساز در کشــور  ۱.۶به ازای هر ۱۰۰۰
نفر اســت .دکتر ایــرج حریرچــی گفت:
شاخص تعداد پزشــک عمومی ،متخصص
و دندانپزشــک  ۱.۶به ازای هــر  ۱۰۰۰نفر
جمعیت است .این درحالی است که میزان
مــورد نیازمان در ایــن زمینــه  ۲.۵نفر به
ازای هر  ۱۰۰۰نفر بوده و حتی بســیاری از
کشــورهای دنیا در این زمینه شاخصی بین
 ۳.۵تا  ۵نفر به ازای هر  ۱۰۰۰نفر جمعیت
دارند .وی با بیان اینکه ما در کشور با کمبود
پزشک مواجه هستیم ،افزود:به رغم تربیت
نیروهای پزشــکی که داشــتیم ،تعدادی از
این افراد به دلیل مالحظاتی که در انتخاب
دانشــجو وجود داشــته و بنابر شرایطی که
داشــتند ،به خــارج از کشــور رفتهاند .بر
این اســاس به کمبود جدی پزشــک دچار
هستیم .بنابراین باید از شاخص  ۱.۶پزشک
به ازای هــر  ۱۰۰۰نفر به  ۲.۵پزشــک در
هر  ۱۰۰۰نفر برســیم .حریرچی ادامه داد:
مجلس شورای اسالمی طی چند سال اخیر،
سیاســتی را اتخاذ کرد که بر اساس آن باید
حــدود  ۳۰درصد از ظرفیت دانشــگاهها را
به دانشــجویان مناطق محــروم اختصاص
دهیم و آنها هم متعهد میشوند که سه برابر
دوره تحصیلشــان ،یعنی  ۲۱ســال در آن
منطقه محروم ،کار کننــد .امیدواریم با این
سیاســت که انشاءا ...از ســال آینده اولین
فارغالتحصیالن آن بیرون میآیند ،بتوانیم
در میان مدت نیاز مناطق محروم به پزشک
را به این صورت رفع کنیم.

وراث مرحوم تقی کرمی اردستانی بدهکار پرونده کالسه 139704002132000152/1
که برابر گزارش  1397/12/15مامور ابالغ پست اردستان امکان ابالغ واقعی به شما میسر
نگردیده است اعالم می گردد برابر پرونده فوق پدر شما به خانم پوران مهرداد بابت مهریه
به انضمام حقوق دولتی بدهکار می باشد که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست
صدور اجرائیه نموده که پس از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این
اجرا مطرح می باشــد لذا طبق ماده  18و  19آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما
ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک
نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ درج و منتشر می گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به
پرداخت بدهی خود اقدام در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی
طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد .مالف 513494:ادره ثبت اسناد و امالک
اردستان ( 183کلمه 2 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 4/100بدینوســیله اعالم می دارد که آقای علی هدایتی فرزند صفقلی دادخواســتی به
طرفیت آقای علی عیسی پره فرزند آقامومن به این شعبه تقدیم نموده است که به کالسه
 98/3/26-28شعبه چهارم شــورای حل اختالف فریدونشــهر ثبت گردیده است و در
تاریخ  98/5/13وقت رســیدگی تعیین گردیده اســت لذا به آقای علی عیسی پره ابالغ
می گردد که جهت رســیدگی به پرونده شــماره  28در روز یکشــنبه مورخه 98/5/13
ساعت  3بعد از ظهر در شعبه چهارم شــورای حل اختالف فریدونشهر حاضر شوید این
آگهی بعنوان ابالغ قانونی تلقی و در صورت عدم حضور وفــق مقررات اقدام می گردد.
مالف 513895:شعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف فریدون شهر
( 114کلمه 1 ،کادر)

zayanderoud8108@gmail.com
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دی ماریا:

مسی با تمام توان برای
آرژانتین بازی میکند
اگرچه تیم ملی آرژانتین با غلبه بر ونزوئال راهی
نیمه نهایی شده و حاال
باید بــه مصاف تیم
ملی برزیل برود؛
اما لیونل مســی
در ایــن رقابتها
هنــوز موفــق بــه
تکرار درخشش خود
و گلزنی برای آلبی سلســته نشــده و همین
موضوع انتقاد برخی کارشناسان را بر انگیخته
اســت؛ انتقادهایی که آنخــل دی ماریا با آن
موافق نیست .آنخل دی ماریا گفت « :من فکر
میکنم لیونل مسی عملکرد خوبی در ترکیب
تیم ملی آرژانتین در رقابتهای کوپا آمه ریکا
داشته است .اگرچه مســی مانند همیشه در
گلزنی موفق نبوده؛ اما عملکرد مناســبی در
ترکیب ارائه داده است .مسی از تمام توان خود
برای موفقیت تیم ملی آرژانتین استفاده کرده
و در زمین دوندگی فراوانی دارد .وقتی مســی
چنین کاری میکند ،باقی بازیکنان نیز بعد از
او سعی بر تکرار عملکرد مسی دارند».

توصیه جالب فان دایک به
بازیکنان جوان
ویرجیل فــان دایک فصل بســیار خوبی را با
لیورپول پشــت سرگذاشــت و توانست با این
تیــم ،قهرمانی در لیگ
قهرمانــان اروپا را
به دســت آورد.
نمایش درخشان
فــان دایــک در
لیورپــول ،باعــث
شده تا او حتی شانس
کسب توپ طال را هم داشته باشد .این بازیکن
هلندی توصیه جالبی به بازیکنان جوان داشت
و تجربه خود را برای تبدیل شدن به یک بازیکن
بزرگ در اختیار آنها قرار داد .او گفت :من برای
تبدیل شــدن به یک بازیکن بزرگ ،کارم را از
فوتبال خیابانی آغاز کردم .وقتی که بچه بودم
فوتبال پنج نفره زیاد بازی میکردم.
فان دایــک ادامه داد :به نظر هــر بازیکنی که
میخواهد به مدافع یا مهاجــم بزرگی تبدیل
شــود ،باید فوتبال خود را از خیابانها شروع
کند .توصیــه من به جوانان این اســت که در
نهایت تواضع باشند و برای موفق شدن سخت
تالش کنند.

پیام رئال برای امباپه؛

تمدید نکن ،منتظر باش!
سران رئال برای امباپه پیغام فرستادهاند که اگر
قصد جدایی دارد ،از هر گونه تمدید با پیاس
جی خــودداری کند و
منتظر اقدام جدی
بــرای ســال بعد
باشــد .قطعا عدم
تمدید قــرارداد
امباپه ،چراغ سبزی
از جانب او برای رئال
خواهد بود و به پی اس جی نشان میدهد که
تمایلی به ماندن ندارد .این موضوع ،تیتر یک
شــماره دیروز نشریه مارکاســت .جدا کردن
این ستاره جوان از باشگاه پاریسی ،کار بسیار
دشواری اســت ولی تجربه ثابت کرده که اگر
یک بازیکن نخواهد در باشــگاه بماند ،حفظ
او غیرممکن خواهد بود .امباپــه برای انتقال
به رئال در وهله اول نباید بــه تمدید قرارداد
تن دهد؛ ســپس باید منتظــر حرکت نهایی
مادریدیها باشد.

فرزند رییس جمهور لیبریا به
«لیل» پیوست
«تیموتی وهآ» فرزند« ژرژ وهآ» رییس جمهور
کشــور لیبریا با امضای
قراردادی  ۵ساله به
تیم لیل پیوست.
ژرژ وهآ ،برنده توپ
طــای فوتبــال
جهان در سال ۱۹۹۵
است و اکنون پسرش
راه او را طی میکند و توانســته لیگ فرانسه را
به عنوان مقصد خود انتخاب کند .تیموتی وهآ
 ۱۹ســاله که در آمریکا به دنیا آمده برای تیم
ملی فوتبال این کشــور بازی میکند و از سال
 ۲۰۱۴در آکادمی تیم فوتبال پاری سن ژرمن
کار کرده است .او در پاری سن ژرمن طی  ۶بازی
توانست دو گل به ثمر برساند .او همچنین برای
تیم ملی آمریکا توانســته است در  ۸بازی ،یک
گل به ثمر برساند.

پیشنهاد سردبیر:

تیکه بسکتبالیست معروف به مجری پرسپولیسی
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در حاشیه

رییس هیئت بولینگ و بیلیارد استان اصفهان:

توسعه همگانی و قهرمانی بولینگ و بیلیارد با وجود افزایش هزینهها
را با وجود افزایش هزینهها و کمبود قطعات بهبود بخشیم .رییس
هیئت بولینگ و بیلیارد استان اصفهان ادامه داد :به تازگی یک سالن
بولینگ در مجموعه فودلند با شش خط بســیار خوب راه اندازی
و به جمع امکانــات هیئت بولینگ و بیلیارد اضافه شــد .داوودی
خاطرنشان کرد :ویژگی اصلی در برنامه  ۹۸گسترش این رشتهها
در شهرستانهاست .هم اکنون  ۱۱شهرستان فعال وجود دارد که

رییس هیئت بولینگ و بیلیارد استان اصفهان اظهار کرد :برنامههای
ما در رشته بولینگ در بخش همگانی است و با برگزاری مسابقات
خانوادگی سعی داشتهایم که این رشته را به اقشار مختلف جامعه
معرفی کنیم که استقبال خوبی از طرف مردم شد و تعداد زیادی
خانواده در آن شرکت کردند .سید مســعود داوودی ادامه داد :در
برنامههای سال  ۹۸سعی داریم بخش توسعه همگانی و قهرمانی

سعی داریم تا پایان سال  ۹۸همه  ۲۵شهرستان استان اصفهان را
با حمایت فدراسیون و مدیرکل فعال کنیم .وی ادامه داد :در سال
پیش رو سعی داریم استعدادهایی را کشف و از آنها حمایت کنیم؛
بخشی از آنها استعدادهای زیر  ۱۵سال در ردههای آقایان و بانوان
هستند و بخش دیگر آن را در المپیاد استعدادیابی که در مردادماه
شروع میشود ،کشف میکنیم.

وضعیت نامعلوم سه بازیکن سرباز ذوب آهن؛

سمیهمصور
سنگ اندازی باشــگاه تراکتور ســازی در مسیر
بازگشت بازیکنان سرباز ذوب آهن ،این روزها به
یکی از مشکالت اصلی باشگاه اصفهانی تبدیل شده
است؛ تیمی که قرار است کمتر از یک ماه دیگر در
جریان رقابتهای لیگ قهرمانان آســیا به مصاف
تیم االتحاد عربستان برود و برای این دیدار حساس
روی این سه بازیکن حساب ویژهای باز کرده است.
نیم فصل اول هفدهمیــن دوره رقابتهای لیگ
برتر فوتبال کشــور بود کــه ذوبیها با مســئله
جدایی اجباری ســه بازیکن اصلیشــان روبه رو
شدند .در آن زمان دانیال اســماعیلی فر ،احسان
پهلوان و مهدی مهدی پور که از بازیکنان کلیدی
امیرقلعه نویی در ترکیب ســبز پوشان به حساب
میآمدند ،برای گذراندن خدمت ســربازی راهی
تیم تراکتور سازی تبریز شدند تا در این تیم توپ
بزنند .با توجه به اینکه سه بازیکن با ذوبیها قرارداد
داشتند ،مسئوالن باشگاه اصفهانی امیدوار بودند
با پایان یافتن دوران خدمت سربازی ،بار دیگر آنها
را در ترکیب تیمشــان در اختیار داشته باشند از
این رو اسامی این سه بازیکن را در لیست آسیایی
برای بازی با االتحاد عربستان قرار دادند؛ اما تغییر
قوانین نیروهای مسلح موجب شد تا این بازیکنان
با پایان یافتن دوران خدمتشان با مشکل جدیدی
روبه رو شوند.
بــر اســاس قوانیــن جدیــد نیروهای مســلح،
بازیکنان ســربازی که در تیمهــای لیگ برتری
توپ میزنند ،بایــد بعد از پایــان دوران خدمت
خود به دوره آموزشــی بروند .از این رو  3بازیکن
مذکور مجبور شــدند به پادگان رفتــه و در دوره
آموزشی شــرکت کنند تا با اتمام این دوره راهی

فرصتی که از دست میرود

تمرینات سبزپوشــان شــوند؛ اما در شرایطی که
گفته میشد مســئوالن باشــگاه ذوب آهن برای
کاهش دوره آموزشی این سه بازیکن رایزنیهایی
با مالک باشــگاه تراکتورســازی و فرمانده نیروی
زمینی ســپاه پاســداران انجام داده تا آنها هر چه
ســریع تر به تمرینات ذوبیها اضافه شوند و این
رایزنیها نتیجه بخش بوده؛ در روزهای گذشــته
خبر رســید که باشــگاه تراکتور مدعی شده که
این  3بازیکــن هنوز خدمت سربازیشــان تمام

نشــده و به همین دلیل حداقل تــا نیمفصل اول
بازیکن این تیم به شــمار میرونــد .خبری که با
واکنش ســخت مدیرعامل ذوب آهن همراه شد.
ســعید آذری که در یک ســال گذشــته فعالیت
پررنگی در فضای مجازی داشــته این بــار نیز با
گذاشتن پستی در صفحه شخصی در اینستاگرام
اعتــراض خود را نســبت بــه این موضــوع بیان
کرد.مدیرعامــل ذوب آهن در این باره نوشــت:
عربستانیها تالش دارند تا تمامی برگهای برنده

تیمهای ایرانی را در لیگ جــاری و آتی قهرمانان
آســیا از ایرانیها بگیرند؛ البته این نشــانه هوش
و ذکاوت آنهاســت ولی تمجید از این اســت که
ما با دســتان توانمند خودمان در ایــران نه تنها
کمکی به توانمندســازی تنها نماینده ایرانی باقی
مانده در لیــگ قهرمانان آســیا؛ یعنی ذوبآهن
ایران نمیکنیم ،بلکه تالشــمان این است با عدم
همکاری و آزادسازی  3بازیکن کلیدی ذوبآهن،
یک شــیر بییال و دنــدان را به مصــاف االتحاد
بفرســتیم!آذری در ادامه آورده اســت :این است
تفاوت دیدگاه عربســتان و ما ،آنها در پی تقویت
تیمها و نمایندگان خودشــان در لیگ قهرمانان
آســیا هســتند و ما به فکر خودمان؛ بازیکنانمان
را میخواهیم ،پای حیثیت در میان اســت ،پای
آبرو ،چیزی که برایش هشــت ســال جنگیدیم،
فهمش زیاد سخت نیست ،جنگ ناموسی در میدان
فوتبال اســت ،بین ایران و عربستان.وی در پایان
نیز اینچنین بیان داشته اســت :وقت تنگ است
عزیزان ،حمایت نمیکنید ،حداقل تکه تکه نکنید،
پاســخش را باید بعدا به هواداران فوتبال بدهید،
توانش را دارید؟ برانکو را مفت و مسلم به آنها هدیه
دادیم ،فرصتهای دیگر را ندهیم.
در حالی که چند روز از انتشار این پست مدیرعامل
ذوب آهن میگذرد هنوز هیچ واکنشــی از سوی
مسئوالن باشــگاه تراکتور ســازی دیده نشده و
مشخص نیست که این ماجرای سربازها چه زمانی
به پایان میرســد .ماجرایی که برای سبزپوشان
اصفهانی با توجــه به حضورشــان در رقابتهای
آسیایی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و هرگونه
تاخیر در اتمام این مســئله به ضرر نماینده ایران
در رقابتهــای لیــگ قهرمانان قــاره کهن تمام
میشود.

مخالفت فدراسیون با درخواست باشگاه صنعت نفت

تراکتور از استوکس به فیفا شکایت میکند

سرمربی فصل گذشته فوالد خوزســتان ،یکی از گزینههای تیم صنعت نفت آبادان برای فصل جدید بازیها
بود؛ اما از آنجایی که این مربی با فدراســیون فوتبال قرارداد دارد و در حــال حاضر مربی تیم ملی جوانان به
شمار میرود ،باشگاه صنعت نفت برای در اختیار گرفتن ســیروس پورموسوی با فدراسیون فوتبال ،مکاتبه
و فدراسیون فوتبال به باشــگاه صنعت نفت اعالم کرد به وجود این مربی در رأس کادر فنی تیم ملی جوانان
نیازمندبوده و مخالف حضور او در آبادان است.
سیروس پورموسوی که چند ماهی است مربی تیم ملی جوانان شده این تیم را برای بازیهای مقدماتی جام
ملتها آماده می کند .با منتفی شدن حضور سیروس پورموسوی در رأس کادر فنی تیم صنعت نفت آبادان
حاال اسکوچیچ جدیترین گزینه نفتیها به شمار میرود.

آنتونی اســتوکس ،مهاجم بریتانیایی که ســال گذشــته عملکرد خوبی در تراکتور داشــت ،به دلیل
بینظمیهایش همواره مورد توجه بوده است .این بازیکن با وجود اینکه با تراکتور برای فصل جدید هم
قرارداد دارد؛ اما در پستی اینســتاگرامی از هواداران تیمش خداحافظی کرد تا مشخص شود عالقهای
به حضور در تبریز ندارد .این در حالی است که مسئوالن تراکتور ،چنین مسئله ای را از سوی استوکس
نمیپذیرند و اعتقاد دارند او باید با پایبندی به قراردادش در تمرینات تیم شرکت کند .در چنین شرایطی
تراکتوریها قصد دارند اگر استوکس به ایران برنگردد ،این مسئله را از طریق فدراسیون جهانی فوتبال
پیگیری کنند تا بتوانند از این مهاجم بریتانیایی غرامت بگیرنــد و البته در بحثهای مالی با او نیز ضرر
نکنند.

کاپیتان طالیی پوشان:

با همدلی به جایگاه اصلی
سپاهان باز میگردیم
کاپیتان تیم سپاهان اظهار کرد :برخالف چند سال اخیر که
سپاهان نتایج خوبی را کسب نکرده بود ،در سال قبل موفق

ظاهر شد و فصل خوبی داشتیم .بازیکنان و اعضای تیم با تمام
قدرت کار کردند و توانستیم بار دیگر به لیگ قهرمانان آسیا
برگردیم و در جام حذفی نیز تا نیمه نهایی پیش رفتیم .با این
حال حق تیم در فصل گذشــته حداقل یک جام بود .مهدی
کیانی ادامه داد :خدا را شکر میکنم که در فصل آینده هم در
خدمت سپاهان خواهم بود ،با توجه به بازیکنان جذب شده
امیدوارم سال خوبی را در نتایج مســابقات پیش رو داشته
باشــیم .انتظارها از تیم باال رفته ،در سه جام حضور خواهیم

کاریکاتور روز

رییس کمیته ملی المپیک:

روی هیچ کسی در انتخابات کشتی و وزنهبرداری
نظر نداریم

انتقاد لیونل مسی سوژه شد

رییس کمیته ملی المپیک صبح یکشنبه در یک نشست خبری در مورد اینکه در انتخابات فدراسیونها
برخی از کاندیداها میگویند مورد نظر کمیته ملی المپیک هستند ،بیان کرد :ما معتقدیم مجمع هر
فدراسیون صاحب نظر است و مداخله ما دو اشکال وارد میکند :اول اینکه انگیزه را برای حضور و رقابت
تضعیف میکند .نکته دوم مداخله باعث جریان ســازی نادرست میشــود .ما باید بستر را به سمتی
هدایت کنیم که انتخابات آزاد شکل گیرد .مداخله در انتخابات ،غیراخالقی است .من در هیچ موردی
مداخله نداشتم؛ اما کمیته ملی المپیک نظر خود را با رأیی که دارد ،روز مجمع اعالم میکند.
رضا صالحی امیری ادامه داد :من با همه کاندیداها مالقات داشتم و به همه گفتم هر کاندیدایی رأی
بیاورد ،قطعا مورد حمایت ماست؛ البته عدهای به طور طبیعی و غیر طبیعی تالش میکنند خود را به
سیستم منتسب کنند .ما به عنوان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش هیچ گونه مداخلهای در فرآیند
انتخابات فدراسیونها نداریم و نداشتیم .االن در مورد انتخابات کشتی و وزنهبرداری حرف است؛ اما
به صراحت میگویم روی هیچ کســی نظر نداریم .من حتی هنوز با دبیرکل در مورد اینکه رأی ما در
مجمع وزنهبرداری چه کسی است ،صحبت نکردهام و برای روز آخر گذاشتهام.صالحی امیری در مورد
اینکه در جلسات اخیر ،کسب کرسی در کمیته بین المللی المپیک را چطور ارزیابی کرده است؟ گفت:
عضویت در  IOCبه سه کار نیاز دارد و به این سادگی نیست و چهرههایی که عضو هستند ،سابقه قوی
دارند .اول ظرفیت و قدرت ارتباطی فرد کاندیداســت؛ دوم مقبولیت جهانی فرد که نیازمند مذاکره
و البیهای زیادی است و سوم اینکه شرایط سیاســی نیز اهمیت دارد و اینکه انکار کنیم تحت تاثیر
مسائل سیاسی نیست ،غلط است.
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داشت و باید با قدرت کار کنیم که شرمنده هواداران و باشگاه
نشویم.
وی درباره بازیکنان جدید سپاهان تاکید کرد :بازیکنان جذب
شــده همه در تیمهای قبلی خود ،یکی از مهرههای اصلی و
کلیدی بودند و خوشحال هستیم که چنین بازیکنانی به تیم
اضافه شدند .هرچقدر اجزای مختلف باشــگاه از هوادار تا
مربی و بازیکن همدل باشند ،سپاهان به جایگاه اصلی خود
باز خواهد گشت.

فوق ستاره آرژانتینی با انتقاد از زمینهای چمن #کوپا_آمریکا در #برزیل ،گفته بود توپ
مانند خرگوش به این طرف و آن طرف میرود.
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پرسپولیس با ستاره سپاهان
مذاکرهای نداشته است
در روزهای اخیر ،شایعاتی درباره مذاکره باشگاه
پرســپولیس با مهاجم فصل گذشــته سپاهان
مطرح شده بود .این در حالی است که کیروش
هنوز برای مذاکره با باشــگاه ســپاهان به ایران
بازنگشته و وضعیت ماندن یا جدایی این بازیکن
از جمع زردپوشان هنوز مشخص نیست .براساس
این گزارش ،ســپاهانیها با وجــود اینکه مبلغ
پیشــنهادی کیروش نســبت به فصل گذشته
بیشتر شده است ،خواهان تمدید قرارداد کیروش
هستند و منتظرند تا این مهاجم برزیلی به ایران
بیاید .نکته مهم اما این اســت که کیروش تا به
امروز ،مذاکرهای با باشــگاه پرســپولیس انجام
نداده است.
باید منتظر ماند و دید که آیا کیروش در سپاهان
ماندنی خواهد شد یا اتفاقات دیگری رخ خواهد
داد؟ اینکه کیروش مذاکرهای با پرسپولیس انجام
نداده است ،میتواند سپاهانیها را به حفظ این
بازیکن امیدوارتر کند.

تیکه بسکتبالیست معروف به
مجری پرسپولیسی
حســین کلهر ،مجــری تلویزیون بارهــا گفته
پرسپولیسی اســت و همین مســئله با واکنش
ملیپوش بســکتبال ایران روبهرو شــد .صمد
نیکخواه بهرامــی در برنامه ســام صبح بخیر
گفت که استقاللی اســت ،به مجری این برنامه
هم تیکهای انداخت .حســین کلهر هم گفت که
پرسپولیسی است و دیگر همه از این مسئله مطلع
شدهاند .صمد هم خطاب به او گفت« :شما دیگر
با این جایگاهی که دارید نباید مشــخصا بگویی
پرسپولیسی هستی ».کلهر هم گفت جایگاهی
ندارد و یک میز است که پشت آن نشسته است.

سورپرایز برای استقاللیها؛

ستاره خارجی بازمیگردد!
مسئوالن باشگاه اســتقالل در صدد بازگرداندن
طارق به این تیم هســتند .همام طارق ،ســتاره
عراقی استقالل که در اواخر فصل گذشته به دلیل
مسائل انضباطی توسط فرهاد مجیدی از تیم کنار
گذاشته شده بود ،در آســتانه بازگشت به جمع
آبیها قرار دارد .گفته میشود مسئوالن باشگاه
اســتقالل طی تماس با این بازیکن ،خواســتار
جلســه با او برای بازگشــت به این تیم شدهاند.
ظاهرا این جلســه در روزهای پیــش رو برگزار
خواهد شــد تا طارق برای فصل آینده هم لباس
آبی بر تن کند .خبــری که احتمــاال هواداران
استقالل را ســورپرایز خواهد کرد؛ چرا که آنها،
کار هافبــک خارجی با تیم محبوبشــان را تمام
شده میدانستند.

بیرانوند پستهای
باشگاه ژاپنی را الیک کرد
علیرضا بیرانوند به ترک پرسپولیس و لژیونر شدن
عالقهمند است؛ اما باشگاه تهرانی دوست ندارد او
را از دست بدهد؛ بنابراین مذاکرات برای جدایی
یا ماندن بیرانوند هنوز در ســاختمان باشــگاه
پرسپولیس ادامه دارد؛ اما بیرانوند احتماال باشگاه
آیندهاش را انتخاب کرده و فقــط منتظر اجازه
پرسپولیس اســت تا لژیونر شود .او پست باشگاه
ویسل کوبه ژاپن را در اینســتاگرام الیک کرده
است .احتماال باشگاهی که داوید ویا ،پودولسکی
و آندرس اینیستا را در ترکیب خود میبیند ،یکی
از گزینههــای موردعالقه بیرانونــد برای لژیونر
شدن است.

منهای فوتبال
برای نخستین بار در تاریخ سه گانه ایران
به دست آمد؛

کسب مدال برنز نوبریپور

رقابتهای ســه گانه قهرمانی آســیای میانه و
کاپ آسیایی  ۲۰۱۹در شــهر چالپون آتا کشور
قرقیزستان در مسافت اســپرینت برگزار شد و
بهزاد نوبری پور ،ســه گانه کار ارزنده کشورمان
موفق شد با کســب مدال برنز در این مسابقات،
برای نخستین بار کشــورمان را صاحب مدال در
بخش مردان مســابقات قهرمانی آسیایی میانه
کند .نوبری پور برای کســب این عنوان مسافت
مســابقه را در مدت زمان ۰۱: ۰۲: ۴۲به پایان
رســاند و پس از ورزشــکارانی از قزاقستان در
جایگاه سوم ایســتاد .پس از وی علی عباس نژاد
دیگر نماینــده ایران با زمــان ۱: ۰۴: ۱۸در این
دسته در رده چهارم قرار گرفت.
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چهره ها

قدردانی امامان جمعه استان از
اقدامات نیروی انتظامی
امامان جمعه اســتان اصفهــان در گردهمایی
فصلــی خود ،ضمــن اعالم حمایت گســترده
از نیــروی انتظامــی به منظــور برخــورد با
هنجارشــکنان و هتاکان به ارزشهای انقالب
اســامی از تالشها و زحمات ایــن نیرو برای
امنیت بیشتر جامعه قدردانی کردند.
حجت االسالم «محمدرضا صالحیان» ،مسئول
دفتر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان
اصفهان در ایــن گفــت :امیرمومنان حضرت
علــی (ع) درباره نامــه خود خطــاب به مالک
اشــتر میفرمایندکه یکــی از ارکان حکومت،
نیروهای انتظامی هســتند .وی افزود :ســپاه،
ارتش و نیروی انتظامی ،جزو ارکان اقتدار ایران
اسالمی بوده و هستند و ما همیشه باید قدردان
زحمات این عزیزان باشــیم و از اقدامات آنان
پشتیبانی و حمایت کنیم .مسئول دفتر شورای
سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان خاطر
نشان کرد :به همین دلیل در گردهمایی فصلی
ائمه جمعه اســتان اصفهان از سردار «معصوم
بیگی» فرمانده انتظامی استان اصفهان دعوت
به عمل آمــد تا از زحمات نیــروی انتظامی در
سراسر کشور و مرزهای میهن اسالمی و اقدامات
و تالشهای آنها برای امنیت بیشــتر جامعه و
مقابله با هنجارشکنان تقدیر و تشکر ویژه کرده
و حمایت عملی خود را از این نیروی مقتدر نظام
اسالمی اعالم کنیم.

رییس شورای اسالمی شهر:

باید شرایط را برای رشد
دختران فراهم کنیم
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در هشتاد
و ســومین جلسه علنی شــورای اسالمی شهر
اصفهان با اشاره به هفتم تیرماه و سالروز شهادت
آیتا ...بهشتی ،اظهار کرد :شهید بهشتی که او
را سیدالشــهدای انقالب لقب دادند و چند تن
دیگر از شــهیدان هفتم تیر همچون شهیدان
منتظری ،طباطبایینژاد و اژهای متعلق به شهر
اصفهان بودند .فتحا ...معین به مناسبت در پیش
بودن «روز دختر» از پیامبر اسالم (ص) به عنوان
سرمشــق احترام به دختران نام برد و افزود :در
دورهای که دختران را زنده بــه گور میکردند
حضرت محمد (ص) اولیــن فردی بودند که در
جامعه عرب بر باالی منبر و در مألعام نام دختر
خویش را میبردند .معین با اشاره به اینکه زنان
نیمی از جمعیت جوامع را تشــکیل میدهند،
تصریح کرد :باید توانمندی و توانایی این قشر را
برای ورود به عرصههای علمی و سیاسی کشور
فراهم کرد تا همچنان آثار شایستهای از خود بر
جای بگذارند .وی خاطرنشــان کرد :در جامعه
شیعه ،طلب علم بر هر مرد و زنی واجب است و
اسالم برای ورود زنان به مسائل جامعه و همگام
با مردان جهت رفع مشکالت تاکید کرده است؛
بنابراین در جامعهای که ادعای پیروی از سیره
اهل بیت (ع) را دارد ،باید زمینه رشــد و ترقی
برای جوانان به خصــوص دختران جوان فراهم
شود تا شاهد جامعهای توانمند و اسالمی باشیم.

عضو شورای اسالمی شهر:

صرفهجویی آب را از
شهرداری شروع کنیم
عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان در هشتاد
و ســومین جلسه علنی شــورای اسالمی شهر
اصفهان اظهــار کرد :در بازدید هفته گذشــته
اعضای شورای شهر از سد زایندهرود و طرحهای
آبرسانی استان دریافتیم که  ۱۰کیلومتر از تونل
گالب که مربوط به تامین آب شــرب کاشــان
اســت ،آماده آبگیری اســت .مهدی مزروعی
افزود :باید زودتر قســمت دیگر این تونل آماده
شود تا اصفهان و ســایر شهرستانها از کیفیت
بهتر آب برخوردار شــوند و عالوه بر آن امکان
برداشت از باالدســت رودخانه محدود شده و
نیاز به آب در شــهر دو میلیون نفری اصفهان
و دیگر شــهرهای بهرهمند از آن پاســخ داده
شود .عضو شــورای اسالمی شــهر اصفهان با
بیان اینکه ظرفیت تصفیه خانه باباشــیخعلی
با محدودیت خود ،قابلیتــی بیش از این ندارد،
تصریح کرد :با این کمبود منابع و خارج شدن از
مدار چاههایی که پیشتر از آن استفاده میشده،
نیاز اســت که شهرداری و ســازمانهای تابعه
صرفه جویی و مصرف بهینه آب را در دستور کار
قرار دهند تا به بخشهای دیگر تسری پیدا کند
و به عبارتی فرهنگ صرفه جویی را از خود آغاز
کنیم.
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گسترش افقی شهر ،هزینه زیرساختها را افزایش میدهد
«گسترش افقی شهر» واژهای است که در نیم قرن اخیر در قالب
اصطالح «اسپرال» در ادبیات پژوهشهای شهری وارد شده است
و امروزه موضوع محوری اکثر سمینارهای شهری در کشورهای
توسعه یافته است«.اســپرال» یا « پراکندگی» اصطالحی است
که به معنی رشــد ســریع و پراکنده نواحی کالنشــهر و حتی
شهرهای کوچک اســت که در برخی موارد تا نواحی روستایی یا

گریخته شهری ،توسعه ناپیوسته و گسترش به سمت عرصههای
خارج از محدوده و نواحی کم تراکم حومه شــهری و استفاده از
اتومبیلهای شخصی در حمل و نقل دانستهاند .توسعه درونزا و
استفاده از ظرفیتهای خاموش از جمله بافت فرسوده و واحدهای
مسکونی خالی ،مانع از رشــد افقی و افزایش هزینههای شهری
میشود.

مرز روستا شهر نیز کشیده شده است .در اصطالحات مربوط به
شکل شهر ،توســعه افقی در مقابل ایده « شهر فشرده » به شمار
میآید؛ بنابراین هر نوع انحراف از شهر فشرده در شکل رشد حومه
شهری ،توسعه نواری ،توسعه پراکنده و جسته وگریخته ممکن
است توسعه افقی شــهر را در پی داشته باشــد .برخی محققان
پراکندگی را ناشی از توسعه کم تراکم ،پراکنده ،تنک و جسته و

در کارگروه امور اجتماعی ،فرهنگی و سالمت استان مطرح شد:

لزوم توجه به مسائل مناطق کم برخوردار شهر اصفهان
مدیــر کل دفتر امــور اجتماعی و
فرهنگی استانداری اصفهان با بیان
اینکه آموزش ،سالمت و امنیت از موضوعات مهم و
اساسی جامعه اســت ،گفت :اگر مسائل و مشکالت
اجتماعی در زمان مناســب مــورد توجه نهادهای
مسئول قرار نگیرند ،به طور قطع به آسیب اجتماعی
تبدیل خواهند شد .سید محسن سجاد در کارگروه
ارتقای امور اجتماعی فرهنگی و سالمت استان که
به میزبانی منطقه  12شهرداری اصفهان برگزار شد،
افزود :دستگاههای اجرایی باید به مشکالت و مسائل
مناطق محروم شــهر توجه کنند تــا عالوه بر حل
مشکالت این مناطق از تسری آنها به سایر مناطق
شــهری نیز جلوگیری شــود .وی گفت :برای حل
مسائل و مشکالت مناطق کم برخوردار و رسیدگی
بهتر باید آنها را دسته بندی و اولویت بندی کرد تا
هریک در کارگروهی تخصصی بررســی و راه حل
مناســبی برای آن ارائه شــود .مدیر کل دفتر امور
اجتماعی و فرهنگی استانداری از مدیر منطقه 12
شهرداری اصفهان خواست مشکالت و کمبودهای
این منطقه را دسته بندی و اولویت بندی کند تا در
کارگروه تخصصی ،بررسی و تصمیمات الزم اتخاذ
شود .مدیر منطقه  12شهرداری اصفهان نیز در این
نشست با اشــاره به وســعت  8223هکتاری این
منطقه گفت :منطقه  12از شــمال با بلوار معلم ،از
جنوب با خیابان بهارستان ،از شرق با آزاد راه معلم و
از غرب با خیابان امام خمینی (ره) هم مرز است.
علی باقری ،جمعیت این منطقه را در سال 139 ،96
هزار و  630نفراعالم کرد و افزود :نرخ با سوادی این

منطقه  91درصد بوده که جایگاه هشتم را در بین
مناطق  15گانه شــهر اصفهان بــه خود اختصاص
داده اســت.وی با بیان اینکه سرانه فضای سبز این
منطقه به ازای هر نفر  21.6مترمربع اســت ،گفت:
این منطقه در حال حاضر دارای  19مرکز فرهنگی،
ورزشــی و نیز  28مسجد اســت .مدیر منطقه 12
شهرداری اصفهان با بیان اینکه این منطقه متشکل
از محلههای نگین ،مهدی آباد ،ملکشهر ،امیرعرب،
ناصر خســرو ،کوثر (قدس) ،عاشــق آباد ،منطقه
صنعتی امیرکبیر ،امین آبــاد و محله محمود آباد
است ،افزود :حدود  13درصد از جمعیت این منطقه
در محله ناصر خسرو ساکن هستند.باقری ،کمبود

فضای سبز ،کمبود فضای ورزشــی ،کمبود مراکز
مذهبی ،کمبود مراکز آموزشــی و مدرســه و نبود
مراکز بهداشتی را از مشکالت ناصر خسرو برشمرد
و گفت :علی رغم وجودفرهنگســرا ،سالن مطالعه
و ورزشــگاه امیرالمومنین در این محله ،همچنان
کمبود امکانات از مشکالت اصلی اهالی این محله
است.وی افزود :تملک و آزاد سازی و ساخت ادامه
خیابان مفتح به آزادگان و راه اندازی مرکز تخصصی
توانمند ســازی بانوان در محله امیر عرب ،ساخت
پارک و بازیکده کودک ایثار ،تملک و آزادســازی
خیابان ایثار از مهمترین پروژههای عمرانی امسال
منطقه  12شهرداری اصفهان است.

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان
هم در این کارگروه با بیان اینکه اورژانس اجتماعی
بهزیستی آمادگی ارائه خدمت به همشهریان است،
گفت :شهروندان میتوانند گزارشهای خود را برای
رسیدگی به این اورژانس اعالم کنند.
مجتبی ناجی ،آمادگی اداره کل بهزیســتی استان
برای ارائه آموزش و توانمند سازی بانوان در رابطه
با خود اشــتغالی و حمایت از زنان بدسرپرســت و
بیسرپرســت را اعالم کرد و افزود :ایــن اداره کل
آماده است در محلههای کم برخوردار مرکز مشاوره
تاســیس و مشــاوران خبره آن را هم تامین کند.
معاون اجرایی مرکز بهداشت استان نیز با بیان اینکه
برگزاری این کارگــروه در مناطق ،کمک زیادی به
حل مشــکالت خواهد کرد ،گفت :مرکز بهداشت
استان ،آمادگی دارد تا در صورتی که فضای مناسب
و کافی در اختیارش قرار بگیرد ،برای ساخت پایگاه
بهداشــتی در مناطق کم برخوردار اقــدام کند تا
مشــکالت و کمبود امکانات بهداشــتی منطقه تا
حدی رفع شود.
سرهنگ شــیرکش کارشــناس ارشــد معاونت
اجتماعی پلیس اســتان هم با بیــان اینکه وجود
فضاهای بی دفاع شــهری ،موضوع تامین امنیت را
با مشــکل روبهرو کرده؛ اما این مسئله با همکاری
نهادهای شهری از جمله شهرداری ،قابل حل است،
گفت :نیروی انتظامی آماده اســت برای برگزاری
طرحهای ترکیبی آموزشــی مشاورهای و فرهنگی
برای شــهروندان ســاکن در مناطق آسیبپذیر و
کمبرخوردار ،همکاریهای الزم را انجام دهد.

شهردار اصفهان خبر داد:

مذاکرات شهرداری با ارتش برای توسعه ساخت رینگ چهارم حفاظتی شهر
شــهردار اصفهان در ارتباط با برنامه رادیویی «سالم اصفهان» ضمن
تسلیت شهادت امام صادق (ع) و گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای
دفاع مقدس که روز شــنبه پیکر  11تن از این شهدا در شهر اصفهان
تشییع شــد ،اظهار کرد :اصفهان بار دیگر فرزندان خود را تا گلستان
همیشه جاوید شهدا بدرقه کرد .هشت نفر از این شهدا شناسایی شده
و ســه نفر هم گمنام بودند .قدرت اله نوروزی ادامــه داد :اصفهان در
هفته گذشته مثل دو هفته قبل مهمانان بین المللی داشت و میزبان
نمایندگان کمیته سیاســی بین المجالس کشــورهای آسیایی بود.

برگزاری چنین رویدادهایی میتواند در زمینه بازاریابی شهری موثر
باشد .شهردار اصفهان تصریح کرد :از ســوی دیگر مذاکرات حاشیه
چنین نشســتهایی میتواند در جذب سرمایه گذاری ،ارزش آفرین
باشد ،از همین رو باید این فرصتها را غنیمت شمرد و به نحو شایسته
از آن اســتفاده کرد .وی افزود :در اثر تعامالت انجام شده با وزیر امور
خارجه ترکیه و کشور خودمان ،شاهد اتفاقات مطلوبی بودیم .امیدوارم
بتوانم در فرصت مناســب نتایج ملموستر این اتفاق را به مردم اعالم
کنم .نوروزی با بیان اینکه در هفتههای گذشته فرمانده ارتش و فرمانده

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری خبر داد:

رایزنی برای احداث زباله سوز بیمارستانی

مدیرعامل سازمان مدیریت پســماند شهرداری
اصفهان با بیان اینکه روزانه  ۱۵تن پسماند عفونی
در شهر اصفهان تولید میشود ،به طرح زباله سوز
بیمارستانی اشاره کرد و افزود :برای راه اندازی این
پروژه به  ۳۰میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است

در سال جاری به دنبال انعقاد قرارداد و اجرای پروژه
پسماندسوز بیمارستانی هستیم؛ البته بخشی از
این کار به دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان مربوط
اســت و باید تفاهمنامه ای با این دانشگاه به امضا
برســد تا برخی ابهامات در خصوص نحوه اجرای
این طرح برطرف شود .علی دهنوی با بیان اینکه
طبق قانون ،مدیریت پســماندهای بیمارستانی و
عفونی به عهده تولید کننده آن است ،گفت :در این
راستا شهرداری بنا بر مسئولیت اجتماعی خود و
اهمیتی که برای سالمت شهروندان قائل است ،به
دنبال انعقاد تفاهمنامهای با دانشگاه علوم پزشکی
برای تحویل پسماند بیمارســتانها به مدت ۱۰
سال به شهرداری است ،تا اجرای طرح زباله سوز
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بیمارستانی ،برای ســرمایهگذار توجیه اقتصادی
داشته باشد .وی افزود :در حال حاضر بیمارستانها
برای مدیریت پسماندهای عفونی از دستگاه اتوکالو
استفاده میکنند و مدعی هستند که با این روش،
پســماندهای عفونی بی خطر میشود؛ در حالی
که اســتفاده از دســتگاه اتوکالو یک
روش ضدعفونی موقت است تا بتوان
پسماندها را از بیمارستان خارج و امحا
کرد و الزم است این پسماندها به طور
اصولی امحاء شوند.دهنوی با اشاره به
راه اندازی خطــوط جدید در کارخانه
پردازش پســماند و تولیــد کود آلی
گفت :از سال گذشته با سرمایه گذاری
 ۱۵میلیارد تومانی ،پروژه احداث دو
خط جدید در کارخانه پســماند کلید خورده که
اوایل نیمه دوم سال جاری ،این دو خط به صورت
آزمایشی به بهره برداری میرسد .وی اضافه کرد:
حدود پنج میلیارد تومان صرف زیرســاختهای
عمرانی ،هشت میلیارد تومان صرف نصب تجهیزات
برقی و مکانیکی دو خط و حدود دو میلیارد تومان
هم برای سرندهای بالســتیک این خطوط هزینه
میشــود ،در ابتدا بنا بود ســرندهای بالستیک با
هزینه هر یک حدود دو میلیارد تومان از طریق یک
شرکت آلمانی تامین شود؛ اما هم اکنون توانستهایم
با جذب پیمانــکار داخلی ،قرارداد ســاخت این
سرندها را با قیمت پایینتر منعقد کرده و اجرای
آن را در دستور کار قرار دهیم.

نیروی زمینی در اصفهان حضور داشتند که با امیر سرلشکر موسوی،
فرمانده ارتش در ارتباط با مسیرهای حلقه چهارم حفاظتی شهر که
بخشی از آن در زمینهای ارتش واقع شده است ،گفت و گوهای خوبی
صورت گرفت ،گفت :نتیجه این مذاکرات نیز برای شهر و شهروندان
بسیار مفید است .وی افزود :با توسعه دیپلماسی شهر ،تدبیر و مدیریت
صحیح و البته جاری بودن زاینده رود ،امیدوارم هر روز شــاهد بهبود
همه جانبه شــهر اصفهان و رونق کســب و کار برای مردم اصفهان
باشیم.

ششمین تور فناوری شهرداری اصفهان برگزار میشود

نوبت اول

تورهای برگزار شده ،گفت :تورهای فناوری برگزار
شــده تاکنون عبارت اســت از بازدید از کارخانه
مدیریت پســماند شــهرداری اصفهــان ،بازدید
ازسازمان پارکها و فضای سبز ،بازدید از تعمیرگاه
شماره یک ســازمان خدمات موتوری ،بازدید از
میدان میوه و تره بار ســازمان ساماندهی مشاغل
شــهری و تور پنجم بازدید از سازمان آتشنشانی
شــهرداری اصفهان بود .وی هــدف از برگزاری
تورهــای فناورانه مدیریت پژوهــش ،خالقیت و
فناوریهای نوین شــهرداری اصفهان را شناخت
نیازهای فناورانه سازمانها و ارگانهای شهرداری
اصفهان عنوان کرد تا با شناخت و آنالیز این نیازها،
شرکتهای دانش بنیان و کارآفرینان ،دانشگاهیان
و متخصصان امر بتوانند زمینه رفــع این نیازها،
بومیسازی و طراحی و تهیه این نیازها را بر عهده
گیرند و این مدیریت نیز به عنوان دریچه طرحها و
ایدههای فناورانه به شــهرداری اصفهان ،برقراری
این ارتباط و برنامهریزی جهت پیگیری طرحها تا
مرحله عملیاتی را انجام دهد.

کارتونیســت اصفهانی ،جایزه ویژه جشنواره
بین المللی ســوریه را کسب کرد .جایزه ویژه
پانزدهمین جشــنواره بیــن المللی کارتون
سوریه که هر سال در کشور ســوریه برگزار
میشود ،به اثری از نگین نقیه تعلق گرفت .این
اثر ،پنج سال پیش توسط این هنرمند کشیده
شد و این دومین جایزه ویژه بین المللی است
که کسب میکند .این کارتون ،روایت دو قطار
است که چند انســان روی آنها قرار گرفتند و
به ساعت خود نگاه میکنند .نقیه درباره این
اثر گفت :این اثر ،فراتر از زمان خلق شده و به
همین دلیل امسال نیز آن را برای این جشنواره
ارسال کردم .شخصیتهایی که روی قطار قرار
گرفتند ،منتظر ورود قطار هســتند و نگاه به
ســاعت خود میکنند ،این در حالی است که
شــخصیتها روی قطار و درحــال حرکتند.
این کارتون ،مفهومی است و هرکس برداشت
خود را از آن دارد .وی با اشــاره به موضوعاتی
که باعث خلق این اثر شــده است ،ادامه داد:
این اثر ،بیانگر زمان اســت و از ناخودگاه من
سرچشمه میگیرد و از حس و الهام من متاثر
بوده و رخداد یــا اتفاق خاصــی در خلق آن
تاثیر گذار نبوده است.

عمارت امینی ،موزه اهل قلم
میشود
رییس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شهرداری اصفهان گفت :بر طبق وصیت واقف
و رایزنی با دختر مرحوم امینی به این نتیجه
رســیدیم که مکان مذکور به پایگاه فرهنگی
بدل شــود .بر اساس مســتندات گردآوری
شده ،برآنیم که این عمارت به موزه اهل قلم
با محوریــت مطبوعات تبدیل شــود .محمد
عیدی در چهل و یکمین ســالگرد درگذشت
امیرقلــی امینی مدیر مســئول روزنامههای
اخگر و اصفهان ،محقق و مترجم و روزنامهنگار
با اشــاره به بنای ارزشــمند عمارت امیرقلی
امینی گفت :معماری این عمارت و نمادها و
کاشی کاریها بر بستر و حکمت صدرایی بنا
شده و یادگار نمادین از شهر اصفهان است .وی
با ابراز اینکه عمارت امینی همچون نگینی در
دل شهر اصفهان است که باید در مدار ارزش
فرهنگی قرار گیرد ،ادامه داد :بر طبق وصیت
واقف و رایزنی با دختر ایشــان به این نتیجه
رســیدیم که مکان مذکور به پایگاه فرهنگی
بدل شــود .بر اساس مســتندات گردآوری
شده برآنیم که این عمارت به موزه اهل قلم با
محوریت مطبوعات بدل شود .معاون فرهنگی
شهرداری اصفهان تصریح کرد :مرحوم امینی
نقاشیهای دوران نوجوانی استاد فرشچیان را
که به منزله هدیه بود ،خریداری و در موزهای
نگهداری میکرد .این اقدام از سمت امیرقلی
امینی حامل نظریه اقتصاد فرهنگ است .به
این معنا که قبل از آنکــه از لحاظ تئوریک به
اقتصاد فرهنگ دســت یابیم در جهت ایجاد
انگیــزه و انگیــزش خالقیــت فرهنگی گام
برداریم و این عمل توســط مرحــوم امینی
رخ داد.

گروه ُکهن «فسانه و باد» را به
صحنه میبرد
گروه موسیقی « ُکهن» ساعت  ۲۱در روزهای
 ۱۳و  ۱۴تیر  ۱۳۹۸در موزه هنرهای معاصر
اصفهان بــه صحنه میرود .آثــار این اجرا را
کامیــار فانیان آهنگســازی کرده و ســجاد
مهربانی اجرای آوازها را برعهده دارد .کامیار
فانیان درباره جزئیات ایــن اجرا توضیح داد:
این کنسرت در کنار بخشهای آوازی ،شامل
چهار تصنیف و یک پیشدرآمد اســت که در
دستگاههای همایون و ماهور نواخته میشوند.
نخستین قطعه این کنسرت پیشدرآمدی با
ریتم هفتتایی اســت که از قطعات نواخته
شده با سرنا و نقاره در منطقه قشقایی فارس
اقتباس شده است؛ ضمن اینکه در ادامه آوازی
با شعری از سعدی را اجرا میکنیم .وی افزود:
این کنسرت به همت شرکت «ترانه داوودی
کهن» در موزه هنرهای معاصر اصفهان اجرا
و به صورت تصویری ضبط میشــود که این
تصویربــرداری بهانهای بــرای تولید آلبومی
تصویری با عنوان «فسانه و باد» است.

آگهی مزایده

شهرداری ورنامخواست به اســتناد مجوز شماره  106مورخ
 1398/04/02شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به اجاره
بازار روز از طریــق مزایده عمومی اقدام نمایــد .لذا عالقمندان
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درخشش هنرمند اصفهانی در
جشنواره بین المللی سوریه

به آهنگسازی کامیار فانیان؛

مدیر پژوهش ،خالقیت و فناوریهای نوین شهرداری:

مدیــر پژوهش ،خالقیــت و فناوریهــای نوین
شــهرداری اصفهان اظهــار کرد :ششــمین تور
فناوری مدیریت پژوهش ،خالقیت و فناوریهای
نوین شــهرداری اصفهان روز دوازدهــم تیرماه
سال جاری برگزار میشــود و عالقهمندان برای
حضور در این برنامه میتوانند با مراجعه به سایت
 www.eventbox.irثبت نام کنند .ســعید
ابراهیمی ادامه داد :هدف برگزاری این تور ،معرفی
دستاوردهای شهرداری در حوزه قطار شهری ،ارائه
نیازهای سازمان قطار شــهری در حوزه فناوری
برای شرکتکنندگان ،نمایش محصوالت فناورانه
شرکتها و اشــخاص مرتبط با نیازهای سازمان
قطار شهری ،ایجاد ارتباط سازنده میان شهرداری،
شــرکتهای دانشبنیان و متخصصان همچنین
معرفی خدمات و تسهیالت شــهرداری در حوزه
اکوسیستم کارآفرینی است.وی تصریح کرد :تور
فناوری ،رویدادی اســت که توسط این مدیریت
هربار با همــکاری یکی از بخشهای شــهرداری
اصفهان برگزار میشــود .ابراهیمی با اشــاره به

اخبار

شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ
اســناد مزایده تا تاریخ  1398/04/26به واحد مالی شهرداری
ورنامخواست مراجعه نمایند.
م الف515369 :

علیرضا اطهری فر_ شهردار ورنامخواست
zayanderoud8108@gmail.com
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امام علی علیه السالم:
غذا را سه گونه بايد خورد  :با برادران به
شادى ،با فقيران به ايثار و با دنياپرستان به
جوانمردى .

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)
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نام عجیبی که برای یک نوزاد انتخاب شد

پل عجیبی که با  6جفت دست ساخته شد!

گوگل نامی اســت که «ایال کارین»  ۲۷ساله به همراه همسرش «اندی کاهیا
ساپوترا»  ۳۱ساله برای نامگذاری دومین فرزند خود انتخاب کردند .این زوج
اندونزیایی امیدوار هستند که با انتخاب این نام ،پسرشان نیز مانند این موتور
جستجوگر مفید باشد .اندی ،هنگامی که همسرش در ماه هفتم بارداری بود
تصمیم گرفت تا با الهام از دنیای فناوری یک نام برای پسرشان انتخاب کند .او
از میان اسامی مانند مایکروسافت ،آیفون ،آی او اس و ویندوز سرانجام تصمیم
گرفت نام گوگل را برای پســرش انتخاب کند .این پدر جوان امیدوار است که
پسرش نیز مانند گوگل برای اطرافیان و جامعه فردی مفید باشد.

 ۶جفت دســت ،از روی آبگیر تاریخی آرســنال ،عبور کــرده و در میانه راه
به هــم رســیدهاند و به ایــن ترتیــب ،پل اتحــاد را بــه وجــود آوردهاند.
« ،»Building Bridgesبا  ۱۵متر ارتفاع و  ۱۹/۵متر عرض ،عالوه بر اینکه
یک مورد به نقاط شاخص و چشمگیر شهر اضافه کرده ،شرکت در فستیوال دو
ساالنه ونیز را هم تجربه کرده اســت .این اثر ،برای خود لورنزو کوئین هم یک
نمونه کار تماشایی به حساب میآید که به دیگر اثر هنری او با نام «حمایت»
(مجسمه غول پیکری با یک جفت دست ،از کانال بزرگ ونیز بیرون آمده و انگار
یک ساختمان را نگه داشته است) ،که در ونیز ساخته شده بود ،اضافه شده است.

شجاعترین زن پیک غذا رسان در جهان!
زن غذارســان چینی که با پرش از یک صخره بلند هر روز به همکاران خود در
پایین کوهستان غذارسانی میکند ،به سوژه رسانهها در این کشور تبدیل شده
است« .وان تیاتدی» که در منطقه وانشنگ چین کار میکند ،وظیفه غذارسانی
به  ۲۰۰نفر از همکارانش را بر عهده دارد .برخی از کارگران در بخشهای پایین
کوهستان کار میکنند و دسترســی آنها به بخشهای باالتر برای صرف ناهار
مشکل است .به همین دلیل از حدود یک سال پیش با طرح یک نقشه تصمیم
گرفت با روش پرش از ارتفاع غذا را به همکارانش برساند.

عکس روز
دوخط کتاب

زمان را که نمیشود
بــه عقــب برگرداند،
میشود؟
ساعت را که نمیشود
بــه عقــب برگردانــد.
آدم نمیتوانــد تــا ابــد
در ایــن فکــر باشــد
که چــه جــور ممکن

بود بشــود .انسان باید
بفهمــد کــه نصیب و
قسمتش مثل دیگران
بوده ،شــاید هم بهتر
از دیگــران؛ آن وقــت
باید شکرگزار باشد.

«بازمانده روز»
کازئو ایشی گورو

اینستاگردی

نقش گذر چهارباغ
بر بوم نقاشان
اصفهانی
گــذر چهاربــاغ این
هفته میزبان نقاشان و
هنرمندانی از اصفهان و
تهران بود؛ هنرمندانی
که توانســتند با ذوق و
هنرشان ،طبیعت و نمای
این گذر زیبا و تاریخی
نصف جهان را به تصویر
بکشند.

وبگردی

مادری بانمک در صفحه عمو پورنگ

داریوش فرضیایی با انتشار این عکس نوشت :نمیدونم چرا ،ولی این حسی که
در این عکس هست رو خیلی دوست دارم .من حتی نمیدونم این مادر کیه ،ولی
به خدا ده بار قربون صدقهاش رفتم خیلی بانمک و دوســت داشتنیه .دلم برای
آدمهای قدیمی تنگ شــده ،همون کساییکه ســادگی باالترین ثروتشون بود
بی ریا و بی توقع زندگی آرام و دلچسبی داشتند .حتی سختی ها براشون شیرین
و لذت بخش بود ،گویا می دونستند چطور باید زندگی کرد و دم رو غنیمت شمرد،
چشم و دل سیر بودن و به اونچه داشتن قانع و خشنود بودن ...کجایید آدمهای
دوست داشتنی قدیمی ،کجایید خندههای صمیمی و دلچسب ،زندگی ماشینی
امروزه همه چی رو آزمون گرفته ،حتی دلهامون رو!...

رفاقت  15ساله آقای بازیگر و آقای گریمور
عزت مهرآوران با انتشــار این عکس
نوشــت :رفاقتی  ۱۵ســاله از سریال
دفترخانه شــماره  ۱۳تا سریال ستار
خان و ایراندخت و تا به امروز مجموعه
ناخونــک همراه با دوســت و گریمور
عزیزم «سجاد آذری نیا».

وقتی آقای بازیگر
به یاد  17سالگی
همسرش می افتد
آرش میراحمــدی با انتشــار این
عکــس نوشــت :در چهــل و یک
سالگیت یاد  ۱۷سالگیت افتادم و
با خود مرور کردم  ۲۴سال زندگی،
 ۲۴سال خوشی و ناخوشی  ۲۴سال
پر از رنگهــا و طعمهای گوناگون
زندگی ۴۱..سالگیت مبارک.

مدارسی که درس جادوگری میدهند!
جالب است بدانید 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 سحر و جادو فرا میگرفتند .در ادامه با هم به فهرستی از مدرسههایی اشاره
میکنیم که در آنها جادوگری آموزش داده می شد.
بیمارستانهای خواب مصنوعی :این بیمارستانها را نمیتوان به لحاظ فنی بهعنوان مدرسه جادوگری شناخت؛ اما از آنجایی که این
بیمارستانها به عنوان مراکز درمانی رایج و معمولی شناخته نمیشدند و چهرههای شاخصی در این مراکز از طریق خواب مصنوعی و مسحور
کردن بیمار به درمان او میپرداختند و مسحور کردن به عنوان یکی از زیرمجموعههای جادوگری بهحساب میآید ،این بیمارستانها را بهعنوان
مدرسههای جادوگری میشناسند .در این بیمارستانها ،افراد سرشناسی مانند «جیمز اسدایل» و «جان الیتسون» به همراه دستیارانشان برای
التیام و تسکین درد بیماران ،آنها را هیپنوتیزم میکردند تا با خواب مصنوعی ،بیمار کمتر درد بکشد.
مدرسه نجوم مکس و آلما تئون :مکس و همسرش آلما تئون ،چهرههای شاخصی در بازیابی علوم جادویی در قرن نوزده میالدی در اروپا
بهحساب میآیند .این زوج که در تلمسان الجزایر سکونت داشتند در همین منطقه مدرسهای برای جادوگران و ستارهشناسان بنا میکنند و
دانشجویان زیادی از کشورهای مختلف برای فراگیری علوم نجومی ،روانه این مدرسه میشوند .مکس و آلما تئون ،تفکرات فلسفی اروپایی و
شرقی داشتند و یکی از معروفترین شاگردان آنها را میتوان زنی با نام «میرا آلفاسا» )Mira Alfassa( ،نام برد که به شهرت زیادی رسید و به
وی لقب «مادر» دادند .در سال  ۱۹۰۸آلما تئون از دنیا رفت و مرگ او باعث شد تا مکس به افسردگی شدیدی دچار شود و از آن زمان تا سال
 ۱۹۲۷که مکس در قید حیات بود ،هرگز کسی را به عنوان دانشجوی جادوگری قبول نکرد.
انجمن برادری سارمونگ :گئورگ گورجیف ( ،)George Gurdjieffکه یک عارف ارمنی بود و ادریس شاه ( )Idries Shahکه یک
عالم هندی بهحساب میآید ،مدعی بودند که انجمن برادری سارمونگ ،بهعنوان یک انجمن و زیرزمینی زمینه انتقال علم و دانشهای مخفی
و مرموزی را به غرب فراهم کرده است .این انجمن که تاریخ تاسیس آن به دوران «بابلیها» ( )Babylonianباز میگردد ،یکی از مخفیترین
انجمنهای شرقی بهحساب میآید و بعضی از دانشمندان ریشههای آن را به طریقت نقشبندیه ( ،)Naqshbandiنسبت میدهند.

خبر

کتاب
تمام آنچه که هرگز به تو نگفتم

پایاننامههای مهدوی ،کتاب میشوند

کتاب «تمام آنچه کــه هرگز به تو نگفتم» اولین رمان «سلســت
ان جی» است که توسط مرضیه خســروی ترجمه و از انتشارات
کولهپشتی منتشر شده اســت .این کتاب در سال  ۲۰۱۴به عنوان
کتاب سال آمازون انتخاب شده و در رأس فهرست صد کتاب برتر
سایت گودریدرز قرار گرفته است .موضوع داستان در مورد دختری
است که یک هفته بعد از تولد شانزده سالگی اش میمیرد .لیدیا با
مرگ خودش حقایق زیادی را برای خانوادهاش روشن میکند ،این
خانواده منزوی در ریشــههای روابط و اتفاقات گذشتهشان بمبی
نهفته دارند که با مرگ لیدیا منفجر میشود.
در بخشــی از این کتاب میخوانیم« :به همین دلیل بخشــی از
وجودش دوست داشت به نات بگوید که میفهمد :اینکه بقیه دوست
دارند دستش بیندازند .اینکه هیچ وقت درســت نخواهد شد؛ اما
بخش دیگر وجودش میخواست پسرش را تنبیه کند و از او چیزی
متفاوت بسازد .بعدها ،زمانی که نات برای تیم فوتبال خیلی الغر،
برای تیم بسکتبال خیلی کوتاه و برای تیم بیسبال زیادی بی دست
و پا بود ،وقتی ظاهرا مطالعه و ورق زدن اطلس و تماشای آسمان با
تلسکوپ را به پیداکردن دوست ترجیح داد ،جیمز یاد این روز خاص
در استخر خواهد افتاد؛ نخســتین ناامیدی از پسرش ،نخستین و
دردناکترین شکاف در آرزوهای پدرانهاش».

موسسه موعود عصر (عج) در نظر دارد عالوه بر شناسایی تمامی
دانشجویان و محققانی که رساله کارشناسی ارشد یا دکتری آنان
پیرامون مهدویت و انتظار است و با ذکر نام آنان در بخش مشاهیر
و مولفان مهدوی دائرهالمعارف موعود آخرالزمان ،یک نسخه از
رساله این دانشجویان را نیز در بانک اطالعات مهدوی کتابخانه
موعود عصر گردآوری کند ،بنابراین پیــرو این فراخوان ،از کلیه
دانشجویانی که مشمول این طرح میشوند درخواست میشود
که برای این منظور با موسســه موعود عصر (عج) تماس بگیرند.
عالوه بر ذکر نام دانشجویان و محققان ارجمند در بخش مشاهیر
و مولفان مهدوی دائرهالمعارف موعود آخرالزمان ،پایاننامهها و
رسالههای دانشجویی که به نحوی با موضوع مهدویت ،انتظار و
آخرالزمان مرتبط هســتند ،پس از تایید واحد پژوهش موسسه
موعود عصر (عج) ،برای تبدیل شدن به کتاب در نوبت چاپ و نشر
قرار میگیرند .تبدیل رســالههای دانشجویی به کتاب ،با هزینه
این موسسه صورت خواهد گرفت و هیچگونه محدودیتی از نظر
رشته تحصیلی دانشجویان وجود ندارد .بدیهی است در صورت
شــکلگیری این همکاری ،امکان همکاری و همافزایی هر چه
بیشتر موسسه فرهنگی مهدوی موعود عصر (عج) با دانشجویان
و محققان مهدوی فراهم خواهد شد.

یادداشت
چگونه بین گرفتاریهایمان ،اوقاتی خوب داشته باشیم
رضوان ساالری
«اوقات فراغت» واژهای است که با فرا رسیدن فصل تابستان
بیشــتر به گوش میخورد؛ اما باید توجه داشــت که اوقات
فراغت تنها ویژه دانش آموزان نیســت و همــه افراد با این
موضوع ســرو کار دارند .اوقات فراغت زمانی است که صرف
انجام کارهایی میشود که ما آنها را برای انجامدادن انتخاب
کردهایم .حال آنکه با توجه به مسئولیتهای فردی ،متفاوت
است و برای ســنین مختلف جنس و نوع آن فرق میکند و
باید برنامه ریزی برای سپری کردن آن را بدانیم.
کار ،کار و کار :اشــتغال به کار بخــش قابل توجهی از
زندگی افراد را درگیر کرده است .بهنوعی میتوان گفت افراد
بهجای اینکه با کارکردن از زندگی لذت ببرند ،کار میکنند
تا زندگی کنند ،بهخصوص مشاغل پراسترس بهنوعی نهتنها
اوقات فراغت افراد را بلکه زندگی افراد را نیز از رمق میاندازد.
در واقع در بسیاری از موارد میبینیم که کار با اوقات فراغت
ما درآمیخته است و در انبوهی از کار گم شده است .تعریف
اوقات فراغت برای خودمان در کنــار تعریف کارهایی که از
طریق آن امرار معاش میکنیم کمک بزرگی است در جهت
این امر کــه اوقات فراغــت هرچند اندک خــود را غنیمت
شمریم.
اوقات فراغتی که تنظیم نمیشــود :گاهی اوقات
فراغتی وجود ندارد .شاید شــما به هر سو نگاه میکنید پر از
کارهای نیمهتمام اســت .بر دوشکشیدن تمام کارهایی که
زندگی شــما را احاطه کرده اســت باعث میشــود کمکم
احساس خســتگی کنید و به نظر میرســد که دیگر اوقات
فراغتی وجود نــدارد .در این میــان کارهــای روزانه مثل
تمیزکردن ،آمادهکردن غذا ،خرید روزانه ،مراقبت از کودک،
کارهای منزل ،رســیدگی به تکالیف فرزندان تمام طول روز
شما را اشغال میکند و اگر اشتغال به کار هم داشته باشید،
قضیه حادتر میشود و در این میان شــما نهتنها خأل اوقات
فراغت را احســاس میکنید ،بلکه حس میکنید زندگیتان
تکبعدی شده است.
مدیریت زمان داشته باشــیم :یکــی از موانع خوب
سپرینشــدن اوقات فراغت ،عدم برنامهریزی است .افراد با
نگرشهــا و اهداف مختلــف اوقات فراغت خــود را بهگونه
متفاوتی ســپری میکنند .اینکه ســعی داشــته باشــیم
برنامهریزیمان را مطابق افراد دیگر بچینیم شاید در نهایت
به نتیجه مطلوبی در مورد اوقات فراغت نرسیم .در واقع بهتر
اســت برای گذراندن یک اوقــات فراغت خوب بــا افرادی
برنامهریزی کنیم که ســفرهای کوتاه را یکبار با آنها تجربه
کرده باشــیم .در مواقعی الزم اســت در مقابــل بعضی از
پیشنهادها برای اوقات فراغت جواب منفی بدهیم؛ این امر از
هدررفتن زمان برای کارهای غیرضروری جلوگیری میکند.
پس الزم اســت ســعی کنیم تا برنامهریزی و اولویتبندی
بیشتر داشته باشیم.
تاثیر بیپولی بر اوقات فراغت :یکی از موارد مهمی
که کیفیت اوقات فراغت را تعیین میکند این است که منابع
مالی ما نوع گذران اوقات فراغــت را تعیین میکند ،در واقع
امور مالی نهتنها در مقدار اوقات فراغت تاثیر میگذارد بلکه
انتخاب نــوع فعالیت و مکان ســپریکردن اوقات فراغت را
تعیین میکند .نکته حائز اهمیت این است که گاهی اوقات
فراغت بخش عمــدهای از درآمد افراد را تحتالشــعاع قرار
میدهد .در این میان محبوبترین سرگرمیهایی که ارزان
و رایگان هستند؛ شــامل تماشــای تلویزیون یا استفاده از
کامپیوتر و مطالعه است.

دیدگاه
بهترین پشتیبان حکومت
صداقت حاکمان با مردم است
محسن اسماعیلی ،استاد دانشــگاه تهران در یکصد و پنجاه و
هفتمین جلسه شرح و تفســیر نهجالبالغه در محل مجموعه
فرهنگی سرچشــمه اظهار کرد :یکی از بارزترین صحنههای
رعایت صداقت و اخالق در سیاســت آنجایی است که امام(ع)
در خطبه شقشقیه به آن اشاره فرموده است« :آنجا که دیگران
با حــب و بغض رای دادنــد و کار به جایی رســید که حضرت
میتوانست با یک وعده غیرصادقانه به حکومت برسد ،اما نکرد».
امام (ع) بیست و پنج سال خانهنشین شد و بیش از نیمی از این
مدت تنها به این دلیل بود که حاضر نشد حتی یک وعده دهد
که انجام آن را درست نمیداند .محســن اسماعیلی افزود :در
همان زمان و هم اکنون نیز بسیاری میپرسند آیا بهتر نبود در
آن دوران حساس ،حضرت امیر (ع) به یک پرسش ساده پاسخ
مثبت میداد و به این ترتیب سرنوشت تاریخ را تغییر میداد و
جامعه بشــری را بیش از این از برکات و آثار حکومت خویش
محروم نمیساخت؟! پاسخ این اســت که خیر! اتفاقا به دلیل
همین حساسیت تاریخی اســت که آن حضرت باید بر موازین
اخالقی میایستاد و نشــان میداد که مروت و شرافت انسانی
قابل معامله نیست.

