تداوم خطر ریزگردهای سمی گاوخونی تا پایتخت ایران
به گزارش اداره ارتباطات رسانهای شهرداری اصفهان ،قدرت ا...نوروزی در مراسم روز
شهرداریها و دهیاریها در روستای هفتشویه با اشاره به زمانیکه فرماندار اصفهان
بوده و در شرق اصفهان مشکالت متعددی از جمله ساماندهی مسیر شش راه ،تامین آب شرب و گذر
شرق مطرح بوده است ،اظهار کرد :گردهمایی شهرداران روستاها و شهرهای استان اصفهان میتواند
چارهای برای گرههای کور محالت پیدا کند .وی ادامه داد :خوشــحالم که در جمع تعداد زیادی از
شهرداران روستاها و شهرهای استان هستم....
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جایزه به خودمون؛
ما همیشه منتظریم که دیگران ما رو
تحسین یا با یک هدیه خوشحال
کنن ؛اما خیلی وقت ها بهتره
منتظر کسی نباشیم و خودمون
برای خوشحالیمون اکری
کنیم.
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زلزله در بخشهای گستردهای از ایران از جمله استان اصفهان احساس شد؛

پس لرزههای جنوبی در مرکز
5

برخالف انتظارات ،بازارهای مالی هیچ
واکنشی به خبر کاهش تعهدات برجامی
ایران نشان ندادند؛

سکته اقتصادی

3

عکس :ایمنا

ورود سازمان مدیریت
بحران برای جلوگیری
از فرونشست زمین در
فرودگاه اصفهان

3

گالری برهان  /مدیا:خوشنویسی
 14الی ۱۹تیر

سخنگوی وزارت خارجه سازندگان
«گاندو» را به رعایت تقوا توصیه کرد؛

روایت واقعی یا غیرواقعی؟
کنسرت پازل بند
 20تیر
سالن سیتی سنتر

شهردار اصفهان خطاب به رییس سازمان مدیریت بحران کشور؛

نمایش کمدی داغـونـا
کارگردان:رادمهر کشانی
سالن آمفی تئاتر سیتی سنتر

آتش نشانی اصفهان به حمایت و تجهیزات بیشتری نیاز دارد
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شهردار اصفهان مطرح کرد:

تداوم خطر ریزگردهای سمی گاوخونی تا پایتخت ایران

به گزارش اداره ارتباطات رسانهای شــهرداری اصفهان ،قدرت ا...نوروزی
در مراسم روز شهرداریها و دهیاریها در روســتای هفتشویه با اشاره به
زمانیکه فرماندار اصفهان بوده و در شــرق اصفهان مشکالت متعددی از
جمله ساماندهی مسیر شش راه ،تامین آب شرب و گذر شرق مطرح بوده
است ،اظهار کرد :گردهمایی شهرداران روستاها و شهرهای استان اصفهان
میتواند چارهای برای گرههای کور محالت پیدا کند.
وی ادامه داد :خوشــحالم که در جمع تعداد زیادی از شهرداران روستاها و
شهرهای استان هستم و زمینه گفت وگو ایجاد شده است.
شهردار اصفهان با اشاره به فعالیتهای شهرداری اصفهان در حوزه عمرانی
تصریح کرد :ما در شــهرداری اصفهان ،محور فعالیتهای عمرانی را شرق
اصفهان قرار دادیم؛ به این دلیل که شــرق را مظلوم میبینیم .در گذشته
هرچه آوار ،نخاله ،زباله و آرامستان بود ،به شرق اصفهان آوردند و این میراث
هنوز هم باقی است و این بخش را با آالیندگی و ترافیک مواجه کرده که باید
برای آن چارهای اندیشید.
تکمیل گذر شــرق ،اولین گام مدیریت شهری برای آبادانی شرق
اصفهان
وی با بیان اینکه روزی هزار تن زباله در شهر باید فرآوری شود که متاسفانه
 400تن آن دفن میشود ،گفت :روزانه چهار هزار تن نخاله در بخش شرق
اصفهان دفن میشود و اکوسیســتم منطقه را دچار مشکل میکند؛ اما ما
اراده کردهایم که مسیری که تحت عنوان گذر شرق ،قرار بود  15سال پیش
خاتمه یابد و روستاها را به بزرگراهها متصل کند ،تکمیل کنیم.
نوروزی بیان کرد :به عنوان عضو هیئت مدیره سازمان همیاریهای استان
اصفهان ،اعالم میکنم اولین گامی که در شهر اصفهان برداشته شد ،آغاز
تکمیل گذر شرق بود و تکمیل آن به معنای آبادانی ،تسهیل دسترسی به
مسیری هموار ،کوتاه کردن راهها ،کاهش تصادف ،کاهش مصرف سوخت و
همه اینها به معنای استفاده بهینه از امکانات است.
وی با بیان اینکه عالوه بر تکمیل گذر شــرق ،شهرداری اصفهان اراده کرد
حلقه حفاظتی شــهر را احداث کند ،افزود :مردم شــرق هم اکنون شاهد
عملیات عمرانی بخشــی از این حلقه در کنار کارخانه قند و جاده فرودگاه
هستند .برای اجرای پل یک و نیم کیلومتری با ارتفاع  15متر و پل در هم
پیچیده  5پله در کنار کارخانه قند  123میلیــارد تومان اعتبار تخصیص

دادیم.
شهردار اصفهان افزود :احداث حلقه حفاظتی ،راه را برای شهر هموار میکند
و این کار به معنای جابهجایی آبادانی در شهر اصفهان و انتقال آن به منطقه
مورد نیاز از جمله شرق است .این پروژه شــعاعی ایجاد میکند که نور آن
تاریکیهای دوردست را نورافشانی خواهد کرد.
وی بیان کرد :رهایی از گره کور و هموار کردن مسیر خاتون آباد ،رسیدن به
اتوبان چمران و عبور از خیابان فرزانگان ،اتصال اتوبان همت به سیتی سنتر
و ارتباط آن به جاده قلعه شور ،بخشی از مزیتهای حلقه حفاظتی است که
با این اقدام ،یک حلقه اهالی بهارستان و جرقویه را از حرکت به سمت دروازه
شــیراز و ایجاد ترافیک دور میکند و  12کیلومتر مسیر براآن و جرقویه به
اصفهان نزدیکتر میشود.
نوروزی بیان کرد :در کنار این جادهها آبادانی ایجاد میشــود و راه نجات
بخش تعدادعظیمی از روســتاهای ما ایجاد شــاهراه و اتصاالت منطقی
است.
وی به لزوم ایجاد زمینههای مناســب فرهنگی برای جوانان روســتاهای
شــرق تاکید کرد و گفت :اگر میخواهیم جوانان گرفتار گردابهای تند
و ُکشنده نشــوند و طوفان ناهنجاریها آنها را درگیر نکند ،باید به احداث
ورزشگاهها ،کتابخانهها و مدارس بیندیشــیم و تفکر استراتژیک فرهنگی
داشته باشیم.
اعالم خطر شهردار اصفهان در پی خشک شدن تاالب گاوخونی
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه آب زاینده رود ،اولویت اول ماست و آب نه
برای اصفهان و نه برای کشاورزی؛ بلکه برای تاالب گاوخونی و نجات همه
مردم ایران ضروری است ،تصریح کرد :اگر آب به تاالب گاوخونی برسد ،آب
برای کشاورزی شرق هم فراهم میشــود و به قول حقوقدانان این موضوع
یک تحصیل حاصل است.
وی افــزود :اگر تاالب گاوخونی با این ســطح وســیع بــه زودی آبگیری
نشــود ،اعالم خطر میکنم که میتواند تمام کشــور را بــه خطر بیندازد.
ریزگردهای ســمی در مســیر جهت وزش باد نه تنها اصفهان ،دلیجان و
قم که حتی پایتخت ایران را به خطر میاندازد و اگر مســئولی احســاس
مسئولیت میکند باید به مشــکل آب اصفهان به عنوان مسئله اول کشور
بیندیشد.

روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی
خود و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان ،این موقعیت

تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.

عکس خبر

نمایشگاه خودروهای کالسیک در میدان نقش جهان
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عکس روز
تظاهرات هنگکنگیها در اعتراض
به الیحه استرداد مجرمان به چین
همچنان به صورت گسترده ادامه دارد

پیشنهاد سردبیر:

دریافت آپارتمان به ازای انصراف از استیضاح!
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سخنگوی وزارت خارجه ،سازندگان «گاندو» را به رعایت تقوا توصیه کرد

زینب ذاکر

کافه سیاست

شناور کالس «حیدر» به یگان
مرزبانی دریایی ناجا الحاق شد
شناور کالس «حیدر» پس از انجام آزمایشهای
ساحل و دریا توسط سازمان صنایع دریایی وزارت
دفاع ،به نیروی انتظامی الحاق شد .شناور کالس
حیدر با فرم بدنه ویژه از جنس آلومینیوم دریایی
با قابلیت هیدرو دینامیکی باال دارای ویژگیهای
تعادل در فورسهای باال و دریای مواج ،متناسب با
قابلیتهای مورد انتظار از شناورهای  SARو ویژه
 Self-rightingجهت حفظ تعادل و غرق نشدن
شــناور حتی در زاویه رول بــاال ( ۱۸۰درجهای)
ساخته شــده و در کشــورهای مختلف جهان با
ماموریت جست وجو و نجات و نیز گشت و کنترل
و بازرسی دریایی مورد استفاده قرار گرفته است.

حضور «ظریف» در مجلس
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس از حضور وزیر
امور خارجه در جلسه هفته آینده این کمیسیون
برای بررســی کاهش تعهدات برجامــی ایران و
نیز افزایش سطح غنیســازی اورانیوم خبر داد.
مجتبی ذوالنور با اشاره به اقدام اخیر ایران مبنی بر
کاهش سطح تعهداتش در برجام ،گفت :براساس
برنامهریزیهای انجام شــده ،قرار اســت مسئله
کاهش سطح تعهدات جمهوری اسالمی ایران در
برجام و نیز افزایش سطح غنیسازی اورانیوم در
جلسه هفته آینده کمیسیون امنیت ملی مجلس
بررسی شود .وی در پایان خاطرنشان کرد :مجلس
در راستای عمل تعهدات ایران در گام کاهش سطح
تعهدات برجام به دولت و مجموعــه وزارت امور
خارجه کمکهای الزم را خواهد داشت.

«آانچه که از وزارت خارجه ،شخص وزیر و همکاران
ما در وزارت خارجه در این ســریال نشــان داده
میشــود با واقعیت منطبق نیســت .آقای ظریف
وقت نگاه کردن تلویزیون ندارد ،نه تلویزیونهایی
که از خانه همسایه میشــود گرفت و نه تلویزیون
منزل خودشان ».این پاســخ سیدعباس موسوی،
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان در واکنش
به پخش قســمت  29ســریال «گانــدو» بود که
در نشســت خبری روز گذشــته آقای سخنگو با
خبرنگاران بیان شد.
چندروز قبل هم ظریف در پاسخ به سوالی درباره
شیوه روایت سریال «گاندو» در ماجرای جاسوسی
«جیسون رضائیان» تاکید کرده بود که تلویزیون
نگاه نمیکند.
در قســمت  29گاندو که یکشنبه شب پخش شد،
کاراکتر وزیر امور خارجه کشــورمان در حالی به
نمایش درآمد که از تالش ظریف و برخی اطرافیان
او برای آزادکردن جاســوس آمریکایــی در ایران
حکایت داشت و اینگونه نشان میداد که ظریف به
بهانه حفظ برجام ،خواستار مماشات با جاسوس و
آزادی جیسون رضائیان بوده است.
ســخنگوی وزارت خارجــه امــا ایــن روایت را
«غیرواقعی» دانسته و گفته کهای کاش سازندگان
«گاندو» تقوا را رعایت میکردند و روایت واقعیتری
از این ماجرا داشتند« :اگر به ما میگفتند اسناد را
به آنها میدادیم که کمی فیلمشان واقعیتر باشد.
فیلم به لحاظ جلوههای هنری فیلم بدی نیست و
اگر تقوا در آن رعایت میشد ،بهتر بود».
این واکنشها در حالی صــورت گرفته که «جواد
افشار» کارگردان «گاندو» اخیرا در گفت و گویی
تاکید کرد نقش «ظریف» در این ســریال «منفی
نیست».
افشــار گفــت :دکتر ظریــف از شــخصیتهای
موردعالقه من هستند و گفتوگویی که به نقل از
ایشان پخش شده را نشان از ذکاوت و درایت ایشان
دانسته و او را تحســین میکنم .چون که سوال و
پرســش آن خبرنگار قطعا از روی شــیطنت بوده
و هدف دیگری را دنبال میکــرده که نقش دکتر
ظریف در ســریال «گاندو» را نقش منفی توصیف

تهران هنوز امکان مانور دارد
تارنمای روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» با اشاره
به کاهش تعهدات برجامی ایران نوشــت :تهران
هنوز امکان مانور بیشــتر را دارد؛ اما گزینههای
دیپلماتیک «دونالد ترامــپ» رییس جمهوری
آمریکا تمام شده است .این روزنامه صهیونیستی
ادامه داد :اقدام رییس جمهوری ایران در کاهش
تعهد در توافق هستهای نشان میدهد که تهران
آماده اجرای یک دستور کار جدید است؛ اما سوال
اینجاست که آیا واشنگتن خواهان تغییر تاکتیک
هســت یا خیر .این روزنامه صهیونیستی ،ادعای
«بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اشغالگر در
رابطه با مقایسه افزایش سطح غنی سازی اورانیوم
ایران با اقدامات آلمان نازی را به شــدت رد کرد
و نوشــت :ایران توافق هســتهای را امضا کرد که
برنامه هستهای این کشــور را برای مدت حداقل
 ۱۵سال متوقف کرد .ایران در طول سه سال به این
توافق پایبند بود تا اینکه ترامپ به صورت یکجانبه
از توافق خارج شــد و تحریمهایی را اعمال کرد.
هاآرتص مدعی است که این واکنش ایران تالشی
برای استفاده از تنها تهدید موجود است تا آمریکا و
سه کشور اروپایی دیگر را برای رفع تحریمها تحت
فشار قرار دهد.

به دنبال حضور مجدد سفیر انگلیس
در وزارت امور خارجه؛

برای پیگیری امور تجاری
به این وزارتخانه آمدهام

به دنبال حضور مجدد سفیر انگلیس در وزارت
امور خارجه ،وی گفت کــه صرفا برای پیگیری
امور تجاری بــه ایــن وزارتخانه آمده اســت.
«راب مکر» ،سفیر انگلیس در ایران که در وزارت
امور خارجه حضور یافته بود ،در پاسخ به سوال
خبرنگاران مبنــی بر دلیل حضــورش در این
وزارتخانه گفت :صرفا برای پیگیری امور تجاری
در این جا حضور یافتیم .شایان ذکر است؛ حضور
مجدد «مکر» در وزارت امور خارجه کشورمان
در حالی است که در پی توقیف غیر قانونی یک
نفتکش ایرانی در تنگه جبل الطارق توسط نیروی
دریایی انگلســتان ،عباس موسوی سخنگوی
وزارت امور خارجه اعالم کــرد که از زمان وقوع
این اتفاق تاکنون وزارت امور خارجه دو بار سفیر
انگلیس را احضار کرده است.

روایت واقعی یا غیرواقعی؟

ایران از غنی سازی67/3
فراتر رفت
گام دوم داخل برجام
به هر قیمتــی در برجام
نمیمانیم
کاهش میلی متری تعهدات
پاسخ لگد اروپا به جنازه برجام
نیست

بین الملل

نگرانی مقامات انگلیس از درز
پیامهای ضدترامپ سفیر لندن

کرده است.
صحبتهای افشــار در واکنش بــه صحبتهای
ظریف مبنی بر اینکه «تلویزیون نگاه نمیکند» بود.
کارگردان «گاندو» در توضیح سکانسهای مربوط
به حضور وزیر خارجه هم گفته بود« :اصال شخصیت
ایشــان در ســریال «گاندو» منفی نیســت بلکه
جلسهایاست که ایشان فقط حضور دارند و تحلیل
مسئول امنیتی کشور در مورد مایکل هاشمیان را
میشــنوند ،حال اینکه چرا چنین مطلبی از سوی
خبرنگار مطرح شده و منفی بودن کاراکتر ایشان را
به دروغ بیان کردهاند جای بررسی و واکاوی دارد،
چرا که در سریال گاندو نه تنها شخصیتهای ارشد
دولت بهشــدت مورد احترام هستند بلکه ما سعی
در شــفاف کردن سوءاســتفادههایی که برخی از
منسوبین در حاشیه این عزیزان کردهاند را به تصویر
کشــیدهایم و ابدا قصد تخریــب و تضعیف دولت
را نداشــته و نداریم .من در ابتدای پخش ســریال

ادعای جدید یک نماینده:

«گاندو» بارهــا از طریق رســانهها اعالم کردم که
همگی اجازه دهند ســریال ،مسیر صحیح خودش
را طی کند که چنین حواشی و اتهامهایی بهوجود
نیاید ،چه بسا هستند کســانیکه در این شرایط با
سوء برداشت از سریال و برای تضعیف اقتدار نظام
سعی در شــکاف بین شــخصیتها و دیدگاههای
مختلف نظام و دولت بر آیند که نمونه واکنشهایی
ماننــد آقــای ظریــف میتوانــد خنثیکننــده
جوی باشــد که برخی کجاندیشــان ممکن است
بهوجود آورند».
البته با پخش قسمتی که سکانس حضور «ظریف»
در آن به نمایش درآمد ،مشخص شد که بنا به روایت
«گاندو» (که میتواند درســت یا غلط باشد) وزیر
خارجه کشــورمان در ماجرای جاسوسی جیسون
رضائیان اصرار به آزادی او و مماشات در برخورد با
این تبعه ایرانی-آمریکایی داشته است.
«حسام آشنا» مشــاور دولت هم همچنان یکی از

کسانی است که گویا «گاندو» را همانند «چرنوبیل»
مرتب دنبال میکنــد .او در واکنش به پخش یکی
از پرســر و صداترین قســمتهای این سریال در
شامگاه یکشنبه که روایت دوران پس از دستگیری
رضائیان را دارد ،نوشــت« :دولت نه اجازه و نه پول
دارد که سریال بســازد .صدا و سیما هم پول ندارد
که سریال بسازد ،ولی گویا جای دیگری هست که
برای تضعیف نهاد دولت هــم پول فراوان دارد ،هم
مجوزها و مشــوقهای الزم را دریافت کرده است
و هم میتواند صدا و سیما را الزام به پخش کند».
آشــنا پیــش از ایــن از سیاســتمداران ایرانــی
خواسته بود «چرنوبیل» را تماشــا کنند؛ اما مثل
اینکه این بار تمایلــی ندارد تا اهالی سیاســت را
به تماشای سیاســیترین سریال رســانه ملی در
تمام این ســالها دعوت کند در عــوض با همین
توئیت ها حســابی بــرای «گانــدو» تبلیغ کرده
است!

دردسر تازه در فضای مجازی؛

دریافت آپارتمان به ازای انصراف از استیضاح!

شباهت یک مداح با متهم فساد اقتصادی!

نماینده مردم نجفآباد در مجلس گفت :در جریان استیضاح وزرا ،آپارتمانهایی برای منصرف کردن برخی
نمایندگان به آنها داده شده است تا آنها از استیضاح صرف نظر کنند .ابوالفضل ابوترابی اظهار داشت :جدیدا
برخیها موضوع نظام پارلمانی را مطرح میکنند ،بنده اعتقاد دارم قانون اساسی ما خیلی مترقی بوده و توسط
افراد بسیار بزرگ ،خوش فکر و آینده نگر تدوین شده است.
وی ادامه داد :در اســتیضاح وزرا لیســتی در مجلس داریم که آپارتمانهایی برای عدم استیضاح وزیری به
نمایندگان داده شده یعنی به نمایندگانی آپارتمان داده شده که اســتیضاح از وزیر را منتفی کردند که این
لیست به شورای نگهبان هم داده شده است؛ پس میبینیم که فساد این چنینی هم وجود دارد .وی در پاسخ
به این سوال که این لیست مربوط به دوره قبل است یا خیر ،گفت :مربوط به دورههای قبل و همین دوره هم
هست یعنی فقط مربوط به دوره قبل (مجلس نهم) نیست.

به تازگی برخی کاربران فضای مجازی با انتشــار کلیپی تقطیع شــده از دادگاه «هادی رضوی» متهم فساد
اقتصادی با بخشی از یک مداحی ،مدعی شدند که وی در کسوت مداحی مشغول بوده است؛ اما واقعیت این است
که اصال مداحیهای تدوین شده مختص به محمدباقر منصوری از مداحان آذری کشور است و فقط شباهت
نســبتا ظاهری به هادی رضوی دارد .در همین رابطه محمد باقر منصوری ،مداح آذری گفت :ابتدا که یکی از
دوستان این کلیپ را برایم ارسال کرد خنده ام گرفت و تصورم از آن یک حرکت ساده بچگانه بود؛ اما چند روز
که گذشت دیدم تعداد صفحاتی که نسبت به بازنشر این کلیپ با عنوان« مداحی اختالسگر بزرگ بانکی» زیاد
شده و باز خوردهایی که در این صفحات نسبت به آن انجام میشد ،برایم بسیار تعجب آور بود.منصوری افزود:
متاسفانه در دنیای امروز که دسترسی به اخبار و اطالعات بسیار راحتتر از گذشته است باز هم عدهای با تکیه
بر جهل بخشی از جامعه اهداف شوم خود را پیش میبرند.

روزنامه صهیونیستی:

چهره ها
وزیر دفاع:

راهزنی دریایی انگلیس را
تحمل نخواهیم کرد
وزیر دفاع ،توقیف نفتکش ایرانی در جبلالطارق توسط
نیروی دریایی ارتش انگلیس را یک نوع راهزنی دریایی
دانست و گفت :یقینا این نوع راهزنی دریایی توسط ما
تحمل نخواهد شد .امیر حاتمی ادامه داد :امنیت منطقه
برای جمهوری اسالمی ایران بسیار مهم است و ایران
برای امنیت خود هزینه و زحمات زیادی متحمل شده
است و توانسته مسئوالنه و مقتدرانه در تامین امنیت
موفق باشد .وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح،
حفظ امنیت کشتیرانی و دریانوردی را یکی از مصادیق
مهم تامین امنیت دانست و گفت :جمهوری اسالمی
ایران برای تامین امنیت دریایی تالشهای بســیاری
انجام داده است .امیر حاتمی با اشاره به اقدامات اخیر
نیروی دریایی انگلیس در توقیف نفتکش ایرانی ،گفت:
این روزها شاهد یک اقدام تحریک آمیز از سوی دولت
انگلســتان در جبل الطارق علیه نفتکش جمهوری
اسالمی ایران هستیم ،این اقدام مغایر با موازین بین
المللی و تعهدات کشورهای اروپایی در برجام بوده و
یک نوع راهزنی دریایی است.
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عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ابوالفضل حسن بیگی
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

مردم باید از حزب یا دولت
خسته شوند نه از نظام

تالش میکنیم به شرایط
قبل از برجام برگردیم
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسالمی گفت :صبر استراتژیک
ایــران درخصوص بدعهدیهــای طرفهای
برجام به ســر آمده و ما تالش میکنیم که به
شرایط قبل از برجام برگردیم.
ابوالفضل حســن بیگی افزود :طبیعی اســت
که مقامــات جمهــوری اســامی در جهت
تامین منافــع وامنیت ملی اقدامــات الزم را
انجام میدهند .عضو کمیســیون امنیت ملی
و سیاســت خارجی مجلس خاطرنشان کرد:
در حال حاضــر برای شــفافیت داخلی و بین
المللی باید گفت به تناسب اقداماتی که آقای
ترامپ انجام میدهد ما نیز اقدامات متقابل را
با فاصلــه زمانی انجام میدهیــم و اگر ایاالت
متحــده آمریکا به برجام برگــردد ،جمهوری
اسالمی هم نســبت به تعهدات خود در برجام
اقدام میکند.

zayanderoud8108@gmail.com

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشــاره به
جلســات گفت وگوی ملی گفت :نتیجه مذاکرات
و راهکارهای تعیین شــده در جلسات گفت وگوی
ملی به رهبری و سایر مســئوالن اعالم خواهد شد.
محمدصدر با تاکید بر اینکــه وجود احزاب مختلف
امری ضــروری و راه نجات کشــور از دیکتاتوری و
استبداد اســت که باید اجرایی شــود ،تصریح کرد:
واقعیت آن است که برای بیمه شدن نظام باید احزاب
مختلف در کشــور وجود داشته باشــند زیرا مردم
همواره این طور بوده که بعد از مدتی از یک حزب یا
دولت خسته می شوند و دنبال تغییر هستند ،خب
طبیعی است که اگر ما اجازه این تغییرو تحول را در
داخل نظام بدهیم مردم هیچ گاه به طرف تغییر نظام
نمی روند و انقالب نمی کنند؛ اما اگر فقط یک حزب
و یک گروه حاکم بوده و هیچ تغییری ایجاد نشــود
و مردم خود را در شــرایطی ببینند که تغییرات در
چارچوب نظام امکان پذیر نیست بنابراین به سمت
تغییر نظام و انقالب می روند.
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جهانگیری
معاون اول رییس جمهوری:

هر صبری
دورهای دارد
معاون اول رییس جمهوری گفت :ایران بعد از
خروجآمریکا از برجام یک ســال در این توافق
ماند و به آن عمل کــرد؛ اما هر صبری دورهای
دارد ،شــما با فرصت یک هفتهای میخواهید
چــه کاری انجام دهید؟ اســحاق جهانگیری
افزود :طرفهای مقابل که  ۵کشور بزرگ دنیا
بودند هیچ اقدامی در حل مشکالت و خدماتی
کــه در چارچوب برجام متعهــد بودند ،انجام
ندادند .بنابر این طبیعــی بود که ایران در یک
مقطعــی وادار به عکس العمل شــود ،چرا که
هر صبری یک دورهای دارد .معاون اول رییس
جمهوری ادامه داد :االن فرصتــی در اختیار
این کشورها هســت و از این فرصت میتوانند
خوب استفاده کنند که ما بتوانیم به یک تفاهم
برســیم .ما دنبال تعامل و گفت وگو هستیم
البته از حقوق ملت خودمان قاطعانه و به طور
کامل دفاع میکنیم.
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وزیر بازرگانی انگلیس نســبت به تبعات منفی درز
پیامهای محرمانه سفیر این کشــور درباره رییس
جمهور آمریکا هشــدار داده اســت .وزیر بازرگانی
انگلیس افزود :من از ایوانــکا ترامپ ،دختر رییس
جمهور آمریکا عذرخواهــی خواهم کرد .وی اظهار
داشــت :درز این پیامهای محرمانــه ،غیرحرفهای
و غیر اخالقی بوده و قطعــا میتواند به ضرر روابط
آمریکا و انگلیس باشــد و همین طــور میتواند به
منافع امنیتی دو کشــور لطمه وارد کند .پیامهای
محرمانه درز پیدا کرده که توسط روزنامه دیلی میل
منتشر شده است ،نشان میدهد که کیم داروش،
سفیر انگلیس در ایاالت متحده با ارسال پیامهای
محرمانهای ،دونالد ترامــپ و دولتش را بی منطق
ارزیابی کرده و سیاستهای وی در قبال ایران را پر
از هرج و مرج توصیف کرده است .روزنامه دیلی میل
نوشت :کیم داروش از طریق تماسها و ارسال پیامها
و گزارشهای محرمانه ،شــخصیت رییس جمهور
آمریکا را زیر سوال برده است.

مخالفت «ایهود باراک» با
حضور در کابینه ائتالفی نتانیاهو
نخست وزیر و وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی
با حضور در کابینه ائتالفی بنیامین نتانیاهو مخالفت
کرد .ایهود باراک که پیشتــر رییس حزب کارگر
رژیم صهیونیستی بود ،اکنون رییس حزب «اسراییل
دموکراتیک» محسوب میشود و در سالهای اخیر
به یکی از منتقدین اصلی نتانیاهو تبدیلشده است.
بــاراک در اظهارات خود گفت کــه تالش میکند
ائتالف بزرگ شامل احزاب میانهرو و چپگرا را برای
پایان دادن به حکومت نتانیاهو ایجاد کند.

انشعاب در حزب عدالت
و توسعه ترکیه
تالش برای تاســیس حزب جدید از ســوی یاران
نزدیک رجب طیب اردوغان و چندتن از وزرای سابق
و اعضای حزب عدالت و توسعه و بازگرداندن عبدا...
گل ،رییس جمهوری سابق و دیگران به آکپارتی از
مهمترین موضوعات سیاسی است که طی روزهای
اخیر در رســانههای ترکیه بازتاب داشــته داشت.
رســانههای ترکیه چند روزی است اعالم میکنند
که رییس جمهوری سابق ،احمد داوود اوغلو وزیر
امور خارجه و نخست وزیر اسبق و علی باباجان وزیر
اقتصاد اسبق ترکیه و برخی اعضای حزب عدالت و
توسعه تالش میکنند تا در مخالفت با سیاستهای
رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه موسوم
به آک ،یک حــزب جدید تاســیس کنند .رییس
جمهوری ترکیه نیز طی روزهای گذشته بارها اعالم
کرده است که این افراد و کسانی که پیش از این در
حزب عدالت و توسعه بودهاند ،محکوم به شکست
هستند ،هر چند برخی با پادرمیانی و میانجیگیری
تالش میکنند تا مانع تاسیس حزب جدید شوند.

حماس خواستار پیوستن به
دولت فلسطینی است
نخستوزیر تشکیالت خودگردان فلسطین اعالم
کرد ،جنبش مقاومت اسالمی خواستار پیوستن به
دولت فلسطینی شده است .رای الیوم در اینباره
نوشت :محمد آشتیه ،نخســت وزیر فلسطین،
گفت دولــت مانعی بــرای برگــزاری انتخابات
ریاست تشکیالت خودگردان و انتخابات پارلمانی
نمیبینــد .وی افزود:آمادگی دارد تا براســاس
توافق  ۲۰۱۷به غزه برود .نخست وزیر فلسطین
در ســفرش به امان اظهار کرد« :جنبش حماس
درخواست کرده که شریک دولت فلسطینی باشد
و ما گفتیم شرط آن این است که نخست مصالحه
انجام شود» .این در حالی است که فلسطینیها
منتظرند هیئت امنیتی مصری در چند روز آینده
وارد سرزمینهای فلسطینی شــود تا به مسئله
مصالحه تحرک ببخشد.
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کافه اقتصاد
مدیر کل اداره صنعت ،معدن و تجارت
استان اصفهان:

پرداخت تسهیالت به
تولیدکنندگان کمتر از حد
انتظار است

مدیر کل اداره صنعت ،معدن و تجارت استان
اصفهان گفت :طبق تبصره 18که از سال قبل
آغاز شــده ،فقط  10درصد تسهیالت مصوب
اعمال وبه تولیدکنندگان پرداخت شده است.
صندوق ذخیره ارزی هم مبلغ بسیار اندکی را
در این زمینه پرداخت کرده است.
اســرافیل احمدیه بــا اشــاره بــه تغییرات
نــرخ ارز گفت :بــا توجه به ســپرده هایی که
هم اکنون در بانکهای استان اصفهان موجود
است ،از بانکها می خواهیم که تسهیالت را در
اختیار تولیدکنندگان قرار دهند.
احمدیه درباره سامانه «بهین یاب» در اصفهان
گفت :تولیدکنندگان می توانند با ثبت نام در
این سامانه ،مشــکالت خود را مطرح کنند تا
نهادهای ذیربط نســبت به پاسخگویی و رفع
مشکل اقدام کنند.

ورود سازمان مدیریت بحران
برای جلوگیری از فرونشست
زمین در فرودگاه اصفهان
رییس ســازمان مدیریت بحران کشور گفت:
نشست زمین در فرودگاه اصفهان از حساسیت
برخوردار است و چنانچه مطالعات علمی انجام
شود ،این سازمان برای جلوگیری از این پدیده
کمک میکند.
اســماعیل نجار در واکنش به اعالم مدیرعامل
آب منطقهای اصفهان مبنی بر کاهش آبهای
سطحی منطقه و فرونشســت زمین فرودگاه
اصفهان طی سالهای اخیر افزود :تغییر اقلیم،
واقعیتی اســت که باید بپذیریم و این پدیده،
موجب شده تا دما و تبخیر آب افزایش یابد و از
میزان بارندگیها کاسته شود.
رییس ســازمان مدیریت بحران کشور ،انجام
مطالعات بیشــتر در این زمینه را خواستار شد
و آمادگی این ســتاد برای کمک به جلوگیری
از فرونشســت زمین در فــرودگاه اصفهان را
اعالم کرد.

نوبت اول

برخالف انتظارات ،بازارهای مالی هیچ واکنشی به خبر کاهش تعهدات برجامی ایران نشان ندادند؛

مرضیه محب رسول
بر طبق روال چند ماه اخیر ،دالر و سکه در پی اعالم
کاهش تعهــدات برجامی ایران ،روندی کاهشــی
داشــت .سیاســت در ســالهای اخیر به شدت بر
بازارهای مالی کشــور تاثیرگذار بوده اســت؛ اما به
نظر میرسد در ماههای اخیر سرمایههای در گردش
و ارزهای بالشــتی به جای بازارهای غیر رســمی
و طالفروشــیها در بانکها و خانههــا باقی مانده
است تا بازار پس از یک ســال التهاب ،روزهای آرام
و راکدی را پشت ســر بگذارد .دیروز با اعالم پایان
ضرب االجــل  60روزه ایران ،نه تنهــا دالر کاهش
داشت؛ بلکه سکه هم ریزش قیمتی زیادی را تجربه
کرد .بر این اســاس بهای فــروش دالر در بازار آزاد
تهران به  ۱۵هزار و  ۵۰۰تومان رســیدوطی دو ماه
گذشــته نرخ فروش دالر آزاد دو هزار و  ۴۶۰تومان
کاهش یافته است .طال هم در بازار ،علی رغم افزایش
نرخهای جهانی ،روندی کاهشــی داشــت .بر این
اساس در  24ساعت گذشته قیمت سکه از  ۴میلیون
و  ۶۴۰هزار تومان بــه  ۴میلیون و  ۶۲۰هزار تومان
رسیده و قیمت هر گرم طالی  ۱۸عیار نیز با ۱۸۰۰
تومان کاهش به  ۴۳۴هزار و  ۵۰۰تومان رســیده
است .بســیاری از تحلیلگران انتظار این کاهش را
نداشتند؛ حتی وضعیت در بازار بورس هم ثابت بود.
سودهای رویایی ،سرمایهها را در بورس نگه
داشت
با توجه بــه فصل خریــد و فروش ســهام به دلیل
برگزاری مجامع و به روز بودن اسناد مالی شرکتها؛
اما سهامداران طی دو روز اخیر هیچ تغییری در خرید
یا فروش خود که موجب باال و پایین شدن ارزش این
بازار شود ،انجام ندادند .کارشناسان بازارهای مالی
معتقدند گسترده شدن تحریمهای ایاالت متحده
آمریکا علیه ایران ،شاید در ظاهر بر اساس تبلیغات
همه جانبه خیلی پیچیده و سخت به نظر آید؛ اما از
آنجایی که در سالهای گذشته تحریم به صورت کلی
اقتصاد ایران را درگیر خود کرده و صنایعی همانند
نفت ،پتروشــیمی ،کانیها و  ...را در برگرفته ،این
تحریمهای تازه از اثربخشیهای تازهتری برخوردار
نیستند و عمال بازار ســرمایه نسبت به آن در حالت
بی واکنشی قرار دارد؛ چرا که پیش از این فشارهای
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سکته اقتصادی

واردشــده تحریمها را تجربه کرده اســت و مسئله
مهمتر اینکه ایران هــم در واکنش به این تحریمها،
راههای مقابله را به خوبــی عملیاتی میکند که این
واکنش باعث میشود حرکت اقتصاد ایران هر چند
با سرعت کم ادامه داشته باشــد و صنایع به حیات
خود ادامــه دهند .همچنین ســود دو و نیم برابری
ســهامداران در بازارهای بورس ،موجب رضایت و
ماندگاری آنها دراین بازار شده است؛ اما در آخرین
روزکاری سال گذشته شــاخص کل بورس با رشد
پر شــتاب قیمتها تا رقم  ۱۷۸هزار و  ۶۵۹واحدی
رسیده بود و در ادامه در سال جاری نیز این شاخص
توانست با ســرعت باالیی رشد کند و برای اولین بار
در تاریخ کانال  ۲۰۰هزار واحدی را پشت سر بگذارد.
در آخرین روز کاری فصل بهار امســال نماگر اصلی
بورس توانست تا  ۲۳۴هزار و  ۸۷۹واحد پیش رود

لزوم پیگیری مشکالت و مسائل بازنشستگان
بهمنظور دستیابی به راهحل قطعی
با توجه به مشــکالت عدیده صندوق بازنشســتگی فوالد کشــور و
دغدغههای زیاد اعضا در این زمینه ،نشستی با حضور وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی ،مدیرعامل فوالد مبارکــه ،نماینده مردم مبارکه در

که این رقم ،رکورد جدیدی به حساب میآید؛ اما این
رکورد نه به دلیل رشد تولید شرکتها؛ بلکه به دلیل
ارزش جایگزینی داراییها بود.
انتقال نقدینگی به بازارهای کم ریسک
از سوی دیگر شرایط نقدینگی و اقتصاد داخلی نیز به
کم واکنش شدن این بازارها به رخدادهای سیاسی
موثر اســت .کارشناســان اقتصادی افزایش دامنه
رکود ،محدودسازی معامالت عمده ارز ،ممنوعیت
واردات برخی کاالها ،کاهش قدرت خرید عمومی،
افزایش ریســک مبادالت به دلیل نوسان باالی نرخ
دالر و عرضه ارز توسط بانک مرکزی از جمله عواملی
اســت که به خصوص قیمت دالر را در بازار به ثبات
رسانده است.
یکی دیگر از علل کاهش هجوم سرمایه به بازار طال
و دالر و افت خریدهای هیجانــی را هم میتوان به

مجلس شورای اسالمی ،مدیرعامل ذوبآهن و نماینده اعضای صندوق
برگزار شد .در این نشست ،موضوعات گوناگونی ازجمله بیمه و درمان
مورد بحث و بررسی اعضای حاضر قرار گرفت و برای رفع برخی موانع
تصمیمگیری شد.
مهندس عظیمیان در این نشست بر لزوم پیگیری مشکالت و مسائل
بازنشستگان تا دســتیابی به راهحل قطعی تاکید کرد و گفت :فوالد
مبارکه از هیچ تالشی برای حل مشکالت بازنشستگان -که سرمایههای

شركت آب و فاضالب روستائى استان اصفهان
آگهى مزایده عمومی شماره -101م ز–   98

انتقال نقدینگی به بانکها و ســایر بازارهای مانند
خودرو هم دانست .بر اساس آخرین آمار ارائه شده از
سوی بانک مرکزی از بهمن ماه گذشته سپردههای
بانکی همواره روندی صعودی داشــته است که این
مسئله نشــان میدهد ســرمایه در گردش در حال
کاهش یافتن است.
به نظــر میرســد ارائــه برنامههای منظــم مالی
از ســوی بانک مرکزی و به خصــوص انتظار برای
راه اندازی بازار متشــکل ارزی و تالش برای خروج
نقدینگــی از بازار ارز نیز توانســته اســت از حجم
تاثیرگذاری سیاستهای جاری کشــور بر اقتصاد
بکاهد .این روند بدون شــک متقابل است و آرامش
در بازارهای مالی میتواند فشارها بر سیاستمداران
و دولــت را برای اتخــاذ تصمیمات سیاســی بازتر
بگذارد.

اجتماعی و ماندگار این صنعت به شمار میآیند -دریغ نخواهد کرد و
در این زمینه خود را موظف به رعایت حقوق کامل این عزیزان میداند.
همچنین به دســتور وزیر تعاون ،با اعمال بیشترین میزان مساعدت
در زمینه رعایت حقوق بازنشســتگان ،تصمیم بر آن شد که مدیران
ذیربط با برگزاری جلساتی به تفاهم کامل برسند و صورتجلسه این
جلسات به وزیر تحویل داده شود و در سایر موارد نیز تصمیمگیریها و
صورتجلسات جهت رفع مشکالت ،به ایشان اعالم شود.



مالیات برآالینده های
زیست محیطی
در راســتای افزایــش رضایت مودیــان ،یکی
ازراهبردهای منطقی ســازمان امــور مالیاتی،
گســترش پایه های مالیاتی به جــای افزایش
سطح مالیات هاســت .به عنوان مثال  ،مالیات
برآالیندههای زیست محیطی ،یکی از پایههای
مالیاتی جدید است که در بسیاری از کشورهای
جهان در حــال اجراســت .درواقع ،اســتفاده
ازمالیاتهای زیست محیطی ،روشی نوین برای
تخصیص بهینه منابع درراســتای افزایش رفاه
اجتماعی است.گســترش پایه هــای مالیاتی،
بهترین گزینه برای افزایش درآمدهای مالیاتی
به ویژه از طریق مالیات زیســت محیطی است.
در واقع ،استفاده ازمالیات های زیستمحیطی
روشی نوین برای تخصیص بهینه منابع درراستای
افزایش رفاه اجتماعی است .ایده گسترش پایه
های مالیاتی از طریق مالیات برآلودگی ،نخستین
بار توســط پیگو ،اقتصاددان انگلیسی ،درسال
 ۱۹۲۰مطرح شــد .وی اعتقاد داشت که آلوده
کننده می بایست براساس مقدارخساراتی که در
اثر انتشار آلودگی به محیطزیست وارد می کند،
مالیات جبرانی بپردازد .این مالیات که درحقیقت
حکم نوعی جریمه را دارد ،تحت عنوان مالیات
زیستمحیطی( مالیات ســبز) نامیده میشود.
مالیات های ســبز نســبت به انواع فرآیندهای
آلوده کننده محیط زیســت وضع می شود که
میتوان به مالیات سبز در بخش کشاورزی،حمل
ونقل،صنعت ومعدن اشاره کرد .به عنوان مثال
می توان براستفاده بی رویه از سموم و کودهای
شــیمیایی که موجب آلودگــی آب ،خاک ،هوا
و نابودی گونه های کمیــاب گیاهی و جانوری
میشود یابخش حمل و نقل که بیشترین حجم
آلودگی را در فضای شهری ایجاد می کند ،مالیات
وضع کرد.

بازار

روغن موتور خودرو
32,000
تومان

روغن موتور خودرو لوکینی
مدل  Silverحجم  1لیتر

با استفاده از محصوالت با کیفیت ذوبآهن اصفهان
ساختمانسازی و زیرساختهای حمل و نقل مقاومسازی میشود

شرکت آب و فاضالب روستایی اصفهان در نظر دارد کاالهای خود به شــرح جدول ذیل و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات

92,000
تومان

الکترونیکی دولت  www. setadiran.irبه صورت الکترونیکی به فروش برساند .الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

زمان انتشار مزایده در سامانه  :روز چهار شنبه مورخ  98/04/19ساعت 14

مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه  :روز سه شنبه مورخ  98/04/25ساعت 19

تاریخ بازدید  :روزهای شنبه مورخ  98/04/29و یکشنبه  98/04/30و دوشنبه  98/04/31از ساعت  8لغایت  14در محل ( انبار شهر زیار و انبار شهر بهارستان و

روغن موتور خودرو مگاترون
مدل  SM-20W50حجم  4لیتر

انبارشهرستان مبارکه) با هماهنگی اداره پشتیبانی

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :روز شنبه مورخ  98/05/05ساعت 19

زمان بازگشایی  :روز یکشنبه مورخ  98/05/06ساعت 9صبح

زمان اعالم به برنده  :روز سه شنبه مورخ 98/05/08
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اقالم مازاد و اسقاطی شامل :کنتور
برنجی و ضایعات چدنی و آهنی و قطعات
الکترونیکی و لوله و اتصاالت پلی اتیلن و
پمپهای شناور فرسوده و کابل و ژنراتور و
 (...مطابق لیست مندرج در اسناد مزایده)

صد در صد نقدی

ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی ویا واريز وجه به حساب شماره
( 4101124030232530کد شبا ) IR 560100004101124030232530 :
پرداخت در آمد شرکت های دولتی نزد بانک مرکزی ( قابل پرداخت در
کلیه شعب کلیه بانکها) بنام شركت آب وفاضالب روستايي استان اصفهان

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت های الف :
آدرس :اصفهان -بزرگراه خرازی -چهار راه جهاد -شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان -دبیرخانه مرکزی
تلفن تماس  031 -32363066 :و  031-32364061داخلی  ( 250اداره امور حقوقی و قراردادها)

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

 -1برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیندمزایده شامل دریافت اسناد مزایده پرداخت تضمین شرکت در

مزایده ( ودیعه )،ارسال پیشنهاد قیمت  ،بازگشایی پاکات  ،اعالم به برنده  ،واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه امکان پذیر می باشد.
 -2پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس سامانه 021-41934 :
دفتر ثبت نام اصفهان  03132645870-75 :داخلی  3296و 3299

ضمناً آگهي درسايت شركت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان به نشاني www.Abfar-isfahan.ir
وپايگاه اطالع رساني مناقصات به نشاني  IETS.MPORG.IRدرج گرديده است.
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نوع تضمین شرکت در مزایده

دکتر علی اکبری نماینده مردم شــیراز در مجلس شــورای اســامی در بازدیــد از غرفه
ذوب آهن اصفهان در محل نمایشگاه بینالمللی صنعت ســاختمان گفت :این شرکت مادر
صنعت کشور و نقطه شروعی در عرصه صنعت بوده و اکنون نیز تکیهگاهی برای صنایع قدیمی
و نوپاست .وی سازندگی کشــور را نتیجه حمایت از تولیدات داخلی دانست و افزود :با وجود
توانمندی و ظرفیتهای ذوبآهن اصفهان به عنوان مادر صنعت کشــور باید عالوه بر بازار
داخلی ،بازار کشورهای همســایه را تامین کرد که این امر ،نیازمند برنامهریزی بلندمدت و
پایدار است.
وی در پایان خود را نیز فرزند ذوبآهن اصفهان دانست و خاطراتی از دوران خدمت مقدس
سربازی و کار در مجتمع عظیم ذوبآهن اصفهان گفت.دکتر رضایی معاون عمرانی استانداری
فارس نیز ضمــن بازدید از غرفه ذوبآهن اصفهان و آشــنایی با محصوالت شــرکت گفت:
محصوالت این مجتمع عظیم صنعتی ،دارای کیفیت و اســتاندارد باالی جهانی است که با
توجه به وجود این توانمندیها وتنوع تولید ،میتوانیم ازواردات محصول مشابه بینیاز شویم.
وی کیفیت میلگردهای شرکت در مقابل زلزله و جایگزینی تیرآهن  H30به جای تیرورق را
یکی از دستاوردهای ذوب آهن دانســت و افزود :با استفاده از محصوالت با کیفیت ذوبآهن
اصفهان ،ساختمانسازی و زیرساختهای حمل و نقل ،مقاومسازی میشود.
شایان ذکر است بیســت و یکمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ســاختمان فارس ،به عنوان
بزرگترین نمایشــگاه تامین کنندگان جنوب کشــور آغاز به کار کرد .در این نمایشــگاه
 ۱۵۰شــرکت داخلی و خارجی آخرین توانمندیها و دســتاوردهای خود در حوزه صنعت
ساختمان و شهرسازی را به نمایش گذاشتند .ذوبآهن اصفهان به عنوان تولیدکننده انواع
فرآوردههای فوالدی ،با عرضه محصوالت تولیدی خود به بازدیدکنندگان در این نمایشــگاه
حضوری فعال داشت ومجموعه کاملی از نمونه محصوالت این شرکت به ویژه انواع میلگرد،
تیرآهنهای  ،Iریل ،تیرآهنهای  ،Hآرک ،ناودانــی و  ...در معرض دید بازدیدکنندگان قرار
گرفت.

قلک یــک پلتفــرم پسانداز
اســت که به کاربر اجازه میدهد
بهصــورت هوشــمندانه و بــا
روشهایی که در امر پسانداز در
اختیار او قرار داده شــده ،برای
هد فهایی که خودتعیین کرده
اســت ،پسانداز کند .بدون نیاز
به اینکه حتی نظارتــی بر این
پساندازداشته باشد .پسانداز
افراددر قلک در ســپرده بانکی
متصل شده ذخیره میشود.
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بین الملل

دختر پادشاه عربستان در فرانسه محاکمه میشود
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آتش سوزیهای عمدی گسترده در مزارع عراق وسوریه نگرانیهای جدی را در پی داشته است؛

آتش داعش به جان مزارع

مشاور ارشد کاخ سفید:

بخش اقتصادی «معامله قرن» شکست خورد
آمریکا به شکســت «کارگاه منامه» که اخیرا در پایتخت بحرین برگزار شد ،اذعان کرد و
علت شکست آن را تالشهای تشکیالت خودگردان فلسطین از طریق اعمال فشار بر تجار
و شرکتهای اقتصادی جهت بازداشــتن از حضور در این کارگاه دانست .جارد کوشنر،
مشاور ارشــد کاخ ســفید و داماد دونالد ترامپ ،رییسجمهوری آمریکا در گفتوگویی
که به صورت تلفنی با خبرنگاران عرب و اسرائیلی داشت و این گفتوگو از سوی روزنامه
هاآرتص در روز یکشنبه منتشر شد ،اذعان کرد :بخش اقتصادی «معامله قرن» شکست
خورد .کوشنر با انتقاد از تشکیالت خودگردان فلسطین اذعان کرد :تالشهای تشکیالت
در به شکست کشاندن «کارگاه منامه» از طریق اعمال فشار بر تجار و شرکتکنندگان به
شکست انجامید .محمود عباس ،رییس تشکیالت خودگردان فلسطین پیش از این تاکید
کرده بود که «معامله قرن» قابل اجرا شدن نیست و فلسطینیها برای به شکست کشاندن
آن تالش خواهند کرد .کوشنر افزود :جمع انبوهی از تجار و نمایندگان شرکتهای جهانی
وجود داشتند و بسیاری بودند که میخواستند در این کارگاه حضور داشته باشند؛ اما از آنها
دعوت نکردیم ،طرح اقتصادی امکان تحقق یافتن دارد؛ اما آن بدون رهبری فلسطین قابل
به ثمر نشستن نیســت .داماد ترامپ تصریح کرد ۲۸ :میلیارد دالر از مجموع  ۵۰میلیارد
دالر در قالب «معامله قرن» اختصاص داده شد که در کرانه باختری و غزه سرمایهگذاری
خواهند شد و اگر رهبری فلســطین موضعش را تغییر ندهد ،این میلیاردها دالر به این
مناطق نخواهد رسید.

مرضیه محب رسول
در حالیکه سازمانهای امنیتی اروپا وآمریکا نسبت به بازگشت داعش در خاورمیانه هشدارهای جدی دادهاند
به نظر میرسد اعضای باقی مانده این گروه در عراق و سوریه در حال سازماندهی مبارزه مخوف و ویرانگری
شدهاند که تا کنون صدها هزار دالر به اقتصاد و کشاورزی سوریه و عراق خسارت وارد ساخته است .صحنههای
سوختن صدها هکتار زمین در نینوا ،کرکوک و ســاالمی در هفته اول ژوئن فضای مجازی را پر کرد و ناظران
نظرات متفاوتی در مورد مقصر این حوادث دادند .در ابتدا عوامل بی احتیاطی انسانی و عوامل طبیعی علت این
آتش سوزیها عنوان شد .عادل عبدالمهدی ،نخست وزیر عراق در یک کنفرانس خبری در اواخر می ،میزان
خسارات را کم اهمیت جلوه داد و نام هیچ کسی را به عنوان مجرم نبرد .عبدالمهدی احتمال آتش افروزی را
رد کرد و گفت« :میزان خسارات ،چندان هم زیاد نیست .این اتفاق هر جای دیگری از دنیا به خاطر دمای باال
میافتد»؛ اما با گسترش آن و یافتن شواهدی در اطراف مزارع مبنی بر آتش زدن عمدی آنها ،ظن دست داشتن
داعش دراین رخدادها قوت گرفت .با قبول مسئولیت برخی از این آتش سوزیها ،عمال مشخص شد این گروه
وارد فاز جدیدی از تخریبها در این دو کشور شده است .حداقل  12استان در عراق تحت تاثیر آتشسوزیها
هستند 330 .آتشســوزی جداگانه بیش از  17هزار هکتار زمینهای کشاورزی عراق را از  8می تا  29ژوئن
سوزاندهاند .همزمانی این آتشسوزیها با فصل برداشــت ،به مزارع گندم و جو خسارات جبرانناپذیری زده
است .این آتش ســوزیها در برخی از شهرها از جمله ســنجار حتی به خانههای مسکونی مردم هم کشیده

شد و خسارات زیادی بر جا گذاشت .شهردار سنجار اعالم کرده است که در طی دو هفته اخیر تقریبا هر روز
قسمتی از مزارع و خانههای این شهر در آتش سوخته است .برخی از افراد بومی می گویند این آتش سوزیها
روی گورهای دسته جمعی ایزدیان در این منطقه رخ داده که تمام شواهد و مدارک آن را نابود ساخته است .از
سوی دیگر کردها نیز در عراق و سوریه با همین معضل دست به گریبان هستند .بر طبق برآوردها در مناطق
کرد نشین سوریه ،آتش سوزیها  19میلیارد لیر سوری خسارت بر جا گذاشته است .کردها ادعا میکنند این
آتش را اعضای داعش که خواستار مالیات بودند ،به راه انداختهاند ولی گروههای دیگر آن را نتیجه اختالفات بر
سر زمین میدانند .برخی کشاورزان هم آن را اقدامی تاکتیکی برای بیثبات کردن امنیت غذایی کشور تصور
میکنند .همچنین کردهای سوریه نسبت به نزدیک شدن آتش سوزی مزارع به سمت میدانهای نفتی ابراز
نگرانی کرده و از ائتالف مبارزه با داعش برای مقابله با آتش سوزیها درخواست کمک کردهاند .سلمان بردو ،از
مقامات اداره کشاورزی منطقه خودگردان کردی در شمال سوریه از آتش گرفتن صدها هکتار از مزارع گندم
در شهرستان تربیسپی خبر داده و هشدار داده است آتش سوزیها هنوز کنترل نشده و به سمت میدانهای
نفتی و ایســتگاه های پمپاژ و تصفیه نفت در حال پیشروی اســت .هر چند هیچ منبع دولتی و رسانهای این
آتشسوزیها را تنها بر عهده داعش نگذاشته؛ اما در هر صورت این آتش سوزیها میتواند امنیت غذایی در این
دو کشور را به شدت تهدید و بار دیگر خطر ناآرامیهای اجتماعی و اعتراضات به شرایط اقتصادی به خصوص
در عراق را افزایش دهد .عاملی که از آن میتوان به عنوان دستاویزی برای ظهور دوباره داعش هم نام برد.

رییس آینده صندوق بینالمللی پول چه کسی خواهد بود؟
صدای شلیک اســلحه برای آغاز ماراتن دستیابی
به صندلی ریاســت صنــدوق بینالمللــی پول به
صدا در آمده اســت .فایننشــال تایمز در گزارشی
تحلیلی به انتخاب رییس بعدی صندوق بینالمللی
پول پرداخت و نوشــت :پس از آنکه مشخص شد
کریستین الگارد قرار است به عنوان رییس بعدی
بانک مرکزی اروپا مشغول به کار شود ،رقابت برای
جانشینی وی در پست رییس صندوق بینالمللی
پول به طور جدی آغاز شده است .ریاست صندوق
بینالمللی پول ،یک نقش کلیدی است ،در شرایطی
که ســند مدیریت بانک جهانی به نام آمریکاییها
خورده ،قانون نانوشــته این اســت کــه مدیریت
صندوق بینالمللی پول با اروپاییها باشــد .اکنون
نیــز دغدغهای که ایجاد شــده ،این اســت که آیا
رییس بعدی صنــدوق بینالمللی پول هم اروپایی
است یا خیر؟
شــاید مهمترین ویژگی مورد نیــاز رییس بعدی
صندوق بینالمللی پــول ،توانایی و جرات رهبری
باشد .صندوق بینالمللی پول در شرایطی به دنبال
تحکیم همکاریهای بینالمللی اســت که تحقق
این همکاریها مورد تهدید قرار دارد .رییس جدید
باید بتواند فشــار از ســوی قدرتهای اقتصادی
در حال رشــد و قدرتهــای موجــود را مدیریت
کند و در عین حــال اصول اولیه صنــدوق مبنی
بر مشارکت ،سیاســتگذاری منطقی و شفافیت
مالی را حفظ کند .دومین نیــاز جدی مدیر جدید
صندوق بینالمللی پول ،داشتن وزن سیاسی است.
حضور یک مدیــر اروپایی با حمایــت بزرگترین
بلوک دارای رأی در صندوق بینالمللی پول همراه
خواهد شــد .با این حال صندوق باید مراقب باشد
که وجهه جهانی خود را حفظ کنــد تا مبادا چین
به سمت ایجاد ساختار مالی جهانی خاص خودش
حرکت کند ،به همین منظور رییس جدید باید از
مقبولیت کافی بین اروپا ،آمریکا و سایر قدرتهای
مالی جهان برخوردار باشد .نیاز بعدی مدیر آینده

صندوق بینالمللی پول ،داشتن توانایی فنی است.
کریستین الگارد نشــان داد که اقتصاددان بودن
رییس صنــدوق بینالمللی پول به انــدازهای که
پیشتر تصور میشد ،حیاتی نیست .رییس صندوق
با اینحال باید درک کافی از اقتصاد داشته باشد تا
برای گرفتن تصمیمهای بــزرگ از اعتماد به نفس
الزم برخوردار باشد.
اقتصــاد جهان در وضعیت دشــواری قــرار دارد.
تنشهای تجاری میــان آمریکا و چین به رشــد
اقتصادی آســیب میزند .شــاید تا زمان معرفی
رییس جدید صندوق ،نیــاز جدی به یک تغییر در
سیاســتهای اقتصاد کالن احساس شود .سازمان
توسعه و همکاریهای اقتصادی از اقتصادهای بزرگ
جهان خواسته است که خود را برای اجرای یک طرح
هماهنگ اقتصادی آماده کنند .صندوق بینالمللی
پول باید خود را برای ارائه پاسخی درخور آماده کند.

همچنین باید برنامههای مختلفی برای اقتصادهای
مختلف در گوشه گوشه دنیا آماده شود.
براســاس تمام مسائل مطرح شده ،شــاید یکی از
اید هآ لترین تصمیمها تعویض صندلی کریستین
الگارد ،رییسکنونــی صنــدوق بینالمللی پول با
ماریو دراگی ،رییس فعلی بانک مرکزی اروپا باشد.
ولی تاکنون از ابراز تمایل دراگــی برای حضور در
صندوق بینالمللی پول حرفی مطرح نشده است.
یکی از نخســتین افرادی که بــرای حضور در این
پست ابراز تمایل کرد ،جرج آزبرن ،وزیر خزانهداری
سابق انگلستان بود .یک کاندیدای قویتر انگلیسی
اگر اعالم آمادگی کند ،گوردون براون خواهد بود.
مارک کارنی ،رییس بانک انگلستان نیز تواناییهای
زیادی دارد و البته پاســپورت ایرلندی ،انگلیسی
و کانادایی هم دارد .کریســتالینا جورجیوا ،مدیر
اجرایی بانک جهانی که متولد بلغارســتان اســت

هم تجربه باالیی در ســازمانهای بینالمللی دارد
و از منطقه شرق اروپاســت که تاکنون توفیقی در
دستیابی به پستهای ارشد اتحادیه اروپا نداشتهاند.
فراتر از مرزهای اروپا ،تارمن شانموگاراتنام از وزرای
ارشد سنگاپور نیز هواداران زیادی برای خود دارد
و اگر با حمایــت چین و هند همراه شــود ،تبدیل
بــه کاندیدایی جذاب خواهد شــد .راگورام راجان
از هند نیز اقتصاددان درجه یکی اســت؛ اما بعید
اســت حمایت دولت هند را جلب کند .آگوستین
کارستنز مکزیکی نیز از دیگر نامهایی است که به
عنوان گزینه به گوش رسیده است .خیلی فراتر از
اینکه رییــس بعدی صنــدوق بینالمللی پول چه
ملیتی داشته باشــد ،توانایی انجام یک کار از همه
مهمتر است :رییس بعدی باید بتواند از وزن صندوق
اســتفاده کند تا از اقتصاد باز در جهان دفاع کند و
به حفظ همکاریهای بینالمللی اقتصادی کمک
کند .برای انجام چنین ماموریتی رییس بعدی باید
بتواند روابط پیچیده صندوق با کاخ ســفید را هم
مدیریت کند.

افشای «حمایت پنهانی» برخی جمهوریخواهان از
استیضاح ترامپ
یک نماینده سابق حزب جمهوریخواه آمریکا که نامش به عنوان تنها جمهوریخواه حامی
استیضاح دونالد ترامپ مطرح شد ،از حمایت پنهانی تعداد دیگری از جمهوریخواهان
از استیضاح ترامپ سخن گفت و در عین حال از احتمال کاندیداتوری مستقل خود برای
ریاست جمهوری خبر داد .جاستین امش در مصاحبهای با شبکه سیانان عنوان کرد که
پیش از این تعدادی از جمهوریخواهان و دیگر مقامهای ارشد نزد او به صورت خصوصی از
استیضاح ترامپ حمایت کرده و از او به خاطر موضعی که در مورد استیضاح ترامپ در پیش
گرفت ،تشکر کرده بودند .امش خاطر نشان کرد :زمانی که من درباره موضوع استیضاح
بحث میکردم ،تعدادی از همکاران من و دیگــر جمهوریخواهان و مقامات عالیرتبه با
من تماس گرفتند و گفتند ما از تو به خاطر کاری که انجام میدهی ،تشکر میکنیم .امش
عنوان کرد :ترامپ فکر میکند دیگران وفاداری را به او بدهکار هستند .افرادی که به عنوان
نماینده کنگره انتخاب میشوند ،سوگند یاد میکنند که از قانون اساسی حمایت و دفاع
کنند .آنها سوگند یاد نکردهاند که صرفا از یک شــخص و رییس جمهوری که بر حسب
اتفاق متعلق به حزبشان باشد ،حمایت و دفاع کنند.

کشتار در فیلیپین برای مبارزه با مواد مخدر
سازمان عفو بینالملل فشار بینالمللی و تحقیقات فوری سازمان ملل برای کمک به خاتمه
آنچه که جرائم احتمالی علیه بشریت در ســرکوب ضد مخدری خونین رییسجمهوری
فیلیپین خواند ،خواستار شد .این دیدهبان حقوق بشری مستقر در لندن در گزارشی که
دوشنبه منتشر کرد ،تاکید کردکه کشــتارهای فراقضایی در کمپین سه ساله رودریگو
دوترته ،رییسجمهوری فیلیپین شایع است و سطح ســوء استفادهها به «آستانه جرائم
علیه بشریت» رسیده است .در گزارش عفو بینالملل آمده است :استان بوالکان واقع در
شمال پایتخت به خونینترین میدان کشتار کشور تبدیل شده است .برخی از افسران از
متروپولیس مانیل به آنجا منتقل شدند و از آنجا به عنوان مرکز کشتار استفاده میکنند.
دولت دوترته منکر است که سیاســت آن ،اجازه کشــتارهای فراقضایی میدهد ،با این
که مرتبا قاچاقچیان مواد مخدر را به مرگ تهدید میکنــد .حدود  ۶۶۰۰تن در جریان
عملیاتهای ضد مواد مخدر کشته شدند و اکثر آنها به ارتکاب جرائم مواد مخدری خرد
مظنون بودند.

مخالفت احزاب آلمان با درخواست آمریکا برای
اعزام نیرو به سوریه
یک روزنامه آلمانی از مخالفت احزاب سیاسی این کشــور با درخواست آمریکا مبنی بر
حضور نیروهای نظامی آلمان در سوریه خبر داد .روزنامه دی ولت با اشاره به درخواست
اخیر «جیمز جفری» فرستاده ویژه دولت آمریکا در امور سوریه مبنی بر حضور نیروهای
نظامی آلمان در مناطق شمالی سوریه نوشــت :حزب سوسیال دمکرات و اپوزیسیون در
آلمان با درخواست آمریکا به شدت مخالفت کردند .این کارشناسان معتقدند که حضور
نظامی آلمان در نواحی درگیــر باید کاهش پیدا کند« .فریتس فلگن ترو» ســخنگوی
فراکسیون دفاعی حزب سوسیال دمکرات پارلمان آلمان در این باره اظهار داشت :آمریکا
برای سرپوش گذاشــتن مواضع خود در خصوص بازگرداندن نیروهای نظامی از سوریه
درصدد پیداکردن جایگزینی برای خود است و ما به شدت با این جایگزینی مخالفیم.

دختر پادشاه عربستان در فرانسه محاکمه میشود

مصادره جواهرات  ۴۰میلیون دالری خانم وزیر سابق
اداره مبارزه با فساد اداری در نیجریه گفت که دادگاه دستور داده تا جواهرات و گوشــی آیفون از جنس طالیی را که به طور ویژه برای وزیر نفت سابق ،خانم
«دیزانی الیسون مادوک» ساخته شده بود را مصادره کنند .قیمت وسایل و جواهرات وزیر ســابق نفت نیجریه به  ۴۰میلیون دالر میرسد .او در حال حاضر
متواری و محل زندگی او مشخص نیست و پلیس بینالملل در تالش برای دستگیری او است .دادگاه دولت در سال  ۲۰۱۷میالدی مجوز مصادره نهایی مجتمع
مسکونی به قیمت  ۳۷.۵میلیون دالری آلیسون مادوک در منطقه لوکس الگوس را صادر کرده بود .عالوه بر آپارتمان لوکس  ۳۷میلیون دالری در الگوس و
گوشی آیفون از جنس طال ۴۱۹ ،النگو ۳۱۵ ،عدد حلقه و  ۱۸۹عدد ساعت مچی گرانقیمت نیز مصادره و به دادگاه نیجریه تحویل داده شد .گرفتن رشوه برای
بستن قراردادهای نفتی یکی از راههای به دست آوردن این اموال بوده اســت .مادوک از سال  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۵میالدی وزیر نفت نیجریه بود و در سال ۲۰۱۷
غیابی به پولشویی متهم شد .او اولین رییس زن اوپک نیز بوده است.
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دختر پادشاه عربستان سه شنبه در فرانسه به اتهام سرقت محاکمه میشود .دادگاهی در
فرانسه «حصه بنت سلمان بن عبدالعزیز» دختر «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان
سعودی را به خاطر اتهاماتی از جمله اقدامات خشــونت آمیز ،سرقت یک دستگاه تلفن
همراه و همدستی در زندانی کردن یک تکنسین تاسیسات مصری در منزل خود ،محاکمه
میکند .اتهاماتی که به دختر پادشاه عربستان وارد شده مربوط به حادثهای است که در
سال  ۲۰۱۶رخ داده است؛ زمانی که دو تکنسین تاسیســات برای تعمیر خانه شاهزاده
به منزل وی آمده بودند و یک نفر از آنها که یک مرد  ۵۶ســاله مصری بود ،قصد داشت با
تلفن همراه خود از محل خرابی عکس بگیرد؛ شاهزاده سعودی که فکر میکرد این مرد
میخواهد از وی عکس بگیرد ،محافظ شخصی خود را صدا میکند و پس از اهانت و ضرب
و شتم این تکنسین ،تلفن وی را میشــکند و او را مجبور میکند که پای دختر پادشاه
سعودی را ببوسد؛ درهمین حال شاهزاده سعودی به مرد مصری میگفت که این سگ باید
کشته شود و ارزش زنده ماندن ندارد! شاهزاده سعودی این روایت را کامال انکار میکند و
مدعی است که مرد مصری تلفن همراه خود را به سوی او آورده و قصد عکس گرفتن از وی
را داشته؛ اما پس از آمدن محافظ شخصی ،تلفن همراه را با میل خود تحویل داده است.
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توقیف دستگاههای ارز
دیجیتال در اصفهان

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت :یک
خودروی سواری تیبا که حامل  30دستگاه ارز
دیجیتال قاچاق بــه ارزش  5میلیارد ریال بود
در عملیات ماموران این فرماندهی شناســایی
و توقیف شد.
محمدرضا خدادوســت اظهار کرد :در راستای
مبارزه با قاچاق کاال و ارز و برخورد با مفســدان
و اخاللگران اقتصادی ،ماموران پاسگاه انتظامی
رامشه با اجرای طرح ایســت و کنترل وسایل
نقلیه عبوری به یک دســتگاه خــودروی تیبا
مشکوک و آن را متوقف کردند.فرمانده انتظامی
شهرستان اصفهان افزود :پس از متوقف شدن
خودرو ،ماموران طی هماهنگی با مقام قضایی
از آن بازدید به عمل آوردند که در این عملیات
 30دستگاه تبدیل ارز دیجیتال خارجی قاچاق
کشف شد.

رییس پلیس امنیت عمومی استان
مطرح کرد:

اجرای طرح نظارت بر
آرایشگاههای زنانه در اصفهان
 55واحد آرایشــگاه زنانه متخلــف در اصفهان
اخطار پلمــب دریافت کردنــد .رییس پلیس
امنیت عمومی استان اصفهان گفت :به منظور
ارتقای امنیت اجتماعی ،بــا همکاری ماموران
اداره نظــارت بر اماکن پلیــس امنیت عمومی
فرماندهی انتظامی اســتان از  543آرایشــگاه
زنانــه در اصفهان بازدید و در ایــن رابطه برای
 55واحد صنفی متخلــف اخطاریه پلمب صادر
شد.
ســرهنگ محمد حسن اســماعیلی افزود :در
این بازدیدها همچنیــن ،از متصدیان  72واحد
صنفی متخلف که قوانین بهداشــتی وصنفی را
نیز رعایت نکردن ،تعهد کتبی دریافت شد.وی
از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه
تخلف صنفی  ،موضــوع را از طریــق تماس با
شــماره تلفن  110مرکز فوریتهای پلیسی به
ماموران پلیس اطالع رســانی کنند تا در اسرع
وقت با متخلفــان برابر قانــون برخورد صورت
گیرد.

سرپرست پلیس آگاهی اصفهان اعالم کرد:

کشف سوخت قاچاق
در یکی از روستاهای اصفهان

سرپرســت پلیــس آگاهــی اســتان اصفهان
از کشــف تانکر حامل  ۱۰هزار لیتر ســوخت
قاچاق در یکی از روســتاهای حاشــیه شــهر
اصفهان در عملیات کارآگاهان این پلیس خبر
داد.
سرهنگ حسین ترکیان اظهار داشت :کارآگاهان
پلیس آگاهی اســتان اصفهان در اجرای طرح
منطقهای تشدید مقابله با قاچاق کاال و ارز و در
پی کسب خبری مبنی بر دپوی سوخت قاچاق
در یکی از روستاهای حاشیه شهرستان اصفهان
تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند.وی
افزود :کارآگاهان پس از انجام تحقیقات الزم و
کسب اطمینان از درستی موضوع طی هماهنگی
با مقام قضایی به محل مذکور اعزام شدند و در
بازرســی دقیق از محل ،یک دستگاه خودروی
کمپرسی که در قسمت بار آن یک تانکر سوخت
زیر بار نخالههای ساختمانی جاسازی شده بود
کشف شد.

نوبت دوم

هدف اکو ،توسعه همکاری با کشورهای جهان است
رییس بنیاد علمی اکو گفت :هدف این نهاد توسعه همکاریهای
علمی و اقتصادی با ســایر کشــورها و همچنین نهادهای برتر
بینالمللی همچون یونســکو است .حسین ســومرو در حاشیه
پنجمین نشست کمیته اجرایی بنیاد علمی اکو در سالن اجالس
معاونت پژوهشــی و فناوری دانشــگاه اصفهان اظهار داشــت:
فعالیتهای زیادی با خــارج از منطقه کشــورهای عضو اکو در

کشورها سبب پیشــرفت آنها خواهد شــد .رییس بنیاد علمی
اکو ،همکاریهای نزدیک بین وزارت علوم و آموزش و پرورش با
این سازمان در کشــورهای عضو را عاملی موثر در نیل به اهداف
دانست و گفت :دستگاههای متولی و مرتبط با علم و فناوری در
کشورها باید به ما کمک کنند تا سیاستها به خوبی در کشورها
پیاده شود.

زلزله در بخشهای گستردهای از ایران از جمله استان اصفهان احساس شد؛

پس لرزههای جنوبی در مرکز

سمانه سعادت
زمین لرزه خوزســتان ،اصفهان را هــم لرزاند؛ هر
چند شــاید واژه «زمین لرزه» برای ما اصفهانیها
نامأنوس باشد؛ اما در سال هزاران بار نقاط مختلف
کشورما میلرزد و البته اغلب آنها را حتی احساس
هم نمیکنیم.
با وجود اینکه خطر زمین لــرزه برای اصفهان کم
است؛ اما احساس لرزش در ســاختمانهای بلند
مرتبه شــهر به دلیل زمین لرزه نســبتا شدید در
مسجد سلیمان خوزستان نشــان داد که زلزله در
سایر مناطق همجوار میتواند برای استان اصفهان
هم تاثیرگذار و خطرناک باشد .بر اساس آمار جهانی،
ایران یکی از پر ریسک ترین مناطق مستعد زلزله
است .از میان  ۱۰شــهر پر جمعیت ایران که بیش
از  25میلیون نفر جمعیت را در خود جای دادهاند،
تنها اصفهان در رده خطر نســبی باالی زلزله قرار
نمیگیرد.
نگاهی به لیست زلزلهها در هفته قبل نشان میدهد
فارس ،کرمانشاه ،بوشهر ،قزوین ،آذربایجان شرقی،
خوزستان ،کرمان ،هرمزگان ،گلســتان و اردبیل
بارها لرزیدهاند .حتی در برزک در نزدیکی اصفهان
نیز زلزله ای با شدت 2/9دهم ریشتر گزارش شده
که البته اغلب ایــن لرزهها به دلیــل اینکه کمتر
از  4ریشتر شــدت دارد ،اصال احساس نمیشود.
کارشناسان زمین شناســی می گویند بیش از 80
درصد شــهرهای ایران در معرض خطر بروز زلزله
هستند.
زمین لــرزهای که دیــروز خوزســتان و چندین

ساله ،آن را به انرژیهای
استان را لرزاند در یکی از
مستعدترین مناطق زلزله
کوچکتر و با شدت کمتر
برخی از شهرستان های نزدیک
در جنــوب اتفــاق افتاد.
تقسیم و آزاد میکند؛ به
اصفهان مانند کاشان ،سمیرم،
اســتادیار گروه مهندسی
همین دلیــل زلزلههای
فریدن و شهرضا پتانسیل
عمران موسســه آموزش
خوزستان چندان نگران
عالــی جهاددانشــگاهی
کننده نیســتند .معاون
لرزه خیزی باالیی دارند
خوزستان در مصاحبه با
آموزشی موسسه آموزش
ایســنا اعالم کرده بود که
عالــی جهاددانشــگاهی
زمین لرزه در خوزستان خطرناک نیست.
خوزســتان همچنین گفتــه بود :با توجــه به آمار
موسســه ژئوفیزیک دانشــگاه تهران ،در سال 96
به گفته نوید ســیاهپلو ،ویژگــی زلزلههایی که در
نزدیک به هشت هزار و  900زلزله به بزرگی بین دو
خوزســتان اتفاق میافتد این است که این زلزلهها
تا سه ریشتر در کل فالت ایران رخ داده است که به
به تعداد زیــاد؛ اما بزرگــی کم اتفاق مــی افتند.
طور عمده در منطقه زاگرس هستند.
زمین به جــای تخلیه یک انــرژی عظیم چندین

تعداد این زلزلهها زیاد ،امــا بزرگی و انرژی آنها کم
است؛اما زلزله دیروز یکی از شدیدترین زلزلهها طی
سالهای اخیر در خوزستان بوده است.
تقریبا راهکار عملیاتی و بودجــه مدون برای زلزله
در ایران وجــود ندارد .خســارتهای جانی زیاد و
خرابیهای گسترده نشان میدهد که هر نوع لرزشی
در ایران میتواند تبعات وخســارتهای غیر قابل
پیش بینی بر جا بگذارد.
در اصفهان اما این خطر میتواند حتی جدیتر هم
باشد طی ســالهای اخیر همواره گفته شده که در
اصفهان احتمال بروز زلزله بسیار کم است؛ اما کم
شدن آبهای زیر زمینی و خالی شدن الیههای بین
گسلها ،احتمال فرونشست و آسیبهای جدی با
هر گونه لرزش خفیف را میتواند به دنبال داشــته
باشد .از سوی دیگر برخی از شهرستان های نزدیک
اصفهان مانند کاشان ،ســمیرم ،فریدن و شهرضا
پتانســیل لرزه خیزی باالیی دارند و زمین لرزه در
این مناطق میتواند به شــهر اصفهــان هم لطمه
وارد کند.
از سوی دیگر بافتهای فرسوده زیاد در مرکز شهر
اصفهان هم میتوانــد با هر لــرزش کوچکی فرو
بریزد .پس با این شــواهد نمیتــوان مدعی بودکه
اصفهان از خطرات ناشــی از زلزله ایمن است و یا
احتمال خطر کمتــری دارد .در ســالهای اخیر
تخریبهای زیســت محیطی و کم آبی در اصفهان
و مناطــق پیرامــون آن تاثیرات ســوئی داشــته
اســت و در صــورت بــروز احتمالی هــر زلزلهای
بایــد انتظار تخریبهای بیشــتر از حــد انتظار را
داشته باشیم.

مدیریت بحران

دادگستری
معاون دادگستری استان بیان کرد:

معاون دادگستری استان اصفهان گفت :برخورد
با پدیده شــوم قاچاق میتواند به حوزه اشتغال
در داخل ،توانمندســازی تولیدکنندگان داخلی
و همچنین به موضوع اقتصاد کمک زیادی کند.
محمدرضا قنبری با اشــاره به برخــورد با قاچاق
کاال و ارز اظهار داشــت :متاســفانه بحث قاچاق
یکی از معضالتی بوده که امروزه جامعه بشــری
با آن رو به رو اســت؛ چرا که قاچاق آسیب زیادی
به تولید و اشــتغال وارد میکند .طبیعی اســت
که برخورد با این پدیده شــوم میتواند به حوزه
اشــتغال در داخل ،توانمندسازی تولیدکنندگان
داخلی و همچنین به موضوع اقتصاد کمک زیادی
کند .معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم
دادگســتری اســتان اصفهان ،پیرامون فعالیت
کمیسیون مبارزه با قاچاق تصریح کرد :در استان
کمیسیونی تحت عنوان برنامهریزی ،هماهنگی
و نظارت بر مبارزه قاچاق کاال و ارز تشــکیل شده
که ذیل این کمیســیون چندیــن کارگروه نظیر
کارگروه پیشــگیری از قاچاق کاال و ارز قرار دارد

که بر اســاس قانون مبارزه با قاچــاق کاال و ارز،
مدیریت و ریاست این کارگروه با معاون اجتماعی و
پیشگیری از وقوع جرم است .وی افزود :در جلسات
مربوط به کمیسیون برنامهریزی به صورت منظم
شرکت داریم چرا که یکی از اعضای آن رییس کل
دادگستری استان بوده و هدف این کمیسیون نیز
هماهنگی ،برنامهریزی و نظارت بر مبارزه قاچاق
کاال و ارز است.

حریق در  43هکتار از پوشش گیاهی اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت :حدود
 2میلیون هکتار از اراضی در غرب ،جنوب ،شــمال
و مرکز استان مســتعد وقوع حریق هستند.منصور
شیشهفروش اظهار کرد :از ابتدای سال تاکنون 16
مورد وقوع حریق در مراتع استان اتفاق افتاده که 43
هکتار از پوشش گیاهی را طعمه آتش کرده و آخرین
آنها روز جمعه در بوئین و میاندشت رخ داد.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان خاطرنشان
کرد :حدود  6میلیون و  300هــزار هکتار مرتع در
ســطح اســتان اصفهان داریم که در پایش انجام
شــده حدود  2میلیون هکتــار از آنهــا در غرب،
جنوب ،شمال و مرکز استان مســتعد وقوع حریق
هستند.وی تصریح کرد :بارشهای بهاری در سراسر
کشور و استان اصفهان باعث تقویت پوشش گیاهی
شــد که این پوشــشها با آغاز فصل گرما خشک و
مستعد آتشسوزی شدند.
مدیرکل مدیریت بحران اســتان اصفهان در تبیین
منشأ آتشسوزیها بیان عنوان کرد :در برخی موارد
دلیل آتشســوزی ،عوامل طبیعی مانند رعد و برق

آگهی مزایده
اســناد مزایده تا پایان وقت اداری روز دوشــنبه مورخ  98/04/24به امور
قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند.
شــرکت کنندگان در مزایده باید  5درصد قیمت پایه یکســال هر جایگاه:
( -1جایگاه  CNGواقع در بلوار شورا به مبلغ  240/000/000ریال و جایگاه
 CNGواقع در کمربندی جنوب شهر به مبلغ  210/000/000ریال) را به
صورت جداگانه بعنوان ضمانت شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه معتبر
بانکی و یا واریز به حساب شماره  104544150002سپرده شهرداری نزد
بانک ملی ایران شعبه نجف آباد ارائه نمایند.
ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اســناد مزایده
مندرج است
تذکر :شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات
مختار می باشد.

محمد مغزی نجف آبادی -سرپرست شهرداری نجف آباد
ZAYANDE ROUD NEWSPAPER
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و بادهای گرم تابســتانی است و گاهی سهلانگاری
خانوادههایی که برای تفریح به طبیعت رفتهاند در
خاموش کردن آتش ،انداختن ته سیگار و بطریهای
شیشــهای عامل آتشســوزی در مراتع میشود.
وی افزود :در بررســیهای انجام شده بیاحتیاطی
گردشگران عامل  95درصد حریقها در مراتع بوده
که در تعطیالت آخر هفته و در ســاعات  12تا 18
اتفاق میافتد.

معاون وزیر علوم مطرح کرد:

صرفهجویی  ۱۰۰میلیون ورق
کاغذ با ممنوع شدن چاپ
پایاننامهها
معــاون وزیر علــوم گفــت :ممنوعیت چاپ
پایاننامههــا و گزارشهــای علمی توســط
دانشــگاهها و موسســات آمــوزش عالــی به
صرفهجویی مالی و کاهش وابستگی کشور به ارز
بهویژه در شرایط تحریم کمک شایانی میکند.
محمد تقی نظرپور به اهمیــت این موضوع در
کمک به حفظ محیط زیست اشاره کرد و گفت:
چنانچه تعداد تقریبی ســاالنه پایاننامههای
کشــور حدود  200هزار عدد و تعداد صفحات
هر پایاننامه به طور متوسط  100صفحه و در
پنج نســخه تکثیر شــود؛ با حذف کاغذی این
پایاننامهها ،حداقــل یکصد میلیون ورق کاغذ
 A 4صرفهجویی خواهد شد .وی به پیشگامی
دانشگاهها و موسسات پژوهش و فناوری در این
زمینه اشاره کرد و گفت :این اقدام به همراه سایر
اقداماتی که موسســات آموزش عالی طی چند
سال گذشته در حوزه مدیریت سبز انجام دادهاند،
بسیار با اهمیت است و دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی باید حذف تدریجی ظروف پالســتیکی و
یکبار مصرف را نیز آغاز کنند.

راه اندازی دفتر سرمایه گذاری فناورانه دانشگاه اصفهان
با امضای تفاهم نامه جذب سرمایه و بهره مندی از آن در دانشگاه اصفهان ،دفتر سرمایه گذاری فناورانه
در این واحد دانشگاهی راه اندازی شد.
هوشنگ طالبی ،رییس دانشگاه اصفهان گفت :این تفاهم نامه همکاری با محوریت تقویت مباحث علمی،
پژوهشی همچنین جذب ســرمایه و بهره مندی از آن در دانشــگاه اصفهان به منظور تولید محصوالت
فناورانه با هدف رفع مشکالت کشور طی  9ماده بین دانشــگاه اصفهان به نمایندگی ولی ا ...میرخانی،
معاون اداری ومالی این دانشــگاه و احمد ورد ،مجری طرح از کانون کارآفرینی استان اصفهان منعقد و
امضا شد.کوفیگر ،مدیر مرکز رشد و کارآفرینی اســتان اظهار کرد :در این دفتر زمینه مذاکرات سرمایه
گذاران و فناوران با هدف تعامل موثر و ایجاد هم افزایی در ارتقای درجه فعالیتهای فناورانه با حمایت
سرمایه گذاران دولتی و خصوصی فراهم میشــود.وی افزود :تخصیص بهره مالکانه به دانشگاه اصفهان
از محل قراردادهای منعقده در این دفتر از جمله ویژگیهای دفتر ســرمایه گذاران فناورانه دانشــگاه و
شرکتهای دانش بنیان مرکز رشد دانشگاه ،از جمله فناوران مخاطب این دفتر خواهد بود.

zayanderoud8108@gmail.com

 ۱۱۶سایت قمار و شرط بندی
در اصفهان شناسایی شد
رییس پلیــس فتــای اصفهــان گفــت :طی
ســه ماهه نخســت ســال جــاری در مجموع
 ۱۱۶ســایت قمار و شــرط بنــدی در اصفهان
شناســایی و اقدامــات الزم برای مقابلــه با آنها
انجام شد .سرهنگ ســید مصطفی مرتضوی با
بیان اینکــه جرائــم اینترنتی خــاص در قالب
طرحهای عملیاتی متمرکز شناسایی میشوند،
اظهار داشــت :در سه ماه نخست ســال جاری
بــا رشــد  ۹درصدی کشــف جرائــم اینترنتی
مواجه بودیم .وی افزود :ایــن  ۹درصد موفقیت
در جــرم یابــی در زمینــه شناســایی جرائم
اینترنتــی از قبیــل ســایتهای قمار ،شــرط
بندی ،فیشینگ ،اســکیمر یا همان کپی کننده
کارتهای اعتباری ،رمالی ،دعانویســی ،فروش
داروهای غیرمجاز و مشروبات الکلی بوده است.

اعزام  6هزار و  760اصفهانی
به سرزمین وحی از  24تیر

رییس دانشگاه اصفهان خبر داد:

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

مدیرکل امــور فرآوردههای گیاهی ،ســنتی و
مکمل سازمان غذا و دارو گفت :واردات داروهای
طبیعی در سال گذشــته از  ۲۲میلیون یورو به
کمتر از هفت میلیون یورو ،یعنــی به کمتر از
یک سوم کاهش یافت .مهناز خانوی در این باره
اظهار کرد :این در شرایطی است که سال گذشته
واردات مواد اولیه داروهای طبیعی افزایش داشته
است.وی ادامه داد :واردات مواد اولیه داروهای
طبیعی شامل مواد بومی نمیشود به طور مثال
کســی واردات عصاره نعناع انجــام نمیدهد و
فرآوردههایی مانند زنجبیل که امکان کشــت
آن را نداریم ،وارد میشــود .خانوی اضافه کرد:
طبق اعالم تولیدکنندگان فرآوردههای طبیعی
در جلســات وزارت کشاورزی ،ســال  ۹۷سال
خوبی برای این صنعت بــوده و تولیدات چهار
ماهه امسال نشان میدهد که سال  ۹۸نیز بهتر
است .خانوی افزود :واردات مکمل ،فرآوردههای
آرایشی و بهداشــتی و داروهای طبیعی تقریبا
ممنوع اســت و تولیدکنندگان هوشــمند این
فرصت را دارند تولید خود را گسترش دهند.

رییس پلیس فتای استان :

مدیرکل مدیریت بحران استان اعالم کرد:

فعالیت ویژه کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال در دادگستری

شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره  98/835مورخ
 98/03/20شورای محترم اسالمی شــهر نسبت به واگذاری اجاره یکساله
دو جایگاه  CNGمتعلق به شهرداری نجف آباد به بخش خصوصی با قیمت
پایه جایگاه واقع در بلوار شورا با اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ 400/000/000
ریال و قیمت پایه جایگاه کمربندی جنوب شهر با اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ
 350/000/000ریال به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید.
شرکت کنندگان باید دارای شرایط:
الف) صالحیت ،سابقه و گواهینامه های الزم در خصوص موضوع مزایده از
مراجع ذیصالح ،ب) دفتر کار مرکزی شــرکت در محدوده استان اصفهان
ج) اسناد و مدارک ثبتی شرکت صادره از اداره ثبت اسناد و امالک استان
اصفهان باشند.
از افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت
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حال انجام است و افزایش مناسبات با ســازمانهای بینالمللی
و کشورهای پیشــرفتهای مانند فرانسه در دستور کار قرار دارد و
بخشی از آن در حال اجراست.
وی هدف از افزایش مناسبات یاد شده را ارتقای علمی کشورهای
عضو اکو ذکر کرد و افزود :هدف ما کمک به کشــورهای توسعه
یافته اســت و در ایــن زمینه میدانیــم که ارتقــای علمی در

مدیرکل امور فرآوردههای گیاهی،
سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو:

واردات داروهای طبیعی به
یک سوم کاهش یافته است

رییس بنیاد علمی اکو در اصفهان:

ناجا
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان خبر داد:

5
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مدیر اداره حج و زیارت اســتان اصفهان گفت:
از اســتان اصفهان  6هزار و  760نفر در قالب
 47کاروان راهــی ســرزمین وحــی خواهند
شــد.غالمعلی زاهدی اظهار کرد :کاروانهای
مدینه بعد اســتان اصفهان از  24تا  29تیر و
کاروانهای مدینه قبل از  4تــا  9مرداد اعزام
خواهند شد ،عوامل اجرایی استانها همزمان
با زائران اعزام میشــوند و فقط عوامل ستادی
قبل از دیگران از مرکز اعزام و مستقر خواهند
شد .وی ،شائبه کارشــکنی مقامات سعودی را
رد و خاطرنشــان کرد :گروههای ستادی اعزام
شده از ایران مشکل خاصی را گزارش نکردهاند.
زاهدی در تشــریح ممنوعیتهای اعالم شده
از سوی ســعودیها بیان کرد 14 :مورد اقالم
دارویی ممنوعه که بیشتر آنها اعتیادآور هستند
به کاروانها ابالغ و اطالعرسانی شده است.مدیر
اداره حج و زیارت استان اصفهان تصریح کرد:
آموزشها ،معاینات پزشکی و اقدامات اجرایی
مورد نیاز انجام شــده و روادید زائران در حال
صدور است.

فوتبال جهان

6

برزیل جوایز کوپا آمه ریکا
را درو کرد
رقابتهای کوپا آمه ریکا به پایان رســید
و تیــم ملی فوتبــال برزیل میزبان این
رقابتها توانســت
در دیدار فینال،
پرو را با نتیجه
ســه بــر یک
شکســت دهد
و جــام قهرمانی
را باالی سر ببرد.
برزیل به عنوان قهرمان این رقابتها همه
جوایز را نیز به دســت آورد .دنی آلوس،
کاپیتان باتجربه برزیلیهــا در حالی که
 35سال سن دارد ،توانست عنوان بهترین
بازیکن جام را به دســت آورد .آلیســون
بکر ،سنگربان نام آشنای برزیل که در 6
دیدار تنها یک گل دریافت کرد به عنوان
بهترین دروازهبان جام انتخاب شد .اورتون
نیز مشترکا به همراه پائولو گریرو با زدن
سه گل عنوان بهترین گلزن جام را کسب
کردند و اما جایزه بازی جوانمردانه هم به
برزیل رسید ،چرا که این تیم در مجموع
این رقابتها کمتریــن کارتهای زرد و
قرمز را دریافت کرد.

رئالمادرید و جبران
هزینه خرید «ادن هازارد»
تیم رئال مادرید در فصل نقل و انتقاالت
خریدهای خوبی انجام
داده اســت که بی
شــک مهمترین
خرید تیم رئال
مادریــد ،انتقال
 100میلیــون
یورو ستاره بلژیکی
و سابق چلســی بوده است .اما
جالب اینجاست که کهکشانیها در زمینه
فروش بازیکن نیز تا بــه حال فوق العاده
عمل کردهاند و درآمد زیادی از این مسیر
داشــتهاند .انتقال متئو کواچیچ ،هافبک
کروات رئال مادرید بــا مبلغ  45میلیون
یورو به چلسی قطعی شد ،آنها از فروش
مارکــوس یورنته بــه اتلتیکومادرید 30
میلیون یورو درآمد کسب کردند و رفتن
تئو هرناندز به میالن و رائول دی توماس
به بنفیکا هر کدام  20میلیون یورو برای
آنها آورده مالی داشــته تــا درآمد 115
میلیون یورویی از فــروش این  4بازیکن
حاصل شود.

دورخیز پلنگ جویبار برای هتتریک در نورسلطان
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ادعای رییس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان؛

در حاشیه

یک ریال هم بودجه نگرفته ایم

سمیهمصور
مراســم تجلیل از برترینهای هیئت بدنسازی و
پرورش اندام اســتان اصفهان و رونمایی از کتاب
 4444شامگاه یکشــنبه با حضور مدیران ورزش
استان و نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای
اسالمی در ســالن شــهروند اصفهان برگزار شد.
رییس هیئت بدنســازی و پرورش اندام اســتان
اصفهان در این مراسم با اشاره به کتاب  4444که
اشارهای دارد به چهارسال فعالیت هیئت با بیش از
 40دستاورد 400 ،برنامه و  4000مطلب و تصویر
که توسط هیئت تهیه شــده است ،اظهار کرد :این
کتاب یک شاهکار اســت که در آن مجموعهای از
عکسهای قهرمانان این رشته ورزشی از دهه 30
تا به امروز وجود دارد که تمــام هزینههای تهیه و
نشر این کتاب توسط اسپانسر پرداخت شده است.
حسین یار محمدیان با بیان اینکه روز  24تیرماه،
آخرین روز رســمی کارش در هیئت بدنســازی و
پرورش اندام استان اصفهان است ،افزود :از همان
ابتدای ورود به هیئت تا به امروز تمام سعیام را بر
اســتفاده از تمام ظرفیت افراد حاضر در این رشته
گذاشــته و در طول این چهار ســال از انجام هیچ
برنامهای که در راستای رشد و پیشرفت این رشته
باشد ،کوتاهی نکردهام.
وی در ادامه به عملکرد چهارساله هیئت بدنسازی
و پرورش اندام استان پرداخت و گفت :این هیئت
طی چهار سال گذشته رشد بســیار باالیی داشته
که کســب  200کاپ قهرمانی در ســطح کشور
و  20عنــوان قهرمانی در آســیا و جهان به خوبی
گواه این مسئله اســت .رییس هیئت بدنسازی و
پرورش اندام اســتان اصفهان با بیــان اینکه تمام
این آمار بر اســاس اســناد اســت ،افزود :با توجه
به برگــزاری برنامههای مختلــف و دورههایی که
داشتیم در بخش درآمدزایی بســیار موفق عمل
کردیم و از هیئتهایی هستیم که تمام هزینههای
اعزام تیمها کــه هر اعزام بین  10تــا  20میلیون
تومان اســت توســط هیئت پرداخت شده است.

در بحث مالی و درآمد در
برخوردار است
و
شــرایط خوبی هستیم
معاون توسعه ورزش اداره
آموزش هیئت استان اصفهان با کل
مدت
تا کنون طــی این
کل ورزش و جوانان استان
کشور برابری میکند چراکه از
اصفهان نیز در ادامه این
 4ســال یک ریال از هیچ ظرفیت تمامی نیروهای انسانی صاحب
مراسم با بیان اینکه رییس
سازمان دولتی نگرفتهایم .نظر در این هیئت استفاده شده است
یارمحمدیان با اشــاره به
هیئت بدنسازی و پرورش
اینکه در گذشته تنها یک
اندام اســتان از نیروهای
تیم در رشته مچاندازی داشتیم ،خاطرنشان کرد:
کارآمد در این هیئت استفاده کرده و موفقیتهای
در حال حاضر در تمامی رشتهها در تمام ردههای
کســب شــده حاصل کار تیمی بوده است ،اظهار
سنی ،تیم داریم و در تمام مسابقات سکوهای اول
کرد :این هیئت در ســالهای  94تا  96هیئت اول
برای مچ اندازان اصفهانی است .وی اضافه کرد :در
یا دوم کشــور بوده و به احتمال فراوان با توجه به
پاور لیفتینگ بین سه تیم اول کشور هستیم و در
عملکردش در ســال  ، 97رتبه نخســت کشور را
مسابقات قویترین مردان ایران تیم اصفهان سال
کسب میکند.
گذشته در کرج که خاستگاه اصلی این رشته است
علیرضا امنیازاده افزود :به تازگی مقرر شده 4000
و قهرمانان زیادی دارد ،توانست به قهرمانی برسد.
نفر از سربازان نیروهای مسلح را آموزش دهیم تا با
یار محمدیان تصریح کرد :در بحث آموزش عملکرد
کسب مهارت ،پس از پایان دوران خدمت مقدس
باالیی داشــتیم و آموزش هیئت استان اصفهان با
سربازی بتوانند از مهارت خود استفاده کنند .قطعا
کل کشور برابری میکند چراکه از ظرفیت تمامی
هر شغلی راهاندازی میشود برای دولت بار مالی به
نیروهای انسانی صاحب نظر در این هیئت استفاده
همراه دارد و ممکن است آلودگی صوتی یا زیست
شده است.
محیطی نیز ایجاد کند؛ اما در بخش ورزش اینطور
ورزش از ظرفیت بزرگی برای اشتغال زایی
نیست .وی با اشاره به وجود  1470باشگاه ورزشی

مهاجم خوزستانی ،سپیدرودی شد

رضا درویشــی ،مهاجم اندیمشکی که ســابقه عضویت در تیمهای
استقالل اهواز ،فوالد نوین ،نفت مسجدسلیمان ،بادران ،ملوان انزلی و
استقالل خوزستان را داشته به سپیدرود رشت پیوست .سپیدرود پیش
از این موفق شده بود تا با پویا نزهتی و میثم فردوسی از فصل گذشته
تمدید قرارداد کند و با مهیار نوری ،میالد توالیی ،محمد روشندل،
ایمان شوریابیو ...به عنوان بازیکنان جدید قرارداد ببندد.

ادعای کونته؛

«ایکاردی» و «راجا» را
باشگاه نخواست!
باشگاه اینتر در تابستان تصمیم عجیبی
گرفــت .این باشــگاه
ایتالیایی آنتونیو
کونتــه را بــه
عنوان سرمربی
جدیــد خــود
انتخــاب کرد و
مائورو ایــکاردی و
راجا ناینگــوالن از بهترین
و سرشــناسترین بازیکنــان خود را در
فهرست فروش قرار داد .سرمربی جدید
اینتر تاکید کــرد که او نقشــی در قرار
دادن ایکاردی و ناینگوالن در فهرســت
فــروش نداشــته اســت.کونته گفت:
«باشگاه مد تهاست که این دو بازیکن
را نمیخواهد و من نقشی در این تصمیم
نداشتم .نمیتوانســتم مخالفتی داشته
باشم چرا که باید باشگاه با سرمربی تیم
یکی باشــند و اختالفی میان آنها وجود
نداشته باشــد ».او درباره دلیل انتخاب
اینتر گفت« :تصمیم سختی بود؛ اما من
عاشق چالش هستم».

نوبت اول

پیشنهاد سردبیر:
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هنوز لیگ برتر فوتســال ایران به هفته دوم نرســیده که گالیهها از اتفاقات حاشــیهای شــروع
شده اســت .حمید بی غم ،ســرمربی تیم گیتی پســند که با این تیم به دنبال قهرمانی در لیگ
برتر اســت ،بعد از تساوی مقابل هایپر شــاهین شــهر ،از اتحاد افرادی علیه تیمش صحبت کرد؛
افــرادی منفعتطلــب که حرفشــان این اســت« :یــا ما در تیــم باشــیم ،یا تیمــی وجود
نداشته باشد».
این افراد نه تنها در فضای مجازی اقدام به جوســازی و توهین به اعضای تیم کردهاند که حتی در
اقدامی عجیب با بعضی از بازیکنان تیم ارتباط گرفته و به آنها هم ناسزا گفتهاند .آنها که با بوقچیها
هم ارتباطات خوبی دارند ،بعید نیست در هفتههای آینده سکوها را هم به دیگر ابزارشان برای فشار
به تیم تبدیل کنند.
فوتسال ایران طی سالهای گذشته اتفاقات حاشیهای از این دست کم نداشته است .از توهین روی
سکوها به بازیکنان داخل زمین که دیگر به عادت تبدیل شده تا کتک کاری تماشاگران و تیمهای
میهمان؛ از تماسهای مشکوک قبل از بازیهای حساس تا پرتاب بطری و اشیا به داخل زمین .تمام
این مشکالت حاشیهای در شرایطی تکرار میشــود که هنوز مشکل حق پخش فوتسال حل نشده
و باشــگاهها توان مالی کافی برای پرداخت قراردادها را ندارند .از نظر سخت افزاری و فرهنگی هم
مشکالت متعددی گریبانگیر فوتسال است.
در این شــرایط انتظار میرود حداقل بعضی از مربیانی کــه خارج از گود نشســتهاند و بعضی از
پیشکسوتانی که تمرکزشان را روی تخریبها گذاشتهاند ،اجازه بدهند فوتسال نفس بکشد و در این
تنگنای مالی ،مسیر خودش را برود.

آگهی مزایده عمومی مرحله اول

این شهرداری در نظر دارد به استناد به صورتجلسه مورخ  98/02/26شورای اسالمی شهر نسبت به برگزاری مزایده عمومی و فروش 5
پالک با کاربری مسکونی اقدام نماید متقاضیان می توانند تا تاریخ  98/05/06جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه نمایند.
آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  1398/05/07میباشد.
تاریخ بازگشایی پاکتها  98/05/09خواهد بود.
شهرداری در رد و یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.
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در اســتان اصفهان گفت :اگر در هرکــدام از این
باشگاهها به طور متوسط  5نفر به طور ثابت مشغول
بهکار باشــند ،به رقم قابلتوجهی از اشتغالزایی
میرسیم و این موضوع نشان میدهد ورزش از چه
ظرفیت بزرگی برای اشتغالزایی برخوردار است.
اصفهان در رشتههای گوناگون ورزشی
پتانسیل باالیی دارد
ناهید تاج الدین ،نماینده مردم اصفهان در مجلس
شورای اسالمی که یکی از میهمانان مراسم تجلیل
از برترینهای هیئت بدنســازی و پــرورش اندام
استان بود ،از اهمیت ورزش برای سالمتی و تزریق
نشاط برای جامعه ســخن گفت و افزود :باتوجه به
شرایط امروز کشور و مشکالت معیشتی و اقتصادی
مردم ،خوشبختانه ورزشکاران با افتخار آفرینی در
رشتههای مختلف ورزشی مردم را شاد میکنند.
وی ادامه داد :صفات ارثی و محیطی ،سبک زندگی
ما را با توجه به شرایط میسازند ،درست است که
نمیتوان در صفات ارثی و ژنتیک دخالتی داشت؛
اما در صفــات و عوامل محیطــی میتوان دخالت
داشت و شــرایطی که موجب شــیوع بسیاری از
بیماریهــای قلبی-عروقی ،دیابت و  ...میشــود
را کنترل کرد .بســیاری از این بیماریها در زنان
بیشتر است و با توجه به شرایطی که برای فعالیت
زنان مناسب نیســت ،فرصت کافی برای فعالیت را
به آنها نمیدهد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی،
اضافه کــرد :آمار نشــان میدهد افســردگی در
بانوان بیشــتر از مردان اســت که در این راســتا
امیدواریم مسئوالن به حضور بانوان در عرصههای
مختلف ورزشــی اهمیت بیشــتری دهند و نگاه
ویژهتری به این مقوله داشــته باشــند .تاج الدین
در پایان خاطر نشــان کرد :اصفهان در رشتههای
گوناگــون ورزش پتانســیل باالیــی دارد و حیف
اســت که مدیران این ظرفیت را نبیننــد و از آن
اســتفاده نکنند .امیــدوارم این اتفــاق رخ دهد و
ورزشــکاران اصفهانــی همــواره در جایگاههای
ملی و بینالمللی قرار گیرند.

مدافع ایرانی دیناموزاگرب به خاطر مصدومیت یک و نیم ماه از میادین
دور خواهد بود .سایت « »Vecernjiکرواســی خبر داد که صادق
محرمی ،مدافع دیناموزاگرب در اردوی تدارکاتی اســلوونی مصدوم
شده و به مدت  4تا  6هفته خانه نشین شده است .او برای حضور در
پستش خط دفاع دیناموزاگرب با پینتو و استویانوویچ رقابت تنگاتنگی
دارد و باید برای حضور در ترکیب اصلی تالش زیادی کند.

02

دقیقترین بازیکن لیگ هجدهم

اجازه بدهید فوتسال نفس بکشد!

م الف525376:

zayanderoud8108@gmail.com

نیایی توافق میکنیم!

عکس روز

به بهانه گالیه سرمربی گیتی پسند؛

شهرداری نصرآباد

لژیونر پرسپولیسی ،خانهنشین شد

اولتیماتوم سپاهانیها به آقای گل لیگ؛

مهدی مهدیپور از تراکتورسازی با میانگین دقت پاس  ،٪90دقیقترین پاسها را در لیگ
هجدهم داده است .مهدیپور در اولین هفته نیمفصل دوم دقت پاس  ٪۹۷را ثبت کرده بود
که آماری فوقالعاده برای لیگ برتر است.

مدیرعامل باشگاه سپاهان در تازهترین اظهارنظر
خود ،توضیحاتی را در مورد وضعیت تمدید قرار
داد با مهاجم برزیلی فصل گذشته طالییپوشان
بیان کرد .مسعود تابش در خصوص روند مذاکرات
با کیروش اســتنلی گفت :یکیاز گزینههای ما
کیروش استنلی است و از ما برای تصمیمگیری
فرصت خواسته است .تابش در گفتوگو با روابط
عمومی باشــگاه ســپاهان اضافه کرد :کیروش
عنوان کرده اگر به ایران بیایم در ســپاهان بازی
میکنم؛ اما اگر تا این زمان به ما پاسخ ندهد قطعا
با گزینه بعدیمان توافق میکنیم.

زندگی کارمندی لژیونر
استقاللی در ترکیه!
اللهیار صیادمنش ،مهاجم فصل قبل اســتقالل
این روزها دوران جدیدی از فوتبالش را آغاز کرده
اســت .او از روزی که با باشگاه فنرباغچه قرارداد
بسته ،طبق قوانین این باشگاه حرفهایتر از قبل
زندگی میکند .اللهیار صیادمنش که در استقالل
با محدودیتهای خاصی برای مصاحبه با رسانهها
مواجه بود ،در باشگاه جدیدش اصال حق مصاحبه
کردن خارج از هماهنگیهای مربوطه با باشگاه را
ندارد .او در قراردادش زیر برگهای را امضا زده که
همه این محدودیتها در آن لحاظ شــده است.
باشــگاه برای اللهیار یک آپارتمان اجاره کرده؛
اما او هر روز صبح مانند یک کارمند راهی محل
باشگاه میشود و تا عصر از آن خارج نمیشود .او
حتی صبحانهاش را هم در باشــگاه میخورد و
وعدههای بعدی ناهار و میان وعدههایش را هم
مهمان فنرباغچه است.

منهای فوتبال
شناگر اصفهانی:

هدف من کسب سهمیه المپیک
توکیو  2020است
شــناگر اصفهانی تیم ملــی در خصوص آخرین
وضعیت خود اظهار داشــت :هدف من کســب
ســهمیه المپیک توکیــو  2020خواهد بود و
کمیته فنــی در حال رایزنی برای اعزام بیشــتر
به مسابقات مختلف است .علیرضا یاوری افزود:
اگر در مسابقات بیشتری شرکت کنیم ،آمادگی
بهتری کســب خواهیم کرد ،شــانس کســب
سهمیه المپیک داریم ،همه تالش خود را انجام
میدهیم و امیدوارم که ورودی بگیریم و نیازی به
وایلدکارت نداشته باشیم.
وی در خصوص مســابقات  openکرواسی نیز
عنوان داشت :شرایط مسابقات و میزبانی خوب
بود و در اکثر مادهها فینالیســت شدیم؛ روز اول
در  200متر آزاد شنای خوبی کردم و موفق شدم
رکورد ملــی را کاهش دهم .یاوری با اشــاره به
حمایتهای فدراسیون شنا گفت :حمایتهای
خوبی از سوی فدراسیون شــنا بعد از بازیهای
آسیایی صورت گرفته اســت؛ برنامه وجود دارد
که این حمایتها بهتر شود و ملیپوشان نیز تمام
تالش خود را میکنند تا جــواب این حمایتها
را بدهند.

دورخیز پلنگ جویبار
برای هتتریک در نورسلطان

بازیکن استقالل در راه سپاهان؟
آرمین سهرابیان ،مدافع مغضوب استقالل که توسط آندرهآ استراماچونی از این تیم کنار گذاشته و مازاد
اعالم شده است باید در فرصت کوتاه باقی مانده ،تیم فصل آینده خودش را مشخص کند .البته برخی از
عوامل باشگاه استقالل در تالش هستند تا مشکل را حل کرده و با گرفتن رضایت سرمربی ایتالیایی مجوز
بازگشت او به این تیم را بگیرند ولی اینطور به نظر میرســد که باید کار سهرابیان را با آبیها تمام شده
دانست .شنیده میشود سهرابیان در تالش است تا به تیم سابق خود یعنی سپاهان برگردد و در صورت
قطعی شدن جداییاش از استقالل ،کادرفنی سپاهان هم روی او نظر مثبت دارد .سپاهان سیاوش یزدانی
و خالد شفیعی را از دست داده و تنها ولسیانی را در پست دفاع میانی جذب کرده و با اینکه برنامهای برای
جذب دفاع نداشت ولی فرصت ایجاد شده برای بازگشت سهرابیان یک توفیق اجباری برای این تیم است.
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رضا یزدانی که با  ۳۴سال ســن هنوز هم انگیزه
دوران جوانــیاش را دارد ،با نظــر کادرفنی تیم
ملی در انتخابی حاضر شد و توانست رقیب خود
را شکست دهد .حاال پلنگ جویبار نفر اول وزن
 ۹۷کیلوگرم محسوب میشود و از شانس باالیی
برای اعزام به مسابقات جهانی  ۲۰۱۹برخوردار
است .در واقع اگر اتفاق خاصی طی دو ماه پیش
رو رخ ندهد ،یزدانی بعد از چند ســال بار دیگر
طعم حضور در جهانی را خواهد چشید .کاپیتان
تیم ملی کشــتی آزاد ایران که برای رسیدن به
مدال المپیک به تشک برگشــته ،ماههاست که
در اردوی تیم ملی تمرینات ســنگینی را پشت
سر میگذارد و همچنان با انگیزه به کارش ادامه
میدهد.
رضا یزدانی قبــا دو بار در ســالهای  ۲۰۱۱و
 ۲۰۱۳توانســته روی ســکوی قهرمانی جهان
بایستد و حاال بعد از  ۶سال بازهم سودای قهرمانی
در ســر دارد .این بار در شــهر نورسلطان کشور
قزاقســتان پلنگ جویبار میتوانــد هت تریک
طالیی خود در مســابقات جهانی را تکمیل کند
و با روحیهای مضاعف به استقبال المپیک برود.
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معاون خدمات شهری شهردار:

چهره ها

فضای امن شهری را در راستای ارتقای ایمنی توسعه دهیم

تاکید استاندار در نشست با رییس
سازمان مدیریت بحران کشور؛

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان اظهارکرد :در کالنشهر
اصفهان با وجود بیش از دو میلیــون نفر جمعیت و  ۲۰۰محله با
تراکم زیاد ،همچنین افزایش روند مهاجرت ،تهدید مراکز بالقوه
خطرناک صنعتی و غیرصنعتی ،بافت ســنتی و وجود بازارهای
قدیمی ،فرسودگی تاسیســات ،وجود ترافیک در هسته مرکزی
شهر در صورت وقوع حادثه ،دارا بودن شــرایط کوهستانی و ...

اصفهان ستیزی را کاهش دهید
اســتاندار اصفهان در جلسه شــورای هماهنگی
مدیریت بحران استان با اشــاره به اینکه مهمترین
مسئله استان آب است ،گفت :ریال به ریالی که برای
حل مشکالت به اصفهان پرداخت شود یک ارزش
افزوده برای کشور است .عباس رضایی افزود :در این
روزها برخی محلهها  ۴۸ساعت است که با کمبود و
قطعی آب روبهرو هستند .جاری شدن آب رودخانه
با فرآیندی نفسگیر و انرژی بر برای کشت کشاورزان
مجدد جاری شده است .استاندار اصفهان خواستار
حل قطعی مشکالت آب در استان شد و گفت :انتظار
کمک عملی از مرکز و مدیریت بحران کشور برای
حل مشکالت آبی استان هستیم .عباس رضایی با
اشاره به مشکالت خشکســالی در اصفهان خطاب
به رییس ســازمان مدیریت بحران کشــور گفت:
ناژوان -ریه اصفهان -در حال نابودی است ،خواهش
میکنیم اصفهان ستیزی را کاهش دهید.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری:

زلزله خوزستان در اصفهان
خسارت نداشت

مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با
اشــاره به زلزله احساس شــده در اصفهان ،اظهار
داشــت :از آنجایی که فاصله هوایی بین اســتان
اصفهان و اســتان خوزســتان بین  150تا 200
کیلومتر است ،عدهای از هماســتانیها لرزشی را
در ساختمانهای خود احســاس کردند .منصور
شیشهفروش افزود :براساس بررسیهای به عمل
آمده این زلزله در اســتان اصفهان هیچ خسارتی
نداشته و در حد احساس تکان و لرزش در بعضی
از ساختمانها به علت نزدیک بودن فاصله هوایی
دو استان به یکدیگربوده است .وی با بیان اینکه به
استان خوزستان در امر امدادرسانی اعالم آمادگی
کردهایم ،گفت :ما آماده امدادرسانی به این استان
در صورت اعالم نیاز هستیم.

رییس شورای اسالمی شهر:

واحدهای تجاری سینما
همایون را به مزایده میگذاریم
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در خصوص
آخرین وضعیت ساخت تئاتر شــهر اظهار کرد:
واحدهای تجاری ســینما همایــون متعلق به
شهرداری است؛ اما ساختمان سینما در انتهای
این زمینهــای تجاری متعلق بــه حوزه هنری
است ،شهرداری قصد داشت تاالر بزرگ شهر را
در این زمین به بهرهبرداری برســاند و برای این
امر پیشنهادهایی را به حوزه هنری داد که مورد
قبول واقع نشد.
فتح ا ...معین تصریح کرد :شــهرداری به حوزه
هنری پیشــنهاد داد کــه زمین ســینما را به
شهرداری واگذار کند و به ازای آن در هر نقطه از
شهر حتی  1.5برابر قیمت زمین سینما همایون
زمینی به حوزه هنری واگــذار کند که البته این
پیشنهاد مورد قبول حوزه هنری واقع نشد.
وی یادآور شــد :بخش تجاری این مجموعه که
متعلق به شهرداری است به مزایده خواهد رسید
و بخشی که متعلق به حوزه هنری است نیز توسط
این نهاد مورد بهره برداری قرار میگیرد.

ایجاد وحدت رویه و مدیریت واحد شهری در مدیریت بحرانهای
طبیعی و غیرطبیعی ،الزامی است .حســین امیری با بیان اینکه
اقدامات پدافند غیرعامل در شهرســازی نتایــج مهمی از جمله
افزایش ایمنی شهر و شهروندان در برابر تهدیدات ،کاهش تلفات
جانی ،کاهش خسارات ســاختمانی و تاسیسات شهری ،کاهش
هزینههای بازسازی و مرمت شهر در شرایط بحرانی را در بر دارد،

افزود :در برنامهریزی شــهرها ،آگاهی از مسائل پدافند غیرعامل
ضروری اســت و باید مناطق آســیبپذیر در زمان بروز بحران
شناســایی شــود .وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل یک مقوله
پیشگیرانه برای تسهیل در مدیریت بحران و شناسایی تهدیدات
غیرطبیعی است ،ادامه داد :ایجاد و توسعه فضای امن شهری از
مهمترین راهبردها برای ارتقای سطح ایمنی شهر است.

شهردار اصفهان خطاب به رییس سازمان مدیریت بحران کشور:

آتش نشانی اصفهان به حمایت و تجهیزات و اعتبار مالی بیشتری نیاز دارد
مانور بزرگ سازمان آتش نشانی و
خدمات ایمنی شهرداری با هدف
افزایــش آمادگــی جســمانی نیروهــا و نمایش
توانمندیهــای عملیاتــی ،جســمی و علمــی
آتشنشانان شامگاه یکشــنبه در محوطه سیلوی
اصفهان برگزار شد .رییس سازمان مدیریت بحران
کشور در این مراسم با بیان اینکه بیش از رفع بحران
باید پیشگیری کرد ،اظهار کرد :باید پیشگیری قبل
از بحران صورت بگیرد و در این راســتا مردم باید
آموزشهای الزم را ببیننــد و البته رعایت کنند تا
شــاهد صحنه دلخراشی نباشیم .اســماعیل نجار
افزود :پیشگیری اهمیت زیادی دارد؛ چراکه گاهی
با یک کپسول آتش نشانی ســاده یا یک لیوان آب
میتوان جلوی یک حادثه بزرگ را گرفت و از یک
حریق بسیار بزرگ پیشگیری کرد .رییس سازمان
مدیریت بحران کشور با تقدیر از آتشنشانان ادامه
داد :مانور بسیار خوبی که شــاهد بودیم ،نشان از
آمادگی باالی آتش نشــانان اصفهانی دارد .رییس
سازمان مدیریت بحران کشور اضافه کرد :آمادگی
آتش نشانان یک طرف موضوع است و طرف دیگر
رعایت نکات ایمنی از طرف مردم است که در این
زمینه باید فرهنگســازی کرد .وی با اشاره به آمار
حریق در کشــور اضافه کرد :متاســفانه ساالنه در
کشــور قریب به  ۱۷۰هزار حریق رخ میدهد که
حادثه پالسکو و شهادت  ۱۶آتش نشان از حادترین
این حوادث بوده است .نجار ادامه داد :قطعا آمادگی
در نیروهای آتش نشــانی وجود دارد و ســازمان
مدیریت بحران هم در حد توان در کنار آنان است.
رییس سازمان مدیریت بحران کشــور با اشاره به

حمایت این ســازمان از
واالی آتش نشــان اظهار
مردم اصفهان افزود :مردم
کرد :آتش نشانان چنان
آمادگی در نیروهای آتش نشانی
نصف جهان در طول دوران
امیدی ایجــاد کرد هاند
وجود دارد و سازمان مدیریت بحران
که مردم ایــن اطمینان
دفاع مقدس ،کمکهای
هم در حد توان در کنار
را دارنــد کــه در صورت
زیادی به کشــور کردند و
است
آنان
تعداد زیادی شهید تقدیم
وجــود هرگونه حادثهای
فرشتگان نجات با سرعت
نظام جمهوری اســامی
زیــاد و در اولین فرصت
کردهاند و میدانیم مردم
برای رهایی آنها اقــدام خواهند کــرد .قدرت ا...
این شهر قابل ستایش هســتند؛ به همین خاطر تا
نوروزی با بیان اینکه این مانور ،تزریق کننده امید
حد توان از آنها حمایت خواهیم کرد.
به شهروندان است ،افزود :این مانور عالوه بر اینکه
مانور آتش نشانی ،تزریق کننده امید به
تزریق کننده آسایش و آرامش به شهروندان است
شهروندان است
شهردار اصفهان نیز در این مراسم با اشاره به مقام
باعث تسلی خاطر مردم شــهر اصفهان میشود و

شهردار اصفهان:

مردمی که در جریان این توانمندیها قرار میگیرند
با امنیت بیشتری زندگی میکنند .شهردار اصفهان
اضافه کرد :باید قدردان آتش نشانانی باشیم که با
تمرینهای فراوان و رفتار ایثار گرانه و آموزشهای
مناسب توانســتهاند اینگونه توانمند شوند و البته
امیدواریم با این تمرینها و مانورها بتوانیم هر روز
به قدرت خود بیفزاییم .وی خطاب به آتش نشانان
گفت :یقینا آتش نشانان امید همه مردم هستند و
حتما بدانید که زندگی آرام برای مردم این شهر در
سایه توانمندی این حضور ایثارگرانه محقق خواهد
شد .نوروزی با اشــاره به نیاز مالی شهر اصفهان در
حوزه تجهیز آتش نشــانی و بحران اظهار کرد :از
رییس سازمان مدیریت بحران کشور میخواهیم
تجهیزات بیشتر ،پیشــرفتهتر و امکانات بهتری را
در اختیار سازمان آتش نشانی اصفهان قرار دهد تا
با حمایت بیشتر آینده روشنی را شاهد باشیم .وی
اظهار کرد :به طور حتم آتش نشــانان اصفهان در
کشور نمونه و برای همگان الگو هستند و باید درود
فرستاد به این ایثارگران قهرمان.
گفتنی است در این مانور ،پکیجی از عملیاتهای
مختلف آتش نشانی اصفهان اجرا شد که از جمله
این عملیاتها میتوان به نجات مصدوم در ارتفاع
و ســرویس دهی برانکارد ،عملیات صعود و فرود،
عملیات نجات شــخص از ارتفاع به وسیله رسکیو،
اطفای حریــق ســیلندر گاز در طبقــات فوقانی
ســاختمان ،نجات مصدوم با اســتفاده از خودرو
نردبان ،انجام عملیات ورزشی ،اطفای حریق و برش
خودرو ،عبور آتش نشــانان از تونل حریق و اطفای
حریق کلبه اشاره کرد.

یک کارشناس برنامهریزی شهری:

سالهاست مردم شرق اصفهان مظلوم واقع شدهاند

چگونگی استفاده از فضاهای شهری را به شهروندان بیاموزیم

شهردار اصفهان در همایش شوراهای اســامی ،شــهرداران و دهیاران بخش مرکزی اصفهان اظهار کرد :روز
شهرداریها و دهیاریها را بهانه قرار دادیم تا چارهای برای گرههای کور محالت و مناطق شهر بیندیشیم .قدرت
ا ...نوروزی با بیان اینکه حدود  ۴۰هزار روستا در استان اصفهان وجود دارد ،افزود :اگرچه عالقهمند به حضور در
همه شهرها و روستاهای استان هستیم؛ اما نمیتوانیم به همه این شــهرها و روستاها سرکشی کنیم؛ پس باید
چنین مراسم و همایشهایی را فرصت طالیی برای رفع چالشها و مشکالت این شهرها و روستاها بدانیم .شهردار
اصفهان با تاکید بر اینکه مهمترین محور فعالیتهای خود را در شرق اصفهان دیدهایم ،اظهار کرد :سالهاست
که شرق اصفهان مظلوم واقع شده؛ چراکه در گذشــته تمامی نخالهها و زبالهها را در این محور رها میکردند تا
جایی که امروز به صورت روزانه  ۱۰۰۰تن زباله در شرق فرآوری و متاسفانه  ۴۰۰تن آن نیز دفن میشود که این
موضوع خود بر هم زننده اکوسیستم محیط زیست اســت .وی با بیان اینکه مسیر گذر شرق باید  ۱۵سال قبل
خاتمه مییافت ،افزود :اولین گام راهسازی در روزهای آینده با تکمیل گذر شرق آغاز میشود که تکمیل این گذر
به معنای آبادانی ،ایجاد زیرساخت و دسترسی به مسیر هموار ،کاهش تصادفات و مصرف سوخت است .نوروزی
با اشاره به حلقه حفاظتی اصفهان گفت :اعتبار یک هزار و  ۲۲۰میلیارد ریال برای احداث مجموعه پلها و تقاطع
غیر همسطح نصف جهان ۱.۵ ،کیلومتری با ارتفاع  ۱۵متر و گذری با پنج پل در کنار کارخانه قند ایجاد میشود
که این خود انتقال آبادانی به این منطقه است.

یک کارشناس برنامهریزی شهری اظهارکرد :مناسب سازی فضاهای شــهری در سالهای اخیر بیشتر برای
استفاده معلوالن و جانبازان مطرح شده است ،در این راستا مناسب سازی ورودی ساختمانها و فضاهای درونی
و بیرونی آنها همچنین فضاهای عمومی شهر باید مورد توجه قرار بگیرد تا معلوالن به راحتی در فضاهای شهری
و محل سکونت خود رفت و آمد و وسیله نقلیه خود را پارک کنند .مهدی ابراهیمی تاکید کرد :شهروندان عادی
نیز که دچار معلولیت نیستند حق بهرهمندی از فضاهای مناسب شهری را دارند ،فضای ایمن برای پارک خودرو،
پیادهروی ،دوچرخه سواری به خصوص در خیابانهای پر تراکم شــهر هم برای شهروندان معلول و هم برای
شهروندان عادی یک ضرورت است و چنانچه فردی فضایی متناسب برای انجام فعالیتهای روزمره در شهر
نداشته باشد به ناچار از سایر فضاهای شهری استفاده میکند .وی افزود :مناسبسازی پارکینگهای سطح شهر
برای معلوالن باید به نحوی انجام شود تا آنان با ورود به فضای پارکینگ بدون استفاده از پله به محل مورد نظر
برسند ،معلوالن ویلچر سوار و غیر ویلچری نیز باید فضاهای مناسبی در پارکها برای پیادهروی داشته باشند
تا به سادگی بتوانند وارد مسیرهای حرکت مخصوص به خود شــوند .وی با اشاره به مناسب سازی فضا برای
نابینایان و کم بینایان ،ادامه داد :معلوالنی که دچار ضعف بینایی هستند ،باید بتوانند به سادگی و به دور از دغدغه
از مسیرهای مشخص در پیادهروها استفاده کنند ،به عالوه سایر شهروندان نیز باید از حرکت در مسیرهای ویژه
معلوالن یا پارک خودرو در پارکینگهای مخصوص معلوالن خودداری کنند.

آگهی دعوت از سهامداران محترم شرکت آژانس

جهانگردی و مسافرتی پرستیژ تور (سهامی خاص)
ثبت شده بهشماره  2082ثبت اصفهان و شناسه ملی 10260210143

بدینوسیله از کلیه ســهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی

عادی که در ساعت  9صبح مورخ  1398/4/30در محل شــرکت واقع در اصفهان ،میدان آزادی ،ابتدای خیابان

سعادت آباد ساختمان پورپونه پالک یک کدپســتی  8168645461و تلفن  03136689021برگزار می گردد،

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

 -1انتخاب اعضاء هیئت مدیره

 -2انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل

 -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت

 -4سایر مواردی که در صالحیت مجمع می باشد.
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مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان خبرداد:

تشکیل کمیته بازبینی خدمات در منطقه

مدیر منطقه هشت شــهرداری اصفهان از ارتقای
ســطح رضایتمندی شــهروندان از خدمات ارائه
شده در این منطقه خبر داد و اظهار کرد :در حال
حاضر پیامهای شهروندان در سامانه
ارتباطات مردمی شــهرداری منطقه
هشــت به روز و در لحظــه پیگیری
میشود .سیدرسول هاشمیان افزود:
در ســالجاری همانند سال گذشته،
شهروندان ســاکن در منطقه هشت،
رکورددار تماسهای مردمی با سامانه
 ۱۳۷بودهاند .به طور میانگین روزانه
بیش از  ۱۰۰تماس از تماسهای مردمی با سامانه
ارتباط مردمی شــهرداری اصفهان از شهروندان
منطقه هشت بوده که تمامی موارد در همان روز
پیگیری شده است .هاشــمیان با اشاره به افزایش
چشمگیر فعالیتهای عمرانی به خصوص در حوزه
بهسازی آسفالت معابر و خیابانها افزود ۲۰ :درصد
از پیامهای شــهروندان منطقه در حوزه عمران و
رسیدگی به روکش آسفالت و لکهگیری از سطح
خیابانهاســت که با تالشهای صورت گرفته و
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فعالیت مستمر واحدهای مربوطه این حوزه به طور
کامل رضایتمندی شهروندان محقق شده است .در
حوزه ترافیک نیز درخواستهای شهروندان عمدتا

به نصب سرعتگیر و احداث ایستگاه اتوبوس در
معابر و خطوط مختلف بوده کــه در این حوزه نیز
شاهد تحول چشمگیری بودهایم.در نظر داریم با
تشکیل کمیته بازبینی از رضایت کامل شهروندان
در جهت خدماتی که در سطح محالت این منطقه
ارائه میکنیم ،اطمینــان حاصل کرده همچنین
در راستای تحقق خواستههای شــهروندانی که
با ســامانه  ۱۳۷تماس گرفتهاند تا حصول نتیجه
پیگیر خواهیم بود.

zayanderoud8108@gmail.com
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تقدیر رییس جمهور از وزارت
نیرو برای تخصیص آب کشت
تابستانه اصفهان
رییس جمهور با تقدیر از وزارت نیرو برای موافقت
با تخصیص آب به منظور کشت تابستانه اصفهان،
نشاط مردم این اســتان همچنین گردشگران را
برای دولت حائز اهمیت دانست و اظهار امیدواری
کرد کــه با نزول رحمــت الهی بتــوان خدمات
بیشــتری را به مردم ارائه کرد .در سفر اخیر وزیر
نیرو به استان اصفهان ،درخواست تخصیص آب
برای کشت تابستانه و حفظ وضعیت موجود توسط
جمعی از کشاورزان ،نمایندگان استان و استاندار
مطرح شده بود که بدین منظور ،موضوع در شورای
هماهنگی مدیریت حوضه آبریز زایندهرود مطرح
و در جهت بهبــود وضعیت اقتصــادی و جبران
سالهای گذشته ،برای نخستین بار در  11سال
اخیر موافقت شــد در ســال آبی جاری عالوه بر
تامین آب کشت پاییزه ،برای کشت تابستانه نیز
آب تخصیص داده شــود؛ به طوری که در پایان
شهریورماه موجودی مخزن ســد زایندهرود به
کمتر از  450میلیون مترمکعب کاهش نیابد.

به مناسبت دهه کرامت؛

دیواره پازلی میدان امام
حسین(ع) تغییر کرد
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان
گفت :به مناسبت فرارسیدن دهه کرامت دیواره
پازلی میدان امام حســین (ع) با عنوان «نزد
کریم حرف ســیاه و سفید نیســت» اجرا شد.
حســن موذنی اظهارکرد :همزمان با ایام دهه
کرامت ،آذینبندی شــهر با نصب  ۷۰۰المان
موقت مزین به القاب حضــرت امام رضا (ع) و
حضرت معصومــه (س) در مناطق پانزده گانه
شــهرداری اصفهان انجام شــده است .وی از
ســاخت و نصب نمادهای شاخص اصفهان در
ســالجاری خبر داد و گفت :نصب این نمادها
همراه با محوطهســازی ویژه انجــام خواهد
شد .مدیرعامل ســازمان زیباسازی شهرداری
اصفهان با بیان اینکه تندیس سلمان فارسی اثر
استاد «مرتضی نعمتاللهی» به مراحل پایانی
ســاخت خود نزدیک شده اســت ،افزود :این
تندیس ظرف چند ماه آینده در مکان مناسبی
نصب خواهد شد .موذنی با اشــاره به برنامهها
و سیاســتهای راهبردی ،ادامــه داد :ارتقای
کیفی فضاهای عمومی شهر ،طراحی فضاهای
پیادهروی ،گســترش کمی و کیفی المانها،
نمادها و نشانههای هویتساز ،طراحی مبلمان
ویژه عرصههای خاص شهری همانند باغ گلها
و باغ پرندگان ،تنوع بخشــی درآمد سازمان،
اســتفاده از المانهای زیباســازی در اجرای
پروژههای عمرانی ،طراحی مبلمان شهری ویژه
پیرامون مادیها و انهار همچنین برخورداری
پروژههای عمرانی از پیوســت زیباســازی از
برنامهها و سیاستهای در دست اقدام سازمان
زیباسازی شهرداری اصفهان است.

رضایتمندی  ۹۲درصدی
تماسگیرندگان با ۱۳۷
رییس اداره ارتباطات مردمی  ۱۳۷شــهرداری
اصفهان اظهار کرد :شهروندان اصفهانی در سه ماه
نخست سالجاری  ۷۷هزار و  ۶۹۰تماس با مرکز
 ۱۳۷برقرار کردند که از این تعداد  ۷۲هزار ۷۷۹
پیام جهت پیگیری به ثبت رسید .حامد سحاریان
افزود :از مجموع تماسهای واصل شده  ۳۲هزار
و  ۸۱۹مورد مربوط به معاونت خدمات شــهری
معادل  ۴۵درصد ،سه هزار و  ۸۲۰تماس معاونت
عمران معادل پنج درصــد و  ۹۲۹مورد ترافیکی
شامل یک درصد از مجموع کل پیامهاست؛ سایر
پیامها نیز به ســازمانها و شرکتهای وابسته به
شهرداری ارجاع شد .رییس اداره ارتباطات مردمی
 ۱۳۷شــهرداری اصفهان تصریح کرد :تعداد ۱۰
هزار و  ۶۷۸مورد از تماسهای شهروندان مربوط
به رفع خطــر درختان در حال ســقوط ،گزارش
ساخت و ســاز غیر مجاز ،ترکیدگی و باز ماندن
والو آب فضای سبز و رفع خطر برای وسایل نقلیه
و رفع خطر حفره بود که به صورت فوری توسط
کارشناسان این اداره به مسئوالن اجرایی مناطق،
طریق تماس با
ارجاع و نتیجــه عملکرد آنهــا از
ِ
شهروندان پیگیری شد که بازتاب آن رضایتمندی
 ۹۲درصدی تماسگیرنــدگان اداره  ۱۳۷بوده
اســت .وی خاطرنشــان کرد :در بخش بازخورد
نیز به منظور پیگیری پیامهای ارجاع شــده به
مناطق و اقدامات صورت گرفته ۴۵ ،هزار و ۶۹۸
تماس با شــهروندان برقرار شده است .سحاریان
ادامــه داد :کارشناســان اداره ارتباطات مردمی
 ۱۳۷شهرداری اصفهان در سه ماهه نخست سال
جاری  ۳۲هزار و  ۶۳۷مورد مشاوره و اطالع رسانی
معادل  ۴۵درصد از کل پیامهای ثبت شده ،شامل
اطالعات مربوط بــه اماکن تفریحی و برنامههای
فرهنگی ،اطالع رســانی در مــورد حمل ونقل
عمومی مسیریابی و اطالعات مناطق  ۱۵گانه را به
شهروندان ارائه کردند.

امام صادق علیه السالم:
دوست داشتن برادران  ،از دين دوستى آدمى
است

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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آواز خواندن یک دکتر برای  ۸هزار نوزاد سوژه شد!

خروس بی محل دادگاهی شد!

دکتر «اندرو ججا» متخصص بخش زنان و زایمان در پیتسبورگ آمریکا تاکنون
برای  ۸هزار نوزادی که خود به دنیا آورده ،آواز خوانده اســت .این دکتر که در
آستانه بازنشستگی قرار دارد میگوید هرگز برای فرزندان خود آواز نخوانده؛ اما
طبق عادت سالهای کاری اش ،برای هرنوزاد تازه به دنیا آمده آواز میخواند و
از اینکه به زودی بازنشسته میشود و دیگر نمیتواند آواز بخواند ناراحت است.
او میگوید تولد هر نوزاد معجزه دوباره زندگی است که در این دنیای پر بحران
و روز مرگی ساعتها ،میتواند نویدی از امید و ادامه حیات باشد و آواز خواندن
برای هر نوزاد احترام به این معجزه آسمانی است.

در فرانســه روند محاکمه خروس خانگی که همسایهها را با آواز بلندش بیدار
میکند ،آغاز شد .در این دادگاه خروسی به نام موریس و صاحبش کارین فسو
با شکایت همسایههای پیر حاضر شــدند .آنها از این موضوع ناراضی بودند که
خروس صبح خیلی زود بیدار شده و با آوازش همه را بیدار میکند .در جلسه
اول دادگاه که  ۴ژوئیه برگزار شد ،نه شاکیان و نه پاسخ دهنده حاضر نبودند.
مسئله مهم این است که این موضوع به دادگاه محلی و یا شهری مرتبط است.
خاطر نشان میشــود که برای اولین بار در بهار سال  ۲۰۱۷همسایههای پیر
کارین فسو از سر و صدای خروس عصبانی شدند.

ترمیم پل  ۶۰۰سالهای که با علف بافته میشود!
یک پل طنابی قدیمی که با دست بافته میشود و حداقل قدمت  ۶۰۰ساله دارد،
روی رود آمپوریماک پرو آویزان است که هر سال بهار مردم دور هم جمع میشوند
و آن را از نو میسازند .روســتاییان دو طرف رودخانه با هم همکاری میکنند و
طناب ضخیمی میســازند که بیش از  ۳۰متر طول دارد .باالخره بعد از سه روز
کار ،دعا و جشن ،پل جدید بافته میشود .پنج قرن است که این پل دائما ساخته و
بازسازی میشود .این پل صدها سال تنها راه ارتباطی روستاییان دو طرف رودخانه
در این منطقه بوده است.

عکس روز
برداشت گندم
در مازندران

دوخط کتاب

ایــن روزهــا عقــل
مــردم به چشمشــان
است!
مــردم در این عصر و
زمانه ،سراغ دارایی و
ثــروت را بیش از علم
و معرفــت میگیرند
و خری که آراسته به

زر و زیور باشــد بیش
از اســبی که پاالن بر
پشــتش نهاده باشند
جلوه دارد.
«دن کیشوت»
سروانتس

اینستاگردی

مازنــدران از قطبهای
تولید گندم در کشــور
اســت و گندمــکاران
زیادی هر ســال برای
کشت این محصول مهم
و اساســی اراضی خود
را زیر کشــت میبرند.
فصل برداشت گندم در
مازندران از یک ماه پیش
آغاز شده و گندمکاران
در حال جمــع کردن
محصــوالت خــود از
گندمزارها هستند.

وبگردی

تنها دلیل آرامش «الهام پاوهنژاد» برای روزهای خاکستری
الهام پاوهنــژاد با انتشــار این عکس نوشــت:
دســتهایم را در باغچــه مــیکارم ســبز
خواهــد شــد میدانــم میدانــم میدانم...
#فروغ_فرخزاد .تنهــا آرامبخش این روزهای
خاکستری ،باغبانی اســت ...از گیاهانم با امید
و عشق قلمه میگیرم ،ریشــه میزنند ،هدیه
میدهم به کسانی که دوســت میدارم ...برای
روزهایی که نیستم ...شاید جهان به برکت رنگ
وتولد دوباره ،مهربان شود ...مهربانشویم با گیاه،
با طبیعت ،با حیوان ،با انسان ،با کودک ،با هوا ،با
زمین ....با خویشتن ...برای آیلین عزیزم که یک
دنیا عشق است و محترم و دوست داشتنی...

کار جدید «رامبد جوان» پس از سفر به کانادا

سیاستمدارانی که دور ازدواج را خط کشیدند ()2
ازدواج مقوله مهمی است؛ اما وقتی مهمتر و جالبتر میشود که مردان معروف هنوز به سراغش نرفته یا حتی یک سری از آنها در تجرد
و تنهایی از این دنیا رفته باشند .این موضوع باعث شــد تا در زندگی خصوصی سیاستمداران جست وجو کرده و کسانی را که تا به حال
ازدواج نکردهاند ،در این گزارش معرفی کنیم.
جولیا گیالرد :جولیا گیالرد ،بیستوهفتمین نخستوزیر استرالیاست که از ســال  ۲۰۰۷تا  ۲۰۱۰در این مقام قرار داشت .او فردی
غیرمذهبی است که اعتقادی به ازدواج ندارد و تا امروز مجرد مانده است.
ویلیام لیون مکنزی کینگ :او دهمین نخستوزیر کاناداست که دوره مسئولیتش طوالنیترین دوره نخستوزیری بود .ویلیام لیون
مکنزی کینگ از سال  ۱۹۲۱تا  ۱۹۴۸به مدت  ۲۲سال عنوان نخستوزیری را داشت و هرگز ازدواج نکرد.
آر .بی .بنت :یازدهمین نخستوزیر کانادا از  ۱۹۳۰تا  ۱۹۳۵در این سمت قرار داشت و او نیز تن به ازدواج نداد و در  ۷۶سالگی درگذشت.
فرانسوا اوالند :سیاستمدار و رییسجمهور سابق فرانسه که از ســال  ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۷ریاست جمهوری این کشور را بر عهده داشت،
نیز اعتقادی به ازدواج نداشت.
یوجین چارلز :یوجین چارلز ،نخستوزیر دومنیکا از سال  ۱۹۸۰تا  ۱۹۹۵طوالنیترین نخستوزیری را در این کشور به ثبت رساند.
او ازدواج نکــرد ،چــون معتقــد بــود مانــع پیشــرفت اش میشــود و عاقبت در ســن  ۸۶ســالگی پــس از یک عمــل جراحی
درگذشت.
ماماتا بنرجی :این فرد وزیر امور خارجه بنگال غربی در شرق هندوستان است و بیش از دو دهه است که به عنوان سیاستمدار در دولت
فعالیت می کند .او در حال حاضر  ۶۴سال سن دارد و همچنان مجرد باقی مانده است .خیلی ساده و بیآرایش زندگی معمولیاش را دارد
و به عنوان یک چهره کامال تمیز در دنیای تاریک سیاستهای هندی دیده میشود.
آتال بیهاری واجپای :این فرد یک سیاستمدار هندی و دهمین نخســتوزیر هند ،یک بار به مدت سیزده روز در  ۱۹۹۶و یک دوره
کامل از  ۱۹۹۸تا  ۲۰۰۴نخستوزیر بود و عاقبت در سن  ۹۳سالگی و البته مجرد درگذشت.

خبر

کتاب
درد سنگها
رامبد جوان با انتشار تصویری از انیمیشن «نی نی و دادا» در اینستاگرام ،از
فعالیت جدید خود خبر داد و نوشت« :سالم .انیمیشنهای «نینی و دادا»
کار جدید من و مقداد عزیز است که برای بچهها داریم تولیدشون میکنیم.
برای ما کشف دوباره دنیای کودکیمونه که همینقدر ساده و شیرین و مهمه.
به کودکان پیشــنهاد بدین تا با نینی و دادا آشنا بشن امیدواریم دوسشون
داشته باشن .پیشنهادهاتون حتما به ما کمک خواهد کرد».

دلتنگی کامبیز دیرباز برای فردوسیپور
با انتشار عکسی خاطرهانگیز
کامبیز دیرباز با انتشار عکسی
از خــود و عــادل فردوســی
پور در اینســتاگرام نوشــت:
«فوتبالیســتها ،به یاد عادل
فردوســی پور که این روزها
جایش خالی است».

چاپ دوم کتاب «درد سنگها» اثر «میلنا آگوس» با ترجمه «انوشه
برزنونی» را انتشارات «قطره» روانه بازار نشر کرده است .در مرکز
داستان ،قهرمان اصلی یک دختر عجیبوغریب اهل ساردنی است
با موهای سیاه و بلند و چشمانی درشت که همیشه در عالم هپروت
به سر میبرد .زن در زمان معلق اســت و به سادگی از کنار زندگی
عبور میکند .در پسزمینه ،شخصیتهای مختلف با ظرافت هر چه
تمامتر به تصویر کشیده شدهاند .شوهر ،مردی کمحرف و تودار که
عاری از عشق تن به ازدواجی شهوانی با زن داده است ،نجاتیافته
از جنگ ،که در قاره با او مختصر آشــنایی پیــدا میکند؛ اما ردی
محونشدنی در زندگیاش بر جای میگذارد .پسر ،پیانیست آینده
که در کمال ناباوری به دنیا میآید و ســرانجام نوه ،راوی داستان،
تنها کسی که به قهرمان داستان اجازه میدهد تا حقیقت وجودش
را آشــکار کند؛ اما آیا ما همه چیز را در مورد آدمهای نزدیکمان
میدانیم؟ میلنا آگوس در سال  1959در جنوا به دنیا آمد .او استاد
تاریخ و زبان ایتالیایی در یک آموزشگاه است .اولین رمانش« وقتی
کوســه میخوابد» ،را در سال  2005نوشته اســت .با کتاب درد
سنگها در فرانسه به شهرت رسید و چندین جایزه از جمله جایزه
ناشــران کتابهای جیبی را از آن خود کرد .این کتاب در سرتاسر
دنیا ترجمه شده است.

یادداشت
زندگی زیباست؛ لحظات آن را دریابید ()2
محبوبه همت
برای اینکه بتوانید در تمام زندگی ،پیروز و موفق باشــید ،بهتر
است به مسائل زیر توجه کنید:
به خودتان اعتماد کنید :تمام موفقیتهای انسان به شناخت
عزت نفس او بستگی دارد .عزت نفس ،یک احساس است؛ آن
احساسی که انســان از خود دارد و به این معنی است که چقدر
برای خود ارزش و احترام قائل هستید .عزت نفس و خودباوری،
اولین ایستگاه موفقیت شماست و تمام شخصیت شما در راستای
عزت نفستان شکل میگیرد .عزت نفس ،پیش نیاز اعتماد به
نفس است و اعتماد به نفس ،بروز و ظهور عزت نفس یک انسان
در دنیای بیرون اوست .انسانهایی که تصور خوب و درستی از
خود ندارند ،نمیتوانند عزت نفس و در نتیجه اعتماد به نفس
خوبی داشته باشند .عزت نفس ،شــاخص خودباوری انسان و
زیربنای اعتماد به نفس اوســت .هر باوری از باور خود شــروع
میشود و سعادت دنیا و آخرت انسان در گرو خودباوری و اعتماد
به نفس اوست .خود را باور کنید ،تا دیگران هم شما را باور کنند.
شکستها و ناکامیهای گذشته را فراموش کنید :یکی از
عواملی که باعث ناامیدی انسان میشود و انگیزه و نشاط او را به
صورت قابل توجهی کاهش میدهد ،شکستها و ناکامیهایی
است که انسان در گذشته داشــته است .به خاطر داشته باشید
که گذشته ،فقط و فقط برای یادآوری خاطرات خوش زندگی
و درس گرفتن از شکستهاست و نه چیز دیگری و آینده شما
نیز هیچ شباهتی به گذشته ناکام شما ندارد؛ پس شکستها و
ناکامیها را فراموش کنید و باامید و آرزو برای رســیدن به یک
آینده خوب تالش کنید .برای دســتیابی بــه این مرحله ،الزم
نیســت که کار خاصی انجام دهید؛ فقط کافی است بخواهید
و اراده کنید که شکســتها و ناکامیهایتان را فراموش کنید.
انسانها تحول را خود در خودشان ایجاد میکنند؛ پس بیکار
ننشینید و برای این تحول و نشاط و شادابی خود قدم بردارید.
یک گام بلند به ســوی فرامــوش کردن ناکامیها و ســاختن
آیندهای روشن.
خود را از یاد نبرید :دستهای از انسانها در دنیایی از غفلت
و بیخبری از خــود زندگی میکنند و توجه درســتی به خود
نداشته و در زندگی هدفی ندارند و برای آیندهشان نیز چیزی
طراحی نکردهاند .همچنین این افراد هیچ رویایی در سر ندارند
و اعتماد به نفس نداشته و خود را باور ندارند وبرای خود ارزشی
قائل نیستند .اندیشــههای بیمارگونه دارند و ارتباط درستی
با انسانها ندارند و منزوی هســتند و روحیه خوبی ندارند و از
جمع فرار میکنند .این دســته از انسانها ،انسانهای ناامید و
بی انگیزه ای هستند و هیچ چیز آنان را شادمان نکرده یا کمتر
چیزی ،آنها را خوشــحال میکند و انگیزهای برای انجام کارها
ندارند.دسته دیگر ،انسان های متحول شده هستند .این افراد
در کمال هشیاری زندگی میکند .هر لحظه ،متوجه حضور خود
در جهان هستند و در دنیایی از خودآگاهی و اشراف و بصیرت
لحظه به لحظه خود زندگی میکنند .این دســته از انسانها،
انسانهای باانگیزه و شادی هستند و از همه زیباییهای زندگی
لذت میبرند.
تغییر کنید :وقتی انســان رو به جلو حرکــت کند و در یک
شرایط خاص توقف نداشته و به قول معروف درجا نزند و به شکل
مثبت تغییر کند ،این رفتارها تاثیرات مثبتی بر وجود و انگیزه
او خواهد گذاشت .برای اینکه فراموش نکنیم هر لحظه سیگنال
مثبتی به ضمیر ناخودآگاه بدهیم تا باور جدید در ما ایجاد کند و
هشیاریمان مرتب به ما گوشزد شود ،از این اصل استفاده کنید.
در دنیای خود نشانههایی تعبیه کنید که این نشانهها هر لحظه
به ما فریاد یادآوری بزنند که« :آری ،تو دیگر آدم سابق نیستی و
تو انسان زیبای دیگری شدهای!»

دیدگاه
پربازیگرترین سریال دفاع مقدس
ساخته میشود

زمامدار باید حتی از اموال حالل
شخصی هم چشم بپوشد

تهیهکننــده ســریال «ایــل دا» ،گفت کــه این ســریال جزو
پربازیگرترین سریالهای دفاع مقدس است و تاکنون  ۷۵درصد از
مرحله پیش تولید آن پیش رفته است .سیدعلیرضا سبطاحمدی
درباره روند تولید مجموعه «ایل دا» گفت« :این مجموعه با موضوع
اتحاد و حماسه مردان و زنان عشایر مرزنشین در برابر متجاوزان به
خاک ایران ،قصه ایستادگی و ایثار آنها را بین سالهای  ۱۳۵۸تا
 ۱۳۵۹روایت میکند ».وی ادامه داد« :این مجموعه به کارگردانی
«راما قویدل» در  ۳۰قســمت و  ۸۰لوکیشــن در مناطق مرزی
استان لرستان و شهر خرم آباد و در فضایی کامال بومی و با حضور
بازیگران تئاتر ،تلویزیون و محلی تصویربرداری خواهد شد۱۳۵ .
بازیگر در این مجموعه به ایفای نقش میپردازند که به عبارتی پر
بازیگرترین مجموعه در ژانر دفاع مقدس است .در این مجموعه
یکی از شاخصترین و پرکارترین جلوههای میدانی و بصری به اجرا
در میآید ».سبطاحمدی افزود« :فاطمه گودرزی ،رحیم نوروزی،
امیرمحمد زند ،علی دهکردی ،کاظم هژیــر آزاد ،جعفر دهقان،
ســیروس همتی ،نیما رازانی ،معصومه بافنده ،بهروز چاهل (دو
رگه ایرانی هندی) و بازیگران دیگری که در مرحله عقد قرار داد
هستند ،در این سریال به ایفای نقش میپردازند».

عضو مجلس خبــرگان رهبری در یکصد و پنجاه و هشــتمین
جلسه شرح و تفســیر نهجالبالغه گفت :اگر رؤسا و زمامداران
از نظر روحی گرفتار خودبرتربینی و استبداد به رای باشند ،از
مشورت و نصیحت دلسوزان محروم میشوند .محسن اسماعیلی
با بیان این مطلب افزود :یکی از انتقادهای امام علی علیهالسالم
نســبت به زمامداران ،داشتن روحیه تکبر ،اســتبداد به رای و
بندگی شکم است .گام نخست برای وارستگی هر انسانی رهایی
از اسارت شکم و شهوت است؛ چه رسد به کسی که میخواهد
فرمانروای مردم شود .استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه آن کس
که میخواهد سلطان خلق شود نباید تحت سلطه بطن خویش
باشد ،به کالم امیرالمومنین (ع) اشاره کرد که میفرمایند :در
گذشته برادری الهی و دینی داشــتم .آنچه او را در نظرم بزرگ
جلوه میداد کوچکی دنیا در نظر او بود .او از تحت حکومت شکم
خارج بود ،از این رو آنچه نمییافت اشتهایش را نداشت و آنچه
را داشت زیاد مصرف نمیکرد.
این مفســر نهجالبالغه خاطرنشــان کرد :زمامدار باید حتی
از اموال حالل شــخصی هم چشم بپوشــد و خود را در سطح
معمولیترین افراد جامعه قرار دهد.

