دفاع تمام قد مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان
از اقدامات حفاظتی در میدان امام (ره)؛

ما مقصر نیستیم

بدون شک حفاظت و نگهداری از بناهای تاریخی یکی از اولویتهای اصلی سازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری است؛ اولویتی که هرگونه کوتاهی در
آن به هیچ عنوان قابل توجیه نیست به خصوص اینکه پای بناهایی در میان باشد که در فهرست
جهانی یونسکو به ثبت رسیده است .از این رو طی سالیان گذشته سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری با تشکیل یگان ویژه حفاظت از آثار تاریخی در این راه گام...

صفحه 7
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بی دلیل خوبی کردن؛
امروز خالقیتمون رو برای انجام
اکر خیر باال ببریم تا ببینیم چطور
می تونیم یه اکر متفاوت انجام
بدیم و لبخند روی لب یه نفر
بنشونیم!

رییس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شورای شهر اصفهان می گوید
«زنان» در تصمیمگیری های شهری دیده نمی شوند؛

تصمیمات مردانه!

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت
استان مطرح کرد:

شکایات مردم اصفهان
از تغییر طعم ومزه آب

5

7
شهردار اصفهان:

روابط گردشگری و علمی
با کشور پاکستان
توسعه مییابد

موزه هنرهای معاصر
پراکندگی متن/همپوشانی ذهن
 12الی  21تیر

7

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

کنسرت گروه سون
سالن سیتی سنتر
 27تیر

نایب رییس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان می گوید بازار از لوازم خانگی فیک و به اسم کار قاچاق پرشده است

سیطره تقلبی ها

4

3

همکار گرامی ،سرکار خانم فرهنگمند
درگذشت مادر محتر متان را تسلیت می گوییم و از درگاه خداوند متعال برای آن
مرحوم رحمت و غفران الهی و برای شما صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نماییم.

روزنامه زاینده رود

2

عکس روز

دیدار سفیر زن
عربستانی با ترامپ

سفارت عربستان در واشــنگتن اعالم کرد که
ریما بنت بندر ،پیام ملک سلمان بن عبدالعزیز
آل ســعود ،پادشــاه عربســتان و محمد بن
سلمان ،ولیعهد عربســتان را به دونالد ترامپ،
رییسجمهور آمریکا و مردم آمریکا منتقل کرد.

کافه سیاست

پیام تسلیت رهبرانقالب
درپی درگذشت آیتا...
سیدمحمد حسینی شاهرودی
رهبر معظم انقالب در پیامی درگذشت آیت
ا...سید محمد حسینی شاهرودی را تسلیت
گفتند .در پیام ایشــان آمده اســت :رحلت
فقیه ربانــی آیتا ...آقای حاج ســیدمحمد
شــاهرودی را که از فقهای برجســته حوزه
علمیه نجف و در ســالهای پــس از انقالب
ساکن قم بودند ،به حوزههای قم و نجف و به
عموم ارادتمندان و شاگردان آن مرحوم و به
خصوص به آقازادگان و بازماندگان ایشان و
وابستگان به بیت شریف والد ایشان مرحوم
آیتا ...العظمی شاهرودی از مراجع دوره قبل
در نجف ،تسلیت عرض میکنم و علو درجات
و رحمت و مغفرت الهــی را برای آن مرحوم
مسألت مینمایم.

مصوبه دولت درباره افزایش
حقوق کارمندان
نماینده مردم همدان در مجلس از رد مصوبه
دولت درباره افزایش حقــوق کارمندان در
ســال  98از ســوی علی الریجانی ،رییس
مجلس خبر داد و گفــت :آقای الریجانی در
نامهای به آقای روحانــی این مصوبه را مغایر
به مصوبه مجلس دانســته است .حمیدرضا
حاجیبابایــی افزود :طبــق مصوبه مجلس
که در قالب قانون بودجه ســال  98تصویب
شــده ،حقوق کارمندان دولت میبایست در
ســالجاری 400 ،هزار تومان به اضافه 10
درصد افزایش پیدا کند؛ اما دولت این مصوبه
را اجرا نکرده و در بعضی موارد نیز ناقص اجرا
کرده است.

اعالم آمادگی ایران برای
بازگشایی مرز خسروی
وزیر کشور در دیدار محمد بدر ناصر ،معاون وزیر
کشــور عراق در محل وزارت کشور ،گفت :در
روند ارتقای روابط ایران و عراق ،عالوه بر بهبود
مستمر خدمت رسانی به زوار خاندان عصمت و
طهارت ،باید تجارت و فعالیتهای اقتصادی دو
کشور بیش از پیش مدنظر قرار گیرد .عبدالرضا
رحمانی فضلی ضمن قدردانی از روند همکاری
دو کشــور گفت :اقدامات خوبی میان ایران و
عراق انجام شده و به خصوص بعد از سفر رییس
جمهوری ایران به عــراق توافقات و تصمیمات
خوبی میان دو کشــور صورت گرفته اســت.
وزیر کشــور همچنین به موضوع مرز خسروی
و بازگشایی آن اشــاره کرد و گفت :به هرحال
امسال با رایگان شدن روادید عراق پیش بینیها
بر این است که تعداد زوار بسیار بیشتر از سال
گذشته خواهد بود که البته به دنبال مدیریت
حداکثر تعداد زائرین خواهیم بود.

تعیین فرمانده قرارگاه
ثامن االئمه (ع) سپاه
همزمان با همایش فرماندهان و مســئوالن
نیروی زمینی سپاه با حضور سردار سرلشکر
پاسدار حسین ســامی فرمانده کل سپاه،
سردار سید حسن مرتضوی فرمانده قرارگاه
ثامن االئمه (ع) نیروی زمینی سپاه شد .در
این مراســم حجت االســام عبدا ...حاجی
صادقی نماینده ،ولی فقیه در ســپاه ،حجت
االســام محمد هــادی رضایی مســئول
نمایندگی ،ولی فقیه در سپاه و سرتیپ پاسدار
محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه نیز
حضور داشتند .در این مراسم سردار سالمی،
فرمانده کل سپاه از زحمات سردار منصوری
فرمانده فقیــد قرارگاه ثامــن االئمه نیروی
زمینی سپاه تقدیر و تشکر کرد.

پیشنهاد سردبیر:

در هیچ جنگی ،روی زمین شکست نخواهیم خورد
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پیشخوان

فرمانده کل سپاه:

در هیچ جنگی ،روی زمین شکست نخواهیم خورد
فرمانده کل سپاه با اشاره به فرسوده شدن توان دشمن و ناتوانی
در جایگزین ســازی و تاکید بر ظرفیتهای ایران اسالمی برای
جایگزین کردن قوای جدیــد ،گفت :امروز بحمــدا ...ما قدرت
جایگزینی متنوعی داریم و همواره تازه میشویم .حسین سالمی
اظهار داشت :نیروی زمینی سپاه یک نیروی راهبردی برای نظام
جمهوری اسالمی ایران است که در تمام ابعاد ارتقا یافته و رشد

و پیشرفت داشته اســت .وی افزود :طراحی نیروی زمینی سپاه
برای تکمیل نقشــه قدرت واقعی اســت و این نیرو در همه ابعاد
پیشرفتهای خوبی داشته است .فرمانده کل سپاه با تبیین ابعاد
قدرت در نیروی زمینی سپاه ،اضافه کرد :به فضل الهی با حضور
نیروی زمینی سپاه و سایر نیروهای مسلح مدافع انقالب و کشور،
ما در هیچ جنگی در روی زمین شکست نخواهیم خورد .سرلشکر

سالمی با اشاره به تحوالت اخیر و آنچه در عرصه رویارویی با جبهه
دشمن میگذرد ،تصریح کرد :با گذشت زمان فضای منازعه ما با
دشمنانمان وسعت مییابد در عین حال تهدیدات از شکل نظامی
به عرصههای اقتصادی ،سیاسی و نیابتی تغییر وضعیت دادهاند؛
دشمنیها ثابت مانده اما رو به تزاید رفته و عمق و ژرف پیدا کرده
است و آنچه تقلیل یافته  ،استراتژیهاست.

علیرضا کریمیان

آیا فرانسه هم به سرنوشت سایر میانجیها میان ایران و آمریکا تبدیل میشود؟

منتقدان دولت می گویند وزارت امور خارجه در حال
اغراق در مورد تالش اروپا برای نگه داشــتن ایران
در برجام اســت .به عقیده این عده ،فرانسویها هم
به سرنوشــت ژاپنیها دچار میشوند و در نهایت با
وقت کشی و جنجال تبلیغاتی با دست خالی از ایران
میروند؛ چرا که اصوال آنها پیشــنهاد تازهای برای
ایران ندارند و تنها انتظارات یک جانبه ای دارند که
با شروط ایران هیچگونه همخونی ندارد .مانوئل بن،
مشاور ارشــد دیپلماتیک رییس جمهوری فرانسه
به تهران آمده اســت تا با برخی از مقامات سیاسی
کشورمان از جمله شمخانی ،دبیر شواری عالی امنیت
ملی کشورمان دیدار و رایزنی داشته باشند .مذاکراتی
که کاخ الیزه هدف اصلی آن را کاهش تنشها میان
ایران و آمریکا اعالم کرده اســت .این ســفر مدت
کوتاهی پس از مکالمه تلفنی امانوئل مکرون با رییس
جمهوری ایران صورت گرفته و به همین خاطر نظر
بسیاری از رســانههای جهان را به خود جلب کرده
است .فرانسه مدتی پیش به صورت ضمنی از سوی
ترامپ ،مامور مذاکره با ایران شد و از آن زمان تا کنون
رؤسای جمهور هر دو کشــور چندین نوبت تلفنی
صحبت کردهاند .تا کمتر از دو هفته دیگر قرار است
طرفهای اروپایی برجام با ایران جلسهای را تشکیل
دهند؛ اقدامی که اگر به نتیجه نرسد بر اساس اعالم
ظریف که در نامه خود به موگرینی هم به آن تاکید
کرده است گام سوم افزایش سطح غنی سازی از اول
سپتامبر آغاز خواهد شد؛ گامی که به گفته مقامالت
کشورمان بسیار بزرگتر و محکمتر از دو گام ابتدایی
است .فرانسه در برابر ایران از انگلیس و آلمان شرایط
بهتری دارد ،این کشــور چه از نظر سیاسی و چه از
نظر شرایط بین المللی اکنون به آمریکا نزدیکتر و

اعالم کرده اســت تالش میکند گامهایی بردارد تا
ایران به رعایت مفاد برجام تشــویق شود؛ اما به نظر
میرسد این راهها هیچ کدام به خواستهها و شروط
ایران نزدیک نیســت ضمن اینکه فرانسه میداند
چیزی برای ارائه به ایران ندارد .یک مقام فرانسوی
به خبرگزاری رویترز گفته اســت ایران و آمریکا هر
دو در مرحله فعلی در افزایش فشــارها نفع دارند؛
اما هر دو طرف در نهایت خواستار آغاز گفتوگوها
میشوند .این مقام افزوده اســت نکته مهم در یک
وضعیت بحرانی مانند وضعیــت فعلی ،یافتن نقاط
میانهای اســت که ما را از وضعیت تنش حداکثری

مامور تازه وقت کشی در راه ایران

در اروپا قدرتمندتر است .سرنوشت نخست وزیر در
بریتانیا هنوز نامشخص است و در آلمان آنگال مرکل
با بیماری مرموزی دست و پنجه نرم میکند که به او
امکان حضور در مراسمهای عمومی کمی را میدهد
به همین دلیل مکرون فعال قدرتمندترین رهبر در
اتحادیه اروپاست که میتواند به عنوان کانال رایزنی
میان ایران و آمریکا فعالیت کند.
آنچه تردیدها نســبت به حضور فرانســه در میانه
مناقشه ایران و آمریکا را بیشتر میکند این است که
اصوال فرانسه قصدی برای تامین خواستههای ایران
ندارد هر چند امانوئل مکرون ،رییس جمهور فرانسه

به ســمت مذاکره پیش میبرد .این کاری است که
ما سعی میکنیم انجام دهیم .نیویورکتایمز پیش
از این به نقل از مقامهای دولت ترامپ ،گزارش داده
که پیشنهادهای رییسجمهور آمریکا برای مذاکره
با ایران جدی نیســت و او قصد دارد سیاست دولت
خود را جایی بین دیپلماســی و تهدید نظامی قرار
دهد ،بدون آنکــه قصد عملی کــردن هیچکدام از
این دو را داشته باشــد .با توجه به این سیاستی که
تاکنون هم از سوی آمریکا اجرایی شده است فرانسه
مامور تــازه آمریکاییها برای وقت کشــی در برابر
ایران است.

استقبال رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس از مذاکره بین ایران و آمریکا
رییس کمیســیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر لغو تحریمها و بازگشــت به برجام به عنوان شروط حضور
آمریکا در مذاکرات ،گفت :جمهوری اسالمی از گفت وگو فرار نمیکند و راه گفتگو باز است .مجتبی ذوالنوری
افزود :آمریکا از برجام خارج شده و با خروج از این توافق ،تحریمها از جمله تحریمهای نفتی و بانکی را علیه
جمهوری اســامی بر خالف برجام اعمال کرده؛ لذا هر زمان که این تحریمهــا را لغو کند ،میتواند در قالب
برجام پای میز مذاکره  5+1با ایران بنشیند و اظهارنظر کند یا به  4+1اضافه شود ،در این صورت  4+1میتواند
 5+1مقابل ایران باشد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اســامی ،تاکید کرد :در صورتی که آمریکا
به برجام بازنگردد ،تحریمها را لغو نکند و بخواهد در قالب  5+1با ایــران مذاکره کند ،قطعا دولت جمهوری
اسالمی حاضر به گفتوگو نخواهد شد ،در صورتی هم که دولت کوتاه بیاید مجلس مقابل دولت میایستد و
مانع از انجام این کار میشود.

خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ به نقل از چند منبع آگاه مدعی شــد یک نفتکش عظیمالجثه متعلق به
شرکت نفت بریتانیا (بریتیش پترولیوم) از بیم اینکه مبادا ایران آن را به تالفی توقیف شدن نفتکش حامل
نفت خود در نزدیکی جبلالطارق توقیف کند ،حرکت خود را در خلیج فارس متوقف کرده است .نفتکش
«بریتیش هریتیج» که ظرفیت حمل یک میلیون بشکه نفت را دارد ،به سمت پایانه نفتی بصره در جنوب
عراق در حرکت بود؛ اما در روز ششم ژوئیه ( ۱۵تیر) از بیم توقیف شدن ،ناگهان مسیر خود را  ۱۸۰درجه
تغییر داد و اکنون در نزدیکی آبهای ساحلی عربســتان لنگر انداخته است .بر اساس اطالعات موجود،
این نفتکش قرار بوده از پایانه نفتی بصره اقدام به بارگیری نفت خام کرده و محموله موردنظر را از طریق
تنگه هرمز به شمال غرب اروپا منتقل کند .گفتنی است؛ نیروی دریایی انگلیس هفته گذشته در اقدامی
غیرقانونی نفتکش روسی را که حامل محموله نفتی ایران بود با ادعای نقض تحریمهای اتحادیه اروپا علیه
سوریه در نزدیکی جبلالطارق توقیف کرد.

چهره ها

توقیف نفتکش
بیپاسخ نخواهد ماند
رییس ســتادکل نیروهای مســلح گفت :توقیف
نفتکش ایران بدون پاسخ نخواهد ماند و در صورت
مقتضی ،در زمان و مکانی مناسب ،پاسخ این اقدام
ذلتبار مدنظر قرار خواهد گرفت.سرلشــکر باقری
با بیان اینکه ما نه از جنگ میهراســیم و نه از آن
اســتقبال میکنیم ،گفت :نیروهای مسلح کشور
گوش به فرمان والیت ،پای کار و دســت به ماشه
آماده پاسخ بهموقع به هرگونه اقدام خصمانه دشمن
هســتند .محمد باقری در ادامه با اشــاره به تاکید
فرمانده معظم کل قوا مبنی بر پاســخگویی قاطع
به تهدیدات گفت :به فضل الهی و با مجاهدتهای
نیروهای مسلح ،امروز به سطح مطلوبی از بازدارندگی
دفاعی دست یافتهایم و اینکه یک پهپاد جاسوسی
پیشرفته بالفاصله پس از تجاوز به حریم کشورمان
ساقط میشود ،هرچند لطف الهی است؛ اما این نکته
بسیار مهم است که این پهپاد متجاوز با سالح ساخت
متخصصان جوان ایرانی ،با غافلگیری تمام منهدم
شــد و توجه به این مهم ،منجر به تغییر محاسبات
تمامی دشمنان میشود.
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احتیاط عاقالنه
مایکل  ،جیسون و آشنایان

بیت کوین قانونی می شود

بین الملل

طالبان دیگر به مدارس و
بازارها حمله نمیکند
بر اســاس توافق ایجاد اعتماد به دســت آمده بین
طالبان و مقامهای افغان در نشســت دو روزه قطر،
این گروه شبه نظامی به اماکن عمومی نظیر مدارس،
دانشــگاهها و بازارها حمله نمیکند .فرستادگان
طالبان و سیاســتمداران افغان نقشه راه اولیه برای
صلح را اعالم کردند .هر دو طرف وعده توقف تلفات
غیرنظامیان را در جنگی دادند که ســال گذشــته
میالدی  ۱۱هزار قربانی غیرنظامی داشت .طالبان
هنوز از گفت وگوی مستقیم با دولت کابل که آن را
دست نشانده آمریکا میداند ،اجتناب میکند و گفته
تنها در صورتی این کار را انجام میدهد که نیروهای
خارجی از افغانستان خارج شوند.

توقف نفتکش انگلیسی در خلیج فارس از ترس ایران

رییس ستاد کل نیروهای مسلح:

گذر از جنبش دولت

فعال سیاسی:

سید عباس موسوی
سخنگوی وزارت امور خارجه:

آقایان فروش مخفیانه نفت
را نمایش اقتدار میدانند

ایران به هیچ کشوری
امید نبسته است
ســخنگوی وزارت امور خارجــه اظهار کرد:
جمهوری اسالمی ایران به هیچ کشوری امید
نبسته است .چه دوستان ما مثل چین و روسیه و
چه کشورهای اروپایی .برای ما عمل به تعهدات
ذیل برجام مهم است .چین و روسیه هم جزو
کشورهای برجامی هستند و نامه رییس جمهور
به سران کشورهای برجامیشامل این دو کشور
هم میشــود .ما بر اســاس منافع ملی خود
تصمیماتی را به طور مستقل خواهیم گرفت.
هر چند حساب این دو کشــور دوست از بقیه
جداست و اقدامات خوبی انجام داده اند .سید
عباس موسوی افزود :ما برای جبران فاصله بین
حقوق و تکلیفمان ،طبق بندهای  ۲۶و  ۳۶از
حقوقمان استفاده کردیم ،اینکه این اقدامات ما
چقدر میتواند آنها را پای تعهداتشان بیاورد و
یا مجبور شوند این اقدامات را انجام دهند باید
به آینده موکول کنیم.

zayanderoud8108@gmail.com

یک فعال سیاســی اصــاح طلب با بیــان اینکه
مهمترین چالشهای پیشروی جریان اصالحطلبی
و درواقع کشور ،مسائل اقتصادی و سیاست خارجی
است ،گفت :در دوره روحانی با امضای برجام تصور
میشد شرایط تغییر کند و سرمایه برای طرحهای
کالن و زیربنایی بیاید؛ اما در اثر سیاستهای غلط
و ماجراجوییهــا ،تقریبا هیچ کدام محقق نشــد.
بهزاد نبوی ادامه داد :تلویزیون ما نشــان میدهد
چگونه مــا مخفیانه نفت میفروشــیم و تحریمها
را دور میزنیــم و آقایــان این را نمایــش اقتدار
میدانند!
به گفته این فعال سیاســی اصالحطلب ،موضوع
تندروی و کندروی نیست ،مسئله انجام رفتارهای
احمقانه است .اتفاقی را که در صداوسیما در مورد
فروش نفت ایران افتاد ،ساده نگیرید .وی افزود :باید
تالش کنیم اروپا را از آمریکا جدا نگه داریم .چرا با
عربستان و امارات رودررو شدهایم؟ باید مسائلمان
را با آنها در منطقه حل کنیم .چرا باید آنها را به دامن
اسراییل و آمریکا بیندازیم؟
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محمدرضا باهنر
رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری:

با ناطق نوری
رایزنی نکردهایم
رییس جبهه پیروان خط امــام و رهبری با
بیان اینکــه جامعه روحانیــت میگوید ما
قصد ورود مستقیم به انتخابات و ارائه لیست
نداریم ،گفت :بــا این حــال میگویند اگر
شورای ائتالف بخواهد ،ما حاضر هستیم که
عامل وحدت و دعوت کننده باشــیم و همه
اطراف اصولگراها را دعوت کرده و به وحدت
بزرگتری برسیم.
محمدرضا باهنــر در خصــوص رایزنی با
شــخصیتهایی چون حجتاالسالم ناطق
نوری تصریح کرد :آقای ناطق یک وضعیت
استثنایی دارد و ایشــان االن ارادهای برای
فعالیت سیاسی به این شکل ندارد و چندین
دفعه هم با ایشــان مذاکره شــده است؛ اما
اینکه به صورت ســاختاری کســی از آقای
ناطقنوری دعوت کرده باشد چنین چیزی
نیست.
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بازداشت فرمانده عراقی
متهم به جاسوسی برای سیا
یک منبع عراقی اعالم کرد ،فرمانده عملیات االنبار
که اخیرا به جاسوسی برای سازمان اطالعات آمریکا
(سیا) متهم شد ،در دفتر فرمانده نیروهای زمینی این
کشور در بازداشت به سر میبرد .پس از پخش فایلی
صوتی از سوی شبکه اطالعرسانی مقاومت که حاوی
تماس تلفنی بین محمود الفالحی ،فرمانده عملیات
االنبار و یکی از مزدوران سازمان اطالعات مرکزی
آمریکا (ســیا) بود ،وزیر دفاع عراق دستور تشکیل
کمیتهای تحقیقاتی در این زمینه را صادر کرد .این
کمیته به رغم مطرح شدن این اتهام دستور بازداشت
الفالحی را صادر نکرد؛ اما یک منبع عراقی گفته است
که این فرمانده عراقی در حال حاضر در دفتر فرمانده
نیروهای زمینی در بغداد در بازداشت به سر میبرد.

دعوت کاخ سفید از سفیر
انگلیس پس گرفته شد
کاخ سفید دعوت از ســفیر انگلیس را که به تازگی
اظهارات وی در انتقاد از رییسجمهور آمریکا فاش
شده است ،برای شرکت در ضیافت شام ترامپ با امیر
قطر پس گرفت .ترامــپ در واکنش به این موضوع
گفته است دولتش دیگر با این سفیر تعامل نخواهد
داشت .چند روز پیش روزنامه «دیلیمیل» فاش کرد
سفیر انگلیس در آمریکا طی پیامهایی محرمانه به
دفتر نخستوزیری کشورش ،رییسجمهور آمریکا را
«بیمنطق ،متزلزل و بیکفایت» توصیف کرده است.

استقبال «مادورو» از آغاز
گفت وگوها با مخالفان
رییسجمهور ونزوئال از آغــاز مذاکرات با مخالفان
دولت با حضــور نمایندگانــی از نــروژ در جزیره
باربادوس اســتقبال کرد .رییسجمهور ونزوئال در
تلویزیون دولتی این کشــور گفت« :فرآیند گفت
وگو با مخالفان ونزوئال ،با حضــور دولت نروژ ،یک
شروع بسیار دلگرمکننده بود و گروه مذاکره کننده
ما پیامهایی از این گفت وگوها را برای من ارســال
کردهاند» .خوان گوایدو ،سرکرده مخالفان ونزوئال
که تمامی اقداماتش برای سرنگونی مادورو با شکست
مواجه شده گفته است هرگونه مذاکرهای باید به راه
حلی برای حل و فصل بحران منجر شود و نباید اجازه
داد دولت کاراکاس زمان بخرد.

روسیه اس  ۴۰۰را
راهی ترکیه کرد
رییس شرکت تســلیحاتی روسبرون اکسپورت،
ســازنده اس  ۴۰۰اعــام کــرده اســت کــه
روســیه تا  ۹۹درصد آماده تحویــل اس ۴۰۰
بــه ترکیه اســت و تحویل نخســتین ســامانه
به ترکیــه ماه آینــده صورت خواهــد گرفت و
ما اکنون روی بخش لجســتیک ایــن قرارداد
کار میکنیــم .مجموعههای پدافند موشــکی
اس ۴۰۰ -یا تریومف پیشــرفتهترین تسلیحات
پدافند موشکی روسیه است که هواپیماها را تا برد
 ۴۰۰کیلومتری هدف قرار میدهد و موشکهای
تاکتیکی تا شعاع  ۶۰کیلومتری دارد.
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منابع ارزی کشور صرف واردات کاالهایی میشود که در نهایت دوباره صادرمی شوند و هزاران میلیارد تومان رانت ایجاد میکنند؛

کافه اقتصاد

برگشت معکوس ارز دولتی

نایب رییس اتحادیه لوازم خانگی
اصفهان می گوید بازار از لوازم خانگی
فیک و به اسم کار قاچاق پرشده است

سیطره تقلبی ها

مرضیه محب رسول

نایب رییس اتحادیه لــوازم خانگی اصفهان
در خصوص وضعیت فعلی بازار لوازم خانگی
گفت :متاســفانه بازار لوازم خانگی اکنون در
رکود است و برندهای معروف همچون الجی
و سامسونگ عالوه بر اینکه در بازار با کمبود
مواجه هستند ،خدمات پس از فروش آنها نیز
مشکل دارد.
علیرضــا قندی با اشــاره بــه افزایش قیمت
لوازم خانگــی ایرانی و کاهــش قدرت خرید
مردم ،تصریح کــرد :آن دســته از کاالهای
ایرانی که مشــابه کاالهای خارجی هستند،
قیمت باالتری نســبت بــه کاالهای خارجی
دارند؛ برای مثال ماشین ظرفشویی ایرانی را
باید با قیمت هشت میلیون تومان خریداری
کرد؛ در حالیکه برنــد خارجی همین جنس
را میتوان با نرخ  6میلیون تومان و به نام کار
قاچاق خرید .وی افزود :در این شرایط مردم به
دلیل قدرت خرید پایین خود مجبور به خرید
کاالی خارجی حتی با وجود کیفیت پایین آن
میشوند.

غائله شکر ،ماکارونی ،سیب زمینی و ...چندین و چند
مورد از کاالهای اساسی در سال گذشته را هیچگاه
نمیتوان فراموش کرد؛ صفهای طویل و رقابت برای
دریافت سادهترین اقالمی که البته با ارزو یارانه دولتی
وارد شده بود؛ اما از ترس گرانی ،مردم را به صف کرد و
فضای روانی اقتصاد را به آشوب کشانید .جدای از علل
و عوامل کمبودها و گرانیهای داخلی ،چند هفتهای
است که صحبتهایی در مورد صادرات محصوالت
تولید داخل که مواد اولیه آن از خارج و با ارز دولتی
وارد میشود در رســانهها منعکس شده است .انواع
شکالت ،آبنبات ،دارو ،اقالم غذایی مانند ماکارونی و...
از جمله کاالهایی هستند که بنا به گفته مسئوالن در
ماهای اخیر به وفور صادر شدهاند و عمال یکی از اصلی
ترین عوامل گرانیها و کمبود در داخل هستند.
وقتی یک کاال ،هم وارد میشود و هم صادر
آمار تجارت خارجی کشــور نشان میدهد که برنج
خارجی ،ذرت ،انواع دانههای روغنی (ســویا) ،دارو
و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشــکی و کنجاله
سویا ،روغنهای خوراکی نیمه جامد و مایع و خام،
کره با بسته بندی بیش از  ۵۰۰گرم ،جو و شکر خام،
گوشت قرمز ســرد ،چای خشک ،گوشت قرمز گرم
و حبوبات به ترتیب بیشترین میزان واردات را طی
سه ماهه اخیر داشــتهاند .نکته تاسف برانگیز اینکه
برخی از این اقالم ،رکورد دار صادرات در این مدت
هم هستند .گزارشی که از سوی معاونت اقتصادی
اتاق بازرگانی تهران منتشر شده ،نشان میدهد که
در ســال  ۱۳۹۷معادل  ۵۳۶۳کــد تعرفه  ۸رقمی
کاالیی به ارزش  ۴۲ /۶میلیارد دالر وارد شده است
که از این تعداد ۳۴۳۴ ،ردیف تعرفه مشابه ،در سال
مذکور صادرات نیز داشــتهاند .نکته قابل توجه این
است که در این سال ،مجموع ارزش صادرات اقالم
مشابه وارداتی کشــور ۲۸ ،میلیارد دالر بوده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران
اعالم کرد:

حذف قبوض تلفن ثابت
از مهرماه

نوبت دوم

خبر

مدیرعامــل شــرکت مخابــرات ایــران
اعــام کــرد در راســتای نهادینهســازی و
تحقــق فرآیندهــای دولــت الکترونیــک،
از مهرمــاه ســال جــاری (ســیکل چهارم)
قبوض کارکرد تلفــن ثابت ،چــاپ و توزیع
نمیشــود .مدیرعامــل شــرکت مخابرات
ایــران صرفهجویــی  ۱۰۰میلیــارد تومانی
ســالیانه هزینه حذف قبــوض و بهکارگیری
این مبلغ در راســتای توسعه شــرکت را از
اولویتهای شــرکت مخابرات ایران دانست
و گفت :تمام مشــتریان تلفن ثابت در سراسر
کشــور از این پس میتوانند عالوه بر تماس
با ســامانه  ۲۰۰۰و به صورت شــبانهروزی
از خدمات پرداخــت قبوض خود اســتفاده
کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان:

کتاب اهداف
وبرنامههای شرکت
گاز در دست تهیه است

به عبارتی حدود  ۶۳درصــد ارزش صادرات کاالیی
کشــور مربوط به اقالمی میشــود که با همان کد
تعرفه و در همان سال ،واردات هم داشتهاند .دسته
واردات و صادرات در این گزارش تقریبا شامل همه
زمینههــا از جمله حبوبات محصوالت کشــاورزی
دارو ،شــکر و فرآوردههای آن و  ...میشــود .نکته
دیگر آنکه بررســی اعداد و ارقام صادراتی نشــان
میدهد ارزش صادراتــی کاالهایی مانند حبوبات و
شیر خشک ،بسیار بیشــتر از ارزش واردات آن بوده
است.
واردات شکر با ارز دولتی ،صادرات آبنبات با
ارز آزاد
یکی از اقالمی کــه این روزها ســر و صدای زیادی
به پا کرده اســت ،صادرات فرآوردههای شــیرین
شامل شــکالت و آبنبات از ایران اســت .آنچه این
مســئله را جنجالی کرده این اســت کــه باوجود
کمبود شکردرکشــورکه موجب گرانی آن شــده
است ،شــرکتها و کارخانههای ســازنده شکالت،

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 چهارشنبه 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
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
رديف

عنوان کاال

1

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

نوع تضمین شرکت در مزایده
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

مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارشــی که از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار  ۹۸ارائه کرد،
نرخ بیکاری در اســتان اصفهان را  ۱۰.۷درصد اعالم کرد که در مقایســه با بهار سال  ۹۷حدود ۲.۶
درصد کاهش را نشان میدهد .معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان
با اشــاره به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در این خطه گفت :نرخ بیکاری در بهار امسال به ۱۰.۷
درصد رسید؛ در حالی که بهار سال گذشــته  ۱۳.۳درصد بود .محمد رضا لعلی افزود :نرخ مشارکت
اقتصادی استان اصفهان نیز از  ۴۱.۹در بهار سال گذشته به  ۴۲.۴درصد در بهار امسال افزایش یافت.
وی با اشاره به افزایش نسبت اشتغال در اســتان اصفهان ادامه داد :این شاخص نیز از  ۳۶.۳درصد به
 ۳۷.۸درصد رسید هرچند هنوز جزئیات آن؛ یعنی سهم خدمات ،کشاورزی و صنعت به ما اعالم نشده
است .لعلی درباره دالیل کاهش نرخ بیکاری ،توضیح داد :هنوز اظهار نظر قطعی درباره آن نمیتوان
کرد؛ اما احتمال دارد مســائلی مانند جاری بودن رودخانه زاینده رود ،افزایش کشت و کار به ویژه در
شرق اصفهان و رونق گرفتن برخی واحدهای تولیدی و صادرات آنها در این موضوع نقش داشته باشد.
استان اصفهان بیش از پنج میلیون جمعیت دارد و با بیش از  ۹هزار واحد تولیدی ،یکی از صنعتیترین
استانهای کشور محسوب میشود .مسائلی مانند باال بودن نرخ مهاجرت به این خطه ،رکود اقتصادی
برخی واحدهای تولیدی در سالهای گذشــته و کاهش کشت و کار کشاورزی به دلیل جاری نبودن
زاینده رود از جمله دالیل باالتر بودن نرخ بیکاری در این استان در مقایسه با متوسط کشوری عنوان
شده است .نرخ بیکاری در این استان در سال  ۹۷حدود  ۱۳.۷درصد بود که نسبت به سال  ۹۶حدود
 ۰.۴درصد کاهش یافت؛ هرچند این شاخص در مقایسه با متوسط کشوری باالتر بود .نرخ بیکاری در
کشور سال گذشته  ۱۲درصد بود.

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

كميسيون معامالت شركت آب و فاضالب روستايي استان اصفهان
ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

با افزایش عمر وســیله نقلیــه ،کیفیت و
کارکرد آن دچارنقصــان و کاهش راندمان
خواهد شد .افزایش مصرف سوخت،تولید
گازهای مضــر ،تولیــد صــدای ناهنجار
و کاهــش ایمنــی از مهم تریــن عوارض
وسایل نقلیه فرسوده اســت که در چنین
شرایطی می توان با اعمال این نوع مالیات
به کارگیری وسایل نقلیه فرسوده را کاهش
داد.
درحقیقت این مالیات برای تولیدکنندگان
و مصرف کنندگان انگیزه ایجاد می کند تا به
سوی فعالیت های اقتصادی با آلودگی کمتر
حرکت کنند و از آنجایی که این مالیات به
صورت هزینه بر واحدهای اقتصادی تحمیل
می شود واحدهای اقتصادی به منظور حفظ
کارایی تولید ،ســعی در کاهش هزینه ها
و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیســت
خواهند داشت.مالیات ســبز می تواند به
عنوان یک مشوق برای واحدهای اقتصادی
عمل کند.به این ترتیب که این واحدها برای
کاهش بار مالیاتی ،روش های جدید تولید،
حمل و نقل واستفاده از انرژی و مصرف آن
را به کار خواهند گرفت .این موضوع هم از
نظر توسعه پایدار و هم از نظر رقابت پذیری
بین المللی اثرات مفیــدی را ایجاد خواهد
کرد .مالیات زیست محیطی می تواند گامی
در جهت هماهنگ ســازی سیاست های
مالیاتی با فرآیند توسعه پایدار به شمارآید.

بازار

پیکسل

3,900
تومان

9,800
تومان

پیکسل ماسا دیزاین طرح
استیکر کد AS166

9,800
تومان

پیکسل ماسا دیزاین
طرح گربه کد AS199

آگهی مناقصه عمومی

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت های الف :

وپايگاه اطالع رساني مناقصات به نشاني  IETS.MPORG.IRدرج گرديده است.

مالیات برآالینده های
زیست محیطی()2

پیکسل تیداکس مدل بازی
مکعب روبیک AS032

نرخ بیکاری اصفهان در بهار  ۹۸کاهش یافت

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

شرایط پرداخت وجه

شــکر با ارز دولتی میگیرند؛ اما محصوالتشان را به
خارج از کشــور و به خصوص عراق صادر یا قاچاق
میکنند.
بر اســاس آمار در ماههای اخیر  ۱۲۰میلیون دالر
آبنبات به شــکل بیسابقه از کشــور صادر شد که
در واقع چیزی جــز صادرات محلول کردن شــکر
یارانهای در آب و اندکی اســانس نیســت .دبیر کل
اتاق مشــترک ایران و عراق در پاسخ به این پرسش
که بعد از آبنبات دیگر چه محصوالتی به واســطه
دالر  ۴۲۰۰تومانی به عراق صادر یا قاچاق میشود؟
گفت :هنــوز کارخانههایی کــه ارز دولتی دریافت
میکنند از سوی دولت مشخص نشدهاند؛ بنابراین
چندان معلوم نیست که کدام کارخانهها ارز ۴۲۰۰
تومانی میگیرند.
دارو تولید در داخل ،واردات از خارج
بررسی آمارهای منتشرشده برخی کاالهای منتخب
صنعتی توســط وزارت صنعت ،معــدن و تجارت
نشــاندهنده تولیــد  ۳۹میلیــارد و  ۶۰۰میلیون

عدد داروی انســانی در سال گذشــته است که در
مقایسه با سال  ۹۶رشد  ۳.۳درصدی نشان میدهد.
داروهای تولید داخل با مازاد مصرف روبهرو هستند.
این مســئله منجر به زیاندهی شــرکتهای تولید
کننده داخلی شده است .از ســوی دیگر داروهایی
که در داخل تولید مشــابه دارند ،با ارز دولتی وارد
کشور می شوند .در سال گذشــته بخش زیادی از
ارز تخصیصی به دارو صرف واردات لوازم آرایشی و
بهداشتی به کشور شد .بخشی از گزارشی که اواخر
ســال گذشــته در مورد تخلفات دارویی در کشور
منتشر شد ،نشان داد در میان داروهای ثبت سفارش
شده که با ارز دولتی ترخیص شدهاند ،برخی از اقالم
نظیر :پنل پیش ساخته ســاختمانی ،حشره کش،
علف کش ،قارچکش ،قطعات و اســتراکچر فلزی،
رنگ ضد خزه ،طعــم دهنده طبیعــی پنیر چدار،
ماشــین آالت پرکن دســر و لبنیات ،انواع قالب در
ســایزهای مختلف ،خط کامل تولید لبنیات ،انواع
طعم دهندهها و رنگهای طبیعی ،حافظه کامپیوتر،
لوله و اتصاالت ،باتری قلمی ،شنی کمباین ،رزینهای
مخصوص صنایع چســب ،هم ترخیص و به کشور
وارد شده است.
ماکارونی از گرانی فرضی تا سود واقعی
ماکارونی هم از جمله اقالمی بود که پارسال ناگهان
نایاب و سپس گران شــد .این کاالی پر مصرف که
یارانه و ارز دولتی برای مواد اولیه به خصوص گندم
دریافت میکند؛ صادرات آن به کشورهای همسایه
همچنان ادامه دارد .زمانیکه پارسال دولت تصمیم
داشت ارز دولتی این تولید کنندگان را به ارز نیمایی
تبدیل کند ،این شــرکتها محصوالتشان را به بازار
عرضه نکردند و بهانه آن را نداشتن مواد اولیه عنوان
کردند؛ اما بررسی لیست صادرات به عراق و افغانستان
و حتی ترکیه ،نشان میدهد که ماکارونی در ماههای
اخیر همواره به صورت مداوم به این کشورها صادر
میشود.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان گفت :به منظور افزایش کارایی در تمامی ادارات و سایر واحدهای زیرمجموعه
شرکت گاز استان اصفهان ،مهمترین برنامه ها و اهداف این واحد به صورت یک کتاب در دست تهیه است.سید مصطفی
علوی مهمترین سرفصل های این کتاب را درچندبخش شامل :بلوک بندی در راستای مدیریت تراز گاز استان ،بلوک
بندی در راستای مدیریت بحران ،انجام پروژه های اولویت دار ،نهضت زیباسازی علمک ها درسطح استان ،شناسایی
وجمعآوری شیرهای پیاده رو باقیمانده درسطح استان و توسعه بهبود و ارتقای فرآیند نشت یابی و رفع نشتی ها درسطح
استان عنوان کرد .همچنین بهبود وارتقای سیستم حفاظت کاتدی درســطح استان ،انجام مطلوب فرآیند نگهداری
وتعمیرات درسطح استان از دیگر سرفصل های این کتاب است.

شركت آب و فاضالب روستائى استان اصفهان
آگهى مزایده عمومی شماره -101م ز– 98
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م الف525417:

شهرداری بهارستان در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره /1475ش ب مورخ  97/12/1شورای محترم اسالمی شهر بهارستان نسبت به اجاره چهار دستگاه وانت
کاپرا دو کابین به رنگ سفید یا مشکی با مدل  93به باال و به صورت تمام وقت همراه با راننده مورد نیاز به مدت یکسال جهت انجام امور گشت و کنترل منطقه مرغ و
محدوده شهر بهارستان از طریق برگزاری مناقصه عمومی با شرایط ذیل اقدام نماید.
 -1پیمانکاران ملزم به ارائه گواهی آخرین تغییرات و مدارک شرکت ،گواهی تشخیص صالحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی در رشته حمل و نقل می باشند.
 -2مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ  200/000/000ریال می باشد.
 -3پیشنهاد دهندگان می توانند از مورخ  98/4/12تا پایان وقت اداری مورخ  98/4/26اسناد مناقصه را از واحد امور قراردادها در شهرداری دریافت نمایند .الزم به
ذکر است مهلت تحویل پیشنهادات شرکت کنندگان پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ  98/4/30می باشد که باید به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری تحویل
و رسید اخذ نمایند.
 -4گشایش پیشنهادات روز دوشنبه مورخ  98/4/31راس ساعت  14بعد از ظهر در محل شهرداری بهارستان صورت می پذیرد.
 -5به پیشنهادات مخدوش ،مشروط ،فاقد سپرده و یا در صورت ناقص بودن اسناد و امضاء و غیر خوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -6سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در شرایط خصوصی مناقصه درج گردیده است.
 -7پرداخت هزینه درج آگهی در روزنامه ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

م الف522008:
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مجازی گردی

سالگرد اسطوره مداحی پاپ
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داستان یک جاسوس

سالگرد اسطوره مداحی پاپ
روز ابتدایی این هفته مصادف با سیزدهمین سالگرد
فوت «ســیدجواد ذاکر» مداح محبوب و پرهیاهوی
دهه  80بود .بامداد  16تیرماه سال « 85سیدذاکر» به علت سرطان در
بیمارســتانی در تهران درگذشــت و در میان جمعیــت عظیمی از
طرفدارانش در قبرستان «نو» در قم به خاک سپرده شد.

سمیه پارسا
«گاندو» بی شک اتفاق مهم هفته بود .سریالی با ســوژه امنیتی و تم سیاسی که
ماجرای جاسوسی «جیسون رضاییان» تبعه ایرانی-آمریکایی را به قلم آرش قادری
و کارگردانی «جواد افشار» روایت میکرد .فضای ملتهب ،صحنههای جذاب تعقیب
و گریز و البته نوع نگاه خاص نویسنده و کارگردان در روایت این ماجرا با واکنشهای
فراوان روبهرو شد .هرچند در ابتدای این سریال نوشته شده بود که «بر اساس یک

محسن حسام مظاهری؛ جامعه شناس و نویسنده کتاب رسانه شیعه
به همین مناسبت در کانال شــخصی خود یادداشتی منتشر کرد که
مورد توجه رسانهها هم قرار گرفت .رسانههایی که  13سال پیش اجازه
نوشتن درباره این مداح را نداشتند.
در بخشی از یادداشت مظاهری آمده اســت ... :ذاکر را باید اسطوره
بالمنازع مداحی پاپ دانســت .جاذبههای شخصیتی ،سبک مداحی
خاص و آوانگارد ،زندگی پرحاشیه و نهایتا مرگ در جوانی آنهم براثر
سرطان همهوهمه از ذاکر ،شمایل یک اسطوره را ساخته و پرداخته
است؛ اسطورهای که هنوز هم پس از سالها و با وجود ظهور مداحان
سلبریتی متعدد ،در بین جوانان هیئتی شیفتگان و هواداران بسیاری
دارد؛ هوادارانی که تصاویر او بر تیشرتها و دیوار اتاقهای شخصی و
بکگراند موبایلها و شیشه اتومبیلها و طلق موتورهایشان نقش بسته
و نوحههای سینهزنی او برایشان حسی نوستالژیک دارد.نام ذاکر در
اواخر دهه هفتاد سر زبانها افتاد .او مداحی را از قم آغاز و مدتی هم در
مشهد فعالیت کرد؛ اما سرانجام به کاشان رفت و مرکز فعالیت خود را
آن شهر و «هیئت دیوانگان حسین» قرار داد.ذاکر ،جاذبههای دیگری
هم داشت که او را از مداحان هممســلکش متمایز میکرد .از سبک
مداحی خشن و حماسی و ژستهای خاصش گرفته تا سبک زندگی
و مدل پوشش و آرایشــش .مجموعه این امتیازات ،بهتدریج در کنار
شهرت فراوان محبوبیت باالیی را در بین اعضا و مخاطبان هیئتهای
عامهپسند برای او به ارمغان آورد.
سیدجواد ذاکر چند ماه آخر عمر خود از بیماری سرطان رنج میبرد.
ســرانجام هم پس از مدتی که در تهران تحت درمــان بود در تیرماه
 ۱۳۸۵بر اثــر بیماری درگذشــت .خبر درگذشــت او را هیچیک از
رسانههای رسمی منتشر نکردند .بااینهمه جمعیت وسیعی از جوانان
هیئتی و هوادار او در مراسم تشــییعجنازه شرکت کردند .مزار او در
قبرستان نو و در مقبره رسول ترک (دیگر اسطوره معاصر هیئتهای
عامهپسند) پاتوق هوادارانش است.

به یاد حاج کاظم آژانس شیشه ای

توصیف مجری برنامه «ثریا» از سریال «گاندو» هم جالب توجه

بود« .محسن مقصودی» مجری برنامه تلویزیونی «ثریا» نوشت:
جدای از کشف و انهدام جاسوسان ،جدال انقالبیها با مدیران
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روایت واقعی ساخته شده و تنها اسامی عوض شــده است» اما پس از هجمههای
فراوانی که از سوی دولتیها نسبت به «گاندو» صورت گرفت ،کارگردان و نویسنده
هردو ضمن تاکید بر این موضوع که به «حسن روحانی» رأی دادهاند ،عنوان کردند
که سریال «تخیلی» بوده است! آرش قادری نویسنده اخیرا مدعی شده  80درصد
فیلمنامه را بر اساس تحلیل شخصی و تخیل خودش نوشته است! این موضع گیری
از سوی عوامل اصلی سریال باعث شــد تا برخی کاربران اینگونه تحلیل کنند که
احتماال افزایش فشارها باعث شده تا چنین موضعی اتخاذ شود.

چرا جاسوس اعدام نشد؟
مســعود یارضوی از فعاالن رســانه در کانال تلگرامی خود سعی کرد
به این سوال پاسخ بدهد که چرا «جیســون رضاییان» اعدام نشد .در
بخشی از پست تلگرامی این فعال رسانه آمده است:
«اعدام یک جاسوس ،همان دستگیری اوست» و نابغه کسی است که
بتواند پس از دستگیری جواسیس نیز اقدامات انتفاعی انجام دهد و در
تحقیر و شکست بیشتر دشمن بکوشد.نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران در ماجرای رضاییان پــس از طی کردن تمام فرآیند پیشگفته،
آمریکا را مجبور کرد که با التماس ،پذیرش علنی شدن التماس ،قبول
رسمی شکســت در عملیات اطالعاتی و تقدیم چندین میلیون دالر
پول نقد ،مهره سوخته خود را پس بگیرد و در مقابل قدرت جمهوری
اســامی ،کرنش کند.ضمن اینکه به این حقیقت ساده هم باید واقف

بود که ما در قبال جیسون رضاییان با یک خواست انتقام ملی مواجه
نبودیم و او مرتکب قتل نفس یا قتل عام نشده بود( .بماند که حتی در
این صورت هم عمل به مصلحت ضروریتر است تا عمل به خواستهها!)
اینکه چرا آمریکا برای پس گرفتــن رضاییان ،پذیرای این همه خفت
شد نیز ساده است...
اوال آمریکا و هر کشور دیگری باید از اتباع خود حمایت کند.
دوما کاخ ســفید منطق جالبی دارد و آن اینکه با حمایت از مهرههای
حتی ســوخته خود این پیام را صادر میکند که مزدوری برای آمریکا
بیاجر نمیماند.
بگذارید ســادهتر بگویم! جیســیون رضاییان طعم آدامس روحانی و
ظریف را میدانست و ما طعم آدامس رضاییان و اربابانش را...

سیاســی امنیتی محافظه کار در گاندو بعد از دو دهه ما را به
یاد جدال مظلومانه حاج کاظم آژانس شیشهای با امنیتیهای

محافظه کار (رضا کیانیان در نقش سلحشور مامور امنیتی فیلم

«جیسون» گرمی چند؟!

آژانس) میانداخت با این تفاوت که گاندو نشــان میداد حاج

کاظمهای جنگ دیروز حاال تکثیر شــدهاند و پرتوان و پرامید

یــک کاربر فضای مجــازی هــم در توئیتر
درباره مبلغ پرداختی آمریکا در قبال آزادی
جیســون رضاییان نوشــت :اگر جیســون
رضاییان  100کیلو باشــه ،آمریکا برای هر
گرمش  17میلیون تومــان پرداخت کرد تا
آزاد بشه!

عرصه را بر سلحشورهای خسته و مدعی تنگ کردهاند!

سلحشــورهای محافظه کار هم البته تکثیر شدهاند و مناصب

باالتری دارند؛ اما حاج کاظمهای جوان در گاندو عاقل ،علمی
و پر تالشاند.

حصر وراثت
 4/138خانم معصومه کاظمی فریزهندی دارای شناســنامه شــماره  3500به شــرح
دادخواست به کالسه  150/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان ســید جالل کاظمی فریزهندی به شناســنامه  179در تاریخ
 1383/1/27اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر
است به  -1یک همسر دائمی به نام معصومه ابراهیمی بید هندی به شماره شناسنامه ،2
 -2سید عباس کاظمی فریزهندی به شماره شناســنامه  8فرزند متوفی -3 ،سید محمد
کاظمی فریزهندی به شماره شناسنامه  7فرزند متوفی -4 ،سید رضا کاظمی فریزهندی به
شماره شناسنامه  1011فرزند متوفی -5 ،معصومه کاظمی فریزهندی به شماره شناسنامه
 3500فرزند متوفی می باشــد و به جز نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد .اینک با انجام
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .م الف 523078 :شعبه اول حقوقی شورای
حل اختالف شهرستان نطنز ( 174کلمه 2 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 4/139خواهان آقای فرشید یزدانی جعفرآبادی دادخواستی به خواسته الزام به انجام تعهد
در خصوص کار پی وی سی و کناف و ساختن درب چوبی برای ساختمان مسکونی علی
حساب مقوم به  15/000/000ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی به طرفیت خوانده آقای
امیر مشهدی به شورای حل اختالف شعبه دوم شهرستان تیران و کرون تسلیم نموده که
پس از ارجاع به شــماره  241/98ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ  98/5/30ساعت
 9صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشانی معینی
نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی
مراتب یک بار در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد که ازتاریخ
نشر آگهی ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانی
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی است در
صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود
و چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد .جهت استماع
شهادت شهود در جلسه حاضر شوید .مالف 523210:شعبه دوم مجتمع شماره یک
شورای حل اختالف تیران و کرون ( 197کلمه 2 ،کادر)
فقدان سند مالکیت
 4/140نظر به اینکه خانم رقیه قاسمی فرزند عباس با ارائه دو برگ استشهادیه محلی که
هویت شهود رسم ًا گواهی گردیده مدعی مفقود شدن سند مالکیت فاقد شماره صادره بر
روی پالک ثبتی  2045فرعی از یک اصلی تیران بخش دوازده ثبت اصفهان شده که در
دفتر  11صفحه  353ذیل شماره  1500به نام حیدر دادخواه تهرانی فرزند براتعلی ثبت و
صادر گردیده و سپس به آقای حسن عرب بیگی انتقال قطعی گردیده و از سوی ایشان نیز
و طی سند شماره  1334/11/11-11465دفترخانه  41تیران به خانم رقیه قاسمی فرزند
عباس انتقال گردیده و سند در سهم ایشان واقع شده است .اینک برابر ماده  120اصالحی
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی
ذکر شده است و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا  10روز
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا ضمن ارائه ســند مالکیت یا سند معامله تسلیم
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل آن به ارائه کننده مسترد گردد .اگر ظرف مهلت مقرر
اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند مالکیت المثنی صادر و به
متقاضی تسلیم می گردد .م الف 523076 :سید محمد حسن مصطفوی رئیس اداره
ثبت اسناد و امالک تیران وکرون( 216کلمه 2 ،کادر)
حصر وراثت
 4/142آقای مسیح ا ...کیانی زاده دارای شناسنامه شماره  5535به شرح دادخواست به
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به هرحال فصل اول «گاندو» در قسمت  30تمام شد .دو سه قسمت پایانی حساس
و البته حساسیت برانگیز بود« .حسام الدین آشنا» در توئیتی نوشت که رسانه ملی با
گاندو ،گنده نمیشود و تهیه کننده این سریال هم این سوال را مطرح کرد که آشنا
به عنوان یک روحانی ترک لباس کرده که سابقه حضور در اطالعات را هم دارد ،در
حوزه فرهنگ و هنر چه میکند و چه میخواهد؟
«گاندو» از نگاه رسانهها ،فعاالن رســانه در فضای مجازی و مردم با بازخوردهای
مختلفی روبهرو شد که یکی دو نمونه از آن را در ادامه میبینید:

کالسه  221/98ش  1از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان علی کیانی زاده به شناسنامه  3105در تاریخ  98/2/26اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و یک دختر
و یک همســر دائمی که عبارتند از -1 :امیر محمد کیانی زاده ،ش.ش 6580142618
متولد  78/11/10فرزند متوفی  -2امیر حسین کیانی زاده ،ش.ش  6580067195متولد
 75/3/9فرزند متوفی  -3مســیح ا ...کیانــی زاده ،ش.ش  5535متولد  64/6/31فرزند
متوفی  -4مرضیه کیانی زاده ،ش.ش  414متولد  67/2/20فرزند متوفی  -5بتول یگانه
مهابادی ،ش.ش  106متولد  46/8/10همسر متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و
اال گواهی صادر خواهد شد .م الف 523309 :شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف
شهرستان اردستان ( 173کلمه 2 ،کادر)
تحدید حدود اختصاصی
 4/143شــماره نامه 1398/04/15-139885602032000599 :نظر با اینکه تحدید
حدود ششــدانگ قطعه ملک مزروعی پالک شــماره  666فرعی واقع در اردستان یک
اصلی دهستان گرمســیر بخش  17ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام
رضا اردستانی فرزند مرحوم حســین و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود
قانونی آن به عمل نیامده است .اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده  15قانون ثبت و طبق
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ  1398/5/12از ساعت 9
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین
یا مجاورین مطابق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا  30روز
پذیرفته خواهد شد .مالف 523305:خیراله عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
اردستان ( 147کلمه 2 ،کادر)
حصر وراثت
 4/146خانم بتول زائری دارای شناســنامه شماره  16به شــرح دادخواست به کالسه
 218/98ش  1از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان عباسعلی زائری امیرانی به شناســنامه  1در تاریخ  98/4/5اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پســر و یک
دختر و یک همســر دائمی و یک مادر که عبارتند از -1 :محمد عرفــان زائری امیرانی،
ش.ش  1276798490متولــد  91/10/7فرزنــد متوفــی  -2الهــه زائــری امیرانی،
ش.ش  1273778650متولــد  81/4/30فرزنــد متوفی  -3بتــول زائری ،ش.ش 16
متولد  53/2/7همســر متوفی  -4رقیه مســلمی امیرانــی ،ش.ش  4متولد 19/6/25
مادر متوفــی .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک مرتبه
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ
نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 525122 :شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اردستان (162
کلمه 2 ،کادر)
مزایده اموال غیرمنقول
 4/147اجرای احکام حقوقی شــعبه دوازده اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در
خصوص پرونده اجرایی کالسه  962110ج 12/له ریحانه جانثاری الدانی و علیه عبداله
جان نثاری مبنی بر مطالبه مبلغ  200عدد ســکه بهار آزادی و  30مثقال طال که در روز
مزایده ارزیابی می گردد مبلغ  127/755/000ریال بابت حق االجرای دولتی ریال بابت
محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ  98/5/12ســاعت 9/30
صبح در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق  18جهت فروش
 8سهم از  72مشاع از ملکی به پالک ثبتی شــماره  1016فرعی از  13اصلی بخش 14
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اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناســی که ذیال درج شده است ملکی آقای
عبداله جان نثاری و اکنون در تصرف استیجاری مستاجر دارد می باشد توسط کارشناس
رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شــده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع
گردیده برگزار نماید .طالبین خرید می توانند ظرف  5روز قبل از جلســه مزایده به نشانی
فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن  10درصد بها به صورت نقد یا
چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند.
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه های اجرایی برعهده محکوم
علیه می باشد .مابقی ثمن معامله ظرف حداکثر یکماه پرداخت واال ده درصد واریزی به نفع
دولت ضبط خواهد شــد .اوصاف ملک مورد مزایده :به نشانی اصفهان ،خ آتشگاه خیابان
قدس فرعی  19جنب مسجد آیت حاج مطهری ،گزارش کارشناس  11به تاریخ 98/2/2
موضوع پرونده کالسه  962110به مورخ  98/1/27با توجه به اختالف موجود در مساحت
با سوابق بعنوان تکمیلی و متهم بشرح زیر تقدیم می گردد -1 :کروکی وضع موجود محل
تهیه و ترسیم و پیوست تدیم و مســاحت پنج باب مغازه در وضعیت فعلی  104متر مربع
می باشد -2 .هشــت حبه عبداله جان نثاری معادل  104/72=1/44 *8 =11/55تقریب ًا
معادل  11/55متر مربع است که هر متر مربع  70/000/000ریال برآورد شد .لذا از هشتصد
و هشت میلیون و پانصد هزار ریال  11/55* 70/000/000 =808/500/000سهم عبداله
جانثاری بصورت مشاعی می باشــد که در وضع فعلی با سند مطابقت ندارد این اصطالح
متهم و مکمل شماره  11به مورخ  98/2/2می باشد .حد شمال ملک به سوخت دان حمام
و حد جنوب به کوچه محدود شــده ولی در وضعیت فعلی در محل شمال قسمتی فضای
کوچه و قسمتی به خانه می باشد کوچه سمت جنوب وجود ندارد که احتمال دارد سوخت
دان بوسیله نوسازی به کوچه و خانه تبدیل و کوچه سمت جنوب هم شاید توسط مجاورین
تصرف شده باشد لذا علت عدم مغایرت بشرح فوق میباشد .م الف 501688 :اجرای
احکام حقوقی شعبه دوازده اصفهان ( 439کلمه 4 ،کادر)

اعالم مفقودی
برگ ســبز خودروی پ راید مدل  1385به رنگ نقره ای
متالیک به شــماره پالک ای ران  521-13ج  48و شماره
موتور  1459160و شماره شاسی  S1412285794913و
شناســه ملی خودرو  IRPC851V1IW794913به
نام آقای ناصر گلبانگ مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

اعالم مفقودی
بــرگ ســبز و کارت خــودرو ســواری پرایــد
جی تی ایکس مدل  76به رنگ ســفید به شماره پالک
ای ران  322 -13ط  44و شماره موتور  00037244و شماره
شاســی  S1412276531632و شناســه ملــی خودرو
 IRPC761V102531632به نــام خانم فروغ آقاجری
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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آگهی تغییرات شــرکت تولید و توزیع صبا مرغ نمونه اردســتان
سهامی خاص به شماره ثبت  691و شناسه ملی 10860406104
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ  1398/01/18تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد  :فاطمه زوارئیان کچومثقالی به شــماره ملی 1189889560به سمت
بازرس اصلی و محمدرضا یزدانیان به شماره ملی  1189360756به سمت بازرس
علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .روزنامه زاینده رود جهت درج
اگهی های شرکت تعیین گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان ()518868

آگهی تغییرات شــرکت مهندســی پزشکی درمان
افزار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10028
و شناسه ملی 10260311062
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1394/03/07تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد  * :آقای اقامجتبی عمادی دهقی بعنوان رئیس
هیات مدیره  -آقای شهریار عمادی به عنوان مدیرعامل  -آقای
شهرام عمادی به ســمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت دو
سال انتخاب شدند * .کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت
با امضاء ثابت مدیرعامل و امضا دوم امضا نایب رئیس و یا رئیس
هیات مدیره می باشد ضمنا مدیر عامل شرکت مجری مصوبات
هیات مدیره خواهد بود .اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجاری اصفهان
()520946
آگهی تغییرات شــرکت مهندسی پزشــکی درمان
افزار شرکت سهامی خاص به شــماره ثبت 10028
و شناسه ملی 10260311062
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1394/03/06
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  * :آقای اقامجتبی عمادی دهقی به کدملی
1090548672و آقای شــهرام عمادی به کدملی 1286643058و
آقای شــهریار عمادی به کدملــی 1286745918بعنوان اعضای
اصلی هیات مدیره برای مدت دو ســال انتخــاب گردیدند * .خانم
ندا خــوروش بــه کدملی1270027050خانم اعظــم نیک پرور
بــه کدملی128394524بترتیب بســمت بازرســان اصلی و علی
البدل شــرکت برای مدت یکسال انتخاب شــدند  * .روزنامه کثیر
االنتشــارزاینده رود جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری اصفهان ()520940
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مدیر روابط عمومی دادگستری اصفهان:

دادگاه جرائم ویژه بانک
سرمایه در تهران برگزار میشود
مدیر روابــط عمومی دادگســتری اصفهان گفت:
جزئیات دادگاههای بانک سرمایه با محوریت تهران
پیگیری میشود .علی شایگان مدیر روابط عمومی
دادگستری اصفهان در پاسخ به سوالی درباره آخرین
وضعیت پرونده بهروز ریختهگران اظهار داشــت:
دادگاه جرائم ویژه بانک ســرمایه در تهران در حال
برگزاری است و ارتباطی با اصفهان ندارد .وی افزود:
به فرض اینکه این موضوع در تهران یا اصفهان انجام
شــود ،در مرحله تحقیقات هیچ گونه اطالعرسانی
صورت نمیگیرد تا حکم قطعی شود .مدیر روابط
عمومی دادگستری اصفهان گفت :برخی دادگاههای
جرائم اقتصادی نیز به صورت علنی برگزار میشود
و در این صورت از اصحاب رســانه برای حضور در
دادگاههای علنی دعوت میشود.

تمهیدات پلیس راه اصفهان در آغاز
سفرهای تابستانی؛

 180تیم گشت در جادهها
حضور دارند

رییس پلیس راه استان اصفهان به حضور  ۱۸۰تیم
گشت پلیس به صورت محسوس در جادههای استان
برای کاهش تخلفات ترافیکی در ایام تابستان خبر
داد .حسین پورقیصری ،با اشــاره به طرح تابستانه
پلیس در سطح جادههای برون شهری استان اظهار
داشت :طرح تابســتانه به طور همزمان در سراسر
کشــور از اول تیر تا اول مهر با هدف کاهش تلفات
و خسارتهای ناشــی از حوادث ترافیکی در سطح
جادهها در حال اجراســت .وی افزود :در این راستا
 180تیم گشتی کنترل ترافیک و برخورد با تخلفات
در ســطح جادههای استان مســتقر است .رییس
پلیس راه استان اصفهان با بیان اینکه دوربینهای
ثابت در جادههای برون شهری استان فعال هستند،
گفت :پلیس حداکثر توان خود را با استفاده از سامانه
هوشمند ،کنترل تخلفات با دوربینهای ثبت تخلف
ثابت و ســیار و اجرای طرح ویژه تشدید برخورد با
تخلفات حادثه ســاز در محورهای پــر تردد بهکار
گرفته است.

شکایات مردم اصفهان از تغییر طعم ومزه آب
روزانه تماسهای زیادی از سوی مردم به مرکز بهداشت استان به
خاطر تغییر طعم و مزه آب گرفته می شو د که پس از هر تماس،
کارشناسان بهداشت برای نمونه گیری به محل اعزام میشوند که
علی رغم تغییر طعم و مزه آب و گاها استشمام بوی خاصی از آب؛
اما اطمینان خاطر داده میشــود که آب مصرفی از نظر سالمتی
هیچ گونه مشکلی ندارد.
هر چند مدیربهداشــت محیط مرکز بهداشــت استان اصفهان

این اطمینــان خاطر را میدهد که حتی مصــرف طوالنی مدت
آب چاه که تنها با کلر زنی به ســطح بهداشتی میرسد و امکان
نصب دســتگاههای تصفیه کن برای هر چاه آب نیست ،مشکلی
برای سالمتی ایجاد نمیکند؛ اما از ســوی دیگر شاهد شیوع بار
بیماریهای گوارشــی و رودهای در بین مردم اصفهان هستیم.
حسین صفاری میگوید :اگر با تغییر مزه و طعم آب مواجهیم به
خاطر این اســت که امالح آب چاه از آب تصفیه شده یکم بیشتر

و کمتر اســت؛ اما این میزان تغییر خطری برای سالمتی ندارد.
وی با بیان اینکه در برخی از نقاط اصفهان بیشــترین شکایات را
از تغییر مزه و بوی آب داریم ،ادامه داد :در حال حاضر مصرف آب
شرب مردم اصفهان از چاههای ذخیره تحت پوشش آبفاست که
باید در پیک مصرف آن در تابستان مردم تحمل کنند .وی گفت:
شهروندان اصفهانی هر گونه تغییر در کیفیت آب از جمله مزه و
طعم و بوی دارند با  190تماس بگیرند.

وزیر علوم در اصفهان اعالم کرد موسسه شاخص پژوه در دانشگاه اصفهان فعالیت ندارد؛ اما این نهاد همچنان
برای دانشجویان خود مدرک صادر میکند

کشمکش مدرک

اصفهان به این موسسه بخشی از برنامه وزارت علوم
در جهت درآمدزایی دانشــگاهها و تامین هزینهها
بوده است .این نهاد ابتدا به منظور انجام پروژههای
تحقیقاتی بنیان گذاشته شد و در نهایت با اخذ مجوز
از وزارت علوم به صورت رسمی دانشجو گرفت؛ اما
پس از چند سال  ،وزارت مجوزهای آن را لغو کرد.
ماجرای اختالفات موسسه شاخص پژوه و دانشگاه
اصفهان در ســالهای اخیر در طیفی گســترده از
مصاحبه تا بیانیههــا و جوابیههای تنــد و تیز در

کشمکش بوده است؛ در حالیکه موسسه شاخص
پژوه اختالفات با دانشــگاه اصفهان را دلیل منحل
شــدن مجوز خود میداند .دانشگاه اصفهان مدعی
شده است که پژوهشکده منحله شاخص پژوه هرگز
حاضر به دادن آمار دقیقی از دانشجویان شاغل به
تحصیل و نحوه ورود آنان به آن پژوهشکده ،به دفتر
نظارت و ارزیابی اســتانی آموزش عالی نشده است
و در طی ســالهای فعالیت ،تخطیهای زیادی از
دستورالعملهای وزارت علوم داشته است .رویارویی

این دو نهاد اگر چه به نفع دانشگاه اصفهان و با لغو
مجوز گرفتن دانشجو برای شاخص پژوه همراه بود؛
اما به نظر میرسد همچنان این موسسه در دل این
دانشگاه به فعالیت خود ادامه میدهد.
زمینهایی که  30ســاله اجاره داده شده
است
بســتن قرارداد  30ساله با موسســه شاخص پژوه
اصلیترین دلیلی اســت که همچنان این موسسه
در دانشــگاه اصفهــان فعالیت میکنــد .هر چند
همچنان مسئله مصوبات وزارت علوم در مورد مجوز
ساختمان ســازی این نهاد در دانشگاه محل بحث
میان ریاست دانگشــاه اصفهان و مدیران این نهاد
است ،تالش برای کنار گذاشتن و بیرون کردن این
موسسه هر ازگاهی با اعتراضات دانشجویی و نوشتن
طومارهایی از سوی دانشــگاه اصفهان یا نهادها و
تشکلهای دانشجویی پیگیری میشود .در روزهای
اخیر هم جمعی از دانشــجویان و استادان دانشگاه
اصفهان ،اعتراض خــود را پیرامــون فعالیتهای
غیر قانونی پژوهشــگاه شــاخص پژوه در دانشگاه
اصفهان اعالم داشــتند .این عده معترضند که چرا
این نهاد علی رغم لغو مجوز در سال  98همچنان به
صدور مدرک برای دانشجویان خود اقدام میکند.
مطالبهای که البته نه مســئوالن دانشگاه اصفهان
برای آن جواب درستی دارند و نه مسئوالن قضایی
و دادگستری اصفهان در مورد روند رسیدگی نهایی
به این پرونده اطالع رسانی شفافی انجام میدهند.

والدین «مریم» را بشناسند
رییس پلیس فتای اصفهان گفــت :والدین باید با
بازیهای مخربی مانند «مریم» آشــنا شوند تا از
تهدیدات احتمالی آن برای فرزندانشان جلوگیری
کنند .سرهنگ سید مصطفی مرتضوی در خصوص
بازی جدید و مخرب «مریم» اظهار کرد :این بازی
از بازیهایی است که ماهیت آنها شخصیت سازی
منفی و ایجاد انحراف در رفتار است ،این بازی حدود
یک سال است که به بازار آمده و برخی روی ترویج
آن مانور میدهند .وی بــا بیان اینکه بازی «مریم»
رفتارهای غلطی را ترویــج میدهد ،افزود :رفتاری
که این بازی روی ذهــن مخاطب نهادینه میکند،
یک رفتار افسرده ســاز و روبه خشونت است؛ یعنی
کاربر را مجاب میکند به یک جایی برود و یک رفتار
خشونتآمیز انجام دهد درست مثل بازی «نهنگ
آبی» که البته امروز بازی به نام نهنگ آبی نداریم.

پلیس اصفهان شرورهای
قانون شکن را نقره داغ کرد
رییس پلیس امنیت عمومی استان از دستگیری سه
شرور قانون شکن که با اقدامات شرارت آمیز خود
ازجمله قدرت نمایی با سالح سرد ،ایجاد درگیری
و رعب و وحشت باعث نا امنی در یکی از محلههای
شهر اصفهان شده بودند ،خبر داد.
ســرهنگ محمد حسن اســماعیلی گفت :در پی
شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه  3نفر
از افراد شرور مسلح به سالح سرد با اقدامات شرارت
آمیز باعث ایجاد ناامنی در یکی از محلههای شــهر
اصفهان شدهاند ،موضوع به صورت ویژه در دستور
کار ماموران پلیس امنیت عمومی اســتان اصفهان
قرار گرفت.
وی افزود :ماموران پس از انجام تحقیقات میدانی،
مخفیگاه این افراد را شناســایی و طی هماهنگی با
مقام قضایی در یک عملیات ضربتی و شبانه هر  3نفر
را دستگیر کردند.

آیا ریزگردهای استان اصفهان سمی هستند؟

آموزش؛ اولویت جمعیت هالل احمر استان اصفهان

مدیر کارگروه ملی مقابله با گرد و غبار سازمان حفاظت محیط زیست درباره ریزگردهای استان اصفهان توضیحاتی
داد .علی محمد طهماسبی درباره اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر وجود ریزگردهای سمی ناشی از ورود
پساب فاضالب به تاالب گاوخونی و تهدید ســامت مردم چند استان اظهار کرد :کشاورزان اصفهانی اجازه پخش
پساب فاضالبی که به سمت شرق استان سرازیر میشود را نمیدهند و نمیدانیم نمایندگان از چه منبعی این اظهار
نظرها را میکنند .وی افزود :گرد و غبار استان اصفهان بیشتر ناشی از ماهیت خاک حساس و وجود معادن گچ است.
طهماسبی گفت :زمانی که بادهای شرق به غرب شروع به وزیدن میکنند بخشی از اصفهان را نیز دربر میگیرد و
البته بیشتر بادها شرقی نیستند.وی با بیان اینکه پساب فاضالب در استان اصفهان به تاالب گاوخونی نمیرسد ،اظهار
کرد :قرار بود منابع طبیعی بخشی از سهم این فاضالب را به تاالب اختصاص دهد تا برای جلوگیری از وقوع پدیده گرد
و غبار ،درختکاری انجام شود که این موضوع محقق نشد.

رییس جمعیت هالل احمر شهرســتان اصفهان گفت :آموزش امداد و کمکهای اولیــه ،اولویت اول برنامه
غنی سازی اوقات فراغت دوره تابستانه جمعیت هالل احمر استان اصفهان بوده است .شهریار انصاری اظهار
کرد :دوره آموزشی ویژه برای گروههای مختلف متفاوت است ،برای دوره مقدماتی  ۲۲ساعت برای دوره پایه ۴۰
ساعت برای دوره عمومی امداد  ۸۰ساعت و دوره عمومی نجات  ۸۰ساعت و دورههای تخصصی پیش بیمارستانی
و پیشرفته را هم در بر میگیرد .وی با اشاره به اینکه آموزشهای امدادی جمعیت هالل احمر با هدف ترویج و
گستردگی آن در سطح جامعه دنبال میشود ،اظهار کرد :افرادی که به جمعیت هالل احمر اصفهان برای شرکت
در این دورههای آموزش مراجعه میکنند ،بعد از پایان دوره میتوانند مهارتهای امدادی خود را افزایش دهند
تا در هنگام بروز حوادث بتوانند پاســخگویی مناسب را داشته باشــند و جان نزدیکترین افراد خود را نجات
دهند.

بهداشت

علوم وفناوری

مشارکت  1.5میلیون اصفهانی در بسیج ملی کنترل
فشارخون

ابراز تمایل وزیر علوم پاکستان برای همکاری با خانه
ریاضیات اصفهان

معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان
گفت :در طرح بســیج ملی کنترل فشــارخون در
استان اصفهان ،فشــارخون حدود  1میلیون و 510
هزار نفر اندازهگیری شــد .کمال حیــدری ،اظهار
کرد :در طرح بسیج ملی کنترل فشارخون در استان
اصفهان ،فشــارخون حدود  1میلیون و  510هزار
نفر اندازهگیری شــد که از این تعداد  922هزار نفر
به مراکز بهداشــتی درمانی ،خانههای بهداشــت و
پایگاههای بهداشتی و  588هزار نفر به ایستگاههای
سطح شــهر مراجعه کردند .وی ادامه داد :در طرح
بسیج ملی کنترل فشارخون که از  17خرداد آغاز شد
و تا  15تیر ادامه داشت ،هزار نقطه ،فشارخون افراد
باالی  30سال را اندازهگیری کردند .وی با بیان اینکه
هدف تعیینشده از سوی وزارت بهداشت اندازهگیری
فشارخون  1میلیون و  200هزار نفر بود ،اظهار کرد:
اگرچه به هدف رســیدهایم؛ اما جمعیت باالی 30
سال اســتان اصفهان بیش از  2میلیون و  400هزار
نفر است و انتظار داشــتیم مردم مشارکت بیشتری
داشته باشــند .با وجود اتمام طرح ،مراکز بهداشتی

درمانی ،خانههــا و پایگاههای بهداشــت همچنان
اندازهگیری قد و وزن ،فشــار ،قنــد و چربی خون،
غربالگری سرطانهای سینه و دهانه رحم در خانمها و
سرطان روده بزرگ در خانمها و آقایان و مشاوره روان
را رایگان انجام میدهند و از عموم جامعه و افرادی
که در این طرح شــرکت نکردند دعوت میکنیم تا
برای استفاده از این خدمات مراکز بهداشت مراجعه
کنند.

چهارمین اجالس بنیاد علمی ا ِکو با حضور وزیر علوم
ایران و پاکســتان و دبیرکل اکــو و هیئت بلند پایه
کشورهای اصفهان برگزار شد.
انتخابات ریاست جدید بنیاد ،بررسی و تبادل نظر
برای مشکالت علمی این ســازمان همچنین بحث
و بررســی درباره موضوع برنامه منطقــهای علم و
فناوری در حــوزه اکو از مهمتریــن برنامههای این
اجالس دوروزه بود .وزیر علوم پاکســتان که برای
شــرکت در این اجالس به اصفهان سفر کرده بود،
گفت :تصمیم ما این اســت که از بنیــاد علمی اکو
حمایتهای مالی انجام شود تا زمینههای پیشرفت
بیشتر فراهم شود« .چادری فواد حسین» در دیدار
با استاندار اصفهان ،به بازدید خود از اصفهان اشاره
و اظهار کرد :اصفهان شهر تمیز و زیبایی است .وی
بر تبادل دانشجو تاکید کرد و گفت :خبردار شدیم
خانه ریاضیات در اصفهان است و مایل هستیم با آن
همکاری داشته باشیم .وزیرعلوم پاکستان ادامه داد:
بیشک یکی از برنامههای نخست من ایجاد اشتغال و
کارآفرینی است که یکی از زمینههای رسیدن به این

تجدید آگهی مناقصه عمومی(نوبت دوم)
شــهرداری زرین شــهر به اســتناد بودجــه عمرانی مصوب ســال
 1398خود در نظر دارد نســبت بــه اجرای عملیات احــداث پل زیرگذر
و دیواره هــای بتنی ادامه خیابان فردوســی زرین شــهر بــا اعتبار اولیه
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سخنگوی کمیسیون آموزش:

هدف ،صنعت فرش است و امیدواریم در این زمینه
همکاری داشته باشــیم .وی به نقش علم و فناوری
در جوامع اشــاره کرد و گفت :بنیاد علمی ا ِکو نقش
مهمی در توسعه علم دارد و ایران در این زمینه نقشی
پررنگ در توســعه علم و فناوری دارد .فوادحسین
تاکید کرد :تصمیم ما این است که از بنیاد علمی ا ِکو
حمایتهای مالی انجام شود تا زمینههای پیشرفت
بیشتر فراهم شود.

ســخنگوی کمیســیون آموزش گفت :مرکز
پژوهشهای مجلس موظف شده تا طرحی را در
رابطه با کنکور آماده کند.
میرحمایت میرزاده ،ســخنگوی کمیســیون
آمــوزش و تحقیقــات مجلس گفــت :مرکز
پژوهشهــای مجلس موظف شــده تا طرحی
را در رابطه با کنکور آمــاده کند که موضوعات
پذیرش ،سنجش و ...داوطلبان بازطراحی شود.
وی افزود :این طرح برای بررسی به کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس خواهد آمد و پس از
بررســیهای صورت گرفته نتیجه آن به صحن
پارلمان ارائه خواهد شد.

عضو فراکسیون نمایندگان والیی
مجلس:

کاستیهای پزشکی برای
جانبازان توجیهناپذیر است
ســیدجواد ســاداتینژاد گفت :جانبازان ما در
حالی از مشــکالت بهداشــت و درمان و تهیه
داروهای مورد نیازشان رنج میبرند که بسیاری
از مســئوالن مدعی خدمتگزاری به این قشر از
جامعه هســتند؛ در واقع جای تأسف دارد که
هنوز جانبازان ما با مشکالت بیمهای و دارویی
مواجه هســتند .وی با توجه به ایــن نکته که
مســئوالن باید برای کاهش دغدغههای مردم
و به ویژه قشــر آســیبپذیر جامعه ایثارگری
ســخت تالش کنند ،افزود :اگر ما مســئوالن
به این باور قلبی رسیده باشــیم که خدمت به
یادگاران دوران دفاع مقدس و به خصوص قشر
جانباز و ایثارگــر ،خدمت به شــهدا و در واقع
تداوم مسیر شهداســت ،قطعا با تمام قوا برای
رفع نگرانیهای آنها که امروز مورد بیمهری و
کمتوجهی قرار گرفتهاند ،کار خواهیم کرد .عضو
فراکســیون نمایندگان والیی مجلس شورای
اســامی با بیان اینکه خدمتگزاری به مردم با
شعار و گفتاردرمانی میســر نمیشود ،تصریح
کرد :وضعیت وخیم جانبــازان و ایثارگران ما،
مشکالت اقتصادی و تحریمها را بر نمیتابد؛ لذا
مسئوالن و متولیان امر باید به طرق مختلف برای
رفع و کاهش نارضایتیهای این قشر از جامعه
تالش کنند؛ چراکه مطرح کردن کمبود بودجه
و مشکالتی متعدد از سوی دستگاههای اجرایی
برای جانبازان و ایثارگران پذیرفتنی نیست.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

فراکسیون «سمنها» در
مجلس راهاندازی میشود
نماینــده مــردم اصفهان در مجلس شــورای
اسالمی گفت :فراکسیون ســازمانهای مردم
نهاد بــرای نخســتین بار در مجلس شــورای
اســامی در حال شــکلگیری اســت .ناهید
تاجالدیــن با بیــان اینکه خدمت رســانی در
هرعرصه ارزشمند است ،گفت :حل مشکالت
مردم در محــات از اولویتهای نظام اســت؛
لذا ایجاد و راهاندازی چنین دفاتر تســهیلگری
که رسالت تســهیل روند حل مشکالت متعدد
مردم بــا محوریــت آســیبهای اجتماعی را
برعهده دارند ،میتواند تاثیر شــگرفی داشته
باشد .نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای
اســامی اضافه کرد :برای اولین بار فراکسیون
ســازمانهای مردم نهاد در مجلس شــورای
اسالمی در حال شــکل گیری است که قرار بر
حضور و فعالیت انجیاوها در این فراکســیون
است.

«آگهی تجدید مناقصه عمومی» (نوبت دوم)

مناقصه عمومی اقــدام نماید لذا از متقاضیان واجد شــرایط دعوت بعمل
میآید جهت دریافت اســناد مناقصه و کســب اطالعات بیشــتر از تاریخ
انتشــار تا پایان وقــت اداری مورخ  98/4/25به شــهرداری زرین شــهر
مراجعه نمایند.

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

مدیرکل پیش بینی و هشدارســریع سازمان
هواشناسی ضمن اشاره به تداوم رگبار و رعد و
برق در برخی مناطق کشور گفت :از روز جمعه
( ۲۱تیرماه) برای بیشــتر نواحی کشور روند
افزایش دما پیش بینی میشــود .احد وظیفه
افزود :بر اســاس تحلیل آخرین نقشــههای
پیشیابی هواشناسی برای نواحی شمال غرب،
ارتفاعات البرز مرکزی ،بخشهایی از شــمال
شرق کشور در اســتانهای گلستان ،خراسان
شمالی و شمال خراسان رضوی ابرناکی ،رگبار،
رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیشبینی
میشود.

کنکور ،بازطراحی میشود

سمانه سعادت
تابلو همچنان همان جاست؛ در یکی از مرکزیترین
قسمتهای دانشگاه اصفهان ،درب موسسه باز است
و حتی رفت و آمدهایی هم مشاهده میشود؛ اما در
حقیقت چراغ این موسسه باید همان دو سال پیش
خاموش میشد .همان وقت که وزارت علوم به دلیل
تخلفات گســترده و عدم ارائه برنامههای آموزشی
درســت مجوز موسسه شــاخص پژوه را لغو کرد و
البته دانشــجویان آن هم تا همین اواخر به دنبال
تعیین تکلیف و باز پس گیری پرداختهای خود به
این موسسه بودند.
پس از گذشت بیش از دو ســال از لغو مجوز ،وزیر
علوم باز هم در ســفر به اصفهان و دانشگاه اصفهان
اعــام کردکه شــاخص پژوه حق صــدور مدرک
تحصیلی ندارد .منصور غالمی تاکید کرد شاخص
پژوه منحل شده و از دید وزارت علوم هیچ کس حق
تحصیل در این موسسه را ندارد .غالمی تاکید کرد:
تنها ساختمان این موسســه در دانشگاه اصفهان
است و متاسفانه ساختمان را نمیتوان با جرثقیل
از دانشگاه انتقال داد؛ اما این موسسه حق پذیرش
دانشجو و ارائه مدرک ندارد.
اختالفات شاخص پژوه با وزارت علوم از
کجا آمد؟
دانش پژوه به عنــوان اولین دانشــکده خصوصی
کشور معرفی میشود .دادن مجوز از سوی دانشگاه

مدیرکل پیش بینی و هشدارسریع
سازمان هواشناسی خبرداد:

افزایش دمای هوای کشور
از جمعه

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان مطرح کرد:

اخبار

با مسئوالن

م الف518164:

شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به تکمیل محوطه سازی باغ
بانوان از طریق برگزاری تجدید مناقصه عمومی اقدام نماید.
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری :روز یکشنبه مورخ 98/4/30
گشایش پاکات :روز دوشنبه مورخ 98/4/31
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واکنش پدر «نیمار»
به جریمه پاریسنژرمن
نیمار در تمرین پاری سن ژرمن برای فصل جدید
غایب بود .این باشگاه پاریسی خیلی زود به غیبت
نیمار واکنش نشان داد و
رسما اعالم کرد که
او را جریمه خواهد
کرد .پدر نیمار که
مدیــر برنامههای
او نیز هست به خبر
باشگاه پاری سن ژرمن
واکنش نشان داد .او گفت :نیمار هیچ گونه تمرد
و بی نظمی مرتکب نشده است .باشگاه پاری سن
ژرمن به خوبی میداند که نیمار تا پانزدهم ماه
فرصت دارد که به تمرین نیاید .این به صراحت
در قرارداد او آمده اســت .چرا میگویند نیمار
تمرد کرده است؟ او دوازدهم و سیزدهم در برزیل
برنامه دارد .رسانههای فرانســوی و اسپانیایی
نوشتند که غیبت نیمار در تمرین اخیر پاری سن
ژرمن یک پیام آشکار دارد؛ اینکه او میخواهد
در تابستان تیم پاریسی را ترک کند و به بارسلونا
برگردد.

مسی عراقی ،با  ۲میلیون دالر
به الدحیل میپیوندد
مهند علی ،پدیده  21ســاله فوتبال عراق که
پیشــنهادات قابل توجهی از لیگهای معتبر
اروپایی از جمله باشگاه
یوونتــوس ایتالیا
دریافت کرده بود،
ترجیح میدهد با
یک رقم بیسابقه
و انتقال دو میلیون
دالری پیراهن باشگاه
الدحیل قطر را بر تن کند .این تصمیم ســتاره
فوتبال عراق که سبک فوتبال او را با لیونل مسی
آرژانتینی مقایســه میکنند ،البته با انتقادات
زیادی به خصوص از سوی پیشکسوتان فوتبال
عراق همراه بوده اســت .کارشناسان عراقی در
مصاحبههای متعدد بر ایــن نکته تاکید دارند
که مهند علی میتوانســت ســتاره تاریخ ساز
فوتبال این کشــور در لیگهای معتبر اروپایی
و باشگاهی مثل یوونتوس باشد؛ اما ترجیح داد
پیشــنهاد مالی الدحیل را بپذیرد و راهی لیگ
قطر شــود .او در پایان هفته جاری وارد دوحه
میشــود و پس از گذراندن تستهای پزشکی
قرارداد خودش را رسما به امضا میرساند.

آرسنال به دنبال فوتبالیستی
که قبال بوندسلیگایی بود!
آرســنال بعد از ناکامی در پــروژه جذب بازیکن
سلتیک ،دنبال فوتبالیستی است که سابقه حضور
در بوندسلیگای آلمان
را دارد .آرســنالیها
همچنــان دنبال
بازیکنانی با قیمت
مناســب هستند.
بعد از آنکه کلی بابت
جذب «کران ترنیی» از
سلتیک گالسکو اسکاتلند کوشیدند و در نهایت به
این نتیجه رسیدند که قیمتش باالست ،حاال نگاه
ث میالن
خود را معطوف بازیکنی کردهاند که در آ .
ایتالیا توپ میزند؛ اما در گذشته عضو ولفسبورگ
آلمان بــود .براســاس اعالم دیلیاکســپرس،
توپچیهای لندن اکنون «ریکاردو رودریگس»
را نامزد خرید کردهاند .تیم لندنی امیدوار اســت
با جذب ایــن بازیکن ،خریدی بــه صرفه انجام
دهد و البته کادر بازیکنانــش را تا حدی تقویت
کند .براساس اعالم نشریه مذکور ،جذب چنین
بازیکنی برای تیم انگلیســی ،حدود  16میلیون
یورو هزینه در برخواهد داشت.

بازگشت «دی لیخت»
به تمرین آژاکس
ماتیاس دی لیخت ،کاپیتان فصل گذشته آژاکس
مورد توجه تیمهای بــزرگ اروپایی قرار گرفته
است .بارســلونا ،منچســتر یونایتد ،یوونتوس و
پاری ســن ژرمن چهار
مشــتری بزرگ این
مدافــع هلنــدی
هستند؛ اما ظاهرا
طبق اعالم رایوال،
مدیر برنامههای این
بازیکن او با یوونتوس به
توافق نهایی رسیده است .دی لیخت در تمرینات
آژاکس که خــود را آماده فصــل جدید میکند
شرکت کرد تا نشان دهد که هنوز با یووه به توافق
نرسیده است .رسانههای ایتالیایی نوشتند که دی
لیخت با قرارداد  5ساله با حقوق سالیانه  9میلیون
یورو به یوونتوس پیوســته؛ اما ظاهرا هنوز این
انتقال نهایی نشده است.

پیشنهاد سردبیر:

درخشش رکاب زنان اصفهانی در مسابقات قهرمانی کشور
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در حاشیه

رییس کمیته تای چی چوان استان اصفهان مطرح کرد:

شناخت و عالقه مردم به «تای چی چوان» بیشتر از سبکهای دیگر است
عصب و عضله حرکت کرد .وی ادامه داد :ســبکهای دیگر ووشــو
سرعتی هستند؛ اما تای چی چوان با آرامش اجرا میشود و هدف این
سبک برای باال بردن تمرکز است .رییس کمیته تای چی چوان استان
اصفهان اظهار کرد :تای چی چوان در استان «هنان» و در روستای
«چن جیاگو» متولد شده و این ســبک در سال  ۱۳۶۸توسط استاد
«حسین داوودی پناه» وارد ایران شده است .رییس کمیته تای چی

رییس کمیته تای چی چوان استان اصفهان گفت :این سبک باعث
اکسیژن رسانی بیشتر به خون و حفظ سالمت قلب و هماهنگی عصب
و عضله میشود .رسول صادقی اظهار کرد :سبک تای چی چوان یکی
از قدیمیترین سبکهای ووشو به شمار می رود و پیشینه آن حدود
سه هزار سال است؛ در ابتدا سبک مبارزه این رشته نمایانتر بود و پس
از گذشت زمان ،بیشتر به سمت تمرکز ،آرامش ،قدرت و هماهنگی

چوان استان اصفهان در خصوص شناخت مردم از این سبک ورزشی
گفت :شــناخت و عالقه مردم به تای چی چوان بیشتر از سبکهای
دیگر است و افراد تمایل بیشــتری برای ورزش در این سبک دارند.
صادقی اظهار کرد :زمانی که علیرضا خسروی ،مسئولیت این سبک را
بر عهده گرفت وضعیت و شناخت آن بهتر شد و در رسانهها نیز حمایت
بیشتری از تای چی چوان صورت گرفت.

سمیهمصور
هفته دوم رقابتهای لیگ برتر فوتســال کشور در
حالی عصر امروز با برگزاری هفــت دیدار پیگیری
میشــود که تیمهای اصفهانی برای کسب اولین
پیروزی جدال ســختی با تیمهای اهوازی در پیش
خواهند داشت ،تیم گیتی پسند در اهواز به مصاف
تیم حفاری میرود و تیم هایپر شاهین شهر مقابل
تیم اهورای بهبهان قرار میگیرد.
مصاف شــاگردان «بی غم» با گربه سیاه
همیشگی سرخ پوشان
تیم گیتی پسند که هدفی جز قهرمانی در لیگ برتر
فوتسال ندارد ،در هفته اول مقابل تیم همشهریاش
به نتیجهای بهتر از تســاوی نتوانست دست یابد تا
کسب ســه امتیاز هفته دوم برای این تیم اهمیت
دوچندانی پیدا کند .ســرخ پوشــان اصفهانی در
حالی به کســب یک امتیاز دیدار با هایپر شــاهین
شــهر رضایت دادند کــه در هفتــه اول تعدادی از
بازیکنانشان را در اختیار نداشــتند .شاگردان بی
غم ،در حالی در این هفته به مصاف حفاری میروند
که بازیهــای این دو تیم طی چند فصل گذشــته
همیشه حساس و البته پرحاشــیه بوده است .تیم
حفاری اهواز در فصل گذشته در مرحله پلی اف این
رقابتها حذف شد .مدیران این تیم برای این فصل
یعقوب مراقی که سالهای گذشته در تیمهای پایه
ملی حفاری فعالیت کرده است را به عنوان سرمربی
برگزیده و با بسیاری از بازیکنان این تیم نیز تمدید
کردند .حفاری اکثر سالها تیمی بومی داشته است
و برای این فصل نیز سنتشکنی نکرد .یعقوب مراقی
در مراحل آمادهسازی تیمش ،اردویی یکهفتهای
در بروجن را در دســتور کار قرار داد که در این اردو
بازیهای دوستانه نیز انجام دادند .اهوازیها در اولین
بازی این فصل ،مهمان شاهین کرمانشاه بودند که این

هفته دوم رقابتهای لیگ برتر فوتسال؛

هماوردی اصفهان و خوزستان
بازی با نتیجه پرگل  6بر  4به نفع آنها به پایان رسید تا
شاگردان مراقی با کسب سه امتیاز این دیدار و تعداد
گل زده بیشتر نسبت به تیم آذرخش بندرعباس در
رده پنجم قرار بگیرند .قضاوت دیدار تیمهای گیتی
پسند و حفاری اهواز که امروز ســاعت  17در اهواز
برگزار میشــود را محمودرضا نصیرلو بر عهده دارد
و حمیدرضا طیب طاهری ،محسن وحدانی و محمد
شــرونی او را همراهی میکننــد .همچنین عباس
دهقانپور ناظر داوری این بازی است.
تقابل تیم تازه وارد لیگ با اهورای بهبهان
تیم هایپر شاهین شهر که یکی از تیمهای تازه وارد
لیگ در این دوره از رقابتهای لیگ برتر محســوب
میشود در هفته اول این مســابقات در مقابل تیم

مدعی گیتی پسند قرار گرفت که این دیدار با نتیجه
پرگل سه بر سه به پایان رسید .شاگردان رستمی با
ارائه یک نمایش جذاب و تماشایی در برابر تیم نایب
قهرمان فصل گذشته نشان دادند حرفهای زیادی
در این فصل برای گفتن دارند و حریف دســت وپا
بستهای برای تیمها نیســتند .هایپری ها در هفته
دوم در یک دیدار خانگی مقابل تیم اهورای بهبهان
قرار میگیرند ،دیداری که نتیجه آن برای هر دو تیم
حائز اهمیت است .هایپری ها با یک امتیاز بهصورت
مشترک با گیتی پسند در رده هفتم جدول ردهبندی
و اهورای بهبهان نیز بهواسطه گل زده بیشتر نسبت
به فرش آرا و سوهان محمد سیما در رده یازدهم قرار
دارد .اهوراییها نیز ازجملــه تیمهایی بودند که در

بازیهای آخر فصل گذشته با کمترین تعداد نفرات
راهی شهرهای دیگر میشدند و هواداران آنها نقش
مهمی در بقای این تیم در لیگ برتر داشتند .آنها برای
آمادگی هرچه بیشتر برای لیگ اردویی در اصفهان
برگزار کردند و با تیم گیتی پسند نیز مسابقه دادند.
این تیم ،هفته گذشته در اولین دیدار به مصاف تیم
قهرمان فصل گذشته رفت که این دیدار با نتیجه ۷
بر  ۴به نفع تیم مس سونگون به پایان رسید .وظیفه
قضاوت در این بازی بر عهده علیرضا رمضانی ،محمد
داود پور ،حمید ســلیمانی و ولی ا...رضایی اســت.
همچنین مهران جعفری ناظر داوری این دیدار است.
این دیدار عصر امروز از ساعت  18در ورزشگاه تختی
شاهین شهر برگزار میشود.

مهاجم ملی پوش تیم سایپا:

جریمه سنگین ،پاداش همکاری قلعهنویی بود

ویلموتس ،نشان داد به جوانان بها میدهد

مدیرعامل باشگاه سپاهان در مورد احکام کمیته انضباطی برای دو لیگ برتر و جام حذفی مقابل پرسپولیس
اظهار کرد :واقعا حکم سنگینی صادر شده است ،صد در صد نسبت به آن اعتراض خواهیم کرد .مسعود تابش
ادامه داد :در باشگاه جلسهای در مورد این حکم برگزار کرده و آن را بررسی می کنیم .جرائم مالی سنگینی
اعالم شده و ما اعتراض مان را نســبت به این مســئله پیگیری خواهیم کرد .تابش در ادامه افزود :یک بازی
بدون تماشاگر داشتیم ،مربی ما و حتی کیروش استنلی یک جلسه محروم شدند؛ اما آن مربی که به سینه
ناظر بازی زد نمیدانم چه شــد! حاال هم که او رفته اســت .آقای حســن زاده هم اعالم کرد و هم به خود ما
گفت از امیرقلعهنویی به خاطر همکاری ممنون هســتیم؛ اما پاداش همکاری او محرومیت و جریمه سنگین
مالی بود.

مهاجم ملی پوش سایپای تهران درباره دعوت شــدنش به تیم ملی فوتبال عنوان کرد :بسیار خوشحالم
که در لیست آقای ویلموتس قرار گرفتم .حضور در تیم ملی برای هر بازیکنی افتخار است و من نیز از این
قاعده استثنا نیستم .این لیست نشان میدهد که ایشان به بازیکنان جوان میخواهد بها بدهد و امیدوارم
بتوانم پاسخ اعتمادشان را بدهم و ســال ها برای تیم ملی بازی کنم .مجید علیاری ادامه داد :من برای
رسیدن به این جایگاه تالش زیادی انجام دادم .سال قبل در پارس جنوبی با جان و دل تمرین و بازی کردم
و جا دارد از مربیان سال گذشته به خصوص آقای تارتار تشــکر کنم که در این مسیر به من بسیار کمک
کردند .حاال که به تیم ملی رسیدهام شک نکنید انگیزهام چند برابر شده و همه کار خواهم کرد تا بتوانم
جایگاهم را حفظ کنم.

پرسپولیس قید مهاجم ازبکستانی را زد

هفته گذشته از سوی برخی از مســئوالن باشگاه پرسپولیس اعالم
شد که آنها عالقهمند به جذب ایگور سرگیف ،مهاجم تیم پاختاکور
ازبکســتان هســتند .گابریل کالدرون ،در اولین مصاحبهای که با
خبرنگاران داشت اعالم کرد که این بازیکن مورد نظر او نیست و همه
چیز در این خصوص را به باشــگاه واگذار کرد .اکنون از این تیم خبر
میرسد که مسئوالن باشگاه هم قید جذب این بازیکن را زدهاند.
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هدفم کسب مدال المپیک است

این روزها در کنار آرش رضاوند ،حرف از آبیپوش شدن رضا اسدی نیز
به میان آمد و گفته شد او هم به ایفمارک رفته و قراردادش نهایی شده
است .استقالل از اسدی فرصت خواسته تا شرایط او را بررسی کند و
هیچ چیز نهایی نشده است .اسدی درباره این اتفاق گفت« :نمیدانم
چرا وقتی توافقی صورت نگرفته است همه جا خبر از آمدن من به
استقالل گفته میشود».
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پست عجیب «آذری» در رابطه با کاهش بودجه

دارنده مدال نقره مسابقات کارگری جودو اظهار کرد :از ســن هشتسالگی وارد رشته جودو شدم و
فعالیت حرفهای خود را در شهرستان اندیمشک زیر نظر اســتاد محمد کریم راد آغاز کردم .به دلیل
شغل پدرم در اصفهان ساکن شدیم و در حال حاضر تمرینات خود را زیر نظر اساتید برجسته شهرستان
اصفهان پیگیری میکنم .حمیدرضا پاپی ،ضمن تشــکر از برگزار کنندگان ششمین دوره مسابقات
جهانی کارگری اسپانیا ،خاطرنشان کرد :همه حریفان عالی بودند ،من و سجادی فر برای رسیدن به
فینال بیش از چهار مسابقه انجام دادیم .حریفان ما در مسابقه فینال از کشورهای اروپایی و قدرتمند
بودند .عضو تیم ملی جودو و دارنده مدال نقره مســابقات کارگری با تاکید بر حمایتهای همهجانبه
هیئت جودوی استان اصفهان از ورزشکاران ،گفت :هیئت جودوی استان اصفهان همیشه ورزشکاران
را حمایت کرده و هر جا الزم بوده از ورزشکار برای رسیدن بهحق و حقوق خودشان دفاع کرده است.
امیدوارم با به دست آوردن این مدال نقره ،ذرهای کوچک از محبتهای هیئت جودوی استان را جبران
کرده باشم .وی افزود :در مورد اهدای پاداش صحبتی با ما نشده و هیچ قولی هم ندادهاند ولی امیدواریم
پاداشی برای من و دیگر مدال آوران در نظر گرفته شود تا در این شرایط اقتصادی گرهگشا باشد .پاپی
بیان کرد :قبل از اعزام به مســابقات ،روزانه دو الی سه ساعت تمرین داشتم در هفته چیزی در حدود
چهارده جلسه تمرین میکردم .من با  ۱۹سال در مسابقات بزرگساالن کارگران جهان شرکت کردم و
توانستم مدال نقره وزن  ۶۰کیلوگرم این مسابقات را به خود اختصاص دهم .مطمئنا کسب عنوان نایب
قهرمانی این مسابقات نتیجه پشتکار و تالشهای شبانهروزی بوده است؛ خواستن توانستن است و من
خواستم و امروز به این جایگاه رسیدم .امیدوارم حضور موفقم در این مسابقات اولین قدم برای کسب
مدال المپیک باشد که همیشه بهعنوان اصلیترین هدف به آن فکر میکنم.

zayanderoud8108@gmail.com

رضا اسدی ،توافق با استقالل را تکذیب کرد

اینستا گردی

عضو اصفهانی تیم ملی جودو:

L

دوحه ،میزبان ذوب آهن و
ابوظبی ،میزبان االتحاد شد

کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد :دیدار رفت
تیمهای ذوب آهن ایران و االتحاد عربســتان به
میزبانی ابوظبی در ورزشــگاه آل مکتوم و بازی
برگشت در ورزشگاه العربی دوحه برگزار میشود.
بدین ترتیب دیدار رفت این دو تیم به درخواست
حریف عربستانی در ورزشگاه آل مکتوم ابوظبی
و بازی برگشــت که ذوب آهن میزبان است در
ورزشگاه العربی دوحه برگزار میشود.

پیروزی ذوب آهن اصفهان
بر شهرداری بوشهر

مدیرعامل باشگاه سپاهان:

E-MAI

براساس اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا؛

مدیران ارشد کارخانه ذوب آهن طی تصمیمی تصویب کردند که مبلغ  ۲۸میلیارد تومان
برای باشگاه ذوب آهن در فصل جاری بودجه مالی در نظر بگیرند .این مبلغ باید به جز تیم
فوتبال به بقیه تیمها نیز اختصاص یابد و همین امر باعث میشــود تا مشکالتی برای تنها
نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا به وجود آید .به همین دلیل سعید آذری با انتشار پستی
در صفحه مجازی خود اعتراض جالبی را به این امر اختصاص داد .آذری نوشت :می خواهند
دندان های گاندو را بکشند تا بدون دفاع در آوردگاه آسیایی شرکت کند .در حالی که تیمهای
قطری ،عربستانی ،ژاپنی در حال مسلح شدن می باشــند ،یک نفر در مجموعه ما در حال
کشیدن دندان های گاندوی ذوب آهن است».
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تیمهای فوتبال ذوب آهن و شــاهین شهرداری
بوشهر در دیداری تدارکاتی به مصاف هم رفتند
که ذوب آهنیها موفق شــدند در دیداری پرگل
با نتیجه  3بر  2پیروز شــوند .گلهای ذوب آهن
را میالد فخر الدینی دقیقه  ،7ارســان مطهری
دقیقه  ،37زبیــر نیک نفس دقیقــه  86به ثمر
رســاندند و برای شاهین شــهرداری بوشهر که
هدایت این تیم را عبدا ...ویســی برعهده دارد،
میالد صارمــی دقیقــه  55و  65دو گل به ثمر
رساند .شاگردان علیرضا منصوریان در تیم فوتبال
ذوبآهن هم  ۳بر  ۲شاهین شهرداری بوشهر را
در دیداری تدارکاتی شکست دادند.

ادعای روز

از یک تیم تهرانی پیشنهاد دارم
فرناندو دخسوس ،یکی از بهترین دروازهبانهای
خارجی است که وارد ایران شده؛ دروازهبانی که
البته در حال حاضر در کشورش برزیل به سر می
برد و با تیمی به توافق نرســیده است .او درباره
وضعیتش و پیشــنهادهایی کــه دارد گفته« :از
سه تیم شهرستانی نفت مسجدسلیمان ،شاهین
شهرداری بوشــهر و پارسجنوبیجم پیشنهاد
داشتم؛ اما پاسخی به آنها ندادم .از یک تیم تهرانی
پیشنهاد دارم ،اما اسمش را فعال نمیگویم .اجازه
بدهید اسمی از تیمی نبرم ،چون عادت ندارم تا
موضوعی قطعی نشده از آن حرف بزنم ».این تیم
تهرانی قطعا سایپا یا پیکان نیســت که اگر بود
دخسوس از آن نام میبرد و این یعنی او از یکی از
دو تیم پرسپولیس یا استقالل پیشنهاد دریافت
کرده است.

منهای فوتبال

درخشش رکاب زنان اصفهانی
در مسابقات قهرمانی کشور
رکاب زنان اصفهانی در مسابقات دوچرخه سواری
قهرمانی کشور درخشیدند .تیم استان اصفهان
با امیرحســین جمشــیدیان و مهدی بیدرام در
مسابقات دوچرخه ســواری قهرمانی کشور که
به میزبانی تهران در حال برگزاری است ،شرکت
کرد .در این رقابتها امیرحســین جمشیدیان
در رشــته مدیسن به مقام اول رســید ،در چهار
کیلومتری انفــرادی دوم شــد ،در دور امتیازی
در رده سوم ایســتاد و در چهار کیلومتر تیمی به
همراه مهدی بیدرام به مدال طال دست یافتند.

رقابت  ۳مربی ایرانی تکواندو
در یونیورسیاد ایتالیا
رقابتهای تکواندوی ســی امین دوره بازیهای
یونیورســیاد دانشــجویان جهان در ناپل ایتالیا
در حال برگزاری اســت و تکواندوکاران سراسر
جهان رقابت خود را در  ۶وزن آغاز کردند .فریبرز
عسکری ،هدایت تیم ملی تکواندوی دانشجویان
ایران را عهده دار اســت ،رضا مهماندوســت نیز
سرمربیگری تیم ملی آذربایجان را بر عهده دارد،
همچنین علی تاجیک که خود نیــز مدال نقره
بازیهای یونیورسیاد را در کار نامه دارد به عنوان
سرمربی تیم ملی تکواندوی عمان عازم بازیهای
یونیورسیاد شده است.
در جریــان برگزاری رقابتهای پومســه ،این ۳
مربی ایرانی ســاعتها در کنار یکدیگر از روی
سکوی تماشاگران مشــغول صحبت و مشاهده
رقابتها بودند.
ایران با ترکیب کامل پا به این رقابتها گذاشته؛
اما عمــان با توجــه به پتانســیل محــدود در
اســتعدادهای تکواندو و آذربایجان نیز به دلیل
مشکالت شدید مالی با تعداد کمی تکواندو کار
عازم ایتالیا شدهاند.
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پیشنهاد سردبیر:

شهرداری به ناژوان نگاه هویتی دارد
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مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان:

چهره ها

اهدافی کالن برای برنامه «اصفهان  »۱۴۰۰ترسیم کردهایم

شهردار اصفهان:

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان اظهار کرد:
سازمانهای وابسته به شــهرداری اصفهان به عنوان بازوی اجرایی
شهرداری ،نقش بســزایی در تحقق اهداف توسعه شــهری دارند.
حســن نظامزاده افزود :در میان ســازمانهای وابسته به شهرداری
اصفهان ،سازمان خدمات موتوری به عنوان برنامهریز و سیاستگذار
در زمینه دستیابی به ماشینآالت ،دستگاهها و سیستمهای پیشرفته

روابط گردشگری و علمی با
کشور پاکستان توسعه مییابد
شــهردار اصفهان در دیدار با « فواد حسین» ،وزیر
علوم کشور پاکســتان در جریان سفر به اصفهان با
اشــاره به گفت و گوهای صورت گرفته اظهار کرد:
گفت و گوهایــی در خصوص حوزه گردشــگری
انجام و قرار شد در خصوص طرح اصفهان  ۲۰۲۰و
مباحث مربوط به گردشگری اقداماتی صورت بگیرد.
قدرت ا...نوروزی تصریح کرد :شهرداری در خصوص
تکنولوژیهای نوین مانند شــهر هوشــمند ،شهر
خورشیدی و  ...اقدامات خوبی آغاز کرده تا عالوه بر
مصرف بهینه انرژی ،استفاده از فناوریهای روز را در
دســتور کار خود قرار دهد .وی با بیان اینکه از وزیر
علوم پاکستان دعوت شد تا به همراه وزیر فرهنگ
این کشــور در زمان برگزاری جشنواره بین المللی
فیلمهای کودکان و نوجوانــان در اصفهان حضور
یابند ،ادامه داد :در خصوص تورهای گردشــگری
دانشجویی و حضور اساتید دانشگاههای پاکستان
در اصفهان مذاکراتی انجام گرفت و مقرر شــد این
موضوع پیگیری شود.

رییس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شورای شهر اصفهان می گوید
«زنان» در تصمیمگیری های شهری دیده
نمی شوند؛

تصمیمات مردانه!

رییس کمیســیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شورای شــهر اصفهان گفت :بانوان شهر نظرات و
انتظارات «حق به شــهر» دارند؛ اما اکنون تصمیم
گیری های ما مردانه است و زنان دیده نمی شوند و
نیاز است انتظارات آنها مورد بررسی قرار گیرد.فریده
روشن با اشــاره به اینکه برنامه جامع شهر اصفهان
برای توسعه شــهر در حال تدوین و آماده سازی با
رویکرد مشــارکتی و جلب نگاه گروههای مختلف
است ،اظهار کرد :متاســفانه در گذشته برای تهیه
برنامههای جامع ،کنشگران شهر حضور نداشتند؛ اما
در برنامه جدید این اقدام با رویکرد نوین مشارکتی
انجام خواهد گرفت به این معنا که از نظرات گروههای
مختلف در تدوین این طرح استفاده میشود .روشن
ادامه داد :در تدوین برنامههای شهری نقصان وجود
داشت و مسئوالن همواره از نگاه خود به توسعه شهر
مینگریســتند و این دیدگاه مانع ایجاد هم افزایی
در شهر میشد.

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان:

یدک کشیدن القابی چون
«معلم قرآن» نیاز به دقت دارد

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان اظهار
کرد :کم نداشتهایم انســانهایی که در ساحت
مقدس قرآن کریم به ظاهر زانــو زدند ،به ظاهر
معلم قرآن بودند ،بــه ظاهر قاری قرآن بودند ،به
ظاهر حافظ قرآن بودند ولی عاقبت به خیر نشدند
و این چنین نیست که صرف یدک کشیدن لقب
معلم قرآن ،قاری قرآن ،حافظ قرآن نجاتبخش
باشــد بلکه نیــاز به محافظــت و دقــت دارد.
حجت االسالم رحمت ا ...اروجی با تاکید بر اینکه
جلوه گری با قرآن فقط برای رضای خدا باشــد،
اظهارداشــت :نباید اینگونه باشیم که در محفل
قرآنی ،قرآنی باشیم و در محافل غیر قرآنی ،غیر
قرآنی؛ چراکه این خطر بزرگی است.

نوبت اول

در حیطه خدمات شهری نظیر دستگاههای جاروب و حمل پسماند
و فعالیتهای عمرانی نظیر دســتگاههای خاکبــرداری همچنین
پشــتیبانی و نگهداری از آنها خدمات ارزشــمندی را ارائه میکند.
مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان خاطرنشان
کرد :این سازمان با عملکرد شــبانهروزی خود ،عملکرد شایستهای
در خدمترسانی به شهروندان دارد که گواه آن ،رضایت شهروندان

از وضعیت نظافت شهر و شــادابی فضاهای شهری در قیاس با دیگر
شهرهاست .وی با بیان اینکه سازمان خدمات موتوری با تکیه بر توان
و ظرفیت ماشــینآالت و نیز دانش متخصصان خود سعی بر حفظ
نظافت شهر و تسریع آهنگ آبادانی شهر دارد ،افزود :در خصوص نقش
و جایگاه این سازمان در برنامه« اصفهان  »۱۴۰۰و دستیابی به برنامه
پنجساله شهر اصفهان ،اهدافی کالن ترسیم شده است.

دفاع تمام قد مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان از اقدامات حفاظتی در میدان امام(ره)؛

ما مقصر نیستیم

گفته فریدون ا ...یاری مورد تایید سازمان علمی و
تحقیقاتی ملل متحد یونسکو است.
مدیــر کل میــراث فرهنگــی ،صنایع دســتی و
گردشگری استان اصفهان در این باره گفت :حفاظت
و مرمت بناهای تاریخی ثبت جهانی اصفهان از جمله
اولویتهای اداره کل میراث فرهنگی کشور در حوزه
توسعه و جذب گردشگر است»
ا ...یاری با تاکیــد بر حفاظــت از بناهای تاریخی
در میدان امام(ره) در ارتباط بــا عدم حضور یگان
حفاظت میراث فرهنگی در راستای حفاظت از این

بنا از آســیبهای حضور گردشــگران افزود :یگان
حفاظت در بناهــای بیرونی که بخشــی از فضای
شهری محسوب میشود ،به طور مستمر و مستقیم
حضور ندارد.
وی با بیان اینکه یگان حفاظت به صورت گشتهای
نوبتی از بناهای خــاص محافظت میکند ،تصریح
کرد :طبیعی اســت که نیروهای یگان محافظت در
حدی نیســت که به صورت شــبانه روز از بناهای
تاریخــی و میراثی محافظت کند؛ بلکه برحســب
ضرورت گشتهایی صورت میگیرد.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان:

مدیر طرح ساماندهی ناژوان اظهار کرد :در حالی
که ناژوان بیش از  ۱۲۰۰هکتار وســعت دارد و

 ۱۷کیلومتر از حاشــیه رودخانــه زاینده رود را
شامل میشود ،بیشتر شهروندان هنگام مراجعه
به ناژوان ،تنها مراکز گردشــگری حدفاصل پل
وحید تا انتهای باغ پرندگان را میشناسند .حسن
شفیعی افزود :نزدیک به  ۶۰۰هزار اصله درخت در
منطقه ناژوان وجود دارد که در سالهای گذشته

ا ...یاری مهمترین عامل در جلوگیری از رفتارهای
آســیب زا به بناهای تاریخی را در اطالع رســانی
و آگاهی بخشــی شهروندان دانســت و گفت :بروز
رفتارهای آســیب زننده به بناهای تاریخی از ســر
جهل و نادانی افراد خاطی اســت و مهمترین عامل
فرهنگ سازی و آگاهی رســانی است تا رفتارهایی
همچون تــوپ بــازی در کنــار بناهــای میراثی
صورت نگیرد.
اگرچه مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشگری استان ،اتفاقات رخ داده را ناشی از جهل
شهروندان نســبت به اهمیت موضوع میداند ولی
میدان امام در سالهای گذشــته نیز بارها با خطر
خروج از فهرست یونسکو روبه رو شده بود ،خطری
که بیشتر ناشی از عملکرد مدیران در اصفهان بود
تا شهروندان.
میدان نقش جهان در اردیبهشتماه سال  ۱۳۵۸در
ردیف نخستین آثار ایران بود که در فهرست میراث
جهانی یونســکو به ثبت جهانی رسید .این میدان
تاریخی که میدان امام خمینــی(ره) یا میدان امام
اصفهان نیز نامیده میشــود ،میدان مرکزی شهر
بوده که در دوره صفویه به عنوان میدان چوگانبازی
نیز کاربرد داشت.
مجموعه تاریخی نقش جهان شامل بناهای تاریخی
عالیقاپو ،مسجد امام (شاه) ،مسجد شیخ لطفا ...و
سردر قیصریه و بازارچه اطراف این میدان است .این
میدان تاریخی براساس این گزارش  500متر طول
و  165متر عرض دارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری خبر داد:

شهرداری به ناژوان نگاه هویتی دارد

به دلیل شرایط خشکسالی و کم آبی تعدادی از
آنها از بین رفته یا دچار آسیب شده است .مدیر
طرح ساماندهی ناژوان ادامه داد۲۰۰ :
هزار اصله درخت نــاژوان در اختیار
شهرداری اصفهان و مابقی درختان
باغات کشــاورزی و اراضی شخصی
است؛ اما شهرداری اصفهان در صدد
حفظ کل فضای سبز و درختان این
منطقه است .وی با بیان اینکه نگاهها
به ناژوان بیشتر از جنبه گردشگری و
تفرجگاهی است در حالی که نگاه شهرداری به
ناژوان یک نگاه هویتی اســت ،تاکید کرد :نباید
به ناژوان به عنوان «پارک» یا «فضای سبز» نگاه
کنیم ،زیرا هویتی است که در تاریخ شهر اصفهان
وجود داشــته و ما باید برای حفــظ این هویت
تالش کنیم.

تجمع مردمی حامیان حجاب
و عفاف برگزار میشود
گردهمایــی و تجمع مردمی حامیــان فرهنگ
حجاب و عفاف در گذر فرهنگی مذهبی چهارباغ
اصفهان برگزار میشــود .این برنامــه همراه با
برگزاری نخستین جشنواره عفاف و حجاب ،تحت
عنوان «حجاب قانونی» اولین دستاورد فرهنگی،
هنری خدماتی را در بیش از  ۴۰ایســتگاه ارائه
و عرضه میدارد .این جشــنواره عفاف و حجاب
پنجشنبه  ۲۰تیرماه از ساعت  ۱۷در گذر چهارباغ
اصفهان برگزار خواهد شد .گفتنی است هر ساله در
هفته حجاب و عفاف همایش و گردهمایی حامیان
عفاف و حجاب در میدان امام خمینی (ره) اصفهان
برگزار میشد که امسال در قالب جشنواره حجاب
و عفاف در گذر چهارباغ برگزار میشود.

فراخوان نام نویسی اهالی رسانه
در جشنواره بین المللی کودک

نرگس طلوعی
بدون شــک حفاظت و نگهداری از بناهای تاریخی
یکی از اولویتهای اصلی سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری است؛ اولویتی که هرگونه
کوتاهی در آن به هیچ عنوان قابل توجیه نیست به
خصوص اینکه پای بناهایی در میان باشــد که در
فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسیده است .از این
رو طی سالیان گذشته ســازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری با تشــکیل یگان ویژه
حفاظت از آثار تاریخی در این راه گام بر داشــت تا
نشان دهد توجه به حفاظت و نگهداری از آثار در این
ســازمان از جایگاه ویژهای برخورداراست؛ اما بروز
برخی از اتفاقات در بناهای تاریخی موضوعی غیر از
این را نشان میدهد؛ مسئله ای که البته با واکنش
و دفاع تمام قد مدیران میراث فرهنگی در کشور از
عملکردشان در زمینه حفاظت و نگهداری روبه رو
شده است.
در روزهای اخیــر خبری در رســانههای مختلف
مبنی بر توپ بازی گردشــگران با بناهای تاریخی
نصف جهان ،به ویژه مسجد امام خمینی (ره) که به
برخورد مکرر توپ با کاشیهای تاریخی این بنای
تاریخی میپرداخت ،منتشــر شد؛خبری که مدیر
کل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری
اســتان اصفهان آن را رد نمیکند؛ اما معتقد است
که این اداره کل اقدامات حفاظتــیاش از میدان
امام(ره) را به خوبی انجام داده است ،اقداماتی که به

اخـبار

بهرهبرداری آزمایشی از دو خط جدید پردازش پسماند

مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری
اصفهان گفت :دو خط جدید  ۲۵۰تنی با استفاده
از تکنولــوژی روز دنیا برای پردازش
پسماند با هزینهای بالغ بر  ۱۵میلیارد
تومان در حال احداث اســت و آبان
ماه سال جاری در مدار بهرهبرداری
آزمایشی قرار میگیرد .علی دهنوی
اظهار کرد :عملیات عمرانی احداث
دو خط جدیــد پردازش پســماند
تاکنون  ۷۰درصد پیشــرفت داشته
است .وی با بیان اینکه دو پروژه در کارخانه کود
آلی در حال انجام است ،افزود :یکی از این پروژهها
ایجاد الگونهای تبخیری شیرابه است تا شیرابه
پســماندها در زمین نفوذ نکنــد و دومین پروژه
احداث دو خط جدید پردازش است .مدیرعامل
سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان از

دیگر پروژههای این سازمان را ساخت دو دستگاه
دریافت پسماند توســط یک شرکت دانشبنیان

عنوان کرد و گفت :با تســتهای آزمایشی این
دو دســتگاه و با ســاخت تعدادی دیگر تا اواخر
امســال ،تالش خواهد شــد در مکان مناسبی
همچون محور چهاربــاغ و میدان امام (ره) نصب
شود؛ این دســتگاهها قادر به دریافت قوطیهای
«پتکن»است.

فراخــوان نــام نویســی اهالــی رســانه در
جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای کــودک
ونوجوان در اصفهان منتشر شــد .نمایندگان
رســانههای رســمی تــا  ۲۵تیــر میتوانند
بــرای حضــور در ســی و دومین جشــنواره
بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانان
در پایگاه اطالع رســانی جشــنواره به نشانی
 www.icff.irثبــت نام کننــد .نمایندگان
رســانههای داخلــی و خارجــی شــامل
خبرگزاریها ،نشــریات مکتوب و برنامههای
اینترنتی که مجــوز وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمی دارند ،همچنین برنامههای رادیویی و
تلویزیونی میتوانند با مراجعه به پایگاه اطالع
رسانی جشنواره به نشــانی  www.icff.irو
مطالعه دقیق شــیوهنامه مندرج در این بخش،
درخواست خود را در بخش ثبتنام خبرنگاران
و اهالی رســانه ثبت کنند .این فراخوان تمامی
گروههای رسانه ازجمله برنامهسازان رادیویی،
تلویزیونی و اینترنتی ،خبرگزاریها ،سایتها،
روزنامهها ،مجالت را در بر میگیرد.

پردیس سینمایی سیتی سنتر در
میان سینماهای پرمخاطب
مدیر پردیس ســینمایی ســیتی سنترگفت:
تیرماه سال گذشته بود که پردیس سینمایی
اصفهان سیتی سنتر فعالیت خود را آغاز کرد
و از آن زمان تا کنون با وجود آنکه هنوز تمامی
فازهای آن به بهره برداری نرســیده توانسته
است به اندازهای قوی عمل کند که در جدول
رده بندی سینماهای کشور جزو  14سینمای
پرمخاطب قرار گیرد.
محمد پناهی با بیان این موضوع که در آیندهای
نزدیک تمامی فازها به بهــره برداری خواهند
رســید ،عنوان کرد :این پردیس سینمایی به
طور کلی شامل  8سالن اســت که هر کدام به
صورت تخصصی روی یک فعالیت هنری تمرکز
کردهاند .سالن یک یا همان مرکزهمایشهای
بین المللی بــا ظرفیت یک هــزار و  100نفر
مخصوص همایشها و کنســرتها 5 ،ســالن
تخصصی سینما با کیفیت صدای باال و تصویر
عالی ،سالن هنرو تجربه ،ســالن  VIPو سالن
چند منظوره که قرار است به عنوان آمفی تئاتر
و گاهی هم برای پخش فیلم مورد استفاده قرار
گیرد .کیفیت ســالن  VIPاز تمامی سالنها
باالتر اســت؛ زیرا تجهیزاتی که در ساخت آن
به کار رفته ،نه تنها در استان اصفهان؛ بلکه در
کشور بی نظیر است.

( آگهی فراخوان مناقصه عمومی و مشارکت)

شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد مناقصات عمومی و پروژه مشارکتی با مشخصات ذیل واقع در شهر جدید مجلسی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت به نشانی  www.setadiran.irبرگزار نماید:
شماره فراخوان ستاد

عنوان پروژه

متراژ زیربنا
(متر مربع)

2098001397000009

مشارکت در ساخت واحدهای تجاری محله پردیس شهر
جدید مجلسی

262/48

برآورد اولیه
آورده شریک حدود:
 3میلیارد ریال

مبلغ ضمانتنامه شرکت در
مناقصه (ریال)

مدت زمان
قرارداد

نوبت دوم

آگهی مزایده عمومی

150/000/000

 9ماه

2098001397000011

تجدید مناقصه احداث یک باب مدرسه همراه با محوطه سازی
و دیوار کشی واقع در محله مهران  1شهر جدید مجلسی
بصورت  100درصد تهاتر با زمین یا واحد ساخته شده

1792/44

 32/388/000/000ریال
بر اساس فهارس بهای 98

1/620/000/000

 24ماه

اجاره بهای پایه :واحد تجاری شماره  10طبقه اول ماهیانه مبلغ 1600000ریال ،واحد

2098001397000012

تجدید مناقصه تهیه ،حمل ،نصب و اجرای درب و پنجره های
کرکره ای برقی واحدهای تجاری سطح شهر جدید مجلسی

-

2/855/000/000
به صورت مقطوع

145/000/000

 3ماه

اول ماهیانه مبلغ 1200000ریال ،واحد تجاری شماره  15طبقه همکف ماهیانه مبلغ

2098001397000010

تعمیر ،مرمت و توسعه مدرسه ارمغان شهر جدید مجلسی
بصورت  100درصد تهاتر با زمین یا واحد ساخته شده

-

 3/267/000/000ریال
بر اساس فهارس بهای 98

165/000/000

 9ماه

 -تاریخ انتشار مناقصه در سایت مذکور98/4/17 :

مبلغ کل مشارکت حدود:
 7/6میلیارد ریال

مجموعه تجاری پاساژ واقع در خیابان امام خمینی(ره) و یک واحد تجاری واقع در شهرک

 -نشــانی کارفرما :اصفهان ،کیلومتر  20جاده مبارکه بروجن ،شهر جدید مجلسی،

 -شرایط زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :حداکثر تا ساعت  17روز سه شنبه

بلوار ارم شرکت عمران مجلسی

 -مهلت زمانی ارائه پیشنهادات :حداکثر تا ساعت  14روز شنبه مورخ 98/5/5

E-mail:info@majlessi-ntoir.gov.ir 86316

مورخ 98/4/25

 -زمان بازگشائی پاکات :ساعت  10صبح روز یکشنبه مورخ 98/5/6

تلفــن 03152472733 :دورنگار 031-52472214 :کدپســتی-45775 :
سایت اینترنتیwww.majlessi-ntoir.gov.ir :
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شــهرداری نطنز در نظر دارد نســبت به اجاره  5واحد تجاری در طبقه اول و همکف از

شهید منتظری از طریق برگزاری مزایده عمومی بصورت تک تک به متقاضیان اقدام نماید.

تجاری شماره  11طبقه اول ماهیانه مبلغ 1000000ریال ،واحد تجاری شماره  13طبقه

1200000ریال ،واحد تجاری شماره  21طبقه همکف ماهیانه مبلغ2300000ریال و

مطالبات قطعی تائید شده ،اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت

بازخرید قبل از سررسید (قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت) .وثیقه ملکی معادل هشتاد
و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن .ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های

ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده می باشد و طبق اساسنامه فعالیت می

نمایند .ضمانت نامه های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای پژوهش

و فناوری غیر دولتی .به پیشنهاداتی که فاقد سپرده ،سپرده کمتر ،چک یا نظایر آنها می

واحد تجاری شهرک شــهید منتظری ماهیانه مبلغ 1200000ریال می باشد .تضمین

باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .ســایر اطالعات ،جزئیات و شرایط مربوط به معامله در

ریال به صورت وجه نقد به شماره حســاب  0107157166009بانک ملی بنام سپرده

به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شــهرداری نطنز ضبط خواهد شد.

شرکت در مزایده برای هر یک از واحدها شامل :سپرده واریزی باید به میزان 1/500/000

شــهرداری نطنز و یا ضمانتنامه بانکی که شــامل ضمانت نامه های صادره از ســوی

موسسات غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از ســوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران هستند ،ضمانت نامه صادره توسط موسســات بیمه گر دارای مجوز برای فعالیت

م الف526264:

همراه با مهر برای اشخاص حقوقی معادل هشتاد درصد ارزش اسمی آن ،گواهی خالص

و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران ،سفته یا امضای صاحبان امضای مجاز
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اسناد مزایده مندرج شده است .در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر

شــهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار اســت .آخرین مهلت تکمیل و

تحویل پیشنهادات به استثناء ایام تعطیل تا پایان وقت اداری شنبه  98/04/29و در محل

دبیرخانه محرمانه شــهرداری نطنز واقع در بلوار شهید مصطفی خمینی (ره) می باشد.
تلفن تماس031-54222119:

علی پیراینده -شهردار نطنز
zayanderoud8108@gmail.com

L

E-MAI

م الف518171:

امام علی علیه السالم:
سب يا نسب را مى گيرد
ادب  ،خود  ،جاى َح َ

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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مهره شطرنجی که  ۱.۳میلیون دالر ارزش دارد!

افتتاح پرسرعتترین ترن هوایی دنیا در آمریکا

در دهه  ، ۱۹۶۰عتیقهفروش اســکاتلندی یک مهره شطرنج عاجی به قیمت
 ۶دالر خرید .این مهره گم شــد و حاال که دوباره پیدا شده ۱.۳ ،میلیون دالر
ارزش دارد! خانه حراجی ســاتبی ادعا میکند که این مهره «لوئیس واردر»
است ،یکی از مهرههای شطرنجی که در سال  ۱۸۳۱در جزیره لوئیس اسکاتلند
کشف شد .این مهرهها در نروژ در قرن دوازدهم یا سیزدهم حکاکی شده و بعد
به جزیره لوئیس آورده شدند .این مهره همان عملکردی را دارد که مهرهرخ در
شطرنجهای امروزی دارد .این مهره خاص در سال  ۱۹۶۴به یک عتیقهفروش
فروخته شد و او هم آن را به دخترش هدیه داد.

سالگرد اســتقالل آمریکا در چهارم جوالی امسال با یک جهش آدرنالین
واقعی همراه بود زیرا با افتتاح ســریعترین ترن هوایــی دنیا در آمریکای
شمالی مصادف شد .این ترن هوایی از زمان اســتارت در کمتر از  ۲ثانیه
میتواند به سرعت خارقالعاده  ۱۲۵کیلومتر در ساعت برسد.
ترن هوایی مکس فورس در پارک  Six Flags Great Americaدر خارج
از شیکاگو و در شهر گورنی ایالت الینویز واقع شده است .به گفته وب سایت
پارک ،این ترن هوایی از فناوری قدرت هوا بهره میبرد تا شــما را با چنین
سرعت باالیی خیلی سریع پرتاب کند.

حیوانات کوچک سنگی؛ هنر دست هنرمند ژاپنی
زیبایی در اطراف ماســت ،حتی در مکان های غیر منتظره درست زیر پای ما.
آکی ناکاتا ،یک هنرمند ژاپنی ،هر بار که در امتداد رودخانه حرکت میکند ،به
دنبال سنگ های غیر معمول است و سپس ،با کمک برخی از رنگ های اکریلیک،
حیوانات سنگی شگفت انگیز را که به نظر می آیند زنده هستند ،خلق می کند.
شما تا وقتی که آنها را لمس نکنید ،متوجه نمی شوید که واقعی نیستند.
این هنرمند ژاپنی سنگ هایی که مورد توجه اش قرار می گیرد را انتخاب کرده و
با فکر خالق خود از آنها حیوانات کوچکی می سازد.

عکس روز
دوخط کتاب

وقتــی تحمــل بــار
هستی سنگین شود

باید تصــور کــرد که یک
روز همه چیز ،همانطور
کــه پیــش از ایــن بــوده،
تکــرار میشــود و ایــن
تکرار تــا بینهایت ادامه
خواهــد یافت!اگــر هــر
لحظــه از زندگیمان باید
دفعات بیشــماری تکرار

شــود ،هــر کاری که در
زندگی انجــام دهیم ،بار
مســئولیت تحمل ناپذیری
دارد.بار هر چه سنگینتر
باشــد ،زندگی ما به زمین
نزدیکتــر ،واقعیتــر و
حقیقیتر است...
«بار هستی»
میالن کوندرا

اینستاگردی

چهاردهمین
نمایشگاه صنایع
دستی کشور در
اراک
چهاردهمین نمایشگاه
صنایع دســتی کشور
از تاریــخ  ۱۷تیرمــاه
جــاری در محــل
دائمی نمایشــگا ههای
بینالمللی غرب کشور
در اراک برپا شــد و تا
روز  ۲۱تیرماه از ساعت
 ۱۶تا  ۲۲بــرای بازدید
عالقهمندان دایر است.

وبگردی

غافلگیری آقای گوینده بعد از مشروح خبر
داود عابدی با انتشار این عکس نوشت:
غافلگیــری همــکار خوبــم «پیمان
اســدیان» بعد از مشروح خبر ،درست
زمانی که لحظه ای چشمانش را بست
اون هم با شــمع نودونه سالگی تولدت
مبارک .ضمنا از جــواد خان واحدی و
علی عراقی که در طراحی این غافلگیری
به من کمک کردند ،ممنونم.

حرف های عجیب و غریب «میالد کی مرام»

ش از این هتل نبودند
ساختمان های زیبا که پی 
ساختمانهای نسل جدید و شگفتیهای معماری مدرن از ضروریات پیشــرفت جامعه انسانی هستند؛ اما اگر سالها یا دههها تاریخ در
دیوارهای یک ساختمان نهفته باشد شاید به جذابیت آن افزوده شود .این موضوع بهخصوص در مورد اقامتگاهها صحت دارد؛ شاید یک
هتل نوساز با درخشش و زرق و برقش از مهمانان دلبری کند؛ اما هتلی که پیشتر زندگی دیگری داشته یا عملیات خاصی در آن انجام
میشده است ،برای ماجراجویان جذابتر است .اگر به ماندن در هتلهایی که قبال بانک ،زندان ،ایستگاه آتشنشانی یا سالن تئاتر بودهاند
عالقه دارید ،مکان های زیر ماجراهای انزجارآور یا الهامبخش بسیاری داشتهاند که در طول اقامت خود میتوانید آنها را حس کنید ،خواندن
ادام ه این مطلب و آشنایی با این هتلها ،خالی از لطف نیست.
هتل مارشال هاوس – شهر ساوانا ،ایالت جورجیا:میگویند ساوانا یکی از «ترسناکترین و شبحزدهترین شهرهای آمریکا»ست
و احتماال هتل مارشال هاوس ترسناک ترین نقطه ساوانا باشد .این هتل در زمان جنگهای داخلی یک بیمارستان بود و سربازانی که در
ی شده بودند در آن اســتراحت میکردند تا بهبود پیدا کنند .بسیاری از آنها طی بستری شدن ،جان خود را از
جنگ آسیبدیده یا زخم 
دست دادند و به همین دلیل درباره این مکان داستانهای وحشتناک متعددی از ارواح ،غولها و سایر وقایع فراطبیعی نقلشده است .این
ل شده است .هتل در منطقه تاریخی ساوانا قرار دارد .ایوانهای آن،
ی شده و زیبا تبدی 
روزها هتل مارشال هاوس به یک هتل بوتیک بازساز 
که به پنکههای سقفی و صندلیهای متحرک مجهز شدهاند و نماهایی عالی برای مشاهده مرد م دارند  ،پس از یک گردش روزانه طوالنی
در خیابانهای سنگفرشی ساوانا انسان را به خود فرامیخوانند؛ کمتر مکانی در شهر میتواند دلبری کهن این شهر جنوبی را یکجا در
خود داشته باشد.
ع شده است ،اکنون یک هتل
اوولو وولومولو – شهر سیدنی کشور استرالیا:اوولو وولومولو که در اسکله تاریخی وولومولو فینگر واق 
بوتیک آزاد است .این هتل که پیشتر در اواخر قرن نوزدهم میالدی نقش نخستین بازار ماهی شهر سیدنی را ایفا میکرد ،این روزها به
هتلی تبدیلشده است که مهمانان میتوانند از آن  ،نمایی از بندر سیدنی را ببینند .اسکله وولومولو فینگر قبال زندگیهای مختلفی را تجربه
کرده است؛ از مرکز عمده صادرات پشم استرالیا تا محل ورود مهاجران به این کشور و محل اعزام سرباز برای جنگهای جهانی اول و دوم.

خبر

کتاب
دنده لج
میالد کی مرام با انتشار این عکس نوشت :وقتشه به دنیا نشون
بدی از چی ساخته شدی .اگه االن داری اینو میخونی امیدوارم
امروز معجزه های غیر منتظره دریافت کنی و به تمام دعاهات
پاسخ داده بشه.آمین...

بازیگر خانه به دوش با سریال «در کنار هم» میآید
خشــایار راد با انتشــار این
عکس نوشــت :تالشی دیگر
جهت ارتباط با شما عزیزان،
به زودی مهمــان خانه های
شما هنردوستان خواهیم بود
سریال «در کنار» هم به زودی
از شبکه دو.

«دنده لج» نام اثری داستانی اســت از محمد ترکاشوند .داستانی
پرکشــش و تعلیق از رویارویی یک پدر با فرزند جوان و ســرکش
خود که در اوج دوره بلوغ و جوانی به دلیل اختالف ســلیقه فکری
و فرهنگی از منزل فرار کرده و پدر را برای رفع این اختالف به فکر
فرو برده است.
پدر در کشاکش این اختالف فکر با پسر ،به پیشنهاد دوستی قدیمی
شروع به مرور خاطرات خود میکند تا پرده از یک شباهت بردارد.
شباهتی که بر اساس آن عنوان میشود پسر او کپیناخوانای اوست
و او به تکاپوی کشف معنای این عبارت میافتد و به دنبال همین
کار اســت که قدم به مرور خاطراتی تلخ از نوجوانی خود میگذارد
و خاطراتی را مرور میکند که به اصطالح ،ســر او را به سنگی زده
است که دوست ندارد برای فرزندش هم تکرار شود .ترکاشوند که
چندی قبل رمان «همیشــه دختر» را نیز تالیف و از سوی همین
ناشر منتشر کرده بود ،در این داستان به شکلی جدیتر خود را در
مقام نویسندهای با دغدغههای اجتماعی به نمایش کشیده است.
نویسندهای که نشــان میدهد بیش از هر مسئلهای برای او کشف
رفتارهای انســانی و روابط حاکم میان انســانها اهمیت دارد و از
همین منظر است که او در داستان خود ،سراغ تنظیم رفتارهای یک
خانواده از دریچه نگاه خود رفته است.

یادداشت
زندگی زیباست؛ لحظات آن را دریابید ()3
محبوبه همت
برای اینکه بتوانید در تمام زندگی ،پیروز و موفق باشید ،بهتر
است به مسائل زیر توجه کنید:
احساس قدرت کنید :مطمئن باشید هر تصور و ذهنیتی
کــه از خودتان دارید ،بر شــما ،شــخصیت و نیز شــرایط
زندگیتان تاثیر خواهد گذاشــت؛ پس سعی کنید که در هر
لحظه ،احساس خودشایســتگی کنید تا خود را زیبا ببینید.
انســانهای دیگر در شــما آن را میبینند که شما در خود
میبینید؛ پس اگر میخواهید متوجه شوید که دیگران ،چه
احساسی نسبت به شما دارند ،کافی اســت که ببینید شما
نســبت به خودتان چه احساســی دارید .مطمئن باشید که
دیگران هم همین احساس را نسبت به شما خواهند داشت.
اصل خود شایستگی از اصول مهم اعتماد به نفس است؛ پس
آن را با تمام وجود احساس کنید و همیشه در زندگی خود،
آن را به کار گیرید.
مسئولیتپذیر باشــید:یکی از ویژگیهای انسانهای با
روحیه آن اســت که همواره در مقابل دیگران و مسائل آنها
احساس مسئولیت میکنند .مسئول بودن باعث می شود تا
شما احساس بهتری نسبت به خود و زندگیتان داشته باشید،
و این احســاس بهتر ،باعث ایجاد انگیزه و کار بیشتر خواهد
شد .هر چه که در زندگی شما پیش میآید به خود بقبوالنید
که مسئول آن خود شما هستید .شکستهای خود را بپذیرید
و درصدد رفع آنها برآیید و به خود بگویید که هیچ فردی جز
خودم در پیش آمدن این شرایط مقصر نبوده و این من هستم
که میتوانم همه چیز را تغییر دهم.
بیش از حد توا نتان کار نکنید:همه ما با سختکوشی،
خواهان تامین خواستههایمان هستیم؛ اما مهم این است که
تعادل را در زندگی خود حفظ کنیم .اگر برای شــما کنکور
فعال مهمترین اصل و هدف زندگی اســت ،بهتر اســت که
جایگاه همه چیز را در زندگی خود تا روز برگزاری کنکور با
این اولویت تنظیم کنید؛ با این همه ،به خاطر داشته باشید
که هر انسانی ،توان خاصی دارد و اگر بیش از حد به خود فشار
وارد کنید ،ممکن است که زود خسته شــده و از پا درآیید،
و خستگی یکی از دشــمنان اصلی نشاط و شــادابی است.
خستگی باعث میشــود تا یادگیری شــما به صورت کامل
انجام نگیرد یا مجبور باشید که زمان زیادی را برای یادگیری
مطالب صرف کنید؛ پس خودتان و خصوصیات جســمی و
روحی خودتان را بشناسید و بیش از حد توانتان کار نکنید.
مهم نیست که دوســتان ،همکالســیها یا فامیلهای شما
چقدر کار میکنند؛ مهم این است که شما چقدر توان دارید
و چقدر از این توان به صورت بهینه استفاده میکنید.
ورزش کنید:داشــتن یک رژیم غذایی مناســب و انجام
قدری فعالیت بدنی روزانه ،از پیاده روی آرام گرفته یا حتی
کار بیرون ،فشار و اضطراب را تخفیف میدهد و روحیه شما
را شــاداب نگه میدارد .ورزش و تمرینات بدنی ،افراد را از
احســاس برتری طلبی ،رها میکند و تواناییهای سرکوب
شــده ذهن آنها را ترقی میدهد .همین امــر به جلوگیری
از افســردگی منجر خواهد شــد .برای اشــخاص متفاوت،
ورزشهای مناســب آنها وجود دارد .در این میان ،تمرینات
کششــی و یوگا برای تخفیف فشار بســیار مناسب هستند؛
البته ورزش کردن بیرون از منــزل فواید مضاعفی نیز دارد؛
برای مثال ،نور آفتاب در بهبود روحیه و تخفیف افســردگی
مفید اســت .همچنین دیدن افراد همســال و گپ و گفت با
آنها میتواند در شادابی و نشاط شما موثر باشد؛ پس ورزش
را فراموش نکنید؛ حتی اگر برای یک ربع ساعت هم باشد.

دیدگاه
تافل زبان فارسی برای نخستینبار
در  ۱۰کشور برگزار میشود

اهل قلم؛ ژنرالهای متفکر مرزهای
فرهنگی

معاون امور بینالملل بنیاد ســعدی ،از برگزاری آزمون آمفا(تافل
زبان فارسی) در  10کشور خبر داد و گفت :برگزاری آمفا ،نخستین
حرکتی است که برای استاندارد سازی آموزش و سنجش با معیارها
و استانداردهای جدید برای فارسیآموزان انجام میشود.وی با اشاره
به برگزاری دوساالنه المپیادهای زبان فارسی اضافه کرد :برخی از
کشورها جدیدا اعالم آمادگی کردند تا در آن نقاط نیز المپیاد زبان
فارسی برگزار شود .برای پاییز سال جاری ما برنامه برگزاری آمفا در
ن و  ...را در
 10کشور مانند هند ،ترکیه ،پاکستان ،روسیه ،عراق ،آلما 
دستور کار داریم و بعد از برگزاری این آزمون به هر فرد گواهی تعیین
سطح داده میشود.پالیزدار ،به اهمیت برگزاری این آزمون و شرکت
در آنها اشاره کرد و یادآور شــد :هر فارسیآموز که بخواهد مثال در
شرکتهای ایرانی خارج از کشور که نیاز به نیروی فارسی زبان دارند
شغلی انتخاب کند ،میتواند با اتکا به این آزمون موفقیت بیشتری
کسب کنند .وی گفت :برنامهریزی بلندمدت ما این است که سالی
دوبار در همه کشــورها این آزمون را برگزار کنیــم .اکنون برای
کشورهای اروپای شرقی بهدنبال برگزاری در یکی از این کشورها
هستیم تا دیگر فارسیآموزان کشورهای اروپای شرقی بتوانند
با حضور در آن کشور در آزمون شرکت کنند.

سودابه امینی ،شاعر و نویســنده پیشکسوت و مدیر کل سابق
اداره آفرینشهای ادبی و هنری کانون پرورش فکری کودکان،
که به تازگیبازنشسته شده است ،یکی از آرزوها و دغدغههایش
را تاسیس بنیاد جهانی شعر زنان دانست و گفت :اکنون که در
دوره طالیی شعر زنان هستیم ،تاسیس این بنیاد میتواند تعامل
میان شاعران زن را در سراسر جهان فراهم کند ،زیرا شعر زبان
مشترک همه مردم جهان است .وی به وضعیت امروز جامعه از
نظر فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی و نقــش اهالی قلم در این
زمینه اشاره کرد و افزود :اهل قلم در هیچ برههای از زمان در برابر
پیرامون خود بیتفاوت نبودهاند .آنها ژنرالهای متفکر مرزهای
فرهنگی کشورند ،مگر میشود ژنرال باشی و بیتفاوت باشی؟
ممکن است شرایط اقتصادی و اقتصاد فرهنگ محدودیتهایی
برای اهل فرهنگ ایجاد کند؛ اما راه برای اندیشیدن و خردورزی
باز است و باید خردمندانه گام برداشت.امینی ادامه داد :چاپ
هر اثر هنری موجب نشاط اذهان میشود؛ بنابراین باید به فکر
تولید اثر باشــیم .حمایت از اهل قلم هم در این راستا موجب
نشاط فرهنگی میشود و نشاط فرهنگی خالقیتها را افزایش
و گسترش میدهد.

