انتشار  5هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت خط دو قطار شهری کلید می خورد؛

فرآیندی دوسربرد برای شهروندان

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان از انتشــار پنج هزار میلیارد ریال اوراق

مشارکت برای توسعه خط دوم متروی اصفهان تا پایان تیرماه سال جاری خبر داد.

تکمیل خطوط دو و سه قطار شهری اصفهان از جمله بزرگترین پروژههای عمرانی در دست کار
شهرداری است که اهمیت نقش آن در کاهش آلودگی هوا ،کاهش ترافیک و ایجاد شرایط مناسب

زیست پذیری برای شهروندان همچنین گردشگران موجب شده تا...
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توجه به رشدجمعیت؛
به مشالکتی که رشد جمعیت با
خودش به همراه داره فکر کنیم.
گرسنگی ،فقر ،بیسوادی،
بیماری ،جنگ و ..چطور
میشه به وضعیت جهان
سر و سامان داد؟
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استقبال عراق از مشارکت اصفهانیها در اجرای  190طرح سرمایه گذاری؛

با حضور جانشین فرمانده کل سپاه؛

ِ
دست دوستی صنعتی

مراسم معارفه فرمانده جدید
سپاه اصفهان برگزار میشود

7

3

معاون اجرای طرحهای توسعه شرکت
فوالد مبارکه اصفهان:

فوالد مبارکه با استارتآپ ها
پررنگتر از گذشته
همکاری میکند

3

نمایش کمدی دروغگو
 10تیر الی  17مرداد
سالن سوره حوزه هنری

مرحله نهایی لیگ ملتهای 2019؛

ایران -لهستان؛ پیش به سوی
طلسم شکنی

نمایش آتروپین
کارگردان:امید نیاز
 9تیر الی  7مرداد
تماشاخانه ماه

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

رییس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان آموزش و پرورش اصفهان در گفت وگو با «زاینده رود» مدعی شد با رفتن «بطحایی»
تغییری در نحوه آزمون ورودی مدارس سمپاد ایجاد نمیشود؛

صندلیهایی که خالی ماند

5

6

عکس :خبرگزاری صداو سیمای اصفهان

عکس خبر

آببازی در گرمای  ۴۰درجه اصفهان

2

عکس روز

حضور سیف در جلسه
هیئت دولت

رییس سابق بانک مرکزی در جلسه دیروزهیئت
دولت حاضر شد .ســیف ،در اردیبهشت ماه سال
گذشــته در پی ناتوانــی در مدیریت نــرخ ارز و
همچنین عدم ساماندهی مناسب موسسات مالی
غیرمجاز از کار برکنار شد.

پیشنهاد سردبیر:

کشتی انگلیسی از ترس ایران با اسکورت از تنگه هرمز رد شد
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پیشخوان

مشاور رییسجمهوری فرانسه:

حامل پیام آمریکا نیستم

مشاور رییسجمهوری فرانسه صبح روز گذشته با «علی شمخانی»
نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و
پیرامون ساز وکارهای اجرای تعهدات کشورهای اروپایی در برجام و
مسائل منطقهای با وی گفت وگو کرد .علی شمخانی در این دیدار با
انتقاد از بی عملی کشــورهای اروپایی برای اجرای تعهداتشان در
برجام و فقدان اراده کافی برای مقابله با اقدامات تخریبی آمریکا در
این توافقنامه چند جانبه اظهار داشت :باتوجه به عدم استفاده اروپا

از فرصت یک ساله اجرای تعهدات یک طرفه از سوی ایران ،تصمیم
قاطع کشور ما اجرای تعهدات ،متناســب با اقدام متقابل طرفهای
دیگر اســت و زمان انجام اقدامات یک طرفه به پایان رسیده است.
«امانوئل بون» مشــاور دیپلماتیک رییسجمهوری فرانسه نیز در
این دیدار گفت :من به عنوان میانجی به ایران نیامده ام و حامل هیچ
گونه پیامی از سوی آمریکا برای تهران نیستم .وی با اشاره به آگاهی
فرانســه از قدرت تاب آوری ایران در برابر فشارهای مختلف که طی

 ۴۰سال گذشته و عبور از تحریمهای مختلف به اثبات رسیده است
خاطرنشان کرد :به رغم میل ،اراده و اقدامات آمریکا ،قدرت ،نفوذ و
جایگاه ایران طی  ۲۰سال گذشته در معادالت منطقهای و بین المللی
رشد قابل توجهی داشته است .مشاور رییس جمهور فرانسه گفت:
امانوئل مکرون ،به دنبال دستیابی به ابتکارات مشترک برای ایجاد
آتش بس در جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران بوده و معتقد است که
این اقدام به کاهش تنشهای رو به تزاید در منطقه منجر خواهد شد.

نامزدهای احتمالی تغییرات جدید در شورای نگهبان معرفی شدند ؛

تغییر در ترکیب شورا

کافه سیاست
رییس جمهور:

انگلیس آغازگر ناامنی است
رییس جمهور روز گذشــته در جلسه هیئت
دولت گفت :به انگلیســیها گوشزد میکنم
که شما آغازگر ناامنی هســتید و تبعات آن را
بعدا درک خواهید کرد .حجتاالسالم حسن
روحانی خاطر نشان کرد :دشمن بهدنبال ایجاد
ناامنی در منطقه اســت و از ایــن رو به فضای
کشــورمان تجاوز کرد که البته با پاسخ قاطع
مواجه شد و از سوی دیگر بهطور نیابتی ،کشتی
نفتکش ایرانی را توقیف کردند که کار بســیار
سخیف و غلطی انجام دادند.
رییس جمهور تصریح کرد :البته ممکن است
انگلیسیها به دســتور آمریکا این کار را کرده
باشــند که البته باز هم اقدام غلط و اشتباهی
است .ضمن اینکه میدانیم در داخل انگلستان
شــرایط انســجام ندارد و به هم ریخته است
و دولت و پارلمانــی به طور منســجم وجود
ندارد .رییس جمهور با بیان اینکه حتی برجام
تضعیفشــده امروز از چنان قدرتی برخوردار
است که سیاست خارجی آمریکا را متزلزل کرده
است ،خاطرنشان کرد :امروز همه به آمریکا و
ترامپ ایراد میگیرند که چرا یک توافق مورد
تایید سازمان ملل را کنار گذاشته است.

حضور «فتاح»
در بنیاد مستضعفان تایید شد
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد تلویحا
حضور پرویز فتاح در بنیاد مستضعفان را تایید
کرد .اوایل هفته خبرهایی از حضور پرویز فتاح
در بنیاد مستضعفان و خداحافظی از کمیته امداد
منتشر شد تا اینکه حجتا...عبدالملکی ،معاون
فتاح در کمیته امداد امام خمینی (ره) این خبر
را در توئیت خود تایید کرد .وی در توئیتر نوشت:
«مهندس فتاح در حال تنظیم پیشنهادیه خود
برای تحول در بنیاد مســتضعفان هســتند».
عبدالملکی افزود« :بخــش وظایف اقتصادی
بنیاد با نگاه انقالبی بازنویســی خواهد شــد
و این نهاد در دوره جدیــد نهادی برای انقالب
اسالمی و مستضعفان میشود».

علیرضا کریمیان
شورای نگهبان که بر اساس قانون اساسی از شش
حقوقدان و شش فقیه تشکیل شــده است با رای
نمایندگان و یا انتصاب رییس قوه قضاییه میتواند
شاهد تغییراتی باشــد .انتخاب هر عضو حقوقدان
شورای نگهبان تا  ۶سال اعتبار دارد که تمدید آن
به نظر رییس قوه قضاییه و اهالی خانه ملت بستگی
دارد .از آنجا که امسال سه تن از اعضای حقوقدان
شــورای نگهبان فرصت  ۶سالهشــان تمام شده
اســت ،باید مجلس و قوه قضاییه دست به انتخاب
بزنند.
نجاتا ...ابراهیمیان ،سام سوادکوهی فر و محسن
اسماعیلی افرادی هستند که دوره شش سالهشان
در شورای نگهبان تمام شده است .در میان اعضای
این شــورا ابراهیمیان به عنوان چهرهای با رویکرد
اصالحی شناخته میشــد .درهمین راستا گمانه
زنیها بر سر گزینههایی که باید از سوی رییس قوه
قضاییه به مجلس معرفی شــوند از چند روز پیش
آغاز شده است.
بر اســاس ماده  6آیین نامه داخلی شورای نگهبان
برای جلوگیری از وقفه و سکون در کار شورا ،دبیر
شــورا  40روز قبل از پایان مدت عضویت اعضایی
که عضویتشان در شــرف انقضاست طی نامهای
مراتب را در مورد فقها بــه مقام معظم رهبری و در
مورد حقوقدانان به رییس قــوه قضاییه اعالم می

ترکیه ،ممنوعیت واردات
نفت از ایران را تکذیب کرد
سفارت ترکیه در ایران اخبار ممنوعیت واردات
انرژی از ایران برای پاالیشگاههای این کشور را
تکذیب کرد .برخی رسانهها از جمله اسپوتنیک
از بیانیه سفارت ترکیه در ایران خبر دادند که بر
مبنای آن واردات مواد انرژی برای پاالیشگاههای
این کشــور را ممنوع اعالم کردهاند .ســفارت
ترکیه در ایران چنین بیانیهای را تکذیب کرده
و یادآور شــد :در این باره هیچ خبر یا بیانیهای
منتشر نشــده اســت و چنین چیزی صحت
ندارد .مقامات ترکیه بارها اعــام کردهاند که
تحریمهای یکجانبه آمریــکا علیه ایران را رد
کرده و آن را نمیپذیرند.

همین راستا سیدامیرحسین قاضیزاده ،عضو هیئت
رییسه مجلس شورای اســامی گفت :شنیدهایم،
محمد دهقان ،علی غالمی ،هــادی طحان نظیف
و محمدحســن صادقی مقدم به عنوان گزینههای
پیشنهادی برای عضویت در شــورای نگهبان قرار
است به مجلس معرفی شوند .وی ادامه داد :به محض
رسیدن نامه با توجه به نزدیکی پایان مهلت ،انتخاب
حقوقدانهای جدید شورای نگهبان در دستورکار
خانه ملت قــرار میگیرد .به چشــم آمدن نام یک
نماینده مجلس در میان کاندیداهای شورای نگهبان
جالب توجه است؛ محمد دهقان از مجلس هفتم به
عنوان نماینده چناران و طرقبه راهی مجلس شده
و در حال حاضر هم از اعضای کمیسیون حقوقی و
قضائی مجلس دهم است.
دهقان ،نایب رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس
است که به عنوان چهرهای نزدیک به جبهه پایداری
تعریف میشــود .هرچند هنوز ابهام بر ســر بودن
یا نبودن دهقان در دایره اعضای شــورای نگهبان
وجود دارد؛ اما این نماینده مجلــس رایزنیها با او
برای معرفی به عنوان حقوقدان شــورای نگهبان را
تایید میکند.
دهقان در همین زمینه گفته اســت :بنده نیز یکی
از گزینههای معرفی شــده به مجلس برای اعضای
حقوقدان شورای نگهبان هســتم و در این زمینه با
من نیز رایزنیهای شــده؛ اما هنــوز چیزی قطعی
نشده است.

کشتی انگلیسی از ترس ایران با اسکورت از تنگه هرمز رد شد
نشریه «تایم» گزارش داده است که یک کشــتی جنگی نیروی دریایی انگلیس در حال اسکورت نفتکشهای
انگلیسی در تنگه هرمز است .پس از آنکه نیروی دریایی انگلیس یک نفتکش حامل نفت ایران را هنگام گذر از تنگه
«جبل الطارق» توقیف کرد ،نیروی دریایی انگلیس از بیم پاسخ ایران در حال اسکورت نفتکشهای انگلیسی در
حال تردد از تنگه هرمز است .دادههای راداری نیز نشان میدهد که این کشتی جنگی مستقر در بحرین ،هنگام
گذر پسیفیک وویاجر از تنگه هرمز ،سایه به سایه این نفتکش حرکت کرده است .پایگاه «دیلی استار» هم با تایید
این خبر ،به نقل از وزارت دفاع انگلیس نوشته است« :انگلستان حضور دریایی دیرینه خود در خلیج [فارس] را
ادامه میدهد .ما به صورت مداوم در حال رصد اوضاع امنیتی آنجا هستیم و متعهد به حفظ آزادی تردد منطبق بر
قوانین بینالمللی خواهیم بود ».پسیفیک وویاجر ،همان نفتکشی است که توقف چندساعتهاش در خلیج فارس
گمانهزنیهایی را در مورد آن ایجاد کرد؛ اما در نهایت انگلیس اعالم کرد که این کشتی مشکلی ندارد و توقف آن
طبق برنامه از پیشتعیینشده صورت گرفته است.

ابوالفضل ابوترابی ،نماینده مردم نجف آباد پس از طرح ادعای کشف سه کارتخوان با گردش  ۱۰میلیاردی
در دفتر بیژن نامدار زنگنه و کشــف یک باند نفوذ در وزارت نفت ،ادعای جدیدی درباره همکاران خود
در مجلس مطرح کرد و از فســاد ریشهای در پارلمان ســخن گفت .وی مدعی شد نمایندگان در مقابل
انصراف از استیضاح ،آپارتمان دریافت کردهاند و لیست آنها به شورای نگهبان ارسال شده است .عباسعلی
کدخدایی ،سخنگوی شورای نگهبان در گفت وگو با خبرآنالین از وجود چنین لیستی ابراز بی اطالعی
کرد .محمدعلی پورمختار ،عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم میگوید :در دورهای وزارت راه به
نمایندگان آپارتمان فروخته است نه اینکه معامله پشت پردهای صورت گرفته باشد .همچنین مصطفی
کواکبیان ،نماینده اصالحطلب مردم تهران در مجلس نیز با انتشــار مطلبی در صفحه شــخصیاش در
فضای مجازی خواستار رسیدگی هیئترییســه مجلس به موضوع دریافت آپارتمان از سوی تعدادی از
نمایندگان شده است.

چهره ها
سخنگوی وزارت کشور:

انتخابات مجلس با قانون
جدید برگزار میشود
ســخنگوی وزارت کشــورگفت :برنامه ریزیمان
بــرای انتخابــات مجلــس و خبــرگان رهبری
براســاس آخرین اصالحیه الزم االجــرای قانون
انتخابات در ســوم خــرداد ماه ســال  95خواهد
بــود .سیدســلمان ســامانی تصریح کــرد :هم
اکنــون در وزارت کشــور برنامــه ریزیهایمان
برای انتخابات بر اســاس همان آخرین اصالحیه
الزم االجرای قانون فعلی انتخابات است .حتی در
این زمینه تمهیدات الزم را اتخاذ کردهایم و بر این
اساس پیش میرویم.
ســامانی اظهار کــرد :آخرین اصالحیــه قانون
انتخابات ،پس از انتخابــات مجلس دهم و پیش از
اتمام مجلس نهم ،انجام شــده است .این اصالحیه
تاکنون در هیچ انتخابات مجلســی اجرا نشــده و
ما براســاس آن هم اکنون باید تغییرات را صورت
دهیم .وی یادآور شد :یکی از مهمترین تفاوتهای
این قانون ،حــد نصــاب رای آوری نمایندگان در
دور اول از  25درصــد بــه  20درصــد کاهــش
یافته است.
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وزیر امور خارجه:

توقیف نفتکش ربطی با
مبادله نازنین زاغری ندارد

فراکسیون امید بارها در
مجلس رای سیاسی داد
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
در مورد وضعیت و آینده فراکســیون امید و
اصالح طلبان در مجلس گفــت :کاهش وزن
سیاسی اصالح طلبان در مجلس بی ارتباط با
کاهش وزن سیاسی این جریان در میان افکار
عمومی نیست .مردم به دلیل حمایتهای زیاد
اصالح طلبان و فراکسیون امید از دولت در حال
فاصله گرفتن از این جریان سیاســی هستند.
اعضای فراکســیون امید بارها در مجلس رای
سیاســی دادند .به عنوان مثال با وجود اینکه
به عملکرد ضعیف یک وزیر اعتقاد داشــتند؛
اما اجازه استیضاح وی را ندادند .زاهدی افزود:
سوال از رییس جمهور سوالی کامال اقتصادی
در خصوص مشکالت معیشتی مردم بود؛ اما
معدودی از اصالح طلبــان آن را امضا کردند و
تعدادی از همکاران ما از فراکســیون امید این
سوال را امضا نکردند.

zayanderoud8108@gmail.com

وزیر خارجه کشورمان اظهار کرد :موضوع توقیف
نفتکش ایرانی ربطی به مبادله با نازنین زاغری ندارد
و آژانس در این باره میتواند اظهار نظر کند.
ظریف خاطرنشان کرد :مشکل اروپاییها خودشان
هســتند که آمادگی ندارند برای امنیت خودشان
هزینه کنند و مشــکل اصلیشــان آمریکاست که
از برجام خارج شــده و باید بیایند این مشــکل را
حل کند .جمهوری اســامی موضع صریح دارد؛
هیچگاه تحت فشار ،مذاکره امکان پذیر نیست .باید
فشارها و جنگ و تروریسم اقتصادی را علیه مردم
ایران متوقف کنند و برای اجرای برجام میشــود،
صحبت کرد.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه اعضای شورای حکام
نمیتوانند دربــاره برجام تصمیــم بگیرند و فقط
میتوانند اظهار نظر کنند ،گفت :مکانیزم ماشه قابل
اجرا نیست .قبل از خروج آمریکا رسما سازوکار ماده
 36عملیاتی شده ،ما به حقوقمان عمل میکنیم و
راه حل مشکل این اســت که تروریسم علیه مردم
ایران تمام شود.
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قدرت بازدارندگی ایران در
اوج است
چرا فرانســه دلواپستر
است؟
ماموریت فرانسوی

بین الملل

واکنشها به ماجرای گرفتن آپارتمان توسط نمایندگان ادامه دارد

ادعای بازداشت دو نظامی
ایرانی در مرزهای افغانستان
مقامهای دولتی والیت فــراه در جنوب غرب
افغانســتان از بازداشــت دو نظامی ایران در
منطقه مرزی این والیت خبر دادهاند .فاروق
بارکزی ،ســخنگوی والی فراه ،به بیبیسی
گفت کــه ایــن نظامیــان ایرانــی ،با یک
موتر/خودرو و یک قبضه مسلســل سنگین
دوشکا ،حدود دو روز قبل پس از ورود به خاک
افغانستان در منطقه مرزی والیت فراه از سوی
نیروهای امنیتی بازداشــت شــدند .تاکنون
هدف از ورود این دو نظامــی ایرانی به خاک
افغانستان مشخص نیست .بارکزی افزود :این
افراد در بازداشت نیروهای امنیتی قرار دارند و
تحقیقات در این مورد جریان دارد.

که سه حقوقدانان شورای
کند .طی روزهای آینده از
نگهبــان را انتخاب کند.
اسامی افرادی که رییس
مجلس شورای اسالمی تا 26
بر اســاس قانون ،رییس
عنوان
قــوه قضاییه بــه
تیرماه فرصت دارد که
قوه موظف است به تعداد
نامزدهــای حقوقــدان
سه حقوقدانان شورای
بیش از افراد مــورد نیاز
شــورای نگهبان معرفی
نگهبان را انتخاب کند
برای حقوقدانان شــورای
کــرده رونمایــی خواهد
نگهبــان ،افــرادی را به
شــد و احتمــاال هفتــه
آینده در صحن علنی مجلس برای آنها رای گیری
مجلس شورای اســامی معرفی کند و مجلس نیز
می شود.
مکلف است میان افراد معرفی شده رایگیری کرده
مجلس شورای اســامی تا  26تیرماه فرصت دارد
و حقوقدانان شــورای نگهبان را انتخــاب کند .در

محمد مهدی زاهدی
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات:

ترامپ همه چیــز را دور
انداخت

علی الریجانی
رییس مجلس:

نباید به جزییات نحوه
اختصاص بودجهها پرداخت
رییس مجلــس اظهار کرد :دولــت نباید به
صورت جزئی به تمــام بخشهای بودجهای
دســتگاهها بپردازد .علی الریجانی در ادامه
با بیان اینکه وضعیت بودجــه در خردادماه
به لحاظ فروش نفت طبق پیش بینیها بود،
اظهار داشــت :در همین زمان نیز بودجه با
تغییرات مثبتی مواجه شد و به سمت عملیاتی
شدن آن پیش رفتیم که این مسائل نیز باید
در گزارشها لحاظ شــود .وی تصریح کرد:
مراکز پژوهشی تمام دستگاهها تقریبا در حوزه
بودجه با یکدیگر اتفاق نظر دارند .الریجانی
همچنین با تاکید بر بودجه نویسی بر مبنای
عملکرد گفت :در حال حاضر این روش بودجه
نویسی بر مبنای عملکرد نبوده و بسیاری از
ردیفهایی که در الیحه بودجه ذکر میشود
ضروری نیست و به طور کلی نباید به جزئیات
نحوه اختصاص بودجهها پرداخت.
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تهدید دولت عربستان
علیه حجاج
دولت عربستان ،در پایان جلسه هیئت وزیران که به
ریاست ملک سلمان در جده تشکیل شد با انتشار
بیانیهای اعالم کرد با هرکســی که در مراسم حج
شعار سیاســی بدهد برخورد میکنیم .در بخشی
از این بیانیه آمده است که حجاج باید فضا را برای
ادای مناســک حج مهیا کــرده و مراعات برادران
دینی خود را در اماکن مقدس بکنند و از هر چیزی
که «روحانیت و آرامش حج» را مکدر کرده پرهیز
کنند و هیچ شعار سیاسی یا مذهبی سر ندهند.

واکنش تند وزیر خارجه
انگلیس به اظهارات ترامپ
همزمان با باال گرفتن جدال لفظی میان مقامهای
لندن و واشنگتن ،جرمی هانت وزیر امور خارجه
انگلیس سخنان دونالد ترامپ علیه نخست وزیر
انگلیس را شرم آور خواند .جرمی هانت با انتشار
پیامی در توئیتر گفت :دونالد ترامپ صریح صحبت
میکند پــس من هم اعالم میکنــم اظهارات او
درباره نخست وزیر و کشور من شرم آور و اشتباه
است .وی افزود :دیپلماتهای آمریکایی نظرات
محرمانه خود را با مایک پمپئو در میان گذاشته و
دیپلماتهای انگلیسی هم همینطور.

تنش در پارلمان ترکیه
بحث بر سر نتایج انتخابات اســتانبول منجر به
تنش و درگیری لفظی بیــن نمایندگان پارلمان
ترکیه شد .با آن که بیش از دو هفته از انتخابات
استانبول و شکســت نامزد مورد حمایت ائتالف
جمهور ســپری شــده؛ اما هنوز هم این رویداد
سیاسی بر مباحث روز ترکیه تاثیر میگذارد .به
تازگی در مجلس ملــی ترکیه ،نمایندگان حزب
جمهوری خلق با نمایندگان حزب عدالت و توسعه
و حزب حرکت ملی درگیر شــدند و بحث بر سر
پیروزی امام اوغلو به یک کل کل و تنش طوالنی
تبدیل شــد و رییس مجلس ناچار شد نشست
پارلمان را متوقف کند.

بحران جهانی چرت زدن
مقامات سیاسی!
چرت زدن مقامات و افراد سیاســی در کشــور
آمریکا باعث ایجاد دردســر برای آنها شده است.
اقتصاد آمریکا ســاالنه  ۴۰۰میلیــارد دالر بابت
کمبود خواب ضربه میخورد .به گفته بنیاد ملی
خواب آمریکا ،چرت زدنهای کوتاه فواید بسیاری
دارد .حتی سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده
است چرت زدن میتواند به کاهش خطرات قلبی،
مغزی و عروقی کمک کنــد .در این میان به نظر
میرســد دونالد ترامپ بیش از همه از «چرت»
آن هم برای کوبیدن نامزدهای انتخاباتی ۲۰۲۰
اســتفاده میکند .ترامپ ،نام اصلیترین رقیب
خود در نظرسنجیها ،یعنی جو بایدن را «جوی
خواب آلود» گذاشته اســت .حاال «جوی خواب
آلود» که از چرت زنهای حرفهای اســت ،دچار
دردسر شده است.

انگلیس و فرانسه با افزایش نیرو
در سوریه موافقت کردند
نشریه فارن پالســی آمریکا به نقل از چند منبع
آگاه نوشت :انگلیس و فرانسه در تصمیمی که یک
پیروزی بزرگ برای تیم امنیت ملی دولت دونالد
ترامپ محسوب میشود قبول کردهاند نیروهای
بیشــتر به ســوریه اعزام کنند تا آمریکا بتواند
نیروهایش را از این کشور خارج سازد .همچنین
طبق این گزارش ،کشــورهای دیگر هم ممکن
است تعداد کمی نیرو را به سوریه اعزام کنند؛ اما
در ازای آن آمریکا بایــد هزینههایش را پرداخت
کند .به گفته یک منبع آگاه دیگر ،عالوه بر بریتانیا
و فرانسه ،ایتالیا نیز در آستانه تصمیم گیری اعزام
یا عدم اعزام نیروهای بیشتر به سوریه قرار دارد.
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استقبال عراق از مشارکت اصفهانیها در اجرای  190طرح سرمایه گذاری ؛

کافه اقتصاد

آغاز برداشت هلو و شلیل در
اصفهان
برداشت هلو و شــلیل از هزار و  80هکتار از باغات
بارور استان اصفهان آغاز شد .مدیر باغبانی سازمان
جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت :پیش بینی
میشود از این مقدارسطح زیر کشت بیش از  22هزار
تن محصول هلو و شــلیل برداشت شود .احمدرضا
رییس زاده با بیان اینکه به دلیل خشکســالی های
سال گذشته میزان تولید این نوع محصول کاهش
داشته است ،افزود :آلبرتا ،زعفرانی و انجیری از اقالم
محصوالت کاشته شــده در این استان است .وی با
اشاره به اینکه شهرســتانهای فالورجان ،فریدن،
گلپایگان ،مبارکه ،تیران و کرون و خمینی شــهر
از مراکز تولید هلو و شــلیل در استان است ،افزود:
برداشت این محصول تا مهر ادامه دارد.

افزایش دوبرابری تولید
کرم ابریشم در استان
مدیــر امــور طیــور و زنبــور عســل ســازمان
جهادکشاورزی استان اصفهان گفت :با توزیع جعبه
تخم نوغان در اواسط فروردین امسال تاکنون بیش
از  27هزار کیلو گرم پیله تَر کرم ابریشم در استان
تولید شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه
پارســال ،بیش از دو برابر بوده است .زهرا فیضی با
بیان اینکه در این مدت بیــش از  900جعبه تخم
نوغان در بین فعاالن این حوزه در استان توزیع شده
است ،افزود :این جعبهها در مدت  45روز نگهداری
و به جهاد کشــاورزی تحویل داده شده است .وی
شهرستانهای نطنز ،اصفهان ،مبارکه و نجف آباد
را از مراکز تولید پیله کرم ابریشم در استان معرفی
کردو گفت :امسال هر کیلو گرم پیله تَر کرم ابریشم با
قیمت  700تا  800هزار ریال و پیله خشک با قیمت
یک میلیون و  700هزار ر یال از پرورش دهندگان
خریداری شده است.

تعرفه مکالمه برای حجاج
اعالم شد

دستِدوستی صنعتی

وزارت صنایع عراق از مشارکت شــرکتهای ایرانی به ویژه استان
اصفهان در اجرای  190طرح سرمایه گذاری استقبال میکند .وزیر
صنایع عراق در نشست بررسی فرصتهای تجاری و سرمایهگذاری
ایران و عراق در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی اصفهان ،سرمایهگذاری
مشترک تولیدکنندگان استان اصفهان با همتایان عراقی را در تعمیق
همکاریهای اقتصادی دو طرف موثر دانســت و افــزود :باتوجه به

توانمندی استان اصفهان در دو صنعت پالستیک و فوالد ،اتاقهای
بازرگانی میتواند زمینه حضور صنعتگران اصفهان را در عراق فراهم
کند .عبدا ...صالح الجبوری افزود 190:پروژه سرمایه گذاری از سوی
وزارت صنایع عراق معرفی میشود و از شــرکتهای ایرانی به ویژه
استان اصفهان اســتقبال میکنیم که در این پروژه سرمایه گذاری
مشــترک کنند و دولت عراق ضمانت آنرا بر عهده میگیرد .نایب

رییس اتاق بازرگانی اصفهان هم در این نشست گفت :استان اصفهان
با  9هــزار و  200واحد صنعتــی و معادن متنــوع و قطب تولیدات
کشــاورزی میتواند نیاز بازار عراق را در بخشهای مختلف تامین
کند .بهرام سبحانی افزود :اصفهان در بخش فوالد میتواند عالوه بر
ایجاد واحدهای تولید میلگرد مواد اولیه مورد نیاز این بخش را تامین
کند.

ایرج موفق ،رسما به ریاست سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان منصوب شد؛

رییس تازه نفس

مرضیه محب رسول
باالخره زمزمههای مبنی بر رفتن اسرافیل احمدیه
رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان
به واقعیت پیوست و جانشین او معرفی شد .اسرافیل
احمدیه در حالی صندلی ریاســت را به ایرج موفق
تحویل میدهد که حال روز صنعت در استان اصفهان
خوب نیست ،بیکاری باالتر از میانگین کشوری است
و بسیاری از معادن در کشــور با چالشهای زیادی
روبهرو هستند .اســرافیل احمدیه در طول  6سال
ریاستش بر سازمان صمت اصفهان با انتقادات جدی
از ســوی مدیران اســتانی و فعاالن صنعتی روبهرو
بود .سال گذشته حرف و حدیثهایی پیرامون عدم
نظارت درست بر خصوصی سازی واحدهای تولیدی
در استان اصفهان مطرح شد .مسئله ای که استاندار
وقت هم به آن اذعان کرد و خواهان پیگیری مشکالت
در این حوزه شد .همچنین شــاخص های کسب و
کار در استان نیز در ســالهای اخیر وضعیت خوبی
نداشته است .بانکها حاضر به همکاری با بنگاههای
تولیدی نبودهاند و صنعتگران با مشکالت جدی در
تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش مواجه شدند.
این وضعیت موجب شد تا اســتان اصفهان با توجه
به مولفههای کسب و کار در میان  31استان کشور
در جایــگاه  24قرار بگیرد .در مقابــل این انتقادات
اما چندی پیش اســرافیل احمدیه مدعی شــد بر
اســاس جدیدترین گزارش کارگروه تسهیل و رفع
موانع تولید در استانها ،اصفهان بهترین عملکرد و

بیشترین امتیاز در کشور
بعدی قرار گرفتند.
را به خــود اختصاص داده
ما ههــای آخر ریاســت
مدیر تازه نفس سازمان صمت
است .وی با بیان اینکه در
احمدیه بر سازمان صمت
اصفهان ،مشاور وزیری است
البتــه بدون حاشــیه هم
این عملکرد ،شاخصهایی
که در اواخر سال گذشته خبر
نبود؛ در حالیکه با تصویب
مانند جلســههای برگزار
تفویض اختیارات وزارت خانه
قانون بازنشستگی مدیران
شــده ،حضور اســتاندار
متبوعش را به استانها داد
کشوری گفته شد وی نیز
در جلســهها و تعــداد
جزو مشموالن این قانون
مصوبههای اجرا شده و در
است؛ اما احمدیه مدعی شــد هنوز زمان خدمتش
دست اقدام در نظر گرفته شــد ،اظهار داشت :پس
تمام نشــده و به علت اینکه حکم بازنشستگی ندارد
از اصفهان ،استانهای تهران (با  ۵۹۴۰امتیاز) ،البرز
با درخواستش مبنی بر رفتن از این سازمان موافقت
( ۴۹۸۹امتیاز) و فارس ( ۴۷۹۵امتیاز) در رتبههای

نشده است .او در آن زمان گفت بارها درخواست رفتن
از سازمان را ارائه داده است .مدیر تازه نفس سازمان
صمت اصفهان مشاور وزیری است که در اواخر سال
گذشته خبر تفویض اختیارات وزارت خانه متبوعش
را به استانها داد .ایرج موفق که سابقه طوالنی فعالیت
در نهادهای معدنی و مدیریتی وزارت صمت را دارد
از اردیبهشت سال گذشــته به عنوان مشاور معاون
توســعه مدیریت ،منابع و امور اســتانها و مسئول
هماهنگی امور اســتانها ،در وزارت صمت معرفی
شد .موفق تا پیش از این سمت ریاست سازمان صمت
البرز را بر عهده داشــت؛ نهادی که در زمان ریاست
وی شرایطی تقریباهمانند اصفهان داشت در زمان
ریاست ایرج موفق توانست رتبه برتر رونق تولید در
کشور را در سال  96به دست بیاورد؛ همچنین شش
برابر شدن صادرات غیر نفتی البرز و افزایش دو برابری
جذب سرمایه نیز از دیگر دستاوردهای موفق در البرز
بوده است.
حال باید دید ایرج موفق با حال نزار و تب تند تولید
و صنعت در اصفهان چه خواهــد کرد؛ چطور موانع
رونق تولید را کنار می زند و با اوضاع آشفته و درگیری
صنعت و محیط زیســت در اســتان چه برخوردی
میکند؟ آیا میتواند وضعیــت رو به احتضار جذب
ســرمایه در بخشهای مختلف صنعت و معدن در
اســتان را بهبود دهد یا اینکه موانع و بروکراســی
پیچیده و سختگیریهای غیر منطقی نهادینه شده
در سیســتم اصفهان این مدیر را هم در خود خواهد
بلعید؟

محدودیتی برای تعداد دفاتر مشاوره امالک در مناطق شهری نیست!

 ۶۰درصد بنگاههای اقتصادی از اعتبارات بانکی محروماند

مسعود احمدی اصفهانی ،نایب رییس اتحادیه مشــاوران امالک اصفهان در مورد تعداد قانونی افتتاح دفاتر
امالک گفت :اتحادیه مشاوران امالک بر اساس قانونی که برای آن در نظر گرفته شده است ،فعالیت میکند و
نمیتواند قانون جدیدی برای صدور پرونده ثبت و اجرا کند .قانون نظام صنفی هیچ محدودیتی برای واحدهای
همه حوزههای صنفی در نظر نگرفته است .دولت و رسانهها همواره بر آسانتر شدن روند دریافت مجوز تاسیس
واحدهای صنفی تاکید میکنند و قانونی برای محدود کردن تعداد مشاوران امالک در یک منطقه یا خیابان
وجود ندارد .وی تصریح کرد :نقش مشاوران امالک در معامالت مســکن متعادل کننده است و به هیچ وجه
نمیتوانیم مشاوران امالک را عامل افزایش قیمتها در بازار مسکن بدانیم .متاسفانه عاملی نمیتواند از مالکیت
خصوصی افراد جلوگیری کند و مالکان میتوانند ملک خود را با قیمت دلخواه به فروش برسانند .کارشناسی
قیمت مسکن نیز همواره از طریق بررسی موارد مشابه منطقهای صورت میگیرد.

عضو انجمن مدیران صنایع اصفهان گفت  ۶۰درصد بنگاههای کوچک و متوســط در ایران از اعتبارات بانکی
محروم هستند .سید علی سجادی فر با ذکر مزیتهای سرمایه گذاری در صنایع کوچک گفت :بر اساس گزارش
موسسه مالی بینالمللی در قاره اقیانوسیه ،آمریکای شمالی و جنوبی و اروپای غربی ،بیش از  ۸۰درصد بنگاههای
کوچک و متوسط با کمک اعتبارات بانکی به فعالیت خود ادامه میدهند .عضو انجمن مدیران صنایع اصفهان با
برشمردن تهدیدات پیش روی صنایع کوچک ادامه داد :مشکل تامین مالی این بنگاهها ازجمله مشکالت اساسی
در روند فعالیت آنهاست و بانکها دراین زمینه همکاری الزم را نمیکنند .وی با تاکید بر لزوم حمایت دولت از
این بنگاهها گفت :در هیچ جای دنیا SMEها خود مسئول تولید و فروش نیستند و معموالشرکتهای تهیه و
توزیعی وجود دارند که مسئولیت این امر را برعهده دارند .وی تاکیدکرد :بخش خصوصی در حوزه ساماندهی
SMEها باید وارد شود؛ اما ایجاد بسترهای الزم برای این ساماندهی بر عهده دولت است.

مسکن

اپراتور همراه اول اعالم کرده است مشترکان همراه
اولی که قصد مسافرت به کشور عربستان سعودی را
دارند ،میتوانند با همراه داشتن سیم کارت اپراتور
اول از مزایای رومینگ ،بدون دغدغه تهیه سیمکارت
و پرداخت هزینه ارزی استفاده کنند .عالوه بر این،
همراه اول برای زائران حج تمتع سیمکارت اعتباری
رایگان ویژه حجاج در نظر گرفته اســت .مکالمات
دریافتی ،داخلی و با ایران همچنین اینترنت همراه و
پیامکهای ارسالی رومینگ شامل تخفیف شده که
بر اساس آن ،تعرفه تماس با ایران هر دقیقه ۳۶۰۰
تومان ،دریافــت تماس از ایران هــر دقیقه ۲۴۰۰
تومان ،تماس با عربستان هر دقیقه  ۲۰۰۰تومان،
ارسال پیامک ۱ ۰۰۰تومان و اینترنت مصرف آزاد
هر مگابایت  ۵۰۰تومان در نظر گرفته شــده است.
همچنین برای مشترکان ایرانســل ،از دهم تیرماه
تعرفههای تخفیفی برای مکالمــه و اینترنت برای
کسانی که به حج مشرف میشــوند ،در دسترس
قرار گرفته است و تمامی مشترکانی که به این سفر
میروند ،میتوانند تا  ۲۰شهریور ماه از آن استفاده
کنند .تعرفه مشترکان ایرانسل ،برای برقراری تماس
به ازای دریافت تماس  ۲۰۰۰تومان ،مکالمات داخلی
و تماس با ایران  ۳, ۸۰۰تومان و ارسال پیامک ۹۰۰
تومان خواهد بود.
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مخالفت دولت با
تعیین سقف اجاره بها



فرهنگ سازی؛ بسترساز
رشد درآمدهای مالیاتی
امروزه اندیشــمندان اقتصادی اتفاق نظر
دارند که مالیات ،سالم ترین منبع مالی برای
ســرمایه گذاری های زیر بنایی و محرکی
مهم برای رشد و توســعه اقتصادی است.
درعین حــال هرچقدر فرهنــگ مالیاتی
جایگاه مناســبی در بین مردم داشته باشد
و قوانین و سیستم های مالیاتی کارا باشند،
انگیزه مشــارکت در پرداخــت مالیات و
افزودن بر درآمدهای مالیاتی تقویت خواهد
شــد؛ بنابراین یکی از اصلــی ترین منابع
درآمدی دولت ،درآمدهای مالیاتی است .در
بند  17سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
نیز ذکر شــده اســت که باید دولت نظام
درآمدی خود را با افزایش سهم درآمدهای
مالیاتی اصالح کند؛ بنابراین همه نهادهای
مربوطه باید تمام توان خود را به کارگیرند
تا این بند از سیاســت های کلــی اقتصاد
مقاومتی به درستی اجرا شود.
اگرچه ممکن اســت مالیات از نظر برخی،
پرداخت یــک طرفه ملت بــه دولت تلقی
شود و به همین منظور در پرداخت مالیات
مقاومتهایی صــورت گیــرد؛ لیکن اگر
فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه نهادینه
شود ،بسیاری از مشــکالت نظام مالیاتی
نظیر فرار مالیاتی برطرف و به تبع آن رشد
درآمدهای مالیاتی را در پی خواهد داشت.
بی تردید اهمیت فرهنگ سازی درخصوص
مالیات یک استراتژی حیاتی و جدی است.
اگر مودی مالیاتی و افراد جامعه بدانند پولی
که به عنوان مالیات بــه دولت میپردازند
صرف آبادانی کشور و ایجاد امکانات رفاهی
برای خودشــان می شــود با میل و رغبت
بیشتر حاضر به مشارکت خواهند شد.

بازار

تابلو فرش

480,000
تومان

تابلو مخمل گالری
فرزام مدل 007

365,000
تومان

سرانجام پس از کش و قوسهای زیاد در تعیین سقف اجاره بها ،هیئت دولت در آخرین جلسه خود با پیشنهاد وزارت راه
و شهرسازی برای تشکیل کمیته تعیین سقف اجاره بها مخالفت کرد و بحث تعیین سقف اجاره بها به کلی منتفی شد.
عباس فرهادیه مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در این رابطه اعالم کردما منتظر برگزاری
جلسه با وزیر راه و شهرسازی هستیم که روز شنبه در جلسه شورای مسکن در این خصوص اظهارنظر خواهد شد .فرهادیه
تاکید کرد :حتی اگر این کمیته نیز منحل شود  6طرح دولت برای ساماندهی اجاره بها را پیگیری خواهیم کرد که یکی از
این طرحها اصالح تبصره  ۱۱ماده  ۵۳قانون مالیاتهای مستقیم است .بر اساس تبصره  11مالکان مجتمعهای مسکونی
دارای بیش از سه واحد استیجاری در طول مدت اجاره از  100درصد مالیات بر درآمد امالک اجاری معاف هستند.

تابلو مخمل گالری
فرزام مدل 011

بانک مرکزی اعالم کرد؛

با فعاالن رمز ارزها برخورد
میشود

معاون اجرای طرحهای توسعه شرکت فوالد مبارکه اصفهان:

بانک مرکزی دربــاره فعالیت و معاملــه در حوزه
رمزارزها توضیحاتی ارائه و اعالم کرد که فعالیت در
این بخش غیرمجاز است و با متعامالن آن برخورد
میشــود .با اســتناد به قانون پولی و بانکی کشور
(مصوب سال  ۱۳۵۱و اصالحات بعدی آن) که تولید
و انتشــار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در
انحصار بانک مرکزی قرار داده است ،این بانک ضمن
تاکید مجدد به فعاالن حوزه پولی و بانکی کشــور
مبنی بر رعایت و اجرای مصوبه ســیامین جلسه
«شــورای عالی مبارزه با پولشــویی» در خصوص
رمزارزها و با اشــاره به مخاطرات ناشی از معرفی و
استفاده از رمزارزها ،نکاتی را اعالم کرد .طبق اعالم
بانک مرکزی انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال ،طال و
فلزات گرانبها و انــواع ارز در انحصار بانک مرکزی
است .همچنین تشــکیل و فعالیت اشخاص برای
ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری
زنجیره بلوک ،از نظر این بانک ،غیرمجاز محسوب
میشود .بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی
راکه با نادیده گرفتن مقررات ،به ایجاد و اداره شبکه
اقدام یا نسبت به آن تبلیغ میکنند ،دارد.

قشرجوان در کشور و استفاده از این پتانسیل به شکل بهینه در کشور
خواهد شــد .نگرش جدید واحدهای تولید کننده معدنی با نگاهی
تقریبا سنتی در قدیم و تمایل به تعامل با شرکتهای دانش بنیان و
استارت آپ در سالهای اخیر،میتواند دستاوردی جدید به همراه
داشته باشد که حداقل آن ،کاهش هزینهها و گام برداشتن در مسیر
رونق تولید و خودکفایی است .شــرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی
از بزرگترین شــرکتهای تولیدکننده فوالد و محصوالت فوالدی
در کشــور و خاورمیانه با نگاهی جامع گرایانه در فراخوانی گسترده
از تمامی شرکتهای اســتارت آپ دعوت به عمل آورده است تا با
به کارگیری علم و دانش نوین راههای رشــد و توسعه بهینه کمی و
کیفی در این عرصه را هموار کنند .احمد سعید بخش معاون اجرای
طرحهای توسعه شرکت فوالد مبارکه اصفهان در این زمینه گفت:
بومی سازی کردن ساخت قطعات و اســتفاده از توان داخل همواره
حتی در شــرایط کنونی تحریم جزو سیاستهای این شرکت بوده
است تا امید بیشتری به «رونق تولید ملی» داشته باشیم .وی افزود:در
این راستا کمیتهای فنی از کلیه شرکتهای استارت آپ فعال در این
زمینه دعوت به عمل آوردهایم تا با بهره گیری از مهندسی معکوس
و کپی برداری از نمونه خارجی یا ساخت قطعات جدید در واحدهای
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فوالد مبارکه با استارت آپ ها ،پررنگتر از گذشته همکاری میکند
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خودآموز اقتصاد

معرفی اپلیکیشن مالی

شــرکت فوالد مبارکه اصفهان در راســتای تحقق «رونق تولید»
فراخوان پیشین خود از استارت آپ ها را با وعده پشتیبانی اعتبارات
مالی تا سقف  ۷۵درصد و عقد قرارداد مشارکت رسمی پررنگ کرد.
کمک شرکتهای اســتارت آپ به واحدهای تولیدی در بخشهای
مختلف به ویژه در شــرایط تحریم فعلی جهت انطباق خود با علم و
پیشرفت در مسیر اســتانداردهای روز غیرقابل چشم پوشی است.
اســتفاده از علم و دانش روز و ســرمایه گذاری در این بخش عالوه
بر اینکه موجب رشد کشور خواهد شد ،منجر به صرفه جویی ارزی
با استفاده از تکنیک مهندسی معکوس ذخیره سازی توان و انرژی

تولیدی روند تولید را تســریع و بهینه کنند .به گفته سعید بخش،
شــرکت فوالد مبارکه اصفهان ،به تمام شرکتهای استارت آپ که
در این زمینه فعالیت کنند و اقدام به ارائه طرح و پیشنهاد مطلوبی
کنند ،حمایت به عمــل میآید .وی تصریح کرد :فــوالد مبارکه به
منظور بهره گیری از استعداد و پتانسیل مطلوب هموطنان باهوش
در این فراخوان بعد از ارائه طرح بســته به نوع اهمیت و سودآوری
آن از  ۲۵تا  ۴۵حتی  ۷۰درصد از کل اعتبار در نظر گرفته شده برای
آن پشتیبانی مالی میکند .سعید بخش این سیاست شرکت فوالد
مبارکه را سیاســت «برد ...برد» اعالم و خاطرنشــان کرد :چنانچه
محصول نهایی این استارت آپ ها مورد قبول ما قرار گیرد به انعقاد
قرارداد و مشارکت منتهی خواهد شــد .وی ابراز امیدواری کرد که
روند ساخت قطعات توسط نیروهای داخلی در این شرکت همچون
گذشته جریان داشته باشد و در راســتای اجرای این فراخوان روند
بومی سازی سرعت یابد .وی یادآور شد :بخش عمدهای از قطعات و
تجهیزات مورد نیاز کارخانههای فوالد در کشور بومیسازی شدهاند
و با بومی سازی باقیمانده قطعات موردنیاز صنعت فوالد شرکتی مانند
فوالد مبارکه خواهد توانست ساخت و راه اندازی یک کارخانه فوالد را
در هر نقطهای از ایران انجام دهد.

به کمک این بسته آموزشی،
شما می توانید هر زمان و در
هر کجا که باشید روی تلفن
همراه یا تبلت خود از طریق
کامل ترین مجموعه آموزشی
و کمک آموزشی درس اقتصاد
پایه دهم،اقدام به یادگیری،
دوره مطالب آموزشــی به
روشی بســیار جذاب و نوین
کنید.

4

چهره ها
نماینده مردم اردستان در مجلس:

سولههای رها شده چینی گستر
تندیس بیکاری اردستان است

افزایش  ۲۰درصدی
پروندههای محاکم نجف آباد
رییس دادگستری نجفآباد
نجفآباد
اظهار کرد :بیشــترین پروندههــای حقوقی
شهرستان مربوط به مطالبه وجوه چک ،قرارداد
و سفته است ،البته اصالحات قانون چک مفید
بود؛ اما به دلیل تکمیل نشــدن زیرساختها،
تعداد این پروندهها همچنان زیاد است.
حجتاالسالم سیدحسین حسینی ادامه داد:
دعوای الزام به تمکین ،طالق توافقی و اعتراض
به آرای مراجــع دولتی به ویــژه اجرائیههای
ثبت اسناد در ردههای سوم تا پنجم بیشترین
پروندههای حقوقی مطرح شده در دادگستری
شهرســتان قــرار دارد .رییس دادگســتری
نجفآباد گفت :بر اساس مفادی از قانون برنامه
ششم توسعه که در راستای قضازدایی و کاهش
تعداد پروندهها در محاکم تدوین شده زوجهای
متقاضی دریافت مهریه باید اســناد مربوطه را
به واحد اجرائیــات ادارات ثبت ارائه دهند تا با
شناسایی اموال ،متناسب با میزان مهریه برای
آنها اجرائیه صادر شــود .حسینی عنوان کرد:
شمار پروندههای مطروحه در محاکم قضایی
شهرستان در سال گذشته با رشد بیش از ۲۰
درصدی نسبت به ســال قبل از آن به  ۹۰هزار
پرونده رسید که از این میزان  ۳۸هزار پرونده
در دادسراها ۱۷ ،هزار در شوراهای حل اختالف
و سایرین در محاکم عمومی و انقالب رسیدگی
شده است.

بومیگزینی؛ اولویت استخدام صنایع مبارکه
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رییس اداره میراث فرهنگی کاشان:

اردستان
نماینده مردم اردســتان در
مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :با توجه به
مشکالتی مالی که مســاجد دارند اگر در آمد
پایــداری برای آنها تهیه شــود دیگر شــاهد
مشــکالتی در این زمینه نخواهیم بود .حجت
االســام ســید صادق طباطبایی نژاد افزود:
سولههای چینی گستر که بیش از دو دهه است
به حال خــود رها شــده  ،تندیــس بیکاری
شهرستان اردستان اســت که با پیگیریهای
انجام شده توسط سرمایه گذار به زودی بار دیگر
راه اندازی خواهد شد .وی ادامه داد :با توجه به
نیاز سی تی اســکن برای شهرستان اردستان،
مجوز دســتگاه فوق به مبلغ  ۶۰میلیارد ریال
گرفته شــده و ســاختمان مورد نظر آن هم با
هزینه  ۶میلیارد ریال در حال ساخت است.

رییس دادگستری نجفآباد خبر داد:

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

عملیات حفاظت و نجات بخشی درختان باغ فین انجام شد
رییــس اداره میراث فرهنگی ،صنایعدســتی و
کاشان
گردشگری کاشان از اجرای عملیات حفاظت و نجات بخشی درختان
باغ جهانی فین با اعتباری بالغ بر  410میلیون ریال خبر داد .مهران
سرمدیان اظهار کرد :شست وشــو و سمپاشی درختان با آب صابون
ارگانیک پالیزین و محلول پاشی آنها با استفاده از کودهای شیمیایی
از مهمترین اقدامهای صورت گرفته در طرح حفاظت و نجات بخشی

درختان و ساماندهی فضای ســبز باغ فین در سال جاری است .وی
افزود :عملیات حراســت و حفاظت درختان کهنسال باغ فین و باز
پیرایی فضای سبز این مجموعه با مشاوره متخصصان برتر اول کشور
و با نظارت کارشناس فضای سبز اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری کاشان انجام شده است .سرمدیان گفت :باغ موزه جهانی
فین در جنوب شهر کاشان و در مجاورت چشمه سلیمانیه به مساحت

بومیگزینی؛ اولویت استخدام
صنایع مبارکه

مبارکه
فرمانــدار مبارکه با بیــان اینکه
صنعتی بودن از ویژگیهای اصلی این شهرســتان
است و نسبت به شهرستا نهای غیرصنعتی مانند
فریدن و چادگان آب و هوای بدتــری دارد ،اظهار
کرد :فوالد مبارکه از سه سال گذشته تا کنون حدود
 ۴۰۰میلیارد تومان برای رفع آالیندگی هزینه کرده
است .حمیدرضا عصارزادگان تصریح کرد :در حال
حاضر مشکل حادی در صنایع و شهرکهای صنعتی
این شهرستان وجود ندارد؛ اما تحریمهای اقتصادی
تنگناها و مشکالتی را برای واحدهای صنعتی این
شهرستان به وجود آورده اســت .فرماندار مبارکه
اضافه کرد ۲۸۰ :واحد صنعتی فعال کوچک و بزرگ
در این شهرســتان وجود دارد که فــوالد مبارکه،
ســیمان ســپاهان و پلیاکریــل از مهمترین آنها
محسوب میشود .عصارزادگان تصریح کرد :به طور
تقریبی هر  ۱۰روز یک بار جلســهای برای بررسی
وضعیت صنایع و رسیدگی به مشکالت این واحدها
در شهرستان برگزار میشود .وی با اشاره به تعداد
زیاد جوانان بیکار در این شهرستان خاطرنشان کرد:
آماری از تعداد افراد بیکار در این شهرستان نداریم،
اما با توجه به صنعتی بودن شهرستان تعداد بسیاری

مفاد آراء
 4/148هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر با آراء صــادره هیــات موضوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت بادرود ،تصرفات مالکانه متقاضیان محرز
گردیده است .لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل جهت اطالع
عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می گردد و در صورتی که افراد نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند ،از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک بادرود ارائه و پس از اخذ رسید ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تسلیم نمایند .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد .همچنین صدور سند مالکیت مانع مراجعه معترضین به محاکم قانونی
نخواهد بود.
 -1برابــر رای شــماره  139860302022000035مــورخ  1398/03/11هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
سید حسنعلی چاکری بادی در شــش دانگ یک باب خانه به مساحت  162/86متر مربع
مفروز و مجزی شــده از پالک  198اصلی واقع در مزرعه خیرآباد نو بادرود جزء بخش 9
حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رســمی آقای احمد علی محققی محرز
گردیده است.
 -2برابــر رای شــماره  139860302022000036مــورخ  1398/03/11هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم
جمیله کبیری عباس آبادی در شــش دانگ یک باب خانه به مساحت  392/38متر مربع
مفروز و مجزی شــده از پالک  198اصلی واقع در مزرعه خیرآباد نو بادرود جزء بخش 9
حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رســمی آقای احمد علی محققی محرز
گردیده است.
 -3برابر رای شماره  139860302022000037مورخ  1398/03/11هیات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مســعود اشتری
نژاد نسبت به چهاردانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه به مساحت  225/5متر مربع
مفروز و مجزی شــده از پالک  198اصلی واقع در مزرعه خیرآباد نو بادرود جزء بخش 9
حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رســمی آقای احمد علی محققی محرز
گردیده است.
 -4برابر رای شماره  139860302022000038مورخ  1398/03/11هیات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی خانم محبوبه
شفیعیان نسبت به دو دانگ مشاع از شــش دانگ یک باب خانه به مساحت  225/5متر
مربع مفروز و مجزی شده از پالک  198اصلی واقع در مزرعه خیرآباد نو بادرود جزء بخش
 9حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای احمد علی محققی محرز
گردیده است.
 -5برابــر رای شــماره  139860302022000039مــورخ  1398/03/11هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی
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از دیگر نقاط اســتان و کشــور به مبارکه مهاجرت
کردهاند .فرماندار مبارکه با بیان اینکه آمار بیکاری
این شهرستان نسبت به شهرستانهای دیگر باالتر
است ،تاکید کرد :یکی از شــرایط اصلی استخدام
جوانان در صنایع این شهرستان بومی بودن است و
همواره بخشی از اولویت استخدام در فراخوانهای
آنان اختصاص پیدا میکند .عصارزادگان اظهار کرد:
با توجه به مجاورت مبارکه بــا رودخانه زایندهرود
کشــاورزی و صنعت در این شهرســتان از رونق و
پویایی خوبی برخوردار اســت .وی با اشاره به آتش
زدن کاه و کلش باقیمانده توسط کشاورزان گفت:
تعداد کمی از کشــاورزان در پایان فصل برداشت
محصوالت خود اقدام به این کار میکنند که موجب
افزایش آالیندگی هوا و محیطزیســت شهرستان
میشود .فرماندار مبارکه افزود :برخورد با افرادی که
نســبت به آتشزدن باقــی مانــده کاه و کلش در
زمینهای کشــاورزی خود اقدام میکنند بر عهده
شهرداریها نیست و بخشداریها و دهیاریها باید
در راستای اجرای دستورالعمل و اختیارات و وظایف
خود با جهاد کشاورزی ،با این افراد برخورد قانونی
انجام دهند.

مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بــادرود تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی
آقای فرامرز قنائیان بادی در شــش دانگ یک باب خانه به مساحت  191/85متر مربع
مفروز و مجزی شــده از پالک  198اصلی واقع در مزرعه خیرآبــاد نو بادرود جزء بخش
 9حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواســطه از مالک رســمی آقــای احمد علی محققی
محرز گردیده است.
 -6برابر رای شماره  139860302022000040مورخ  1398/03/11هیات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بــادرود تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای محمد
کیانوش در شش دانگ یک باب مغازه و مسکونی روی آن به مساحت  82/87متر مربع
مفروز و مجزی شــده از پالک  198اصلی واقع در مزرعه خیرآباد نو بادرود جزء بخش 9
حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رســمی آقای احمد علی محققی محرز
گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول1398/04/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/04/20 :
م الف 511411 :ســید مجتبی موســی کاظمی محمدی رئیس اداره ثبت اسناد و
امالک بادرود
ابالغ رای
 4/149کالسه پرونده، 2068/96:شماره دادنامه 1544:تاریخ رسیدگی، 97/08/02:مرجع
رسیدگی :شعبه سوم شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان :قدمعلی امیریوسفی
نشانی :خمینی شهر خ سلمان فارسی خ خیام بن بست 11؛ خوانده :مسعود درباسی نشانی:
مجهول المکان  ،خواســته :مطالبه ،گردشــکار :پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت
آن به کالســه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا:
در خصوص دعوی آقای قدمعلی امیریوســفی فرزند محمدحســین علیه آقای مسعود
درباسی فرزند صادق به خواسته مطالبه مبلغ  80/000/000ريال وجه یک فقره چک به
شماره  96/8/30-336707/29به انضمام خسارت دادرســی و تاخیر تادیه نظر به مفاد
دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت و اینکه وجود اصول
مستندات در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و متعهدین آن دارد و اینکه از
ناحیه خوانده دلیلی که برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشــته اند با استصحاب دین
دعوی خواهان ثابت تشخیص می گردد با اســتناد به مواد  9و  18و  19و  25و  27قانون
شــوراهای حل اختالف و مواد  313 ، 311 ، 310از قانون تجــارت و تبصره الحاقی به
ماده  2قانون صدور چک و مواد 198و  519و  522از قانون آئین دادرســی دادگاه های
عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 80/000/000
ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ  2/000/000ريال بابت خســارات دادرسی و
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای
شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی در حق خواهان صادر و اعــام می گردد .نظر به
استرداد دعوی نسبت به آقایان -1حمید اسماعیل اقدم -2عباس براهیمی به استناد بند
ب ماده  107قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد این رای غیابی است
و ظرف 20روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف  20روز قابل تجدیدنظرخواهی
در محاکــم عمومی و حقوقی خمینی شــهر می باشــد .م الف 506868 :مصطفی
زیبایی فر قاضی شعبه ســوم شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر( 343کلمه،
 3کادر)
حصر وراثت
 4/141آقای حبیب اله جانقربان الریچه دارای شناسنامه شماره  18به شرح دادخواست به
کالسه  264/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که

zayanderoud8108@gmail.com

 ۲۳هزار و  ۷۰۰متر مربع قرار دارد که در سال  ۲۰۱۱میالدی در زمره
 ۹باغ برتر ایرانی در فهرست میراث ملموس سازمان یونسکو به ثبت
جهانی رسید .همچنین سمیه فرهادی ،مدیر پایگاه جهانی باغ فین
کاشان ،گفت :شست وشوی درختان با آب صابون ارگانیک پالیزین از
سه جهت تاج ،پوشش و از رأس تا پایین درختان به صورت شبانه با
هدف حذف آالیندهها و گرد و خاک انجام شده است.

معاون حقوقی امور مجلس و استانهای وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی:

اگر فرهنگ یک جامعه ارتقا یابد
وجدان کاری افزایش پیدا میکند
«اگــر فرهنــگ یک
یدا ...شاهچراغی
جامعــه ارتقــا یابــد،
وجدان کاری و مســئولیت اجتماعی آن افزایش
پیــدا میکند ».ایــن مطلــب رادکترعلی اصغر
کاراندیش مروستی ،معاون حقوقی امور مجلس و
استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در آیین
تجلیل از فرهیختگان و هنرمندان شهرستانهای
شــهرضا و دهاقان بیان داشت و افزود :اگرجامعه
ازنظرفرهنگی نتواندرشــد کند ،هرروز با مشکل
مواجه خواهد شد و قطعا نمیتوان دردیگرحوزهها
به رشدمطلوب رسید .معاون حقوقی امور مجلس
و اســتانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از
واگذاری یکصد مجتمع فرهنگی هنری به بخش
خصوصی خبر داد و افــزود :با نمایندگان مجلس
شورای اسالمی رایزنی شده تا مصوبهای برای اداره
مجتمعهــای فرهنگی هنری بــه صورت هیئت
امنایی تصویب کنند.
وی از فعالیت دو هزار تشکل قرآنی در کشور خبر
داد و ادامه داد :از حدود سه سال قبل برای بیمه
قاریان قرآن ردیف اعتباری اختصاص داده شده،
این در حالی است که تاکنون سه هزار و  ۵۰۰نفر
در این بخش تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی
قرار گرفتهاند.
کاراندیش با اشاره به بیمه هنرمندان اظهارداشت:
در ســال  96تعداد  18هزار و  700نفر بیمه شده
تامین اجتماعی بودندکه این رقم در سال گذشته

به  33هزار نفر افزایش پیدا کرد.
درابتدای این جلسه ســمیه محمودی ،نماینده
مــردم شــهرضاودهاقان درمجلــس شــورای
اسالمی تشکیل خانه هنرمندان دراین شهرستان
را ازنیازهای اصلی برشــمرد و افزود :شهرستان
شــهرضا مهد پرورش هنرمندان ،فرهیختگان و
حکماســت واگر به هنرمندان این منطقه توجه
داشته باشــیم ،پویایی و نشاط بیشــتری ایجاد
خواهد شد.
درپایان این مراسم که درمحل تاالرسرومجتمع
فرهنگــی هنــری شــهیدمدرس اداره فرهنگ
وارشاداســامی شهرضا برگزارشــد ازتعداد 40
نفرازفرهیختگان وهنرمندان شهرستان شهرضا
و دهاقان تجلیل به عمل آمد.

شادروان نرگس خاتون جانقربان الریچه به شناسنامه  24در تاریخ  1395/8/11اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به -1 :مســعود جانقربان
الریچه فرزند باقر به شــماره ملی  5129885082پســر متوفی  -2منصــور جانقربان
الریچه فرزند باقر به شــماره ملی  5129866312پســر متوفی  -3حبیب اله جانقربان
الریچه فرزند باقر به شماره ملی  5129769201پسر متوفی  -4رقیه جانقربان الریچه
فرزند باقر به شماره ملی  5129834984دختر متوفی .متوفی به جز نامبردگان فوق فاقد
ورثه دیگری می باشد .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 523372 :شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف دهاقــان ( 167کلمه،
 2کادر)
مزایده اموال غیر منقول
 4/150اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه دوم اصفهــان در نظــر دارد جلســه
مزایــده ای در خصــوص پرونــده اجرایــی کالســه  961153ج /دوم لــه
آقــای مجیــد کدخدائــی و علیــه آقــای هوشــنگ قاســمی ده چشــمه مبنــی
بــر مطالبــه  233/05گــرم طــا بــا عیــار  995بصــورت شــمش کــه در تاریخ
 98/2/29بــه مبلــغ  1/374/995/000ریــال ارزیابــی شــده اســت بابــت
محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ  98/5/14ساعت 11/30
صبح در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق  18جهت فروش
 6/641حبه مشاع از  72حبه شــش دانگ ملکی به پالک ثبتی شــماره 5000/1148
بخش  15اصفهان با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناســی که ذیال درج شده است
ملکی آقای هوشنگ قاسمی و اکنون در تصرف استیجاری مستاجر دارد می باشد توسط
کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده است و نظریه وی مصون از تعرض
طرفین واقع گردیده برگزار نمایــد .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 شــده بانک ملــی در وجه اجرای احــکام حقوقی در
جلسه مزایده شــرکت نمایند .پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.
هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد و مابقی ثمن را ظرف حداکثر یک ماه
پرداخت و اال ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد .اوصاف ملک مورد مزایده:
مطابق با نظریه کارشناس رســمی دادگستری به شــماره /95/144/1ک98/2/17 -
واقع در اصفهان :خیابان امام ســجاد -خیابان شــهید کیانی -کوچه جاوید حسن خانی
(شماره  -)35پالک دوم -سمت چپ ،مقدار ســهم مالکیت آقای هوشنگ قاسمی ده
چشــمه از عرصه و اعیان پالک مذکور طی دو ســند مجزا به مقدار  33/643حبه مشاع
از  72حبه شش دانگ و مقدار نیم دانگ مشاع از ششــدانگ ،جمع ًا  39/643حبه مشاع
از  72حبه ششدانگ می باشد .با بررســی های بعمل آمده و در نظر گرفتن جمیع جهات
شــامل متراژ عرصه و اعیانی موجود در زمان بازدید و در نظر گرفتــن موقعیت مکانی
پالک فوق و کلیه عوامل موثر در موضوع ،ارزیابی کل شــش دانگ پالک مذکور به نرخ
عادله روز به مبلغ  14/707/000/000ریال (چهارده میلیــارد و هفتصد و هفت میلیون
ریال) برآورد و اعالم نظر می گردد .ارزش ســهم مالکیت آقای هوشــنگ قاســمی ده
چشــمه از عرصه و اعیان پــاک ( 39/643حبه مشــاع از  72حبه ششــدانگ ) مبلغ
 8/097/633/347ریال (هشــت میلیارد و نود و هفت میلیون و ششصد و سی و سه هزار
و سیصد و چهل و هفت ریال) می باشــد .در نتیجه ارزش  6/641حبه مشاع آن به مبلغ
 1/374/995/000ریال ارزیابی که در روز مزایده مجدداً ارزش طال ارزیابی خواهد شد.
م الــف 481684 :اجرای احــکام حقوقــی شــعبه دوم اصفهــان ( 447کلمه،
 4کادر)
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صرفه جویی آب با مسدود
کردن چاههای غیر مجاز
مدیر منابع آب کاشان از ذخیره
کاشان
سازی بیش از  ۷۵هزار مترمکعب آب در سال جاری
در شهرستان کاشان با مســدود کردن چاههای
غیرمجاز خبر داد .حســن جــوکاری اظهار کرد:
بارندگیهای روزهای پایانی ســال گذشته و بهار
امسال موجب شــد منابع آب زیر زمینی افزایش
یابد و کشــاورزان از آب چاهها در فصل بهار کمتر
اســتفاده کنند .وی افزود :بدون شــک نقش این
بارندگیهــا در نفوذ به ســفرههای زیرزمینی بی
تاثیر نیســت و با توجه خشکســالیهای مستمر
طی چند ســال گذشــته افزون بر  ۳۰درصد این
بارندگیها در تغذیه ســفرههای زیرزمینی نقش
دارند .جوکاری با اشاره به اینکه دو دستگاه حفاری
غیرمجاز چاه شناســایی و با حکم قضایی توقیف
شــده اســت ،ادامه داد :از سال گذشــته تاکنون
کنتورهــای هوشــمند روی  ۶۰حلقــه چاه آب
در این شهرستان نصب شــدهاند که با این اقدام
از برداشت بی رویه آب جلوگیری شده است.

استانداردسازی معابر کلیشاد و
سودرجان برای معلوالن
شــهردار کلیشادوســودرجان
کلیشاد
گفت :پیادهروها و معابر شهر برای تسهیل تردد
معلوالن و ســالمندان مناسبســازی میشود.
حامد اخگر از مناسبســازی پنــج هزار و ۷۰۰
مترمربــع از پیادهراهها و معابر شــهری خبرداد
و اظهار کــرد :تالش میکنیم با مناسبســازی
فضاهای شــهری ،زمینه مناســب برای حضور
و فعالیت همه شــهروندان بهویژه ســالمندان،
معلوالن و افراد کمتوان فراهم شود .وی با بیان
اینکه یکــی از مهمترین اهداف اجــرای پروژه
پیادهروســازی افزایــش کیفیــت فضایهای
عمومی شــهر و حــذف موانع تــردد معلوالن
و عابران اســت ،عنوان کرد :عملیات جمعآوری
کفپوشهــای قدیمی ،زیرســازی و بلوکفرش
ســه هزار و  ۷۵۰مترمربع با اختصاص اعتباری
بالغ بــر  ۲۷۵میلیون تومــان از ردیف اعتبارات
بهســازی و زییاســازی فضای شــهری انجام
شده است.

مزایده اموال غیر منقول
 4/151اجرای احکام حقوقی شــعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در
خصوص پرونده اجرایی کالســه  971641ج 4/له آقای علیرضا حاجی آدینه علیه خانم
مهری صادقی مبنی بر مطالبه مبلغ فروش پــاک ثبتی  7298/32بخش  2اصفهان در
تاریخ  1398/5/16ساعت  9/30صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه
زیرزمین اتاق  18جهت فروش شش دانگ ملکی به پالک ثبتی شماره فوق با مشخصات
مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی طرفین اکنون در تصرف خالی
از سکنه (طرفین) می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده
و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید .طالبین خرید می توانند
ظرف  5روز قبل از جلسه 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 شد .هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد و مابقی ثمن حداکثر ظرف
یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شــد .اوصاف ملک مورد
مزایده :محل استقرار پالک ثبتی موضوع واقع در :اصفهان -میدان شهداء -ابتدای خیابان
کاوه -کوچه شهید بندگانی -بن بست گلستان  -پالک  -24کدپستی81489-18561 :
بازدید و معاینه بعمل آمد که با بررســی ،مالحظه مدارک مربوطه و در نظر گرفتن جمیع
عوامل موثر به استحضار می رساند :ششدانگ قطعه ملک شماره  32فرعی از شماره 7298
اصلی ( )7298/32که خانه شماره  7298/38از آن تفکیک و مورد ثبت نیز ( ملک موضوع)
از قطعه  4فرعی مجزی گردیده واقع در مورنان کوچه صفی میرزا بخش  2اصفهان با حق
العبور از راهرو  7298/29انتقالی مع الواسطه از سعید حسینی و محمد حسینی که بنامشان
آگهی شده است و مطابق با سند مالکیت دفترچه ای ارایه شده بشماره ورقه 3/644738
حدود اربعه ششدانگ ملک بدین شرح می باشد :شما ًال به دیوار باغ  7259بطول  10متر-
شــرق ًا بدیوار خانه  7298/38بطول  20/20متر -جنوب ًا به خط مستقیم مفروض بکوچه
 7298/29بطول  10متر -غرب ًا بخط مســتقیم مفروض بشماره  7298/4بطول  19متر.
بر اساس ابعاد و طول های مندرج در حدود اربعه ششدانگ پالک دارای مساحت عرصه
حدود  196متر مربع می باشد که در آن ساختمانی قدیمی با قدمت ساخت باالی  50سال و
کلنگی بمساحت حدود  138متر مربع با مصالح بنایی در آن احداث بوده و دارای اشتراکات
و انشعابات منصوبه آب ،برق و گاز می باشد و در زمان مباشرت به کارشناسی خالی از سکنه
می باشد و حسب نقشه هوائی ارایه شده ،ششــدانگ ملک در حد جنوبی (سمت کوچه)
دارای بر اصالحی و عقب نشینی می باشد که میزان دقیق آن می بایداز شهرداری منطقه
استعالم گردد .ضمن ًا در خصوص وضعیت مالکیت پالک ،آخرین نقل و انتقاالت ،ترهین،
وثایق و بازداشت ششدانگ پالک الزمست استعالم ثبتی از اداره ثبت اسناد و امالک قبل
از برگزاری مزایده بعمل آورند .با توجه به موارد فوق الذکر ،موقعیت و محل استقرار ملک،
مســاحت عرصه و اعیانی ،قدمت اعیانی ،ابعاد و مشخصات فنی و اجرائی ملک ،کاربری
( خانه مسکونی ،ارزش اشتراکات و انشــعابات ،عرضه و تقاضا و با در نظر گرفتن جمیع
عوامل موثر در قیمت گذاری ،ارزش ششــدانگ پالک به مبلغ  7/724/000/000ریال،
معادل هفتصد و هفتاد و دو میلیون و چهارصد هزار تومان برآورد و اعالم می گردد .نظریه
کارشناسی طی الیحه شماره  97/356تقدیم گردید .خواهشمند است با عنایت به اقدامات
انجام شده و تعرفه سال  92در زمینه پرداخت حق الزحمه اینجانب به مبلغ 13/450/000
ریال معادل یک میلیون و سیصد و چهل و پنج هزار تومان دستورات الزم صادر فرمایند.
مطابق استعالم هر کدام مالک سه دانگ مشــاع بوده و وجوه حاصل از فروش وفق ماده
 10آیین نامه فروش امالک مشاع پس از کسر هزینه عملیات اجرایی به نسبت سهم هر
یک از مالکین تقسیم خواهد شد .م الف 482886 :اجرای احکام حقوقی شعبه چهارم
اصفهان ( 643کلمه 6،کادر)
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پیشنهاد سردبیر:
کشف بیش از  ۱۴۱میلیارد کاالی قاچاق در اصفهان
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اخبار

رییس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان آموزش و پرورش اصفهان در گفت وگو با «زاینده رود» مدعی
شد با رفتن «بطحایی» تغییری در نحوه آزمون ورودی مدارس سمپاد ایجاد نمیشود؛

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

کشف بیش از  ۱۴۱میلیارد
کاالی قاچاق در اصفهان
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از انهدام یک
باندقاچاق کاال و کشــف بیــش از  ۱۴۱میلیارد
ریال کاالی خارجــی در عملیات ماموران پلیس
آگاهی این فرماندهی طی خرداد ماه امسال خبر
داد .ســردار مهدی معصوم بیگی اظهار داشت:
پلیس آگاهی استان در خرداد ماه امسال با کنترل
محورهای مواصالتی اســتان اصفهان طی یک
عملیات منسجم و هماهنگ ،موفق شدند چندین
محمولــه کاالی قاچاق که کارشناســان ارزش
قیمتی ایــن محمولهها را بالغ بــر  ۱۴۱میلیارد
و  ۳۲۵میلیــون ریال برآورد کردند را کشــف و
توقیف کنند .معصوم بیگــی ،از انهدام یک باند
قاچاق کاال توسط کارآگاهان پلیس آگاهی استان
و تحویل اعضای آن بــه مرجع قضایی خبر داد و
اظهار داشت :کاالهای مکشــوفه از قاچاقچیان
شــامل لوازم صوتی و تصویری ،لــوازم خانگی،
موتورسیکلت ،کفش ،لباس ،پارچه ،لوازم یدکی
صنعتی ،قطعات یدکی خودرو و سیگار بودند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان:

مهمترین مسئله محیط زیست
استان خشکی زاینده رود و
تاالب گاوخونی است

مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان
گفت :مطالبهگری مهمتریــن راهکار تامین حقابه
زایندهرود پس از  ۱۵ســال عقب ماندگی اســت،
وقتی کشاورزان برای دریافت حقابه کشت تابستانه
تالش میکنند باید به فکر احیای تاالب گاوخونی
هم باشند .ایرج حشــمتی با اشــاره به وضعیت و
سطوح ارزش گذاری محیط زیست در جامعه افزود:
توجیهات منفعت طلبانه ،زیباشناختی واخالقی از
جمله ارزش گذاری محیط زیست به شمار میرود
که کارکرد آن برای حفظ محیط زیســت اثرگذار
است؛ اما آیا وضعیت محیط زیست ،تاالبهای کشور
به ویژه تاالب گاوخونی خوب است؟ حشمتی ادامه
داد :طی ســه ماه حضور در محیط زیست اصفهان
متوجه شــدم که حفظ محیط زیســت در اولویت
نیست و به رغم توسعه بیش از  ۱۰هزار واحد صنعتی
و تولیدی و بارگذاری بیش از حد توان اکولوژیک بر
زاینده رود ،به محیط زیست توجهی نشده است و
امروز تاالب گاوخونی حال خوشی ندارد .وی تصریح
کرد :راهبرد اصلی و کالن برای احیای محیط زیست
اصفهان ،زاینــده رود و تاالب گاوخونی ایجاد حس
مســئولیت اجتماعی اســت و همه بخشها و ذی
نفعان از جمله مردم ،صنایــع و دولت برای محیط
زیست باید پیشگام باشــند ،ارزندهترین نقش در
حفظ تاالبها به ویــژه گاوخونی حضور ذی نفعان
است .وی ادامه داد :باید به دور از بخشی نگری همه
ذینفعان را در خصوص گاوخونی آگاه کرد ،آگاهی
رسانی ومطالبه گری شــرط نخست جبران عقب
ماندگی  ۱۵ساله اســت .مدیرکل حفاظت محیط
زیست استان اصفهان با بیان اینکه درپی بارشهای
بهار امسال بسیاری از تاالبهای کشور احیا شدند؛
اما تاالب گاوخونی هنوز تشنه است ،اظهار کرد :طی
 ۵۰سال اخیر دو مرتبه بیش از  ۲هزار میلی متر در
سرشاخههای زاینده رود بارش ثبت شده است که
امسال یکی از آنها بود؛ اما بازهم حق تاالب گاوخونی
در نظر گرفته نشد .حشــمتی با تاکید براینکه باید
جامعه ما به این نگرش برســد که پس از شرب در
اصفهان ،حقابه تاالب گاوخونی اولویت اصلی است،
خاطرنشان کرد :هنوز دچار ریزگردهای سمی تاالب
گاوخونی نشدیم اما اگر این فاجعه رخ داد اصفهان و
کشور دچار مخاطرات شدیدی میشود.

در منطقه حفاظت شده کرکس نطنز
صورت گرفت؛

صدور حکم قضایی برای
متخلف چرای غیر مجاز دام
حکم قضایی برای متخلف چــرای غیر مجاز دام
در مراتع منطقه حفاظت شده کرکس صادر شد.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان
نطنز گفت :یــگان حفاظت محیط زیســت در
راســتای اجرای طرح کنترل ورود و خروج دام و
تعادل دام در مراتع منطقه حفاظت شده کرکس
یک مورد پرونده تخلف چــرای غیر مجاز دام را
گزارش کردند .علیرضا غالمی با اشــاره به اینکه
به این دامدار چندین بار برای خروج گوسفندان
از منطقه حفاظت شده تذکر داده شد؛ اما تخلف
وی به صورت مکرر ادامه داشت ،افزود :دادگاه به
استناد ماده  ۴۷قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت و مــواد  ۳۷ ،۱۹و  ۳۸قانون مجازات
اسالمی متخلف را به جزای نقدی به مبلغ یکصد
میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم کرد.
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صندلیهایی که خالی ماند
مرضیه محب رسول
تغییر و تحول در نحوه پذیــرش دانش آموزان در
مدارس سمپاد ،سال گذشته با اصرار و پیگیریهای
وزیر وقت ،سید محمد بطحایی صورت گرفت .شاید
یکی از اصلی ترین تغییــرات را همین وزیری که
به بهانه شــرکت در انتخابات و شاید چندین دلیل
موجه دیگر اســتعفا داد ،ایجاد کــرد .آزمونهای
ورودی در مدارس برداشته شد و رخالف میل وزیر
مبنی بر بر چیده شدن مدارس سمپاد؛ اما تنها نوع
و شــیوه پذیرش در این مدارس تغییر کرد .حاال
پس از گذشت یک سال اعالم شده که این مدارس
ظرفیتهای خالی زیادی دارنــد و برای اولین بار
قرار اســت برای پایه هشــتم ،آزمونهای جذب
دانش آموز برگزار شود.
 4هزار نفر جذب میشوند
بر اســاس اعالم مرکز ملی پرورش اســتعدادهای
درخشــان ،قرار اســت آزمونی به منظور جذب 4
هزار دانش آموز در مدارس سمپاد در سراسر کشور
برگزار شــود .آنگونه که فاطمه مهاجرانی ،رییس
مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان گفته است
شرکت در این آزمون برای تمام دانش آموزانی که
امسال در پایه هشتم تحصیل میکنند ،امکانپذیر
اســت حتی این موضوع برای دانــش آموزانی که
سال گذشته در آزمون تیزهوشان شرکت کرده و
پذیرفته نشدند ،برگزار می شود.
برگزاری آزمون برای این مــدارس در حالی برای
اولین بار اجرایی میشود که هر ساله هزاران دانش
آموز برای ورود به این مدارس آزمون میدهند؛ اما
برای اولین بار اســت که ظرفیتها در این مدارس
خالی مانده است.

خواهد شد .وی با اشاره به
صندلیهــای پــر
حرف و حدیثها پیرامون
طرفداری که خالی ماند
امسال قرار است  170دانش آموز
آزمون ســال قبل گفت:
کلیــم ا...بابایــی ،رییس
دختر و پسر در مدارس
سال گذشته تعداد افراد
اداره اســتعدادهای
سمپاد استان اصفهان
قبول شده در آزمون کمتر
درخشان و دانش پژوهان
پذیرش شوند
از ظرفیت مدارس ما بود؛
جوان آمــوزش و پرورش
چرا کــه اصــوال مبنای
اصفهان در گفــت وگو با
پذیــرش در آن آزمــون
زاینده رود ،نــوع آزمون
پاسخ دادن به همه  60ســوال بود که بر اساس آن
برگزار شده در سال قبل را از جمله اصلیترین علل
در برخی از مدارس تعداد کمتری پذیرفته شدند و
خالی ماندن مدارس اســتعدادهای درخشــان در
حتی اگر دانش آموزی یک سوال را پاسخ نداده بود
اصفهان و سراسر کشور دانست.
امکان پذیرفتن آن برای ما فراهم نبود چون تعداد
بابایی افزود :امســال قرار اســت  170دانش آموز
این افراد در نهایت بیش از ظرفیت مدارس استان
دختر و پســر در مدارس سمپاد اســتان اصفهان
میشــد .به عنوان مثال در مدرسه شــهید اژهای
پذیرش شــوند .ثبت نام از متقاضیان از  25تیرماه
از  160نفــر ظرفیت تنها  130نفر می توانســتند
آغاز میشــود و آزمون هم در اواخر مرداد برگزار

جذب شــوند .وی در مورد ریزشها از پایه هفتم و
دانش آموزانی که موفق به گذراندن امتحانات پایه
هفتم در مدارس تیزهوشــان نشدند هم گفت :اگر
چه تعدادی از دانش آموزان در این مدارس وجود
دارند که نتوانستهاند حد نصاب نمرات الزم را کسب
کنند؛ اما تعداد آنها قابل توجه نیســت و بیشــتر
ظرفیت خالی مربوط به کمبود جذب دانش آموز در
سال گذشته میشود.
نحوه امتحانات سمپاد تغییری نمیکند
با انتقادات و نواقصی که در نوع آزمون سال گذشته
وجود داشــت ،امســال آزمون ریون جای خود را
به مجموعهای از ســواالت هوش داد کــه تقریبا
غیر متمرکز بود .بســیاری انتظار داشتند با رفتن
بطحایی ،اصلیترین تغییری که او خواهان آن بود
ایجاد شود؛ اما آنگونه که رییس اداره استعدادهای
درخشان و دانش پژوهان جوان آموزش و پرورش
اصفهان بــه زاینده رود گفته اســت قرار نیســت
تغییری در نحوه این آزمونها هم به وجود بیاید.
بابایی در جواب این ســوال که آیا تغییری در نحوه
آزمون ورودی به مدارس ســمپاد بــا کنار رفتن
بطحایی ،وزیر پیشــین آموزش و پرورش به وجود
خواهد آمد یا خیر گفت :ایجاد تغییر در آزمونهای
ورودی مدارس غیر انتفاعی و سمپاد تنها به تصمیم
شخص وزیر وابسته نبود .تصمیم نهایی در شورای
عالی آموزش و پرورش کشــور اتخاذ شــده و اگر
چه نظر وزیر در این تصمیمات موثر اســت؛ اما به
نظر نمی رســد این مصوبه به راحتی تغییر کند به
خصوص آنکه اعضای این شورا تنها از کادر و بدنه
آموزش و پرورش نیستند و از سایر نهادها و ارگان
های آموزش عالی کشــور هم در این شــورا عضو
هستند.

مدیرکل دامپزشکی استان مطرح کرد:

شرایط مطلوب اصفهان در مقابله با تب کنگو
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت :در استان اصفهان به علت
شــرایط مطلوب برای مقابله با بیماری تب کریمه کنگو ،در سال 97
اصال و در سال  98تا به امروز تنها یک نفر مبتال به این بیماری شده که
اکنون در وضعیت خوبی به ســر میبرد .شهرام موحدی با بیان اینکه
بیماری تب کریمه کنگو بیماری ویروسی ،خطرناک و کشنده در انسان
است ،اظهار کرد :عامل این بیماری ویروس است و ویروس توسط کنه
منتقل میشود .این کنه که در دام آلوده است ،به انسان نیش زده و او
را آلوده میکند و یا دام دیگری این ویــروس را به بدن جانور دیگری
انتقال میدهد.
موحدی افزود :در افراد عادی که در فصل تابستان برای گشت و گذار

به مراتع میروند نیز امکان ابتال به بیماری در اثر گزش کنه آلوده وجود
دارد .برای مثال در سال  95فردی به علت چیدن قارچ وحشی بیابانی
دچار گزش کنه شد .مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان تاکید کرد:
چنانچه فردی احتمال گزش کنه میدهد و عالئم گفته شده را دارد،
باید سریعا به مراکز درمانی مراجعه کند ،زیرا این بیماری تا هنگامی
که از زمان مطلوب برای درمان نگذرد ،قابل درمان اســت .مدیرکل
دامپزشــکی اســتان اصفهان در خصوص اقدامات دامپزشکی برای
مقابله با این بیماری ،گفت :دامپزشکی در حد توان اعتباری ،بدن 24
هزار رأس دام ســنگین ،بیش از  150هزار رأس دام سبک و بیش از
 890هزار مترمربع از اماکن دامی را در سال  98سم پاشی کرده است.

با این وجود همواره نسبت به سم پاشی دامها به دامداران ،روستاییان
و شورای شهر روستاها توصیه میکند ،زیرا اعتبارات دولتی به تنهایی
کفاف نخواهد داد .وی با تاکید بر اینکه استان اصفهان در ابتال به تب
کریمه کنگو در شرایط بسیار مطلوبی به سر میبرد ،اظهار کرد :این به
معنای فراموشی خطر تب کریمه کنگو نیست ،زیرا این بیماری بومی
کشور است؛ اما در استان اصفهان به علت شرایط مطلوب برای مقابله
با این بیماری ،در سال  97اصال و در سال  98تا به امروز تنها یک نفر
مبتال به این بیماری شده که اکنون در وضعیت خوبی به سر میبرد.
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان تاکید کرد :این فرد دامدار به دلیل
کشتار غیرمجاز مبتال به تب کریمه کنگو شده بود.

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان مطرح کرد:

رییس اداره فرهنگی و هنری آموزش و پرورش خبر داد:

فعالیت  31مرکز وابسته به بخش خصوصی در اصفهان
سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان
گفت :اصفهان در پایش مدرســین نســبت به
میانگین کشــوری خوب بوده است و مدرسین
نه تنها از طریق مصاحبه ارزیابی شــدهاند بلکه
توسط رؤسای مراکز و مدیران گروهها نیز مورد
بررسی قرار گرفتند .دکتر مهدی قیصری با اشاره
به پاالیش مدرسان رشته حقوق و عمران دانشگاه
علمی کاربردی اســتان اصفهان اظهار داشــت:
 146مدرس در گروه حقوق فعال هستند که 49
نفر از آنها از قضات خبره بوده و نیازی به ارزیابی
نداشتهاند .وی ادامه داد 83 :مدرس گروه حقوق
طی  14جلســه مصاحبه ارزیابی شدند که 68
نفر از آنها مورد تایید دانشــگاه علمی کاربردی
قرار گرفتنــد .همچنین در ارزیابی مدرســان
گروه عمران از بین  62مدرس فعال  35نفر طی
چهار جلســه مصاحبه ارزیابی شدند .سرپرست
دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان با اشاره
به ســطحبندی چهارگانه مراکزعلمی کاربردی،
اظهار کرد :در ســطح بندی مراکز ،مرکز علمی
کاربردی تیران و کــرون و مرکز علمی کاربردی

هرند در ســطح دو ،یک مرکز در سطح چهار و
بقیه مراکز علمی کاربردی در ســطح ســه این
ســطح بندی قرار گرفتند .سرپرســت دانشگاه
علمی کاربردی استان اصفهان با اشاره به انحالل
مراکز علمی کاربردی وابســته به بخش دولتی
تصریح کرد :مراکز علمی کاربردی وابسته بخش
خصوصی یا دولتی هستند که در استان اصفهان
 31مرکز وابســته به بخش خصوصــی فعالیت
میکنند.

تابستانی پربار برای دانش آموزان با  1700پایگاه
رییــس اداره فرهنگــی و هنری آمــوزش و پرورش
اصفهان از دایر شدن  ۱۷۰۰پایگاه اوقات فراغت دانش
آموزی در اصفهان خبر داد .مرتضی شــکری گفت:
ســال گذشــته  ۲۵۰هزار دانش آموز در هزار و ۶۷۰
پایگاه اوقات فراغت فعالیت میکردند که پیش بینی
میشود این رقم در سال جاری به هزار و  ۷۰۰پایگاه
برسد .وی با اشاره به اینکه امسال شعار اوقات فراغت
دانش آموزان «اوقات فراغت با نشاط در فعالیتهای
تابستان» است ،ادامه داد ۸۷ :کانون فرهنگی وتربیتی
استان در زمینه غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان،
آموزش و پرورش استان را مساعدت میکنند .رییس
اداره فرهنگی و هنری آموزش پرورش استان اصفهان
گفت :محور برنامههای آموزشــی دانــش آموزان در
زمینههای علمی ،ورزشــی ،قرآنی ،فرهنگی ،هنری
اردویی و جهادی اســت ،همچنین بحث کمکهای
اولیه تخصصی هالل احمر و طرحهای اتحادیه انجمن
اســامی و طرحهای معرفتی بسیج دانش آموزی در
بخش اردویی و طرح هجرت ســه نیز انجام میشود.
شــکری افــزود :در پژوهشســراهای دانشآموزی
موضوعاتی با محور علمی و در دارالقرآنها آموزشهای

وزیر بهداشت:

دفترچههای کاغذی بیمه
سالمت حذف میشوند
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت:
طرح نســخه الکترونیکی در چند اســتان به
صورت آزمایشی اجرایی شده است و به زودی
دفترچههای کاغــذی بیمه ســامت حذف
میشوند .ســعید نمکی ادامه داد :برای اجرای
این طرح در بخش دولتی مشکلی وجود ندارد؛
اما برای اجرای این طــرح در بخش خصوصی
نیازمند تعامل بیشتری هستیم که این موضوع
نیز انجام میشود .طرح نسخه الکترونیکی یکی
از  ۴پروژه الکترونیک ســازمان بیمه سالمت
است که از ابتدای امسال در  ۵استان به صورت
آزمایشی اجرایی شــد .بر اساس آمارهای ارائه
شده از طرف ســازمان بیمه سالمت ،در سال
 ۹۶حدود  ۸۰میلیارد تومان برای  ۲۰میلیون
دفترچه کاغذی بیمه سالمت هزینه شد ه است.

برگزاری «رویداد شتابدهنده
پرسیس ژن اصفهان»
رویداد فناورانه شتابدهنده پرسیس اصفهان
در دانشــگاه علوم پژشــکی اصفهــان برگزار
میشــود .معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان اظهار کرد :رویدادهای
شــتا بدهنده در جهت تبدیل پژوهشهای
معاونت تحقیقــات و فناوری دانشــگاه علوم
پزشــکی به هدفمندی و ارائه محصول کمک
میکنند ،تــا افراد دارای ایدههــای نوآورانه و
محصول محور بتواننــد مهارتهای الزم برای
تولید صنعتی محصول و تاســیس اســتارت
آپهای دانش بنیان را کسب کنند.
شــقایق حق جوی جوانمرد با اشاره به اهداف
افتتاح شــتابدهندهها ،گفــت :هدف کالن
معاونت تحقیقــات و فناوری دانشــگاه علوم
پزشکی اصفهان از افتتاح شتابدهنده ،توسعه
زیرساختهای تبدیل نتایج پژوهشهای حوزه
زیست پزشکی به محصوالت و خدمات نوآورانه
و فناورانه و خلق ثروت از دانش و ایجاد فرصت
اشتغال دانش بنیان برای جوانان تحصیلکرده
استان اصفهان است.
برگزارکننده رویداد شــتابدهنده پرســیس
اصفهــان در ارتباط بــا محورهــای رویداد،
تصریح کــرد :محورهای این رویداد شــامل
معرفی شــتابدهنده و انواع آن ،آشــنایی با
شــتا بدهند ههای موفــق دنیــا ،معرفــی
شــتابدهنده در حوزه فناوریهای زیســتی
(شــامل آنتــی بــادی مونوکلونــال ،ســرم
های انســانی ،واکســنهای دامی وانســانی،
پروتئینهای نوترکیب ،محصوالت مشــتق از
پالسما و سلولهای بنیادی) ،معرفی امکانات
و خدماتی که توسط شتابدهنده و دانشگاه به
افراد دارای ایدههای نوآورانه ارائه خواهد شد و
آشنایی با نحوه مشارکت افراد با شتابدهنده
میشود.

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی
استان:

با تعداد باالیی از
مهدکودکها مواجه هستیم

آموزش و پرورش

دانشگاه

با مسئوالن

قرآنی به دانش آموزان تدرس میشود و سعی کردیم
در حوزه ورزش هم تمام رشــتههای ورزشی را برای
عالقهمندان پوشــش دهیم .وی تاکید کرد :درهمه
 ۴۱ناحیه و منطقه آموزش و پرورش اســتان ســتاد
اوقات فراغت در سطح منطقه با حضور ریاست ادارهها
و در شورای آموزش وپرورش با حضور فرماندار انجام
میگیرد و هر ناحیه و منطقهای هم براساس امکانات
موجود این برنامه ریزی را دارد و پیش بینی میشود که
تا نیمه دوم شهریور این کار زمان ببرد.

معــاون امور اجتماعــی اداره کل بهزیســتی
اصفهان در پاسخ به میزان نظارتها و و تقویت
کیفی مهد کودکهای زیر پوشــش بهزیستی
در اســتان گفت :مربیان حاضر در این مراکز
که به طور عمده زیرپوشش بهزیستی هستند
دورههای آموزشــی مرتبط با رفتــار ،تربیت
و شــناخت کودک را فرا گرفتهانــد .مجتبی
ناجی افزود :در حال حاضر دستکم  ۷۶۰مهد
کودک در سطح اســتان دایر است که حدود
 ۳۵هزار کــودک در آنها نگهــداری و پرورش
مییابند.
وی خاطرنشــان کرد :با توجه به حساســیت
رشد کودکان تالش شده تا از مربیان مجرب و
متخصص در این مراکز استفاده شود و بیشتر
آنها دارای مدرک لیســانس علــوم تربیتی و
مشــاوره و دیگر رشــتههای مرتبط هستند.
معاون امــور اجتماعــی بهزیســتی اصفهان
با اشــاره به اینکه ظرفیــت مهدهای کودک
خالی اســت؛ اما با ایــن وجــود محدودیتی
برای دادن مجوز برای تاســیس مهد کودک
نداریم ،تصریح کرد :امروز با تعــداد باالیی از
مهدکودکها مواجه هستیم.

آگهی مزایده نوبت دوم

سرپرست اداره کل کتابخانههای عمومی استان:

تا سال  ۱۴۰۴کتابخانهها باید میزبان  ۳۵درصد از جمعیت استان باشند

شــهرداری زیباشــهر در نظر دارد با عنایت به مصوبه /5/179ش مورخ

متقاضیان می توانند جهت تهیه اسناد مزایده تا روز شنبه مورخ 98/4/29

سرپرست اداره کل کتابخانههای عمومی استان با بیان اینکه در حال حاضر سرانه عضویت افراد در کتابخانههای استان
سه درصد است ،گفت :تا سال  ۱۴۰۴باید  ۳۵درصد جمعیت استان عضو کتابخانهها شوند .امیر هالکویی اظهار کرد:
کتابخوانی زیربنای توسعه فرهنگی و اجتماعی هر کشور است و سرمایهگذاری در این زمینه پیشرفت همهجانبه
کشور را به دنبال دارد .وی تصریح کرد :به موجب این سند به ازای هر نفر باید چهار جلد کتاب در کتابخانههای استان
وجود داشته باشد و این رقم در حال حاضر در استان شش دهم به ازای هر نفر است.

 98/3/19شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش چند قطعه پالک با

به شهرداری زیباشهر واقع در بلوار امام خمینی (ره)  ،میدان امام حسین

کاربری تجاری مسکونی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

(ع) خیابان امامزادگان مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند .
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مانژوکیچ به حضور در
بورسیادورتموند نزدیک شد
فوروارد کــروات یوونتوس به حضــور در جمع
زنبورهــای وســتفالن
نزدیک شد.از اواخر
فصل گذشــته بود
که در مورد «ماریو
مانژوکیچ» شنیده
میشــد وی جــزو
بازیکنــان مــازاد تیم
در نقل وانتقاالت تابســتانی اســت.حاال هم که
مدتی از بازگشایی پنجره سپری شده،مشخص
نیست که فصل بعد «مهاجم با تجربه کروات»در
کدام تیم حضــور خواهد یافت.براســاس اعالم
روزنامه گازتادلواســپورت ،فــوروارد بلندقامت
به حضور در تیم بورســیادورتموند آلمان بسیار
نزدیک شــده اســت.مطابق این گزارش،هانس
یواخیم واتســکه،مدیر دورتمونــد حتی به طور
شــخصی با گلزن یوونتوس مذاکره کرده است.
به همین خاطر رســانه معتبــر ایتالیایی مقصد
وی را وســتفالن معرفی کرده است.در این حال
هفتهنامه اشپورتبیلد بحث بازگشت احتمالی
«مانژو»را بــه بایرن مونیخ مطرح کرده اســت.
مانژوکیچ تاکنون در تیمهای زاگرب ،ولفسبورگ،
بایرن ،اتلتیکومادرید و یوونتوس بازی کرده است.
وی سال گذشته با تیم ملی کرواسی عنوان نایب
قهرمان جهان را کسب کرد.

بوبان :دوناروما ،میالن را
ترک نمیکند
باوجود آنکه اخیرا شایعات زیادی درباره جدایی
جیانلوئیجی دوناروما ،ســنگربان شــماره یک
آث میالن از این باشگاه
ایتالیایی منتشرشده
ولی زوونمیر بوبان،
مدیر بخش فوتبال
میالن میگوید باور
دارد که دوناروما در
این باشگاه خواهد ماند.
از جمله تیمهایی که در تابستان جاری از آنها به
عنوان مقاصد احتمالی دوناروما یاد شده میتوان
به پاری سن ژرمن اشاره کرد .دونارومای 20ساله
با هواداران میالن رابطه پرفراز و نشیبی داشته و
همیشه گزینه محبوب هواداران روسونری نبوده
است .سنگربان جوان میالن حتی یک بار به دلیل
بنری که هواداران علیه او نمایــش داده بودند،
به گریه افتاده بود؛اما حــاال زوونمیر بوبان ،مدیر
بخش فوتبال آث میالن میگویــد دوناروما در
این تیم خواهد ماند؛ هر چند بوبان میپذیرد که
اگر خود دوناروما تصمیم به ترک باشگاه بگیرد،
شرایط ممکن است تغییر کند.

هشدار مارادونای کوچک به
خامس رودریگس
مارادونا جونیور فرزند اســطوره فوتبال آرژانتین
ابراز امیدواری کرد که خامس رودریگس پیراهن
ناپولی را بر تن کند؛ اما
به او هشــدار داد که
بیخیال شــماره
 10شود.او گفت :از
خامس میخواهیم
که به ناپولی بیاید .من
همیشه پستهای او را
الیک کردهام تا نشان دهم که دوست دارم راهی
ناپولی شــود .هر تیمی دوســت دارد که چنین
بازیکن بزرگی داشته باشــد .پای چپ هنرمند
خامس کمک زیادی به ناپولی خواهد کرد .شهر
آماده است تا استقبال باشکوهی از خامس داشته
باشــد.فرزند مارادونا درباره دادن پیراهن شماره
 10به خامس رودریگس گفت :به خامس هشدار
میدهم که به شماره  10نزدیک نشود؛ چراکه آن
متعلق به مارادونای بزرگ است.

لودرها زمین چمن بارسلونا را
ویران کردند
با پایان فصل فوتبالی و آغاز تعطیالت تابســتانی
فصــل  2019-2020اروپا ،تیمهای باشــگاهی
راهی اردوهــای متعدد
میشــوند و فرصتی
طالیــی در اختیار
باشــگا هها قــرار
میگیــرد تا زمین
چمــن ورزشــگاه
مجموعه خود را تعمیر
کنند .ورزشــگاه نیوکمپ هم از این قاعده به دور
نمانده و لودرها به جان زمین چمن آن افتادهاند
تا آن را عوض کنند.عملیات بازســازی و ترمیم
چمن ورزشــگاه نیوکمــپ پیــش از آغاز فصل
 2019-2020اللیگا به پایان خواهد رسید .این در
حالی است که بازسازیهای با این سطح و کیفیت،
جایی در برنامه هرساله ورزشگاههای ایران ندارد.

پیشنهاد سردبیر:

مشکل تحریم ،گریبانگیر ویلموتس هم شد!
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در حاشیه

مدیرعامل باشگاه سپاهان:

همسرکی روش باردار است و از ما مهلت خواسته
مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت :مهلتی به کی روش نداده بودیم.
ما از استنلی خواستیم که در  ۴۸ساعت تکلیف را روشن کند؛ اما او
باز هم از ما مهلت خواست تا تصمیمش را نهایی کند .وی مشکلی
خانوادگی دارد که در خصوص بارداری خانمش است و در حال
حاضر در برزیل به ســر میبرد .او به من گفت که پس از زایمان
همســرم به تیم ملحق میشــود و در برزیل هم مشغول تمرین

رسمی خواهیم کرد و او به اردوی ما اضافه خواهد شد؛ اما در حال
حاضر کی روش در برزیل است و مدیر برنامه وی نیز در برزیل به
سر میبرد؛ اما هر دو ابراز عالقه میکنند که با سپاهان همکاری
کنند؛ البته بارها گفتهام که سپاهان گزینههای دیگری هم دارد و
اگر مسئله تمدید قرارداد کی روش استنلی به سرانجام نرسد ،به
دنبال گزینههای دیگر خواهیم بود.

هستم و آمادگی خود را از دست ندادهام .همینطور وی برای ادامه
همکاری با سپاهان ابراز عالقهمندی کرده است.
مســعود تابش افزود :مسئله  ۴۸ســاعت مهلت برای ما پیراهن
عثمان شده؛ اما مســئله به این شکل اســت که به شما گفتم و
در حال حاضر ،روزهای آخر بارداری خانمش اســت و به زودی
باز خواهد گشت .قرارداد وی آماده اســت و اگر امضا شد ،اعالم

مرحله نهایی لیگ ملتهای 2019؛

ایران -لهستان؛ پیش به سوی طلسم شکنی
سمیهمصور
تیم ملــی والیبال ایران در اولین دیــدار از مرحله
نهایی لیگ ملتهــای  2019بامداد فردا در حالی
مقابل تیم لهســتان قرار میگیرد که شــاگردان
کوالکوویچ امیــدواری زیادی به کســب پیروزی
در این دیدار دارند .بازیهــای مرحله نهایی لیگ
ملتها در شــرایطی امروز با برگزاری دیدار میان
تیمهای برزیل و لهستان آغاز میشود که با پایان
دیدارهای دور مقدماتی لیــگ ملتهای والیبال و
باتوجه به جدول رقابتهــا تیمهای برزیل ،ایران،
روسیه ،فرانسه ،لهستان و آمریکا (به عنوان کشور
میزبان) توانســتند جواز حضور در مرحله پایانی
این مسابقات را کسب کنند .تیم ملی ایران که در
این رقابتها عملکرد خوبی را به نمایش گذاشــت
توانست با کسب  12برد ،سه باخت و  36امتیاز به
عنوان تیم دوم در جدول رده بندی دور مقدماتی
راهی فینال شود.
فدراســیون جهانی والیبال در مورد عملکرد تیم
ملی ایران در دور مقدماتی لیگ ملتها نوشــت:
ایران لیگ ملتهــای والیبال را بــا  ۱۰برد و یک
باخت آن هم مقابل برزیل شــروع کرد و در ادامه
اولین تیم غیر میزبانی بود که با کسب  ۱۱برد و ۲
باخت صعودش به فینال لیگ ملتهای امســال را
قطعی کرد .ایران توانست نسبت به دوره قبل لیگ
ملتها  ۵برد بیشتر را کسب کرده و رکورد جدیدی
را از خود بر جای بگذارد.

شــاگردان کوالکوویچ در مرحله نهایی رقابتهای
لیگ ملتهای  2019که از امروز و به میزبانی شهر
شیکاگو در کشــور آمریکا آغاز میشود با تیمهای
لهســتان و برزیل همگروه شــد که در اولین بازی
بامداد فردا مقابل تیم لهستان قرار میگیرد.
تیم ملی والیبال ایران در میان تیمهایی که مجوز
حضور در این مرحله را به دست آوردهاند ،قطعا کم
افتخارترین تیم از نظر سابقه به حساب میآید؛ اما
فرم مطلوب شاگردان کوالکوویچ در لیگ ملتهای
 2019عالقه مندان به والیبال در ایران را امیدوار

کرده که این تیم در هفتمیــن حضور خود در این
مسابقات بتواند طلسم نرفتن روی سکو را بشکند.
تیم ملی لهســتان در این رقابتها اکثر ستارههای
بزرگ خــود را در اختیار نــدارد و همین موضوع
میتواند پله پیروزی برای شــاگردان کوالکوویچ
محســوب شــود ،اگر آنها بتوانند از این فرصت به
خوبی استفاده کرده و دیدار اول را با پیروزی پشت
سر بگذارند کار راحتتر در دیدار دوم خود مقابل
تیم ملی برزیل خواهند داشــت ،تیمی که با تمام
ستارههایش در این رقابتها حاضر شده و به دنبال

رسیدن به مرحله نیمه نهایی است.
تیم ملی والیبــال ایران برای اینکــه بتواند صعود
خود به مرحله نیمهنهایــی لیگ ملتهای ۲۰۱۹
را تا حــدودی قطعی کند ،باید بازی نخســت دور
گروهی مرحله نهایی مقابل لهستان را با برد پشت
ســر بگذارد .در گروه دیگر هم آمریــکا با توجه به
میزبانی در مرحلــه نهایی با تمام قــوا برای رفتن
روی سکو و حتی قهرمانی در شیکاگو حاضر شده
است .روســیه و فرانســه هم اکثر بازیکنان اصلی
خود را در اختیار دارند .اولیــن بازی این گروه هم
بامداد امروز از ساعت  ۵صبح میان آمریکا و فرانسه
برگزار میشود.
ایگور کوالکوویچ ســرمربی تیم ملی والیبال ایران
در نشســت خبری پیش از آغاز مرحله نهایی لیگ
ملتهای  ۲۰۱۹در شیکاگو گفت :ما برای مبارزه
با همه رقبا به شــیکاگو آمدهایم ،امــا االن باید در
مورد اولین قدم و اولین مسابقه صحبت کرده و فکر
کنیم نه در مورد عنوان و ســکو .گام به گام پیش
میرویم و هر بازی را پشــت ســر میگذاریم تا به
هدف خود برسیم.
او در ادامــه افــزود :ما بــه خوبی و بــدون هیچ
مشــکل یا مصدومیتــی حدودا یک مــاه پیش از
لیگ ملتها شــروع بــه تمریــن کردیــم .ما از
ابتدای لیگ ملتها شــکل خوبی داشتیم و واقعا
خوب بازی کردیم .پــس از آن ســفرهای زیاد و
فشــار زیاد بازیها زمــان کافی بــرای تمرین را
باقی نگذاشت.

هافبک ذوب آهن:

ثبات و رفاقت ،رمز موفقیت ذوب آهن است
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اظهار داشت :ذوب آهن سه هفته خوب
بدنسازی را پشت سر گذاشته و تمریناتش با نظم و انسجام خیلی خوبی
پیش می رود.زبیر نیک نفس در خصوص شرایط این تیم بیان داشت:
فصل گذشته شرایط مطلوبی نداشتیم که از اواسط راه آقای منصوریان
به ما اضافه شد و توانست تیم را زیر و رو کند .قدری زمان برد تا هم آقای
منصوریان بازیکنان را بشناسد و هم بازیکنان با تفکرات او آشنا شوند
و پس از آن بود که هیچ تیمی جلودار ما نشــد.هافبک تیم ذوبآهن
تصریح کرد :وقتی تیم فصل گذشته خوب نتیجه گرفت ،سرمربی و مدیر

باشگاه با درایتشان توانستند شاکله تیم را حفظ کنند و به این ترتیب
ذوب آهن به ثبات رســید .این ثبات در کنار رفاقتی که بین بازیکنان
موج می زند ،رمز موفقیت ما در نیم فصل دوم فصل گذشته همچنین
فصل آینده خواهد بود.نیک نفس اضافه کرد :به شخصه بسیار امیدوار
هستم که فصل آینده ذوب آهن در کورس قهرمانی قرار داشته باشد.
همه بازیکنــان ذوب آهن به این موضوع امیدوارنــد و برای این هدف
تالش میکنند .وی در خصوص حضور این تیــم در رقابتهای لیگ
قهرمانان آسیا گفت :از آنجایی که تنها نماینده ایران در این مسابقات

سردار
میتواند بهترین انتقال لیورپول باشد

مسی ایران است؛ اما او را با زالتان ایبراهیموویچ نیز مقایسه
میکنند .او اخیرا در فینال سوپر جام روسیه موفق شد  ۲گل
بزند و لیورپولیها از نزدیک بازی او را در این فینال تماشــا
کردند».هیچ شکی نیست که عملکرد آزمون در فینال سوپر
جام روسیه استعدادیابهای لیورپول را شگفت زده کرده است؛
اما این عملکرد برای انتقال به لیگ بزرگ اروپایی کافی نیست.
لیورپول همچنان سردار را زیر نظر دارد تا تصمیم نهایی درباره
او را بگیرد.آزمون  ۲۴ساله اکنون در بهترین شرایط قرار دارد

سایت « »sportskeedaدر گزارشی به احتمال سردار آزمون،
ستاره ایرانی زنیت به لیورپول پرداخت که خبرش روز سهشنبه
در سایت رسمی سرخهای مرسیســاید هم بازتاب داشته
است .این سایت نوشــت« :لیورپول برای تقویت خط حمله
اش به سردار آزمون ستاره ایرانی زنیت است .سردار ملقب به

سرمربی تیم ملی امید بسکتبال ایران:

ایبرا در کنار گراهام بل و ادیسون

سرمربی تیم ملی امید (آبی) بسکتبال ایران درباره آخرین وضعیت تیم پیش از اعزام به مسابقات جام
ویلیام جونز گفت :چند اردوی مســتمر را برای این تیم تدارک دیده بودیم و تعداد زائد از بازیکنان را
محک زدیم که پس از غربالهایی که انجام دادیم این  ۱۲نفر را برای اعــزام به این رقابتها انتخاب
کردیم.فرزاد کوهیان افزود :بازیکنان از نظر آمادگی شرایط خوبی نسبت به زمان شرع اردوها دارند؛
اما نیاز به بهتر شدن داریم .مطمئنا اگر زمان بیشــتری داشتیم ،آمادگی بهتری به دست میآوردیم.
سرمربی تیم ملی امید بسکتبال ایران ،درباره هدف گذاری این تیم از حضور در مسابقات ویلیام جونز
گفت :فدراسیون تصمیم دارد در این رده سنی با جمع کردن بازیکنان جوانان و دوره قبل جوانان تیمی
را به مسابقات مهمتر و سنگینتری مثل ویلیام جونز اعزام کند تا این بازیکنان برای آینده بسکتبال
ساخته شوند.مربی تیم ملی بسکتبال بزرگساالن در پاسخ به این سوال که آیا ایران میتواند در چین
تایپه به روی ســکو برود؟ توضیح داد :ما بیشتر به دنبال این هســتیم که جوانان را در شرایط سخت
مسابقه قرار داده و آینده سازی کنیم .هدف از این مسابقات ،کسب سکو نیست .قطعا اگر فدراسیون
تصمیم داشت ایران روی سکو باشد با تیم الف در این رقابتها شرکت میکرد؛ اما همانطور که گفتم
تنها هدف ما ،میدان دادن به این بازیکنان است.کوهیان در پاسخ به این سوال که امکان اضافه شدن
برخی از بازیکنان این تیم (امید) به تیم ملی الف (بزرگساالن) وجود دارد؟ توضیح داد :از نظر من این
اتفاق میتواند رخ دهد؛ اما ابتدا باید عازم رقابتها شده و تمرینات را ادامه دهیم .کادر فنی تیم ملی
بزرگساالن هم مثل سالهای گذشته پیگیر بازیهای این تیم بوده و عملکرد بازیکنان را رصد میکنند،
باید منتظر ماند و دید که با توجه به شرایط چه تصمیمی گرفته میشود.او در مورد اسامی بازیکنان
دعوت شده به تیم ملی امید نیز گفت :باید بگویم که در این نفرات تنها مسائل فنی مد نظر کادر فنی و
ما بوده و دلیل دیگری برای انتخاب این بازیکنان وجود ندارد.
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و او میتواند سالهای بهتری برای
خود رقم بزند و از ستار ههایی مثل
محمد صالح یاد بگیرد.
مسی ایرانی میتواند بهترین
انتقال برای لیورپول باشد،
چون امســال به دنبال
قهرمانی در لیگ جزیره
است.

کاریکاتور روز

هدف تیم ملی امید بسکتبال ،کسب سکو نیست

zayanderoud8108@gmail.com

هستیم ،مسئولیت ما بسیار سنگین است .گرچه تیم ما این پتانسیل
را دارد که حتی به فینال آسیا هم برسد؛ اما نباید از االن به این موضوع
فکر کنیم .باید بازی به بازی فکر کنیم و قدم به قدم پیش برویم.بازیکن
سبزپوشان با اشاره به قدرت تیم آنالیز این باشگاه گفت :نباید از نقش
آنالیزورهای ما در موفقیت های ذوب آهن و به خصوص موفقیت های
آسیایی به راحتی گذشت .تیم آنالیز ما اشراف خوبی به تیم های عربی
دارد و اطالعات بسیار دقیقی در اختیار کادر فنی قرار می دهد که این
اطالعات در موفقیت های ما بی تاثیر نیست.

زالتان ایبراهیموویچ ستاره باشگاه لس آنجلس گلکسی تیم منتخب متشکل از  11بازیکن خود
را معرفی ودر تمام  11پست نام خود را به عنوان بهترین بازیکن اعالم کرد که مورد انتقاد رسانه ها
قرار گرفت.کارتون زیر به مناسبت رفتار نا متعارف او طراحی شده؛البته طراح این کارتون وی را
به عنوان مخترع تلفن ،آلکساندر زالتان بل و به عنوان مخترع برق ،توماس ایبرسون معرفی کرد.
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جذب بازیکن سرباز توسط
تراکتور ممنوع شد
مصوبه سازمان نظام وظیفه در فصل جدید لیگ
برتر اجرایی می شود.بر این اســاس بازیکنان
تیمهای لیگ برتری می توانند تا سن  28سالگی
در تیم های مورد دلخواه بــازی کنند؛ اما بعد
از این به مدت دو فصل بــرای گذراندن دوران
خدمت سربازی باید به تیم های نظامی بروند؛
البته فرجــه ای که به بازیکنــان تیم های ملی
داده شده تا سن  30سالگی است.گفتنی است
از این پس تنهــا تیم های نظامی مــی توانند
نسبت به جذب بازیکن سرباز اقدام کنند که این
تیمها؛ ملوان ،فجر سپاسی ،نیروی زمینی و ...
هستند .تیم تراکتور که در گذشته می توانسته
بازیکن ســرباز در اختیار بگیرد از این پس این
موقعیت را در اختیار نخواهد داشت؛ چرا که به
بخش خصوصی واگذار شده و دیگر تیم نظامی
محسوب نمی شود.

صفا هادی گزینه جدید آبیها
اســتقاللیها در تالش هســتند صفــا هادی،
ملیپوش عراقی را به جمع خــود اضافه کنند؛
البته اگر بتوانند مشکالت احتمالی این بازیکن
برای حضور در این تیم را برطــرف کنند .صفا
هادی که ظاهرا موردتوجه اســتراماچونی قرار
گرفته ،با مشکل پاســپورت مواجه است و اگر
بتواند این مشکل را حل کند ،مقدمات آبیپوش
شدن وی فراهم خواهد شد.

 ۲۵۰هزار دالر ،هزینه قرارداد
شکاری
رضا شــکاری ،هافبک تهاجمــی روبین کازان
روز سه شــنبه به صورت رسمی با قراردادی ۵
ساله به تراکتورســازی تبریز ملحق شد .سایت
«  »tatar-informروســیه رقم قرارداد این
بازیکن ایرانی را فاش کرد و نوشت« :به صورت
رسمی رقم قرارداد شکاری با تراکتورسازی اعالم
نشده ولی بنا به سایت ترانفسر مارکت تیم ایرانی
برای جذب این بازیکن مبلغ  ۲۵۰هزار یورو به
روبین کازان پرداخت کرده است».

مشکل تحریم ،گریبانگیر
ویلموتس هم شد!
ورزش هم با مشــکل تحریم روبهروست و همه
امیدوارند تــا وزارت خارجه بتوانــد برای حل
مشکالت بین المللی به آنها کمک کند .تازهترین
خبر درباره مشکالتی که تحریم ایجاد کرده از
فدراسیون فوتبال و تیم ملی به گوش می رسد.
مــارک ویلموتس بعد از یک مــاه و اندی هنوز
موفق نشــده پیش قرارداد خود را از فدراسیون
دریافت کنــد .این هــم به خاطر مشــکالتی
اســت که فدراســیون فوتبال برای انتقال پول
دارد .تاج شــدیدا بــه دنبال حل این مشــکل
است.

منهای فوتبال
فدراسیون در خواب تابستانی!

جایزه قهرمان آسیا برای
شکستن رکوردش
مسابقات قهرمانی دوومیدانی جوانان کشور با
حضور  300ورزشکار دختر و  300ورزشکار پسر
برای نخســتین بار در تمام ماده ها به میزبانی
خرم آباد برگزار می شود.
برگزاری رقابت ها در استان لرستان موجب شده
احسان مهاجر شــجاعی دبیر و قهرمان سابق
دوومیدانی ایران که اصلیتــی بروجردی دارد،
جوایز ویژه ای را برای قهرمانان رده سنی جوانان
در نظر گیــرد .طبق اعالم مهاجر شــجاعی هر
ورزشکاری که بتواند رکورد ملی ایران را دراین
رقابت ها جابهجا کند ،مبلغ یک میلیون تومان
به عنوان پاداش دریافت می کند.
مهاجر شــجاعی در دوران ورزشی از قهرمانان
دوی  800متر ایران بود و در بازیهای آسیایی
 2006نیز موفق به کسب مدال شد .عالقه این
قهرمان ســابق به ماده  800متر سبب شده که
او برای قهرمانان این ماده نیــز جوایز ویژه ای
درنظر بگیرد.جالب اینجاســت کــه اختالفات
کیهانی رییس فدراسیون دوومیدانی و احسان
مهاجرشجاعی سبب شده که این اقدام ارزنده
قهرمان ســابق دوومیدانی ایران کوچکترین
انعکاســی در ســایت فدراســیون دوومیدانی
نداشته باشد!
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مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای شهرداری:

چهره ها

چرخ پروژههای مسکونی شهر به حرکت درآمده است

انتقاد امام جمعه اصفهان از بیتدبیری
دولت؛

مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای شهرداری اصفهان
با بیان اینکه سازمان ســرمایهگذاری و مشارکتهای شهرداریها،
بستر خوبی برای جذب مشــارکتها و ســرمایهگذاری عمومی و
خصوصی است ،اظهار کرد :اصفهان بهعنوان یکی از کالنشهرهای
پیشرو در زمینه جذب سرمایهگذاری عمومی با عقد نخستین قرارداد
مشارکتی در ســال  ۸۵موفق عمل کرده؛ به طوری که در سالهای

چرا مردم برای خرید جنس یا
کاالیی باید هجوم بیاورند؟
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهــان در دیدار
با مدیران ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان
با اشــاره به پیشرفتهای ایران اســامی پس از
پیروزی انقالب اظهار داشــت :امروز پس از پشت
سرگذاشتن گام نخست انقالب اسالمی ،باید دولت
و مردم برای تحقق حکومت اســامی به معنای
واقعی ،مخلصانه گام بردارند تا در آینده شــاهد
تشکیل تمدن اسالمی باشیم .آیتا...سید یوسف
طباطبایی نژاد با اشاره به سوره عصر افزود :ایمان،
عمل صالح و توصیه حق بــه دیگران  3مرحلهای
است که این سوره بیان میکند ،مردم ایران نیز در
مرحله نخست ،انقالب اسالمی را به ثمر نشاندند
و امروز در گام دوم انقــاب ،باید به دنبال تحقق
حکومت اسالمی باشــیم؛ بدین معنا که مردم و
دولت از هر نظر اسالمی باشند؛ سپس در مرحله
توصیه حق به دیگران ،تمدن اســامی را شکل
دهند .وی عنوان کرد :همه مشــکالت از ســوی
دشمن نیست؛ بلکه بیتدبیری دولت و رفتارهای
اشتباه مردم تاثیرگذار است .گاهی اوقات و در زمان
فشار اقتصادی مردم برای خرید یک جنس یا کاال
هجوم میآورند؛ در حالیکه در زمان امام صادق
(ع) هنگامی که گندم نایاب شد ،آن حضرت دستور
دادند گندمهای منزل خود را به بازار عرضه کنند و
ایشان همانند مردم گندم و جو را با یکدیگر مخلوط
کرده و استفاده می کردند.

رییس عقیدتی سیاسی گروه  ۵۵توپخانه
ارتش اصفهان:

راه عالج مشکالت جامعه
در قرآن است

رییس عقیدتی سیاسی گروه  ۵۵توپخانه ارتش
اصفهان گفت :قرآن تنها دســتورالعمل حیات
بخش زندگی انسان اســت و راه عالج مشکالت
امروز جامعه ما در این کتاب آســمانی اســت.
حجت االســام و المســلمین محمد زارعی در
آیین اختتامیه مســابقات منطقهای قرآن مجید
خانوادههــای کارکنــان پایور نیــروی زمینی
ارتش مستقر در اســتانهای اصفهان و فارس،
اظهارداشت :خواندن قرآن زمینه درک مفاهیم
قرآن و زمینه پیروی و عمل به این کتاب آسمانی
اســت .وی ادامه داد :این مسابقات در سه سطح
ویژه شاغالن ،همسران و فرزندان کارکنان ارتش
در رشتههای حفظ ،قرائت ،مفاهیم ،ترتیل و اذان
به مدت سه روز به میزبانی گروه  ۵۵توپخانه ارتش
برگزار شد .وی خاطرنشان کرد :این مسابقات با
حضور  ۳۰۰نفر از یگانهای ارتش در استانهای
اصفهان و فارس برگزار شــد؛ همچنین فرمانده
گروه  ۵۵توپخانه ارتش اصفهان گفت :قرآن برای
مسلمانان نور و هدایت و برای همه جوامع انسانی
رحمت و روشنایی است.
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پیک فعالیت  ۲۱قرارداد مشــارکتی در سازمان ســرمایهگذاری و
مشارکتهای شهرداری اصفهان منعقد شده است .شهرام رییسی
تصریح کرد :با توجه به اینکه یکی از اصلیترین وظایف شهرداریها
در بحث ساختوســاز ،صدور مجوزها و نظارت برفرآیند انجام کار
است ،حدود  ۸۰درصد قراردادهای مشــارکتی منعقد شده توسط
سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای شهرداری در حوزه ساختوساز

بوده؛ البته شاید اثر این موضوع برای عموم چندان ملموس نباشد؛ اما
بودجه بسیاری از آزادســازیها و پروژههای عمرانی ،از محل همین
مشارکتها تامین شد .وی با اشــاره به پروژههای مسکوت مانده در
شهر ،خاطرنشان کرد :در ســالهای گذشته به دالیل مختلف روند
اجرای بعضی از پروژهها به تاخیر افتاده بود که خوشبختانه در چرخه
عملیات اجرایی وارد شده است.

انتشار  5هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت خط دو قطار شهری کلید می خورد؛

فرآیندی دوسربرد برای شهروندان

نرگس طلوعی
معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان از انتشار
پنج هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای توسعه
خط دوم متروی اصفهان تا پایان تیرماه سال جاری
خبر داد .تکمیل خطوط دو و ســه قطار شــهری
اصفهان از جمله بزرگترین پروژههای عمرانی در
دست کار شهرداری است که اهمیت نقش آن در
کاهش آلودگی هوا ،کاهش ترافیک و ایجاد شرایط
مناسب زیست پذیری برای شهروندان همچنین
گردشگران موجب شــده تا مجموعه شورای شهر
و مدیریت شــهری بر اجرا و تکمیــل این خطوط
متمرکز شوند؛ به طوری که قسمت اعظم بودجه
حمل ونقل شــهری در ســال  98به این موضوع
اختصاص یافته است.
بر اســاس اصول مدیریت شــهری ،شــهرداری
متولی توســعه همهجانبه شهر است و در صورتی
میتواند این نقش را به خوبی ایفا کند و زمینهساز
توسعه کشور شود که بتواند با اســتفاده از منابع
مالی کافــی ،فعالیتهــای خود را در راســتای
اجــرای برنامههای بلندمدت تنظیم شــده انجام
دهد .روشهــای مختلفی برای تامیــن مالی در
شهرداریها طراحی شده است .یکی از روشهای
مرسوم ،انتشار اوراق مشارکت است .خرید اوراق
مشــارکت موجب تســریع در اجرای پروژههای
شهری شــده و ضمن کوتاه کردن زمان ساخت و
شروع بهرهبرداری ،در کاهش هزینههای عمومی

تاثیر بســزایی دارد .شــهرداری اصفهان در طی
سالهای اخیر تالش کرده از فروش اوراق مشارکت
برای اجرای پروژههای بزرگ عمرانی شهر از جمله
تکمیل خطوط دو و ســه قطار شهری بهره بگیرد؛
به طوری که مرحلهای از فروش اوراق مشــارکت
این خطوط ســال گذشته اجرایی شــد .بر اساس
آخرین آماری که بانک مرکزی ایران در بخش بازار
سرمایه «اوراق مشــارکت» که برای دوره  ۶ماهه
ابتدایی ســال  ۹۷منتشر کرده اســت شهرداری
اصفهان بر اســاس مجوز تبصره پنج قانون بودجه
سال  ۹۶برای طرح فاز یک خط  ۲قطار شهری در

تاریخ  ۲۸اسفند  ۹۶به میزان  ۵۰۰۰میلیارد ریال
اوراق  ۴ساله با نرخ سود علی الحساب  ۲۰درصد
منتشــر کرده که از این حجم ،بیش از  ۹۹درصد
آن به فروش رفته؛ به گونــهای که در انتهای دوره
 ۶ماهه منتهی به مرداد سال  ۹۷بر اساس آمارها،
 ۴.۹۹۹میلیارد ریال از این اوراق مورد اســتقبال
سرمایه گذاران قرار گرفته است.
در همین راســتا مدیریت شهری اصفهان در سال
جاری نیز مرحله دیگری از فروش اوراق مشارکت
خط دو قطار شــهری را در دســتور کار خود قرار
داده است.

عضو شورای شهر:

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان در این باره
میگوید :انتشار پنج هزار میلیارد ریال معادل ۵۰۰
میلیارد تومان اوراق مشارکت برای توسعه خط دوم
متروی اصفهان تصویب و زمینه افزایش مشارکت
شهروندان در توسعه وعمران این کالنشهر فراهم
شده است .مرتضی طهرانی میافزاید :خوشبختانه
با مذاکــرات انجام شــده ،بانک شــهر عاملیت و
ضمانت اوراق مشارکت توســعه خط دوم متروی
اصفهان را پذیرفت و کمیته پذیرش بورس مجوز
پذیرهنویسی آن را تایید کرد.
وی ادامــه میدهــد :در خصوص انتشــار اوراق
مشارکت همچنین با صندوق سرمایهگذار مذاکره
و در خصوص نرخ ســود آن توافقهای الزم انجام
شده و تا پایان تیرماه سالجاری این اوراق منتشر
خواهد شد.
به گفته معاون مالی و اقتصادی شــهردار اصفهان
خریــد اوراق مشــارکت ،فرآیندی دو ســر بُرد
برای شهروندان است ،شــهروندان با خرید اوراق
مشــارکت غیر از دریافت ســود به راهاندازی هر
چه ســریعتر خط دوم قطار شــهری اصفهان نیز
کمک میکنند.
خط دوم قطار شــهری اصفهان از شمال شرق به
غرب اصفهان حرکت میکند که مقرر شده است
این طرح در دو مرحله اجرایی شود؛ مرحله اول از
شهرک امام حســین (ع) تا میدان امام علی (ع) و
مرحله دوم آن از میدان امام علی (ع) تا مدرســه
نجفی است.

مدیر منطقه  ۱۴شهرداری اصفهان:

راکبان موتور سیکلت قوانین را رعایت نمیکنند

کمبود سرانهها در منطقه  ۱۴مرتفع میشود

یک عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان در خصوص وظیفه شورای شهر نسبت به تخلفات موتور سیکلتها،
اظهار کرد :شورای شهر مستقیما نمیتواند به این مسائل رســیدگی و اعمال قانون کند؛ چراکه این موضوع
وظیفه راهنمایی و رانندگی است؛ اما زمینه سازی ایمنی برای تردد وسایل نقلیه در حیطه اختیار شهرداری
است .اصغر برشان افزود :شورای شهر برای سالمتی و ایمنی بیشتر شهروندان با دستگاههای دیگر تعامل دارد،
ولی متاسفانه آنچه که امروز باعث نگرانی و دغدغه خاطر شهروندان شــده ،این است که اکثر موتورسواران
قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نمیکنند و کمتر میبینیم که پشــت چراغ قرمز توقف کنند ،مشاهده
شده که در حین رانندگی در حال صحبت با تلفن همراه هســتند و بیشترین درصد آمار تصادفات مربوط به
موتور سیکلتهاست .وی ادامه داد :شــهروندان ما به دلیل تردد موتورسیکلتها در پارک احساس آرامش و
امنیت نمیکنند .رسیدگی به این امر و بستر سازیها و ایجاد موانع به عهده ماست.

مدیر منطقه  ۱۴شهرداری اصفهان گفت :در گذشــته این منطقه یکی از مناطق کمتر برخوردار شهر به
شمار میرفت؛ اما تا پایان امســال به منطقهای برخوردار تبدیل و کمبود سرانههای مدیریت شهری آن
مرتفع میشود .علی شمسی اظهار کرد :احداث پروژههای بزرگ همچون سومین میدان بزرگ شهری
در منطقه  ،۱۴باعث جذب سرمایهگذاران و رونق اقتصادی در منطقه خواهد شد .وی با اشاره به احداث
ســومین میدان بزرگ شــهری در منطقه  ،۱۴تصریح کرد :پس از تصویب طرح نهایــی این میدان در
کمیسیون ماده پنج ،استارت احداث آن در سالجاری زده میشود .مدیر منطقه  ۱۴شهرداری اصفهان
ادامه داد :احداث رینگ چهارم در رونق سومین میدان بزرگ شهری اصفهان پس از میدان حضرت امام
(ره) و میدان امام علی (ع)تاثیرگذار است و نقطه جذابی برای سرمایهگذاری خواهد بود.

چشم اندازمان برای هوشمندسازی شهر پیشرو ،پیشران و پایدار است

نوبت دوم

( 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

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

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

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

 -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

کدپستیE-mail:info@majlessi-ntoir.gov.ir 86316 -45775 :

مورخ 98/4/25

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

تلفــن03152472733 :

سایت اینترنتیwww.majlessi-ntoir.gov.ir :
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ارتقای تخصص تا کسب مرجعیت ،مدیریت بهینه
زمان ،توجه به درآمدزایی جلب مشارکت بخش
خصوصی ،استفاده بهینه از سرمایههای انسانی،
اطالعاتی و سازمانی ،همکاری اثربخش کارکنان

و تقویــت کار گروهی ،به کارگیــری حداکثری
ابزارهای فناوری اطالعات و کاهش مصرف انرژی
و کاغذ از جمله موارد خط مشی مدیریت فاوا در
سالجاری اســت .ابطحی گفت :در سال گذشته
ارائه خدمات الکترونیکی با اولویت نیاز شهروندان،
تقویت کیفیت محصوالت و خدمات فاوا با رویکرد
کاهش بهای تمام شده ،یکپارچهسازی داراییهای
اطالعاتــی شــهرداری ،کاهش وابســتگی در
محصوالت و خدمات استراتژیک  ICTشهرداری
به تامینکنندگان ،ارائه خدمات فناوری اطالعات
و ارتباطات با رویکرد مشارکت با بخش خصوصی و
تقویت همکاری و تعامل با نهادهای اجرایی از جمله
سیاستهای مصوب شورای عالی برنامهریزی این
سازمان بوده است.

zayanderoud8108@gmail.com

با حضور جانشین فرمانده کل سپاه؛

مراسم معارفه فرمانده جدید
سپاه اصفهان برگزار میشود
با دعوت رســمی روابط عمومی سپاه صاحب
الزمان (عج) اســتان اصفهان امــروز با حضور
مهمانان لشــکری و کشــوری مراسم تکریم
و معارفه فرمانده ســپاه صاحب الزمان (عج)
اســتان اصفهان برگزار خواهد شــد .در این
مراســم قرار اســت ضمن ابالغ و قرائت حکم
سرلشکر «حسین سالمی» ،فرمانده کل سپاه
پاسداران انقالب اسالمی ،سردار سرتیپ دوم
پاســدار «مجتبی فدا» به عنوان فرمانده سپاه
صاحبالزمان (عج) اســتان اصفهان منصوب
و معرفی شــود .همچنین در این مراســم که
با حضور ســردار دریادار علی فدوی جانشین
فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی
برگزار میشــود ،از زحمات  13ســاله سردار
سرتیپ پاســدار غالمرضا ســلیمانی در سپاه
اســتان اصفهان تقدیر خواهد شــد .ســردار
«مجتبی فدا» جانباز و یادگار هشــت ســال
دفاع مقدس و همرزم سردار شهید حاج احمد
کاظمی ،پیش از این سمت جانشینی فرماندهی
سپاه صاحبالزمان (عج) استان اصفهان را بر
عهده داشــت .معاونت هماهنگکننده سپاه
صاحب الزمان (عج) ،فرماندهی تیپ سوم پیاده
عاشورا کاشان ،معاونت هماهنگکننده لشکر
 14امام حسین (ع) ،مسئول عملیات قرارگاه
ارشد استان اصفهان ،جانشینی معاون عملیات
قرارگاه حمزه سیدالشهداء و فرماندهی گردان
پیاده لشــکر  16قدس گیالن از دیگر سوابق
سردار فداست .هفته گذشــته سردار سرتیپ
پاسدار «غالمرضا ســلیمانی» فرمانده سابق
سپاه صاحبالزمان (عج) استان اصفهان پس از
 11سال خدمت در این جایگاه با حکم فرمانده
کل قوا به عنوان رییس جدید ســازمان بسیج
مستضعفین کشور منصوب شد.

اخبار
کانون پرورش فکری استان اصفهان
برگزار میکند:

طرح «پویش فصل گرم
کتاب»

طرح «پویش فصل گرم کتاب» و فعالیتهای
متنوع آن ،همزمان با سراسر کشور در شهرهای
اصفهان و فریدونشهر برگزار میشود .این طرح
جهت توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و افزایش
آشــنایی مخاطبان کودک و نوجوان با کانون
و فعالیتهــای متنوع آن در اســتان اصفهان
برگزار میشود .ســازمان فرهنگی اجتماعی
شهرداری اصفهان در پارکها و تفرجگاههای
شهر ،شهرداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
شهرســتان فریدونشــهر در پارکهــای این
شهرستان مشارکت خواهند داشت .این پویش
با هدف غنیســازی اوقات فراغــت بچهها در
موضوعی
تابستان برگزار میشود و بر دو محور
ِ
«ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی» و «تقویت
مهارتهای زندگی» تاکید دارد.

فراخوان جشنواره شعر و
داستان اصفهان «شهر من»

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری:

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
شهرداری اصفهان اظهار کرد :ماموریت سازمان
فنــاوری اطالعــات و ارتباطات توانمندســازی
شــهرداری اصفهــان در جهت جلــب رضایت
شــهروندان و تحقق تعالی سازمانی
شــهرداری با بهکارگیری قابلیتها و
ظرفیتهای فاواست .سیدحمیدرضا
ابطحی بــا اشــاره بــه اولویتهای
راهبردی  ICTشهرداری اصفهان در
سال  ،۹۸تصریح کرد :هوشمندسازی
هدفمند شهر در حوزههای اولویتدار
شــهرداری ،ارتقا و یکپارچهســازی
خدمات الکترونیکی شــهروند محور،
ارزشآفرینی با اســتفاده از ســرمایههای ICT
شــهرداری و افزایش مشــارکت فراســازمانی
با اســتارتآپها و ســرمایهگذاران از جمله این
اولویتهاســت .وی افــزود :کاهش وابســتگی
غیرضروری به پیمانــکاران در اجرای پروژههای
 ،ICTسازماندهی و یکپارچهسازی تمام دادههای
شــهرداری و ارائه خدمــات داده ،ارتقای نقش
 ICTدر تعالی سازمانی شهرداری ،افزایش نقش
 ICTدر تحول کســب و کار شــهرداری و حفظ
و ارتقای زیرســاختهای فنی  ICTشــهرداری
از دیگــر اولویتهای راهبردی  ICTشــهرداری
اصفهان در ســالجاری به شــمار میرود .وی با
اشاره به خط مشی مدیریت فاوا در سال  ،۹۸گفت:
همافزایی ،اعتماد و احترام متقابل با شــهرداری،

ویژه
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فراخوان نخســتین جشنواره شــعر و داستان
کــودک و نوجــوان اصفهان «شــهر من» در
اصفهان اعالم شد .دبیر جشنواره «شهر من»
در آیین رونمایی از پوســتر جشــنواره گفت:
نخستین جشــنواره شعر و داســتان کودک
و نوجوان اصفهان «شــهر من» شــامل شش
موضوع اصلی اخالق شــهروندی و ســامت
روان ،حملونقــل عمومی و پاک ،پســماند و
بازیافت ،پارکها و فضای ســبز ،آتشنشانی
و حوادث ایمنی و مصرف بهینه انرژی اســت.
ســعید معتمدی افزود :نویسندگان و شاعران
فعال در عرصــه ادبیات کــودک و نوجوان در
بخشهای داستان خردسال ۷ ،تا  ۹سال۱۰ ،
تا  ۱۲سال ،نوجوان و بخش شــعر خردسال،
کودک و نوجوان میتوانند آثــار خود را تا ۳۰
مهر به دبیرخانه جشــنواره به نشانی اصفهان
میدان الله ،خیابــان طبیــب اصفهانی اداره
توسعه فرهنگ شهروندی ارســال کنند .وی
گفت :ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شــهرداری اصفهان جشــنواره را بــا هدف
غنیسازی و افزایش ســطح کیفی متون ادبی
فرهنگ شهروندی ،متناسب با نیازهای زندگی
شهروندان برگزار میکند .معتمدی با اشاره به
اینکه آثار ارسالی به این جشنواره نیز نباید قبال
چاپ یا در جشــنوارهای حائز رتبه شده باشند
افزود :اختتامیه این جشنواره آذر امسال برگزار
میشــود و به نفرات اول تا سوم هر بخش لوح
تقدیر و جوایز نقدی اهدا می شــودو از  10اثر
شایسته نیز تقدیر میشود.

امام موسی کاظم علیه السالم:
ملعون است کسی که از برادرش غیبت کند.

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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غذایی که از برق ،آب و هوا درست می شود!

صعود یک مرد از بلندترین ساختمان اتحادیه اروپا

یک مجموعه فنالندی به تازگی از غذایــی جدید و کمی عجیب و غریب به
نام «ســولئین » رونمایی کرد که غذایی غنی از پروتئین و سازگار با محیط
زیست است و دستورالعمل پیچیده ای دارد که هر شخصی نمی تواند آن را
تهیه کند!این غذا دستور العمل ساده ولی در عین حال پیچیده ای دارد که
برای تهیه آن باید از برق ،آب و هوا استفاده کنید! در سولئین از برق برای آزاد
کردن حباب های دی اکســید کربن و هیدروژن استفاده می شود و سپس
میکروبهای زنده به مایع اضافه می شود تا روی دی اکسید کربن و هیدروژن
واکنش نشان دهد و این گونه سولئین تولید می شود.

پلیس متروپولیتن اعالم کرده تماسی مبنی بر مشاهده یک مورد«ساختمان
نوردی» بدون هیچ گونه طناب و محافظ از آســمانخراش شــارد ،بلندترین
ساختمان اتحادیه اروپا دریافت کردهاند .زمانی که پلیس و ماموران اورژانس
خود را به محل این آسمانخراش رساندند ،این مرد داخل ساختمان شده و با
ماموران پلیس صحبت کرده است .این نخستین باری نیست که فردی اقدام به
صعود از آسمانخراش«شارد» بدون محافظ کرده است .در ماه ژوئیه ۲۰۱۳
میالدی نیز  6زن از گروه زیست محیطی«صلح سبز» که در اعتراض به حفاری
نفت در قطب شمال صورت میگرفت ،اقدام به صعود از این ساختمان کردند.

توقیف 14/5کیلو گوشت موش در فرودگاه شیکاگو
ماموران فرودگاه شیکاگو ،محموله مسافری را که قصد داشت 14/5کیلو گوشت
موش را وارد کشــور آمریکا کند ،توقیف کردند.مسافری که گوشت ها را با خود
همراه داشته ادعا کرده که گوشت ها را برای یک نویسنده آمریکایی آورده است.
این در حالی اســت که مرد متهم ادعا کرده گوشت ها متعلق به چندین جوجه
بوده و گوشت موش نیست؛ اما ماموران با بررسی محموله متوجه گوشت موش
شدهاند«.استیو بانسباخ » از گمرک ایالتی بیان کرد که گوشت ها توقیف و محموله
نابود شد و مسافرنیز به دلیل عدم آگاهی توقیف نشد.

عکس روز
دوخط کتاب

نــق زدن راجــع بــه
مشکالت زندگی
شــکایت کــردن از
زندگــی ،وقــت تلــف
کــردن اســت و ترحــم
نســبت بــه خــود از دو
جهــت غیــر مفیــد
اســت.اول اینکــه هیچ
کاری بــرای غلبــه

بــر حــال ناخو شتــان
انجــام نمیدهیــد.دوم
اینکه بــا ایــن کارتان،
استیصال ناشــی از این
رفتار مخــرب را هم به
ناخوشــی اولیهاضافه
میکنید.
«هنرخوب زندگیکردن»
رولف دوبلی

اینستاگردی

تراش یک مجسمه
سنگی بزرگ در
دل کوه
تصویــری از تراش یک
مجسمه سنگی بزرگ
در دل کوه مشــاهده
می کنید .این مجسمه
باشــکوه و عظیــم در
کشور چین قرار گرفته
است.

وبگردی

درسی که «مبینا نصیری» از معاشرت با آدمها گرفت
مبینا نصیری با انتشار این عکس نوشت:
هر چه بیشتر با آدم ها درگیر می شی
بیشتر متوجه میشی که:پولداری منش
است ربطی به میزان دارایی افراد ندارد...
گدایی ،صفت اســت ربطی به بی پولی
ندارد و فهم و شــعور ربطی به مدرک
تحصیلی ،سن و سال و محلی که آدما
زندگی می کنــن و جایــگاه و مقام و
شهرتشون نداره!نه ؟!
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ش از این هتل نبودند ()2
ساختمان های زیبا که پی 
هتل دترویت فاندیشن -شهر دترویت ایالت میشیگان آمریکا:هتل دترویت فاندیشن که پیش از این یک ایستگاه آتشنشانی بوده
است ،یکی از مولفههای تغییر شکل فعلی شهر است .هتل چندین نوع مراسم را برگزار میکند ،رستورانی شیک دارد و اقامتگاههایی لوکس
در آن در نظر گرفت ه شده ؛ اما همیشه جای گرم و نرمی برای استراحت نبوده است .هتل دترویت فاندیشن در ابتدا مکانی بود که مردم هنگام
ل شده است؛ اما اجزایی
دیدن شعلههای بزرگ آتش با آن تماس میگرفتند .این مکان تماما از یک ایستگاه آتشنشانی به یک هتل تبدی 
از گذشته هنوز در آن دیده میشوند .برای مثال در اتاق وسایل رستوران میتوانید درهای قدیمی ایستگاه آتشنشانی سابق را ببینید.
هتل ایس ال ای – لسآنجلس ،ایالت کالیفرنیا :هتل ایس ال ای که ( )Ace LAقبال سالن تئاتر بوده است ،در قلب منطقه تئاتری
 Broadwayواقعشده و سابقا با نام ســالن تئاتر هنرمندان متحد یا همان یونایتد آرتسیتز ،شناخته میشد .البته این روزها هم سالن
تئاتری (با پرده قدیمی صحنه نمایش) در هتل فعالیت دارد که در دهه  20میالدی به عنوان ســینما فعالیت میکرده اســت و اکنون
بهصورت یک محل اجرای تئاتر بازسازیشــده و ورودیهای آن روبه روی یکدیگر قرارگرفتهاند .همچنین در سالن هتل یک مجموعه
عکس هنری از اجراهای تئاتر به نمایش درآمده و خروجی آن نیز شبیه به دکوراسیون بیرونی سالن تئاتر است.دکوراسیون ظریفی روی
این سالن تئاتر س ه طبقه انجا م شده است؛ سالنی که تا  1600نفر ظرفیت دارد و برنامههایی همچون موسیقی زنده ،سخنرانی و ...در آن
اجرا میشود.
هتل اولد بانک -شهر آکسفورد کشور انگلیس:هتل اولد بانک که در خیابان مشهور «های استریت» شهر آکسفورد قرارگرفته است،
ش از این بهعنوان بانک فعالیت داشته است .شــاید مالکان جدید این مکان در گاو صندوق بانک یک گونی پول پیدا کردهاند ،چراکه
پی 
ل شده و مهمانان آن میتوانند نماهای بینظیری از نقاط برجست ه این
امروزه بانک سابق به یک اقامتگاه پنج ستاره لوکس با  43اتاق تبدی 
شهر زیبا مانند کتابخانه بادلیان و ساختمان رادکلیف کمرای دانشگاه آکسفورد را از اتاقهای خود ببینند.
درواقع مکان هتل تاریخ کهنی دارد که به حوالی سال  1200میالدی برمیگردد؛ در آن زمان این ملک متعلق به یک کلیسا بوده است و
تا سال  1700بهعنوان بانک مورداستفاده قرار نگرفت.

خبر

کتاب
ایستاده ام
فاطمه هاشمی با انتشار این عکس نوشت :دلتنگ خاطرات خیلی سال پیش،
خیلی# ...پرواز_ ۵۷سریالی که سال  ۱۳۷۲تولید شد با یک گروه بی نظیر...

آزیتا ترکاشوند و کمند امیرسلیمانی در نشست خبری گاندو

آزیتا ترکاشــوند با انتشار این
عکس نوشت :نشست خبری
سریال گاندو ،این سریال هم
تمام شد ،امیدوارم مورد پسند
واقع شده باشه.

«ایستادهام» عنوان کتابی است که به بیان خاطراتهادی صدقی
از واحد اطالعات و عملیات در مبارزات با ضدانقالب در جنگلهای
گیالن پرداخته و خاطرات هشت سال جنگ او را بیان میکند که با
قلم حسین گلدوست و تحقیق محمدعلی زمانیان در  ۲۴۸صفحه
مصور توسط انتشارات روایت فتح به چاپ رسیده و راهی بازار نشر
شده است.
در بخشی از این کتاب می خوانیم :آنقدر دویدم که از نفس افتادم
و دقیقا به خط اصلی دشمن برخوردم .یک سرباز عراقی نگهبانی
میداد و وقتی رسیدم پشــتش به من بود .خودم را انداختم داخل
کانال ،چشــم از او برنمیداشتم.نفسم که چاق شد فکر کردم حاال
چکار کنم .خوشبختانه بولدوزری صدمتر آن طرف تر کار میکرد
و باعث شــده بود نگهبانها صدای دویدن و پریدن ما را نشنوند و
تمرکزشان کمتر شــود .دو نفر دیگر تیم ما داخل کانالهای دیگر
رفته بودند و با همدیگر هیچ ارتباطی نداشــتیم.فقط یک نفرمان
دوربین داشت که در این شــرایط چندان به دردبخور نبود .خودم
را به دیواره کانال چسباندم ،چون سایه بود نگهبان من را نمیدید.
با خونسردی تمام باالی سرم راه میرفت.هرگز فکر نمیکردند ما
تا اینجا آمده باشــیم .آنقدر به من نزدیک بود که جزئیات لباس و
صورتش را میدیدم...

سکههای والیتعهدی امام رضا(ع)
رونمایی شد
همزمان بادهه مبارک کرامت ،شانزدهمین برنامه «سهشنبههای
فرهنگی» با رونمایی و معرفی سکههای والیتعهدی امام رضا(ع)
برگزار شــد.در این جلسه که واقفان ســکههای والیتعهدی نیز
حضور داشتند ،حجتاالسالم سیدجالل حسینی رییس سازمان
کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ضمن تبیین
جایگاه امامت ،نقش امام رضا(ع) را در تاســیس و حراست از اصل
دین و تعمیق و گســترش قلمروی جغرافیایی دین تشریح کرد.
وی همچنین در ادامه از افتتاح اولین موزه نمایشــگاه مناسبتی و
موضوعی آستان قدس رضوی در سالروز والدت امام رضا(ع) خبر
داد.حسینی با اشاره به حوزه کهن خراسان بزرگ ،مشاهیر علمای
شیعه با اولویت علمای مدفون در حرم مطهر رضوی را اولین موضوع
این موزه نمایشگاهی عنوان کرد و گفت :در این نمایشگاه دستنویس
علما ،اسناد ،اجازات ،اجتهادات و زندگی نامه آنها به نمایش گذاشته
خواهد شــد .رییس ســازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد
آستان قدس رضوی همچنین از رایزنیهای انجام شده برای ایجاد
تفاهمنامه با کتابخانههای معتبر دنیا خبر داد و آن را زمینهســاز
معرفی فرهنگ اصیل ایرانی اســامی در قالب گنجینههای
رضوی عنوان کرد.

یادداشت
هدیه دادن کینه ها را از دل می برد
کوروش شجاعی
امام رضا(ع) می فرمایند « :دوســتی با مردم نیمی از عقل
است» این سخن امام مهربانی ها همچون دیگر فرمایشات
ایشــان چراغ راهی اســت برای زندگی بهتــر مردمان به
خصوص در ایــن زمان که بســیاری از فضایــل اخالقی و
خصلتهای نیکــو آن چنان که باید در کــردار برخی از ما
ظهور و بروز شایسته و بایسته ندارد .پس چه بجا و پسندیده
است که هریک از ما به عنوان عضوی از جامعه الاقل روزها
و دهه هــا و اوقاتی را صــرف همت گماردن بیشــتر برای
دستیابی به مکارم اخالقی و صفات نیک گفتاری و رفتاری
کنیم .دهه کرامت یکی از ایامی اســت که به برکت والدت
کریمه اهل بیت حضــرت فاطمه معصومــه (س) و میالد
سراســر نور و برکت امام رئوف می توانیم با تأسی به سیره
اهل بیت علیهم السالم ،گام های موثری در پیمودن طریق
معرفت و هدایت و رســیدن به ســعادت برداریم و کیست
که نداند این طریق جز با تمســک به ســبک زندگی نبوی
و علوی پیمودنی نیست .ســبک زندگی سیره و روشی که
رضای الهی و سعادت و کمال آدمی سرآغاز و سرانجام بس
خجسته آن است.
دهه کرامت ،فرصت مغتنمی است برای غور و تفکر بیشتر
در زندگی و سیره نبی مکرم اسالم ،ائمه معصومین به ویژه
امام رضا (ع) و بهره جستن از گفتار و رفتار این حجج الهی
در زندگی فردی و اجتماعی و تمرین زندگی کریمانه ،آغاز
این نوشته با سخن گوهر بار ولی نعمتمان آغاز شد که اگر
تنها به همین یک نغز گفتار حکیمانه حضرتش گوش جان
می سپردیم و عمل می کردیم چه بسیار مسائل و مشکالتی
که امروز اساسا به وجود نمی آمد یا بسیار زود حل می شد و
به گره های کور و ناگشودنی بدل نمی گشت.
حضرت ثامن الحجج در نغــز گفتار حکیمانــه دیگری به
پیروی از جد گران قدرش حضرت محمد مصطفی (ص) می
فرمایند :اکمل المومنین ایماناً احسنهم خلقاً «ایمان مومنی
کامل تر است که خوش خلق تر باشد» و حسن خلق و اخالق
نیکو چه گرانبها اکسیری است که در زندگی فردی و جمعی
معجزه ها می کند و آیا خــوش خلقی بن مایه ای جز ایمان
خداوندی و دوستی خلق خدا دارد.
همانان که امام رضا علیه السالم دوستی با ایشان را نیمی از
عقل برشمردند ،پس هان ای ما مسلمانان و ارادتمندان اهل
بیت چرا خوش خویی ســکه رایج گفتار و رفتار خیلی از ما
نیست؟ چرا لبخند صادقانه زینت بخش چهره های بسیاری
از ما نیست؟ چرا بســیاری از ما در کوچک ترین نامالیمات
و اتفاقات خود را به کوره و جهنم بددهانی ،زشــت گویی و
بدخلقی و داد و فریاد می اندازیم؟! چرا برخی از ما حتی با
خانواده و قوم و خویش خود زبان نرم و شیرین و دل پسند
و شوق آفرین نداریم؟ آیا دهه کرامت فرصتی مغتنم برای
تمرین خوش خلقی با دوست و فامیل و همسایه و همشهری
و هموطن و بنی آدم نیست؟ پس تا هستیم فرصت زندگی
داریم در ســایه امام رئوف  ،در خوش خلقی در مهربانی با
مردم در یاری رســاندن به همنوع در بخشــیدن این و آن
بکوشــیم و هرچه می توانیم در ذهن فرزند و اهل و عیال و
خانواده و همسایه و مردم کوچه و بازار از خود خاطره خوش
به جا بگذاریم و مگر ارادت و محبت و مودت اهل بیت (ع)
جز با شبیه شدن به ایشان میسر شود؟
دهه کرامت ،بهانه ای اســت نیکو برای معرفــت افزایی از
اقیانوس بی کران علم و دانش ائمه معصومین و تالش برای
تبعیت از سیره این بزرگواران با هدف رسیدن به زندگی امن
و آرام و چشیدن حالوت عشــق و بندگی و شیرین کردن
کام بندگان خدا از مهربانی ها و یاری هایی که می توانیم و
گاه از سر غفلت انجام نمی دهیم .ببینیم و بشنویم که امام
مهربانی ها چگونه از هدیــه دادن و معجزه هدیه ،حکیمانه
ســخن می رانند آنجا که می فرمایند«:هدیه دادن کینه ها
را از دل می برد»
آیا هر یک از ما با هدیه دادن یک کتاب  ،یک شاخه گل و...
نمی توانیم گل از گل خانواده و دوســت و فامیل و همکار
و همســایه باز کنیم؟!آیا همت بــر مهربانی ،خوش خلقی،
دستگیری ،صله رحم ،گره گشــایی از کار مردمان راه های
ممکن و بس ســهل الوصول برای تمرین و زندگی کریمانه
نیست؟!اگر به خصوص در ایام این چنینی دست افتاده ای
را بگیریم،مشــکلی از بندگان خدا را حل کنیم ،در رسیدن
زوج جوانی به یکدیگر همتی کنیم ،قرض مقروض آبروداری
را ادا کنیم ،دست مهری بر سر یتیمی بکشیم ،خانه ویران
سیل زدگان را به قدر و توانمان آباد کنیم ،جلوی طالق و از
هم پاشیدگی یک زندگی را بگیریم ،سری به خانه سالمندان
و سرای شیرخوارگان یتیم و بی سرپرســت بزنیم و چراغ
مهری در خانه ای روشن کنیم و هزاران خیر و خیرخواهی
دیگر...اینها همه نشانه یاری و خیرخواهی گام برداشتن در
مسیر پیامبر عظیم الشأن اســام و اهل بیت معصومین و
ولی نعمتمان امام رئوف نیست؟کالم را با سخن حکیمانه
دیگری از عالم آل محمد به سرانجام می رسانم که کالمی
برتر از کالم این حجج بالغه الهی وجود ندارد.
راس طاعة ا ...الصبر و الرضا باشد که در چنین مسیری گام
برداریم و زندگی کریمانه سرمشق هر روز زندگی ما باشد.

