در نشست خبری بررسی راهکارها و روشهای نوین بازاریابی و برندینگ و
رشد کسب و کارهای صنعت دکوراسیون داخلی ساختمان مطرح شد:

مراودات ایران با دنیا در صنعت ساختمان  0/6درصد است
از آنجایی که طراحی و چیدمان مناســب منزل و محل کار ،یکی از مهمترین

فاکتورهای سبک زندگی دنیای امروز محسوب میشود ،طراحی دکوراسیون

داخلی ،یکی از مهمترین تجارتهای روز دنیا به شــمار میرود که با توجه به ساخت و سازهای
متنوعی مانند منازل ،بیمارستانها ،ادارات ،هتلها و...

صفحه 8
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اصفهان در محدوده سبز مصرف است؛ اما بازگشت به عادت اسراف کارانه قبل  ،ورق را برمی گرداند؛
احترام به عقاید هم؛
امروز می خواهیم قبول کنیم که
قرار نیست همه مثل هم فکر کنیم
پس به حرف های متفاوتی
که می شنویم ،گوش میکنیم!

هشدار خاموشی در شهر

3

عکس  :تابناک

گالری گذار
تذکار
 ۲۱تیر الی  ۱۱مرداد

پس از سال ها مطالبه شهروندان؛

آخرین بازمانده کارخانه های
درون شهری ،منتقل شد

8

هفته سوم رقابتهای لیگ برتر فوتسال؛

تیمهای اصفهانی در اندیشه
کسب اولین پیروزی

6

حاشیههای یک سفر غیر منتظره؛

مانور «ظریف»
در خاک آمریکا

میدان جوانان سابق (مستند)
کارگردان:مینا اکبری
سیتی سنتر اصفهان

نمایش کمدی داغـونـا
کارگردان :رادمهر کشانی
 25الی  30تیر
آمفی تئاتر سیتی سنتر اصفهان

دو ماه از شروع موج آلودگی هوای اصفهان میگذرد؛ اما حتی یک روز هم آمار شفاف و درستی از میزان آالیندهها به مردم ارائه نشده است؛

آمارهای غبارگرفته!

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی

(اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد امالک اجاری):
مهلت ارائه الکترونیکی اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال  97و پرداخت مالیات مربوطه
از طریق سامانه www.tax.gov.irحداکثر تا پایان تیر ماه سال جاری است.
 1526مرکز ارتباط مردمی

 021-35019ستاد خبری دفتر مرکزی حراست

(روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان)

م الف533159:

5

2

2

فضای مجازی

عکس تازه امیر قطر
خبرساز شد
شــیخ خلیفه بن حمد عکسی از برادرش ،امیر
قطر در صفحه خود در فضای مجازی منتشــر
کرده که توجه فعاالن را به خــود جلب کرده
است .این عکس ،امیر قطر را در یک رستوران
نشان میدهد ،البته مکان این رستوران یا تاریخ
گرفتن این عکس مشــخص نیســت .فعاالن
در فضای مجازی واکنش گســتردهای به این
عکس نشان دادهاند ،برخی گفتهاند این عکس
در رستوران باتیســیری والری در مرکز لندن
گرفته شده است.

پیشنهاد سردبیر:

کاهش تعهدات از روی لجاجت نیست
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پیشخوان

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور:

استانی شدن انتخابات از دستور کار مجلس خارج شد
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت :موضوع
استانی شدن انتخابات مجلس به دلیل ایرادات اساسی و مبنایی
شورای نگهبان از دستور کار کمیسیون خارج شد .اصغر سلیمی
تصریح کرد :در جریان بررســی موارد اعاده شده شورای نگهبان
در خصوص طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای
اسالمی ،مواد مربوط به اســتانی شدن انتخابات به دلیل ایرادات

اساسی و مبنایی شورای نگهبان و عدم امکان اصالح آن ،از دستور
کار کمیسیون خارج شــد .وی در خصوص مواد حذف شده این
طرح افزود :مواردی چون عدم امکان شرکت نمایندگانی با سابقه
 ۳دوره متوالی نمایندگی در انتخابات و تعیین حوزههای انتخابیه
اصلی و فرعــی و همچنین محدوده جغرافیایــی آنها جزو موارد
حذف شده این طرح است .ســخنگوی کمیسیون شوراها و امور

ناکارآمدی دولت ،ادعایی
نارواست

داخلی کشور گفت :شورای نگهبان شبههای در خصوص چگونگی
رای مردم و محاســبه آرا به نمایندگان مســتقل و فهرستهای
انتخاباتی داشــت که با اصالحی که انجام گرفت ،مقرر شد؛ رای
دهندگان صرفا میتوانند یا به افراد رای دهند و یا به فهرستهای
انتخاباتی .وی افزود :هر یک رای به فهرست نیز به منزله احتساب
یک رای برای نامزدهای فهرست حوزه انتخابیه مربوط خواهد بود.

 1/3میلیارد را چه کسی
برد؟
کدخدایــی 88 ،و باقی
قضایا
ســینه چاکان برجام از
یــادآوری ســالگرد برجام
خجالت کشیدند

حاشیههای یک سفر غیر منتظره؛

مانور «ظریف» در خاک آمریکا
علیرضا کریمیان

کافه سیاست
با حکم رهبر معظم انقالب صورت گرفت؛

انتصاب عضو فقهای شورای
نگهبان

حضرت آیــتا ...خامنهای ،رهبــر معظم انقالب
اسالمی در احکامی جداگانه سه عضو جدید فقهای
شورای نگهبان را منصوب کردند .حضرت آیت ا...
خامنهای در احکام جداگانهای آقایان آیتا ...یزدی
و آیتا ...آملیالریجانی را با توجه به پایان یافتن
دوره عضویت آنان در شورای نگهبان ،مجددا برای
یک دوره جدید بهعنوان عضو فقهای این شــورا
منصوب کردند .رهبر انقالب اسالمی همچنین در
حکم دیگری ،حجتاالسالم والمسلمین اعرافی را
به جای مرحوم آیت ا ...مومن به عضویت فقهای
شورای نگهبان منصوب کردند.

طرح تشکیل سازمان پدافند
غیرعامل اعالم وصول شد
علی اصغر یوسف نژاد ،عضو هیئت رییسه مجلس
شورای اسالمی در جلسه علنی روز گذشته موارد
اعالم وصولی در جلسه علنی مجلس را قرائت کرد.
براین اساس ،طرح تشکیل ســازمان پدافند غیر
عامل کشور ،اصالح الیحه موافقت نامه بین دولت
جمهوری اسالمی ایران و کمیسیون اقتصادی و
اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان
ملل متحد درباره توسعه مدیریت اطالعات بالیا و
همچنین سوال ملی زهرا سعیدی و شهباز حسن
پور ،نمایندگان مبارکه و ســیرجان از وزیر علوم
درباره عدم توجه به ارتقای کیفی اساسی و ضعف
در امور رفاهی و معیشتی کارکنان و دانشجویان و
اساتید وزارت علوم اعالم وصول شد.

«ابطحی» و «کامران»
کاندیدای عضویت در
کمیسیون امنیت ملی
حســن کامران ،نماینده اصفهــان و محمدجواد
ابطحی ،نماینــده خمینیشــهر تقاضای تغییر
کمیسیونهای خود برای عضویت در کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را داشتهاند.
محمدجواد ابطحی اظهار داشت :با توجه به اینکه
شــنیده میشــود کاظم جاللی قرار است سفیر
ایران در روسیه شــود و همچنین با توجه به فوت
نابهنــگام نماینده مردم نطنــز ،دو نفر از اعضای
کمیسیون امنیت کم خواهند شد .ابطحی ادامه
داد :شنیده میشود حسن کامران نماینده مردم
اصفهان نیز تقاضای عضویت در کمیسیون امنیت
را مطرح کرده اســت .وی خاطرنشان کرد :البته
پیشنهاد بنده با موافقت رییس کمیسیون امنیت
مواجه شده؛ اما قطعی شــدن آن منوط به طرح
پیشنهاد بنده در کمیسیون آموزش از سوی رییس
کمیسیون و رای اعضاست.

نشست وزرای خارجه اروپا با
هدف کاهش تنشها با ایران
رسانههای انگلیسی از ســفر وزیر خارجه این
کشور به بروکسل برای شرکت در نشست وزرای
خارجه اروپا بــا هدف حفظ برجــام و کاهش
تنشها با ایران خبر دادهانــد .جرمی هانت در
بروکسل در نشست وزرای خارجه اروپا شرکت
کرد تا حمایت کشــورهای اروپایی امضاکننده
برجام را درباره ایران به دســت آورد .براساس
این گزارش ،دیدار وی پس از آن انجام میشود
که جرمی هانت پیشنهاد رفع توقیف نفتکش
حامل نفت ایران در تنگه جبل الطارق را در ازای
دریافت تضمین برای عدم اعزام این نفتکش به
سوریه ارائه کرده است.

ســفر ظریف به آمریکا ،حضوری اســتراتژیک در
خاک آمریکاســت .وزیر امور خارجه کشورمان در
حالی برای شرکت در نشست شــورای اقتصادی و
اجتماعی ســازمان ملل متحد ،جلسه سطح باالی
وزیران در مورد اهداف توسعه پایدار برای مسائلی که
شامل تنازع ،گرسنگی ،برابری جنسیتی و تغییرات
اقلیمی راهی نیویورک شــد که هنوز موضع رسمی
دولت آمریــکا در مورد صدور ویــزای هیئت ایرانی
مشخص نبود.
«استیون منوشــین» وزیر خزانه داری آمریکا سوم
تیر ماه پس از تحریمهای جدید دولت ترامپ علیه
ایــران از تصمیم آمریکا برای قــرار دادن ظریف در
فهرست تحریمها خبر داد و اعالم کرد که این اقدام به
زودی صورت میگیرد ،چند روز پس از آن ظریف در
پاسخ به سوال خبرنگاران در این باره ،گفت« :هنوز
تحریمی علیه بنده اعمال نشده است .در تحریمهایی
که اعالم شد نام بنده در آن نیست ،اما قرار دادن نام
مقام معظم رهبری و افراد وابسته به دفتر ایشان در
فهرست تحریمها نشانگر این واقعیت است که کامال با
موازین بین المللی نه تنها ناآشنا بلکه مقررات و قواعد
رفتاری بین کشــورها را نمیدانند و کامال با اسالم
بیگانه هستند و روابط بین مرجعیت و پیروان شان را
نمیدانند و چه بسا بسیاری از مردم آمریکا را به لحاظ
اجرای وظایف دینیشان در مضیقه قرار میدهند».
برخی می گویند ظریف با هــدف رایزنی با مقامات

را میتوان مانور تبلیغاتی
دولتی ایــاالت متحده به
آمریکا رفته است و برخی
ایــران در خــاک آمریکا
به رغم صدور ویزا برای ظریف
دیگر هدف از این ســفر را
دانست .در حالی که ظریف
و همراهانش؛ اما آنها با
بــرآورد احتمــال تحریم
در بدو ورود بــه آمریکا از
محدودیت تردد در نیویورک
مقامــات ایران از ســوی
منزوی بودن دولت ترامپ
مواجه خواهند بود
سخن گفت ،پمپئو در یک
دولت آمریــکا میدانند.
مصاحبه تلفنی با واشنگتن
حرف و حدیثها پیرامون
پســت اعالم کرد به رغم صدور ویــزا برای ظریف و
احتمال ممنوعیت ورود محمد جواد ظریف به خاک
همراهانش؛ اما آنها بــا محدودیت تردد در نیویورک
آمریکا ،زیرکانه بودن زمانبندی این سفر را آشکارتر
مواجه خواهند بود .پمپئو ،اســتدالل کرده اســت
میکند اینکه دولت آمریکا مجبور به پاسخگویی در
چون دیپلماتهــای آمریکایی در اطــراف تهران
برابر چگونگی ورود وی به خاک آمریکا شــده است

بین الملل
ترددی ندارند ،بنابراین هیــچ دلیلی نمیبینیم که
دیپلماتهای ایرانی آزادانه در اطراف شهر نیویورک
تردد کنند .این رفتار کامال مناسب است که ما به وزیر
امور خارجه ایــران و هیئت او تمام حقوقی که تحت
توافق ســازمان ملل متحد دارند را اعطا کنیم؛ اما نه
چیزی بیش از آن .این محدودیت تردد البته به معنای
این نیســت که او امکان مصاحبه با خبرگزاریها و
رســانهها و حتی برگزاری نشستهای دانشجویی و
سیاسی را نخواهد داشــت بلکه تنها باید افراد برای
مالقات با او به محل اقامتش بیایند.
اقدام آمریکا از ســوی «ســی ان ان» به بازگشایی
احتمالی درهای مذاکره تعبیر شــده است ،رویترز
هم ایــن کار مقامات آمریکا را یک عقب نشــینی از
تحریمهای عجیب و غیر کارآمد توصیف کرده است.
رویترز در ادامه گفته :تحریم ظریــف از این جهت
غیرعادی است که تالش های آمریکا برای حل و فصل
تنشها با تهران را از طریق دیپلماسی با مشکل مواجه
میکند .محمد جواد ظریف طی سالهای ریاست بر
وزارت امور خارجه با وجــود تمامی انتقادات اما در
جبهه رسانهای و بازی در زمین افکار عمومی آمریکاو
جهان در جهت احقاق حق ایــران خوب عمل کرده
است .حضور ظریف در خاک آمریکا در شرایط فعلی
به نوعی مانور سیاسی ایران در برابر فشار آمریکاییها
بوده است آن هم در شرایطی که آمریکاییها تقریبا
تمام راهها و حربههــای خود علیه ایــران را به کار
گرفتهاند؛ اما هنوز نتوانستهاند ایرانیها را برای شروع
مذاکرات متقاعد کنند.

ادعای گرفتن آپارتمان توسط نمایندگان تایید نشد

توافق «پوتین» با ترامپ و نتانیاهو علیه ایران

سخنگوی هیئت رییســه مجلس گفت :دو نفر از نمایندگان در دوره فعلی مجلس شورای اسالمی ،از برخی وزرا
درخواست دریافت آپارتمان کرده بودند .اسدا ...عباسی درباره اظهارات ابوترابی ،نماینده نجف آباد درباره اهدای
آپارتمان در ازای انصراف از اســتیضاح وزرا توضیحاتی وجود دارد .وی افزود :این موضوع در جلسه هیئت رییسه
بررسی و اعالم شد که چنین موضوعی صحت ندارد .سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی ادامه داد :دو
نفر از نمایندگان در دوره فعلی مجلس شورای اسالمی ،از برخی وزرا درخواست دریافت آپارتمان داده بودند که این
نماینده آن را به موضوع انصراف از استیضاح ربط داده بود؛ لذا هیئت رییسه این مسئله را تکذیب میکند .عباسی
تصریح کرد :برخی از همکاران ما در مجلس از شهرستان به تهران آمده و مستأجر هستند بنابراین درخواست داده
بودند که اگر واحدهای خالی با قیمت مناسب و کارشناسی شده وجود دارد را خریداری کنند؛ اما این واحدها قیمت
مناسب نداشت و تنها مسکنهای مهر موجود بود که آن هم برای نمایندگان مناسب نبود.

العربی الجدید نوشــت :در حالی که ایران درگیر یک رویارویی منطقهای با ایاالت متحده است و با تمام توان
در برابر جبروت دولت بزرگ آمریکا ایستاده و از تمام امکانات داخلی و ابزارهای بین المللی برای جلوگیری از
وقوع جنگ ویران کننده استفاده میکند ،موضع گیری روسیه که وجود ایران در سوریه را تهدید میکند ،باعث
غافلگیری تهران شده است .در اواخر ژوئن گذشته ،نشست بی سابقهای بین مستشاران امنیت ملی از آمریکا،
روسیه و اسراییل ،با میزبانی نتانیاهو و تحت عنوان «اخراج ایران از سوریه» برگزار شد .کمی بعد ،دولت عبری
به  13پایگاه ایرانی در سوریه حمله کرد و روزنامه یدیعوت احرونوت این حمله را از حیث شدت ،مساحت و زمان
بندی ،متفاوت از حمالت پیشین دانست .در حالی که هآرتص این حمالت را نتیجه تفاهمهای صورت گرفته در
نشست اخیر بین مسئوالن آمریکا ،روسیه و اسراییل ،محسوب کرد .ایران به تدریج متوجه مسامحت روسها
در قبال حمالت مداوم اسراییل به پایگاههای ایرانی در سوریه شده است.

چهره ها
معاون هماهنگکننده قرارگاه خاتماالنبیا (ص):

ایران برای خرید اس ۴۰۰
هنوز پاسخی نداده است
معاون هماهنگکننده قرارگاه مرکزی خاتماالنبیاء
(ص) گفت :در خصوص خرید سامانه دفاع موشکی
اس  ۴۰۰هنوز از ســوی جمهوری اسالمی ایران
تصمیم نهایی اتخاد نشده است و ما پاسخی به طرف
روس ندادهایم« .علی شــادمانی» ،پیرامون انتشار
شــایعاتی در فضای مجازی پیرامون توافق ایران و
روسیه برای خرید سامانه دفاع موشکی اس ۴۰۰
اظهار کرد :ما برای دفاع از منافع کشــور و انقالب
اســامی ،هر آنچه را که الزم داشــته باشیم تهیه
میکنیم و ترجیح میدهیم که در اولویت نخست،
نیازهایمــان را در داخل تامین کنیــم .وی افزود:
چنانچه نتوانیم در داخل نیازهــای دفاعی خود را
تهیه کنیم یا اینکه مسیر تهیه برای ما طوالنی باشد،
آنگاه از کشورهای هم پیمان و دوست این تجهیزات
را میگیریم .معاون هماهنگکننده قرارگاه مرکزی
خاتماالنبیاء (ص) خاطرنشــان کرد :طبیعی است
که اگر تصمیمی در این حوزه گرفته شــود حتما
اقدام خواهیم کــرد ،ولی هنــوز تصمیمی گرفته
نشده است.
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

صادق زیباکالم
تحلیلگر مسائل سیاسی:

نوبخت
کلیگویی میکند

جبهه پایداری مثل«استالین»
به عرصه سیاسی نگاه میکند
تحلیلگر مسائل سیاسی گفت :جریان تندروی
جبهه پایداری کاری ندارد چه کسی اصالح طلب،
اصولگرا ،اعتدالی ،لیبرال یا ملی گراست ،آنها مثل
استالین به عرصه سیاسی نگاه میکنند و معتقدند
«کسی که با ما نیست دشــمن ماست» .صادق
زیباکالم تاکید کرد :فراموش نکنیم مهر و کفشی
که در قم به سر و سوی آقای علی الریجانی پرتاب
شــد ،اصالح طلبان ،ملی مذهبیها و لیبرالها
نزدند بلکه تندروهای مدعی اصولگرایی این کار را
کردند .وی با بیان اینکه از علی الریجانی اصولگراتر
نمیتوان پیدا کرد ،افزود :آن روز مهر و کفش به
علی الریجانی کوبیده شد تا به او بگویند چون با
«ما نیستی دشمن ما هستی» .اصولگرایان میانه
رو هم تالش دارند جذابیت صندوق رای را حفظ
کنند و هم مانع قدرت گیــری دوباره تندروهای
جبهه پایداری شــوند؛ اما نمیدانم چقدر این
تالش در نهایت نتیجه بخش خواهد بود.

zayanderoud8108@gmail.com

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس بــا بیان اینکه
دولت عزم و توان الزم برای اصالح ساختار اقتصادی
کشور را ندارد ،گفت :نوبخت در جلسات غیر علنی
فقط کلیگویی میکند و برنامه جدیدی ارائه نکرده
است .علی اکبر کریمی ادامه داد :دولت در جلسه
غیرعلنی فقط کلی گویی کرد و راهکارهای عملی
برای اصالح ساختار اقتصاد کشور ارائه نداد .دولت
باید تکلیف خودش را با مسائل ساختاری بودجه و
اقتصاد کشور روشن کند .در حالی که رهبر انقالب
بر لزوم اصالح ساختار اقتصاد کشور تاکید داشتند،
دولت نیز برای تهیه طرحی در این خصوص چهار
ماه وقت گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت :اگر
اصالحات ساختاری تغییری در عدد و رقم بودجه
ایجاد میکند دولت بایــد الیحه متمم بودجه را به
مجلس ارائه کند .کلی گویی فایدهای ندارد دولت
باید راهکارهایی برای اعمال ساختارهای اقتصادی
ارائه کند و بــرای اصالح بودجه نیــز الیحه متمم
ارائه دهد.
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کمالوندی
معاون سازمان انرژی اتمی:

کاهش تعهدات
از روی لجاجت نیست
معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت:
آنچه ایران در راســتای ارتقای توان هستهای
انجام میدهد در چارچوب برجام اســت و این
حق برای طرف دیگر وجود دارد که در تعهداتش
تجدیدنظر کند .بهروز کمالوندی ادامه داد :آنچه
جمهوری اسالمی ایران در راستای ارتقای توان
هستهای انجام میدهد در چارچوب برجام است
و عنوان شده اگر طرف مقابل تعهدات خودش
را انجام ندهد ،این حق برای طرف دیگر وجود
دارد که در تعهدات خودش تجدید نظر کند .وی
درباره اقدامات ایران تصریح کرد :این اقدامات
از روی لجاجت نیســت برای این اســت که به
دیپلماسی فرصتی داده شود تا طرف مقابل به
خودش بیاید و وظایفش را انجام دهد و اگر هم
اروپاییها و آمریکا نخواهند تعهداتشان را انجام
دهند ،ما نیز با کاهش تعهدات ،در این معامله
یک تعادل ایجاد میکنیم.
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هشدار درباره تالشها برای
براندازی دولت عبدالمهدی
همام حمودی ،رییس مجلس اعالی اسالمی عراق
با صدور بیانیهای ضمن هشــدار نســبت به تالش
برخیها برای براندازی دولــت عادل عبدالمهدی،
نخستوزیر این کشــور اظهار کرد :هرگونه تالشی
برای براندازی دولت یک توطئه محسوب میشود
که ثبات عراق را متزلزل میکند و سرانجام چنین
تالشی در ســایه اکثریت پارلمان که تداوم فعالیت
این دولت را تایید میکند ،شکست خواهد بود .وی
افزود :دولت عادل عبدالمهدی از حمایت مردمی و
پارلمانی گستردهای برخوردار است.

همدستی سازمان اطالعات
بحرین با القاعده
برنامه «آنچه پنهان است بزرگتر است» از یک
طرح محرمانه که ســازمان اطالعات بحرین در
سال  ۲۰۰۳با سرکردگان القاعده برای هدف قرار
دادن مخالفان بحرینی ســازماندهی کرده بود،
پرده برداشــت .در این برنامه اشاره شده که سه
مسئول ســازمان امنیت ملی به دستور مستقیم
حمد بن عیسی آل خلیفه ،پادشاه بحرین در این
طرح دست داشتند .براساس این برنامه ،لیست
ترور شامل رهبران سیاسی اپوزیسیون بحرین و
در رأس آن «عبدالوهاب الحسین» است.

ترامپ در نظرسنجیها
از دموکراتها عقب است
نتایج نظرسنجی جدیدی نشان میدهد ،دونالد
ترامپ از حداقل سه نامزد مطرح دموکرات شامل
جو بایدن ،برنی ســندرز و الیزابــت وارن ،برای
انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۲۰عقبتر است.
سناتور برنی سندرز هم با  ۵۰درصد از ترامپ با
 ۴۳درصد جلوتر است و ســناتور وارن نسبت به
ترامپ  ۴۸درصد به  ۴۳درصد است.

کویت خواستار عذرخواهی
شبکه سعودی «العربیه» شد
معاون وزیر خارجه کویت ضمن محکوم کردن اهانت
مجری شبکه ســعودی العربیه به کویت ،خواستار
عذرخواهی این شبکه شــد .الجارا ...که در حاشیه
جشن روز ملی فرانسه در سفارت این کشور سخن
میگفت ،تصریح کرد که آنچه رخ داد یک اشــتباه
بسیار بزرگ بود و برادران در شبکه العربیه باید سریعا
عذرخواهی کنند چرا که کویت برای حل اختالفات
به وجود آمده در شورای همکاری خلیجفارس تالش
کرده و خواهد کرد .این اظهارات الجارا...پس از آن
بود که «ســاره دندراوی» مجری شــبکه سعودی
العربیه در برنامهای در این شبکه خبری از خبرگزاری
«بلومبرگ» را در خصوص کاهش قیمت مشروبات
الکلی در قطر به منظور جذب بیشتر تماشاچیان جام
جهانی  ۲۰۲۲نقل کــرد و در پایان به حالت کنایه
به تالشهای کویت برای آشتی دادن قطر با چهار
کشور عربی گفت« :منتظر واکنش کویت به این بذل
و بخشش قطر هستیم».

واگذاری امتیار فروش نفت
شرق سوریه به یک صهیونیست
روزنامه لبنانی االخبار اعالم کرد که به ســندی
دست یافته است که شامل نامهای از الهام احمد،
رییس هیئت اجرایی شورای دموکراتیک سوریه
است که به موجب آن تمامی امور مرتبط با فروش
نفت مناطقی که تحت سیطره نیروهای کرد تحت
حمایت آمریکاست به تاجری صهیونیستی به نام
«موتی کاهانا» واگذار شــده است .موتی کاهانا،
رییس انجمن صهیونیستی «عمالیا» است که در
پوشش اقدامات بشر دوستانه جهت آماده سازی
مکانی الزم برای برپایی منطقهای امن در جنوب
سوریه فعالیت میکند تا نقشههای جاسوسی این
رژیم را اجرایی شود.
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اصفهان در محدوده سبز مصرف است اما بازگشت به عادت اسراف کارانه قبل  ،ورق را برمی گرداند

هشدار خاموشی در شهر

کمبود شکر،بزرگترین مشکل
تولیدکنندگان پولک و نبات

قیمت منطقی سیبزمینی
 ۲۵۰۰تا  ۴۰۰۰تومان است
رییس اتحادیه فروشــندگان میوه و ســبزی
گفت :قیمت منطقی ســیبزمینی در ســطح
خردهفروشی و میوهفروشــیهای سطح شهر
نه قیمتهای فعلی؛ بلکه بین  ۲۵۰۰تا ۴۰۰۰
تومان است.

مرضیه محب رسول
میــزان مصرف بــرق و نگرانی از خاموشــیها در
روزهای آینده و بــه خصوص در گرمــای هوایی
که گفته میشــود از مرز  40درجه در بسیاری از
نقاط کشــور خواهد گذشــت ،وجود دارد .تجربه
خاموشیها در سال گذشته برای اصفهان بسیار تلخ
بود .وارد شدن خسارتهای میلیونی به واحدهای
تولیدی و صدها مشکل و معضلی که برای واحدهای
مســکونی و خیابانها به وجود آمد ،نشان داد که
مدیریت صنعت برق میتواند از تبعات بســیاری
در جامعه جلوگیــری کند؛ به خصــوص آنکه در
شرایط اقتصادی فعلی ،هر عامل مضاعف کوچک
و بزرگی میتواند فشــارها بر مردم را چندین برابر
کند .بررسی نقشههای مصرف برق در کشور نشان
میدهد علی رغم گرم شدن هوا در هفتههای اخیر؛
اما میزان مصرف به جز در چند استان و در برخی
از روزها حتی در اغلب نقاط کشــور ،در محدوده
مجاز بوده است.
اصفهان در محدوده سبز مصرف
در اغلب نقشههای پهنه بندی مصرف روزانه برق
کشــور که در هفتههای اخیر به صــورت منظم از
سوی شــرکت توانیر منتشر شده اســت ،اگرچه
کالنشهرهایی مانند مشهد ،تهران و شیراز همواره
در محدوده قرمز مصرف بوده اند؛ اما اصفهان به جز
در یک مورد در پیک متعادل مصرف قرار داشــته
است؛ هر چند در هفتههای اخیر علی رغم متعادل
بودن مصرف برق ،اما خاموشیهایی در سطح شهر
اتفاق افتاده اســت که البته مدیــر دفتر مدیریت
مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان اعالم
کرده که این خاموشیها ناشی از کمبود تولید در
اصفهان نبوده است .بر اساس اعالم مرسل صالحی
از ابتدای تابستان تا کنون ،خاموشی به دلیل کمبود
تولید نداشــتهایم و به دلیل همکاری مردم و وارد
مدار شدن نیروگاههای برقآبی ،مدیریت اضطراری

میــزان در ماههای پیک
بار اتفاق نیفتاده اســت.
وی بــا بیان اینکــه برق
مصرف به یکهزار و ۲۰۰
اگرهر مشترک خانگی
مورد نیاز کشــور در سال
مگاوات در روز میرســد.
مصرف انرژی را  ۲۰درصد
جاری  ۶۲هــزار مگاوات
صالحی با اشاره به اینکه
کاهش دهد ،میتوانیم از
تاکنون حــدود پنج هزار
پیش بینی شــده است،
خاموشیها جلوگیری کنیم
تفاهــم نامــه مدیریت
اظهار کــرد :از این مقدار
حدود  ۸هــزار مگاوات با
مصــرف بــا بخشهای
کمبود تولیــد مواجه بود
صنایع و کشاورزی منعقد
که با توجه به بارشهای ابتدای ســال ۵۰ ،درصد
شدهاســت ،افزود :بر این اســاس ،مقرر شــده در
ساعات پیک مصرف که از ساعت  ۱۱تا  ۱۵است ،با
از ظرفیــت نیروگاههای برق آبی وارد مدار شــد و
کاهش بار از طریق جابه جا کردن روزهای کاری با
چهار هزار مگاوات از این کمبود تولید ،جبران شد.
روز تعطیل ،کاهش ساعات کاری و انجام تعمیرات
وی با بیــان اینکه برای جلوگیری از خاموشــیها
در این ساعات ،خاموشی چاههای کشاورزی در این
نیاز اســت تا چهار هزار مگاوات بــرق باقی مانده
روزانه از طریق مدیریت مصرف تامین شود ،افزود:
ساعات که به ازای آن استفاده از برق در سایر ساعات
از این مقدار ،ســهم اصفهان  ۲۰۰مگاوات اســت،
روز رایگان اســت ،مدیریت مصرف اتفاق افتد .وی
تا خاموشــی نداشته باشــیم .مدیر دفتر مدیریت
اضافه کرد :همچنین بر اســاس تفاهم نامهای که
مصرف شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان
با بخش خصوصی منعقد شده اســت ،در ساعات
اوج مصرف ،دیزل ژنراتورهای این بخش وارد مدار
گفت :در شهر اصفهان در روزهای عادی سال۸۰۰ ،
میشود تا بخشی از کمبود تولید را جبران کند که
مگاوات برق به صورت روزانه مصرف میشود که این

رییس صنف مصنوعات چوبی اصفهان:

اسدا ...کارگر ،رییس اتحادیه فروشندگان میوه و
سبزی در این رابطه گفت :قیمت سیبزمینی که
در هفتهها و ماههای اخیر با نوسان مواجه شده
بود ،در روزهای گذشته مقداری کاهش یافته و
پیشبینی میشود این کاهش قیمت تا رسیدن
به نرخ منطقی ادامه داشته باشد.

احتمال افزایش  ۲۵درصدی
قیمت نان

خبر

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت گفت که سه سناریو برای افزایش قیمت
نان مطرح است .به گفته وی احتمال افزایش ۲۵
درصدی از ســایر گزینهها بیشتر است .عباس
قبادی در ادامه سخنان خود به وجود سه سناریو
برای افزایش قیمت نان نیز اشــاره کرد و افزود:
از سه ســناریو موجود احتمال افزایش قیمت
 ۲۵درصدی نان مورد توافق اســت و در آینده
نزدیک این طرح جهت تاییــد به هیئت دولت
ارائه خواهد شد.

رییس هیئت مدیره انجمن صنفی
کامیونداران:

توزیع الستیک
کامیون در اصفهان
متوقف نشده است

No. 2745 | July 16, 2019 | 8 Pages

زیتون
42,300
تومان

زیتون شور اصالت مدل
معمولی مقدار  700گرم

19,000
تومان

رییس هیئت مدیره انجمن صنفی کامیونداران زرین شهر ،توقف توزیع الستیک سهمیهبندی شده میان کامیونداران
را تکذیب کرد و گفت :خأل و محدودیتی برای توزیع الستیک سهمیهای در استان اصفهان وجود ندارد .این سخنان در
حالی گفته میشود که پیش از این ناصر کاویانی ،رییس اتحادیه کامیونداران البرز از توقف توزیع الستیک سهمیهای بین
رانندگان کامیون خبر داده و گفته بود :این مسئله کامیونداران را با مشکل مواجه کرده است .شهیدی با اشاره به بحث
مشوقهای در نظر گرفته شده برای  18کشتی پهلو گرفته حامل الستیک در بندرامامخمینی ،اظهار کرد :خوشبختانه
شرایط توزیع الستیک در استان اصفهان مطلوب گزارش شده و شکایتی در اینباره به انجمن صنفی کامیونداران ارجاع
داده نشده است.

گـزارش حاکـی اسـت در ایـن بازدیـد ،مهنـدس حمیدرضـا عظیمیـان،
مدیرعامـل فـوالد مبارکـه نیـز بـا اشـاره بـــه افزایـش ظرفیـت انجام
شـده در شـرکت فـوالد امیرکبیـر کاشـان در سـال جدید گفت :طـرح
توسـعه فوالد کاشـان بر اسـاس طـرح جامـع فـوالد مبارکـه  450هـزار
تـن برنامه ریـزی شـده اسـت و بـه زودی بـه تولیـد میرسد.
مدیرعامـل فـوالد مبارکـه گفـت :طرحهای توسـعه فـوالد مبارکـه بـا
نـگاه ملـی و بـا مطالعـه دقیـق ظرفیتهای موجـود در بخشهای مختلف
کشور طراحی شده است که از آن جمله میتوان به توسعههای هرمـزگان،
ســـنگ آهن و گندله سـازی اسـتان خراســـان ،افزایـش ظرفیـت در
اسـتان چهارمحـال و بختیـاری؛ همچنیـن افزایـش ظرفیتهای زیـر
سـقف فـوالد مبارکـه اشـاره کـرد.

زیتون سیاه سبزینه
تک مقدار  700گرم

46,000
تومان

برای نخستین بار در اصفهان انجام شد؛

بومی سازی در فوالد مبارکه ،محصول همبستگی و مایه افتخار است

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

بازار

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت :تولیدات محصول گلخانهای ،مورد استقبال عموم کشاورزان
در استان اصفهان قرار گرفته و استان اصفهان توانسته رتبه سوم کشت گلخانهای کشور را به خود اختصاص دهد.
احمد رضا رییسزاده اظهار داشت :جهاد کشاورزی توانسته با ایجاد گلخانه در  4فصل میوههایی تولید کند که
عمده آن صادر میشود و با رویکرد دولت که ورود به بازار غیرنفتی است ،این کار در اولویت قرار گرفته است .مدیر
باغبانی جهاد کشاورزی استان اصفهان بیان کرد :با توجه به طرح تعادل بخشی آب که توسط شرکت آب منطقهای
استان اعمال و الزام دارد تا قانون را اجرا و برداشتها را محدود کند ،کشاورز باید الزاما راهنمایی شود تا به کشت
گلخانهای روی بیاورد .وی تصریح کرد :انواع میوههای سردسیری و گرمسیری قابل کشت در گلخانه وجود دارد
که تا  2دهه گذشته امکان وجود میوهها در غیر فصل خود وجود نداشته است .وی افزود :انواع صیفیجات و گل و
گیاه سنتی در آنها کشت میشود که درکمتر از  200هکتاراز این گلخانهها ،گل کشت میشود.

رییس هیئت عامل ایمیدرو :

خداداد غریب پور ،رییس هئیت عامل ایمیدرو در جریان بازدید از شرکت
فوالد امیرکبیر کاشـــــان گفـــــت :بومی سازی نیازمندیهای فوالد
مبارکه در این شرکت ،محصول همبستگی است که باعث افتخار است.
وی افزود :در شـرایط تحریـــم ،بیش ازپیش به این همبسـتگی ،اعتماد
عمومـی و در کنـــار هم بودن که به واقـع ســـرمایه اجتماعی اسـت،
نیازمندیم .معـــاون وزیـر صنعـت ،معـدن و تجـــارت در ادامـه ضمن
قدردانی از توسعههای انجام شده و رشد اقتصـــادی شـــرکت فـوالد
امیرکبیـر کاشـان گفـت :ایـن شـرکت نشـــان داد کـه بـا اعتمـاد بـه
نیـروی انسـانی کارآمـد و همبسـتگی ،میتوان به توسـعه پایـدار دسـت
یافـــت .طرحهای توسـعه فـوالد مبارکـه بـا نـــگاه ملـی و بـا مطالعـه
دقیـــق ظرفیتهای استانهای کشــور برنامه ریزی شده است .ایـــن

این قانون با ایجاد مشوق های جدید مالیاتی،
شرایط جدیدی را برای مودیان نظام مالیاتی
فراهم کرده است .ساماندهی معافیت های
مالیاتی ،منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی
در بخش اشــخاص حقیقی ،افزایش سقف
ممنوع الخروجی ،حذف مالیات علی الراس و
یکسان سازی مالیات حقوق کارکنان دولت
و بخش خصوصی ،از مهمترین رویکردهای
حاکم بر قانون مالیات های مســتقیم است
که به منظور تشــویق فعاالن اقتصادی به
پرداخت مالیات ،ایجاد انگیزه کســب و کار
و هدفمندســازی معافیت های مالیاتی به
تصویب رسیده اســت .هر چند در کنار این
محورها ،برخی از بندها و مواد این قانون(مثل
تبصره ماده  )97به منظور اجرای طرح جامع
مالیاتی به قانون مالیات های مستقیم الحاق
شده که این بخش از قانون ،ضمن آنکه گذار
نظام مالیاتی از سیســتم سنتی به سیستم
نوین را فراهم می سازد ،امکان ارائه خدمات
قابل مالحظه ای را به مودیان مالیاتی در قالب
نظام مالیات الکترونیکی به وجود می آورد؛
در نتیجه با افزایش مشارکت و رضایت مندی
مودیان در اثر مکانیزاســیون نظام مالیاتی،
در نهایت خوداظهــاری و تمکین داوطلبانه
مودیان افزایش یافته و در حقیقت ،مودیان
مالیاتی به پرداخت مالیات ترغیب و تشویق
می شوند.
براســاس مفاد ماده  132این قانون ،درآمد
ناشی از سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی
و معدنی به مدت پنج سال مشمول نرخ صفر
مالیاتی میشود و اگر این سرمایهگذاری در
شهرکهای صنعتی انجام شود ،این مدت به
هفت سال افزایش مییابد.

استان اصفهان ،رتبه سوم کشت گلخانهای
را در کشور به خود اختصاص داد

تصور غلطی در مورد دکوراسیون ساخت ایران وجود دارد
رییس صنف مصنوعات چوبی اصفهان گفت :شرایط به وجود آمده در طی دو سال اخیر ،باعث شد تا واردات
کاالهای لوکس خارجی به کشور بسیار کاهش یابد و فضا برای تولیدکنندگان داخلی تا حدی برای عرض اندام
و نشان دادن کیفیت محصوالت ایرانی باز شود .محمد شادمند اظهار کرد :در حال حاضر ،تصور غلطی که در
سالهای قبل در خصوص کیفیت کاالی ایرانی و خصوصا در بخش دکوراسیون داخلی وجود داشته ،همچنان
وجود دارد و به دلیل عدم فرهنگسازی مناسب و عدم آگاهی جامعه مخاطبان از کیفیت و رقابتپذیری جنس
ایرانی ،همچنان شاهد اقبال مردم به اجناس خارجی هستیم .رییس صنف مصنوعات چوبی اصفهان در ادامه
افزود :در همین استان اصفهان ،تولیدات بسیار با کیفیتی در صنعت تزئینات داخلی منازل صورت میپذیرد
که اغلب این محصوالت توان رقابت با نمونه خارجی را داشته و بازار صادراتی در اختیار دارند .وی همچنین
اذعان داشت :برخی از متقاضیان خرید کاال هنوز نمیدانند که کیفیت محصوالت ایرانی در چه حد است.

پیش بینی شده روزانه  ۵۵مگاوات برق از این طریق
تامین شود.
با خیال راحت برق مصرف نکنیم
سال گذشــته اعالم شد خاموشــی و کمبود برق
به دلیــل کمبود بارشهــا رخ داده اســت .انتظار
میرفت امسال با شــدت بارشهای بهاری ،تولید
برق زیادترباشــد و در نتیجه خاموشــی نداشته
باشــیم؛ اما آنگونه کــه رضا اردکانیــان وزیر نیرو
هفته گذشته اعالم کرد نباید خیال مردم از لحاظ
برق راحت باشــد؛ چرا که در مصرف ،صرفه جویی
نمیکنند .اردکانیان گفته که امسال ممکن است
 ۴۰۰۰مگاوات افزایش مصرف غیر متعارف برق به
دلیل خاطرجمعی مردم اتفــاق بیفتد .وی افزود:
مردم اگر به عادت اســرافکارانه قبــل بازگردند،
با مشــکل مواجه خواهیم شــد .در همین زمینه
مدیر دفتــر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق
شهرســتان اصفهان هم نســبت بــه افزایش غیر
متعارف مصرف و خطر بروز خاموشی هشدار داده
است .صالحی با بیان اینکه  ۳۶درصد برق اصفهان
در مصارف خانگی مصرف میشــود ،گفت :سهم
مصارف خانگی  ۳۶درصد و سهم صنعت از مصرف
برق  ۲۷درصد اســت؛ بنابراین مردم نقش بسزایی
در مدیریت مصرف ایفا میکننــد .صالحی افزود:
از مردم انتظار داریم در رونــد مدیریت مصرف ما
را یاری دهند ،کولرهای آبــی را روی دور کند قرار
داده و کولرهای گازی را در  ۲۵درجه تنظیم کنند،
همچنین از نور طبیعی استفاده کنند و استفاده از
لوازم برقی پرمصرف را به ساعات غیر پیک موکول
کنند تا بتوانیم شبکه توزیع برق را پایدار نگه داشته
و خاموشی نداشته باشــیم .وی اضافه کرد :اگرهر
مشترک خانگی مصرف انرژی را  ۲۰درصد کاهش
دهد ،میتوانیم از خاموشــیها جلوگیری کنیم،
چنانچه مردم ایــن کار را انجام ندهند ،اصفهان در
اولویت خاموشیها قرار گرفته و بهمنظور مدیریت
اضطراری برق ،خاموشی خواهیم داشت.

رویکرد نظام مالیاتی در
حمایت از رونق تولید()2

اجرای طرح نظر سنجی هوشمند از مشترکین شرکت
گاز در استان اصفهان
برای نخســتین بار ،طرح نظر سنجی هوشــمند از مشترکین شــرکت گاز در اســتان اصفهان انجام
شــد .رییس روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اصفهان گفت :طرح ســنجش میزان رضایتمندی
مشترکین این شــرکت برای نخســتین بار به صورت کامال الکترونیکی اجرا شد .سید حسن موسوی
با اشــاره به اینکه یکی از اهداف اصلی شــرکت گاز اســتان اصفهان ،افزایش رضایتمندی مشترکین
اســت ،اظهار کرد :مشترکین به عنوان ســرمایه اصلی این شــرکت هستند و توســعه کمی و کیفی
خدمات ،همواره دغدغه این شــرکت اســت .وی ادامه داد :در این طرح نظرســنجی کــه به صورت
کامال الکترونیکــی و در یک زمانبندی مشــخص با محوریــت واحد روابط عمومی انجــام میگیرد،
مشــترکین میتوانند عدد  ۱را به ســامانه پیام کوتاه به شــماره  ۱۰۰۰۶۱۹۴ارســال کنند تا از این
طریق لینک فرم نظرســنجی برای آنها ارســال شــده و پس از آن بتوانند وارد ســامانه شده و نقطه
نظرات خود را در خصوص نحوه دریافت خدمات ارائه کنند .ســخنگوی شــرکت گاز استان اصفهان
گفت :مشــترکین همچنین میتوانند با مراجعه به وب ســایت شرکت گاز اســتان اصفهان به آدرس
( )www.nigc-isfahan.irنیز وارد بخش نظرسنجی شده و نســبت به تکمیل فرمهایی که برای
این طرح در نظر گرفته شــده اســت ،اقدام کنند .وی هدف از انجام طرح نظرسنجی را سنجش میزان
رضایتمندی مشترکین از عملکرد و خدمات شرکت گاز استان اصفهان ،شناسایی نیازها و اولویت بندی
آنها در حوزه خدمات گازرسانی ،بررسی نقاط قوت و قابل بهبود سازمان ،هرچه بهتر شدن تصمیم گیری
مدیران در خصوص نحوه«ارائه خدمات» ،با استفاده ازیک مکانیزم علمی و منطقی دانست .موسوی بیان
داشت :مشترکین محترمی که دراین نظر سنجی شرکت میکنند میتوانند با ثبت شماره همراه خود در
قرعه کشی این طرح نیز شرکت کرده واز جوایز نفیسی بهره مند شوند.
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زیتون پرورده سبز دشت
مقدار  1000گرم

تاکسی اپس

معرفی اپلیکیشن مالی

کافه اقتصاد

رییس اتحادیه تولیدکننــدگان پولک و نبات
اصفهان با بیــان اینکه کمبود شــکر همچنان
بزر گترین معضل تولیدپولک و نبات اســت،
گفت :شکر دولتی و شکر آزاد ،هیچ کدام کفاف
تولیدکنندگان را نمیدهد .علیرضا شــیروانی
پیرامون مشکالت کارگران کارگاههای تولیدی
اظهــار داشــت :کارگاهها با ظرفیــت کمتری
مشغول بهکار هستند تا موجب بیکاری کارگران
نشوند ،هر چند که این موضوع نیز موجب ایجاد
فشــارهای مختلف بر تولیدکنندگان میشود؛
البته زمانی کــه درآمد کمتر اســت به مراتب
نمیتوان حقوق کارگــران را تامین کرد؛ چون
با صد درصد ظرفیــت کار نمیکنند .وی افزود:
ظرفیتهای تولیــدی کارگاههــای بزرگ ما
حدودا  100الی  150تن اســت کــه با  25تا
 30کارگر کار میکنند و ایــن مفروض بر این
اســت که ما میتوانیم فقط  20الی  30تن بار
به کارگاهها بدهیــم و مابقی مواد اولیه به عهده
خود کارگاههاست که هیچ کدام از نرخهای آزاد
و دولتی ،کفاف آنها را نمیدهد .رییس اتحادیه
تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهان بیان کرد:
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان ،هر بار
به میزان  10الی  15روز ســهمیه شکر تولیدی
کارگاهها را تامین میکند.

3



تاکســی اپس یکی از جذاب ترین
اپهای موبایلی برای مدیریت درآمد
و هزینه است .این اپ به صورت بسیار
ســاده مدیریت دخل وخــرج را به
بهترین وجه برای شما انجام میدهد.
این برنامه به گونه ای طراحی شده تا
مطابق با سلیقه خود تاریخ ها و اعداد
را وارد کنیــد همچنین در هرجایی
که نیاز به ورود اعداد است ،ماشین
حساب کارآمدی طراحی شده تا به
سادگی عملیات ریاضی را انجام دهید.

4

چهره ها
فرماندار آران و بیدگل:

سرمایهگذاری در ورزش به رفع
مشکالت اجتماعی منجر میشود
آران و بیدگل
فرماندار آران و بیدگل در مراسم
افتتاحیه باشگاه کشتی فاتح خیبر ،اظهار کرد :اعتیاد
به ورزش در سطح جامعه نیاز امروز جامعه است و اگر
دیروز در این حوزه بیشتر فعالیت میکردیم شاهد
جامعه پویاتری بودیم .اســماعیل بایبوردی افزود:
توجه به ورزش از خواستههای بحق مردم است و باید
دولت در این زمینــه در کنار خیــران در امور زیر
ساختی ورزش فعالیت بیشتری انجام دهد ،آران و
بیدگل مهد تالش خیران دلســوزی است که برای
پیشــرفت کشــور کارهای بزرگی انجام دادهاند.
فرماندار آران و بیدگل گفــت :جامعهای که در آن
ورزش کردن جزو فرهنگ مردمش نباشــد جامعه
پویایــی نخواهد بــود و هر چه در ورزش بیشــتر
سرمایهگذاری کنیم ،مجبور نخواهیم بود برای رفع
مشــکالت اجتماعی دنبال دلیل و مدرک بگردیم.
همچنین ابوذر فردنژاد ،رییس اداره ورزش و جوانان
آران و بیدگل ،گفت :توسعه و رشد ورزش در میان
آحاد جامعه از اهداف مهــم وزارت ورزش و حتی
سیاستهای نظام اسالمی است.

شهردار کاشان:

پردیس بزرگ فرهنگی کاشان
به بهره برداری میرسد
شهردار کاشان ضمن اشاره به
کاشان
آغاز ســاخت پردیس بزرگ فرهنگی شهرســتان
کاشان در آیندهای نزدیک اظهار داشت :طبق پیش
بینیهای صورت گرفته این پردیس بزرگ فرهنگی
با اعتباری بالغ بر  ۱۰میلیارد تومان به بهره برداری
میرسد و طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته نیمه
نخست ســال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
سعید ابریشــمی راد با بیان اینکه خیابان کارگر و
مناطق منتهی به آن یکی از موارد هدف بازآفرینی
شهری شهرداری کاشان بوده است ،افزود :پردیس
بزرگ فرهنگی کاشان در مساحت پنج هزار و ۲۰۰
متر شــامل آمفیتئاتر با ظرفیت  ۳۵۰نفر ،پالتوی
 ۲۰۰نفره ،گالری ،نمایشگاه ،کافه کتاب ،کتابخانه،
البراتوار زبان ،مکانی برای تمام رشــتههای هنری،
کالسهای آموزشی و کارگاهی ،انواع فضاهای هنری
و  ...به بهره برداری میرسد .شهردار کاشان ،احداث
این پردیس در محدوده خیابــان کارگر را موجب
ارتقای فرهنگی فضای پیرامونی آن دانست و ابراز
داشــت :پروژه پردیس بزرگ فرهنگی کاشان در
تحول سطح کیفی کالبدی محدوده خیابان کارگر
کاشان نقش بسزایی دارد و قادر است توسعه همه
جانبه را رقم بزند.

پیشنهاد سردبیر:
پردیس بزرگ فرهنگی کاشان به بهره برداری میرسد
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مسئول واحد بیماری شبکه بهداشت گلپایگان مطرح کرد:

اخبار

شناسایی بیش از  ۷هزار بیمار مبتال به فشارخون باال در گلپایگان
مسئول واحد بیماری شبکه بهداشت گلپایگان
گلپایگان
گفت :بیش از هفت هزار و  ۱۵۰نفر بیمار مبتال به فشارخون در
شهرستان شناسایی شدند.
محســن اکبری اظهار کرد :طــرح ملی کنترل فشــارخون از
 ۱۷اردیبهشــت تا  ۱۵تیرماه در  ۲۳خانه بهداشــت ۱۵ ،مرکز
بهداشت ،بیمارستان امام حسین (ع) و  ۱۰ایستگاه ثابت و سیار

در شهرهای گلپایگان ،گوگد و گلشهر اجرا شد .وی با بیان اینکه
از  ۵۵هزار نفر جمعیت باالی  ۳۰سال شهرستان  ۴۷هزار و ۸۵۰
نفر در طرح ملی سنجش فشارخون شرکت کردند ،عنوان کرد:
 ۸۷درصد جمعیت هدف در این طرح غربالگری شدند .مسئول
واحد بیماری شبکه بهداشت گلپایگان تصریح کرد :در این طرح
بیش از هفت هزار و  ۱۵۰نفر مبتال به فشــارخون باال شناسایی

شــدند .اکبری تاکید کرد :راه شناســایی بیماری فشــارخون
غربالگری است و افراد باالی  ۳۰سال باید حداقل در طول سال
یک نوبت برای سنجش فشارخون خود اقدام کنند.
وی تصریح کــرد :در گلپایگان ســالیانه  ۴۰۰مرگ ناشــی از
بیماریهای قلبــی رخ میدهد که عامل اصلی آن فشــارخون
باالست.

سرپرست شعبه تامین اجتماعی اردستان:

 64درصد جمعیت اردستان تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی هستند
رییــس اداره تاميــن
علی دهقانان زواره
اجتماعــي شهرســتان
اردســتان گفت :در مجموع بيمه شدگان اصلي و
تبعــي تامين اجتماعــي در اردســتان  64درصد
جمعيــت اين شهرســتان را شــامل مي شــوند.
سرپرســت شــعبه تامین اجتماعی اردســتان در
گفت و گو با خبرنگاران به مناســبت هفته تامین
اجتماعی اظهار کرد :تعداد  24500نفر بیمه شده
اصلی و تبعی و  3500نفر مســتمری بگیر اصلی و
تبعی از خدمات این شعبه برخوردار هستند .علیرضا
تاجر زاده افزود :امسال ،ســال توسعه خدمات غیر
حضوری تامیــن اجتماعی نامیده شــده و تحول
عظیمی در این حوزه صــورت گرفت .خدمات غیر
حضوری از  4مــورد به  40مــورد افزایش یافت و
پیشبینی شده که تا  200خدمت را شامل شود .وی
اضافه کرد :هر عضو باید الزاما یک حساب کاربری
دریافت کرده باشد و در غیر این صورت باید به سایت
تامین اجتماعــی مراجعه و رمــز را دریافت کند،
همچنین احکام مطالباتی کارفرمایان به ایمیل آنها
ارسال و بازرسیها به صورت الکترونیکی نیز انجام
می شود.
سرپرست تامین اجتماعی اردستان با اشاره به قانون
بخشــودگی جرائم کارفرمایان گفت :کار فرمایان
تا تاریخ  13شهریور ماه ســال جاری فرصت دارند
جهت برخورداری از این قانون به این واحد مراجعه و
پیگیر کار باشند .تاجرزاده افزود :تاکنون  90کارگاه
مراجعه کرده 82،کارگاه مشمول بخشودگی شده و
 8کارگاه هم مشمول واقع نشد .کارفرمایانی که قبال
فرم پر کرده ولی موفق به انجام تعهد خود نشدهاند
میتوانند مجددا مراجعه کننــد .وی در خصوص

مفاد آراء
 4/172آگهی مفاد آراء «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند
رسمی» هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک اردستان
آراء که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد
و امالک اردستان صادر گردیده ودر اجرای ماده  3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ی
 15روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی
که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا
به اداره ثبت اسناد و امالک اردستان تســلیم و رسید اخذ نمایند واز تاريخ تسليم اعتراض
به اداره ثبت ظرف يك ماه مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و
گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به ثبت اردستان تسليم نمايند،در اين صورت اقدامات
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت.در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی
واصل نگردد و یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،
ثبت اردستان مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید .ضمن ًا صدور سند مالکیت مانع
ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
 -1رای شــماره  139860302032000029مورخ  1398/4/18خانم لیال یزدی فرزند
حیدر ششدانگ یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از مزرعه گل و مل پالک ثبتی 54
اصلی علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت  338متر مربع انتقال رسمی از
آقای حیدر یزدی گل و ملی مالک رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول1398/04/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/05/09 :
م الف 529581 :خیر اهلل عصاری رئیس اداره ثبت اسناد وامالک اردستان
حصر وراثت
 4/174آقای محسن موحدی دارای شناسنامه شماره  69به شرح دادخواست به کالسه
 188/98از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که
شــادروان فالمرز موحدی به شناســنامه  67در تاریخ  1396/8/27اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ســه فرزند ذکور به نام
های -1 :حسین موحدی ،ش.ش  45متولد  -2 ،1357/3/2حسنعلی موحدی ،ش.ش 10
متولد  -3 ، 1350/1/5محسن موحدی ،ش.ش  69متولد  1358/6/30و دو فرزند اناث به
نام های -1 :سمیه موحدی ،ش.ش  74متولد  -2 ،1361/2/20سهیال موحدی ،ش.ش
 3741متولد  1346/6/1و همسر دائمی نامبرده به نام جمیله اصالنی ،ش.ش  13متولد
 1323/8/2و غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد .اینک با انجام تشریفات مقدماتی
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و
اال گواهی صادر خواهد شد .م الف 528590 :شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف
شهرستان فریدونشهر( 173کلمه 2 ،کادر)
حصر وراثت
 4/175خانم سیده گل طال جعفری دارای شناســنامه شماره  1163به شرح دادخواست
به کالســه  186/98از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان سید یاور طهماسبی به شناســنامه  15در تاریخ  1398/3/16اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو فرزند
ذکور به نام های -1:سید محمد طهماسبی ،ش.ش  -2 ،1120199141سید محمدرضا
طهماسبی ،ش.ش  1120256275و دو فرزند اناث به نام های -1 :سیده زهرا طهماسبی،
ش.ش  -2 ،1120152828ســیده زهره طهماســبی ،ش.ش  1120114179و یک
همســر دائمی به نام ســیده گل طال جعفری ،ش.ش  1163و غیــر از نامبردگان فوق
وارث دیگری ندارد .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه
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بیمه بیکاری گفت :در سال  1387برای تعداد 140
نفر خدمات بیمه بیکاری ارائه شده و  13نفر نیز از
قبل از بیمه بیکاری اســتفاده میکردند .در حال
حاضر  239نفرخانم خانه دار بیمه شده اند و خرید
خدمت سربازی نیز انجام میشود .سرپرست تامین
اجتماعی اردستان افزود :تعداد  1700نفر مستمری
بگیر بالغ بــر  27میلیارد ریال مســتمری دریافت
میکنند و ماهیانه  20نفر به آنها اضافه میشــود.
گفتنی است؛ در این نشســت هریک از پرسنل در
زمینه وظایف سازمانی خود گزارش دادند.
 240مرکز مشــاوره تخصصــی و غیر
تخصصی در سطح استان وجود دارد
معاون پیشــگیری اداره کل بهزیســتی اســتان

آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ
نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 528587 :شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر(163
کلمه 2 ،کادر)
ابالغ تعیین وقت افراز
 4/173نظر به اینکه آقای علیرضا خان عراقی روغنی احدی از مالکین مشاعی ششدانگ
قطعه زمین معروف باغ اورده به شماره پالک  2056فرعی از شماره  -52اصلی واقع در
وشوشــاد جزء بخش  9حوزه ثبتی شهرســتان نطنز خواهان افراز سهام خود به طرفیت
خواندگان سایر مالکین مشــاعی پالک مرقوم (فاطمه وشــاق -حسین وشاق -اقدس
بکایی -رضوان خانم وشاق -شــوکت وشاق -حبیب اله وشــاق -مریم وشاق -بتول
وشاق -مریم یحیایی زاده) نموده اند و اعالم نموده اند که از خواندگان آدرسی در دست
ندارند لذا طبق ماده  3آیین نامه افراز و فروش امالک مشاع مصوب آذر ماه سال  1357به
خواندگان ابالغ می گردد که در روز شنبه مورخه  10صبح تاریخ  1398/5/19جهت انجام
خواسته خواهان در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند بدیهی است عدم حضور مانع از
رسیدگی و اقدامات قانونی نخواهد بود .مالف 528853 :عباسعلی عمرانی رئیس ثبت
اسناد و امالک نطنز ( 147کلمه 1 ،کادر)
مزایده اموال غیرمنقول
 4/169اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص
پرونده اجرایی کالسه  980019ج 3/له آقای کامران صرافان و علیه  -1عزت اله شرافت
 -2احمد اردستانی  -3محسن متقی مبنی بر فروش پالک های ثبتی 452/90/452/91
بخش  16اصفهان و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ  98/5/19ساعت
 10/30صبح در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق  18جهت
فروش شــش دانگ ملکی به پالک ثبتی شماره فوق با مشــخصات مندرج در نظریه
کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی طرفین که بر حســب قولنامه به محکوم علیه
فروخته و اکنون در تصرف مالکانه  /اســتیجاری مستاجر دارد می باشد توسط کارشناس
رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده است و نظریه وی مصون از تعرض طرفین
واقع گردیده برگزار نماید .طالبین خرید می توانند ظرف  5روز قبل از جلســه مزایده به
نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن  10درصد بها به صورت
نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت
نمایند .پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود .هزینه های اجرایی برعهده
محکوم علیه می باشــد و مابقی ثمن را ظرف حداکثر یک مــاه پرداخت واال ده درصد
واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد .آدرس ملک :اصفهان خ امیر کبیر مجاور بانک ملت
ساختمان نمایندگی ایران خودرو دیزل سابق (گاراژ صرافان) ،اوصاف ملک مورد مزایده:
 -1ملک مورد نظر دارای دو سند ششدانگ تجمیعی به شماره پالک های ثبتی  90و 91
فرعی از  452اصلی بخش  16ثبت اصفهان بوده که هر کدام شامل  4575متر مربع عرصه
و در مجموع  9150متر مربع عرصه می باشد .به اســتناد توافق مورخ  87/11/16آقای
کامران صرافان مقدار دو دانگ مشاع از کل ششدانگ دو پالک تجمیعی را به آقای عزت
اله شرافت فروخته که تحت شماره ثبتی  100374به تاریخ  88/6/26در دفتر  378صفحه
 332منتقل شده است .سهم آقای کامران صرافان طبق دو سند تک برگ به تاریخ صدور
 97/6/21به میزان چهار دانگ مشاع از ششدانگ پالک های  452/90به شماره سریال
 / 321651الف  97و  452/91به شماره سریال  / 321650الف  97صادر شده است -2 .با
توجه به استعالم انجام شده از شــهرداری منطقه  12به شماره  12/97/ 627368مورخ
 97/8/10ملک مذکور دارای کاربری صنعتــی و کارگاهی غیر مزاحم بوده و ابعاد عرصه
دو پالک تجمیعی  91/5 * 100متر و در کل  950متر مربع بوده و کل زیربنای اعیانی به
مساحت  2845/95متر مربع و با قدمت حدود  50سال و دارای انشعاب برق  3فاز ،آب ،گاز
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اصفهان در حاشیه دیدار از خانوادههای مددجویان
بهزیستی در گفت وگو با خبرنگاران افزود :در حال
حاضر  240مرکز مشاوره تخصصی و غیر تخصصی
در ســطح اســتان فعالیت می کنند و توانستهاند
خدمات خوبی به مراجعان ارائه دهند.
محمد ســعید محمدی ابراز کــرد :همچنین برای
درمان اعتیاد مرکزهای درمان سرپایی وجود دارد
که با تحویل متادون ،به معتادان بهبود یافته خدمت
میکنند .وی اضافه کرد :مراکز توانمند سازی مردان
و زنان نیز ایجادشده و طی دوره زمانی سه ماهه به
افراد خدمات ارائه میکنند.
معاون پیشــگیری بهزیســتی اســتان اصفهان از
پرداخت  60درصد وام اشتغالزایی به افراد بهبود

یافته در اردستان خبرداد و افزود :در این ارتباط به
 70نفر بهبود یافته وام اشتغالزایی پرداخت شده
است .محمدی اضافه کرد :تعداد  132واحد مسکن
حمایتی در سطح اســتان به مددجویان بهزیستی
واگذارشــده که  18واحد آن در اردستان بوده در
مجموع مبلغ  6میلیارد ریــال آن کمک بال عوض
بوده است.
وی ادامه داد :برای اولین بار در کشــور و اســتان
طرح «مانا» اجرایی شده که کار مشارکتی ،مهارت
آمــوزی ،پیشــگیری و توانمند ســازی را اجرایی
میکند.
معاون پیشگیری بهزیســتی استان اصفهان اضافه
کرد :سه معاونت پیشــگیری ،توانبخشی ،حمایتی
و اشــتغالزایی در این ســازمان وجود دارد که هر
کدام در راستای شــرح وظایف خود به مدد جویان
خدمات میدهند و باال بردن مهارت زندگی ،ارتقای
ســطح زندگی در اولویت کار قــرار دارد .محمدی
گفت :در طرح اشتغال مددجویان و بهبود یافتگان
به  122نفردر اردســتان مبلغ  23میلیارد و 750
میلیون ریال پرداخت شده و در حوزه توانبخشی نیز
کمکهایی ارائه شده است.
وی افزود :در ســه حوزه مشــارکت ،توانبخشی و
پیشــگیری کارهای خوبی برای مدد جویان انجام
شــده ،در بحث اعتیاد هم اقدامات زیادی صورت
گرفته اســت همچنیــن در مقوله آمــوزش برای
خانوادهها ،کالسهای زیادی برگزار شــده است.
شهرستان اردستان در حوزه اجتماعی  300خانوار و
در حوزه توانبخشی  1160نفر را تحت پوشش دارد.
قابل ذکر است که در این بازدید از چند محل کار و
منزل مددجویان بازدید به عمل آمد.

و به شرح ذیل می باشد :الف -تعداد سه واحد تجاری همکف به مساحت کل  528/25متر
مربع به صورت مغازه و دفتر فروش در قسمت جنوب ملک مجاور خیابان امیر کبیر بوده
که سقف آهن و آجر ،کف سرامیک و موزائیک ،دیوار گچ ،پنجره پروفیل فلزی می باشد.
توضیح اینکه یک واحد تجاری به مساحت حدود  80متر مربع در مجاورت درب ورودی
گاراژ توسط آقای شرافت اجاره داده شده که بدنه آن دیوار کوب و شیشه سکوریت ،کف
سرامیک و سقف درپوش می باشد و همچنین سرقفلی یک واحد تجاری به مساحت حدود
 84متر مربع به انضمام  42متر مربع بالکن تجاری به صورت نیم طبقه در سال  93توسط
آقای کامران صرافان به آقای اردستانی واگذار شده که کف سرامیک با ورودی درب شیشه
سکوریت می باشد .ب -تعداد یک واحد انباری تجاری در همکف به مساحت  121/7متر
مربع ،ج -یک واحد سوله صنعتی جهت تعمیرگاه در همکف به مساحت  1767متر مربع
در ضلع شرقی ملک ،شامل سوله تعمیرگاه با دهانه  30متر و ارتفاع کناری  8متر در  9قاب
فلزی با سقف شیروانی ،کف سیمان و بدنه دیوار آجری و اتاق تعمیرگاه در قسمت شمال
سوله ،انبار لوازم ،رختکن در دو طبقه ،نمازخانه و سرویس بهداشتی در زیر سقف سوله در
جنوب غربی ،سوله احداث شده است .د -یک واحد دفتر کار اداری در طبقه فوقانی تجاری
همکف به مســاحت  343/5مترمربع به انضمام  22/4متر مربــع بالکن به صورت پیش
آمدگی در طبقه اول ،کف ســرامیک و موزائیک ،دیوارها با اندود گچ و سقف آهن و آجر
می باشــد .هـ -یک واحد ســرایداری با زیربنای  70متر مربع در مجاورت درب ورودی
و قســمت جنوب غربی ملک ،شــامل اتاق نگهبانی و اســتراحت ،آبدارخانه و سرویس
بهداشتی می باشد .ح -در ضلع شــمالی زمین فضایی با سقف ایرانیت به مساحت حدود
 90متر مربع جهت پارکینگ خودروهای ســواری ،ط -اطراف ملک از سه طرف با دیوار
آجری محصور شده و ضلع جنوبی آن (ســمت خیابان) به صورت دیواره و نرده با پروفیل
آهنی اجرا شده و محوطه سازی شــامل باغچه ،جدول کاری ،کانال دفع آبهای سطحی
و معابر و کف سازی ها با بتن و آسفالت پوشــش داده شده ،نظریه کارشناسی :با توجه به
موارد فوق ،موقعیت محل ،مساحت عرصه و اعیان ،نوع بنا ،قدمت ساختمان و فرسودگی
ساختمان و سایر عوامل موثر در ارزیابی ،ارزش کل ملک تجمیعی (شامل عرصه و اعیانی
هر دو پالک) در مجموع برابر  175/060/000/000ریال (معادل هفده میلیارد و پانصد و
شش میلیون تومان) ارزیابی می گردد .مطابق استعالم انجام شده آقای کامران صرافان
مالک چهار دانگ هر کدام از پالک های فوق و عزت اله شرافت مالک دو دانگ هر کدام
از پالکها می باشد و وفق ماده  10آئین نامه فروش امالک مشاع وجوه حاصل از فروش
پس از کسر هزینه عملیات اجرایی به نسبت ســهم هر یک از مالکین تقسیم می گردد.
مالف 483120:اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان ( 903کلمه 9 ،کادر)
ابالغ ماده  87آئين نامه اجرا
 4/176بدینوســیله به خانم حيمنه ايوبي فرزند غالم متولد  1322 / 10 / 11به شــماره
ملي  2371391824به شــماره شناســنامه  1258كه طبق آدرس مندرجه درتقاضانامه
صدوراجرائيه واجرائيه صادره توسط دفترخانه تنظيم كننده سند ازدواج به آدرس  :شهرضا
خيابان پاسداران (پانصددســتگاه ) خيابان بيست متري پالك  3جديد منزل رستمي مي
باشدكه بنا به گزارش مأموراداره پست امكان ابالغ واقعي اخطاريه به شما وجود نداشته
اســت ابالغ می گردد در موضوع پرونده اجرائي به شــماره بايگاني  ( 9700219له تيانا
سيماني وعليه وراث مرحوم ابراهيم رســتمي دوندلو ) بدينوسيله طبق ماده  87آئين نامه
اجرابه شما اخطارميگرددتمامت ششدانگ پالك ثبتي شــماره  2 / 5998واقع در فضل
آباد بخش يك ثبتي شــهرضا ملكي مورث شــما مرحوم ابراهيم رستمي دوندلو درقبال
طلب بستانكار وحق االجرا بازداشــت گرديد لذا از هرگونه انتقال اعم از رسمي يا عادي
خودداري نمائيد كه ازدرجه اعتبارساقط ميباشــد  .اين آگهي يك نوبت دريكي ازروزنامه
هاي كثيراالنتشارچاپ اصفهان درج و منتشرميگردد .م الف 526128 :سيد اسداله
موسوي رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرضا ( 167کلمه 2 ،کادر)
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تقدیر وزیر ارشاد
از جشنواره ملی آه و آهو
کاشان
دبیر یازدهمین جشنواره ملی آه
و آهو در آیین اختتامیه این جشنواره از دریافت لوح
تقدیر وزیر ارشاد و نشان خادم نمونه فرهنگ رضوی
در جشنواره بین المللی امام رضا (ع) به عنوان خادم
نمونه فرهنگ رضوی خبــر داد و گفت :این مقام و
افتخار وی بــه عنوان خادم فرهنگی در موسســه
خادمین حضرت (ع) در کاشان متعلق به همه مردم
دارالمومنین کاشان است .روح ا...توکلی ،با تقدیر از
تمامی عوامل اجرایی جشنواره در  ۱۱شب برگزاری
آن به ویژه  ۳۰۰نیروی جــوان و نوجوان زن و مرد
افزود :شــاخصه فرهنگی ،تاثیرگذار و جذاب این
جشــنواره برگــزاری همایشهــای تخصصی با
موضوعات مناســب و مورد نیاز روز جامعه بود .به
گفته وی ،یازدهمین جشنواره ملی فرهنگی هنری
آه و آهو با بیش از یکصد آیتم از برنامههای فرهنگی،
هنری و مذهبی و نگاه مهندسی فرهنگی در قالب ۸
همایش تخصصی شامل جشــن کودکان رضوی،
همایش بزرگداشــت مقام امامــزادگان ،همایش
شــمس الشــموس ،همایش خانــواده ایرانی با
معیارهای رضــوی ،همایــش انتظــار ،همایش
مهرورزی ،همایش باب الجواد (ع) و همایش طب
رضوی از  ۱۳تا  ۲۳تیرماه برگزار شد.

کسب گواهینامه دوستدار
سالمند برای آزمایشگاه دهاقان
دهاقان
مدیر شبکه بهداشت و درمان
دهاقــان از بازســازی آزمایشــگاه مرکزی این
شهرســتان خبر داد و گفت :اقدامات الزم برای
کسب گواهینامه دوستدار سالمند برای این واحد
آزمایشگاهی انجام شده است .حشمتا ...ثالثی
اظهار کرد :آزمایشگاه مرکزی این شهرستان از
واحدهای بهداشــتی اســت که هر روز بیش از
یکصد نفر از شــهروندان برای انجام آزمایشات
مختلف به آن مراجعه میکنند .وی با بیان اینکه
زیرساخت فیزیکی ،تجهیزاتی و نیروی انسانی این
آزمایشــگاه ارتقا یافته اســت ،عنوان کرد :این
مجموعه یکی از آزمایشگاههای برتر استان است
که طرح بازســازی طبقه همکف آن آغاز شده و
امیدواریم به زودی به پایان برسد.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدمات کشاورزی و طیور و دام و آبزیان
زرد طال کویر اردستان شرکت ســهامی خاص به شماره ثبت  441و
شناسه ملی 10260092396
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/04/13تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اردستان به نشانی استان اصفهان  ،شهرستان
اردستان  ،بخش مرکزی  ،شهر اردستان ،محله شهرک پنجاه دستگاه  ،خیابان (فرهنگ)،
کوچه الله شرقی  ،پالک  ، 16طبقه همکف کدپستی  8381839181تغییر یافت و ماده
مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان ()526491
آگهی تغییرات شرکت سوگماد طرح سپاهان سهامی خاص به شماره
ثبت  41685و شناسه ملی 10260594195
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1398/04/10تصمیمات ذیل اتخاذ
شــد  :نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
مجید محمدرضایی کد ملــی 1287114921ـ مرضیه ثالثی کد ملی 1289160694ـ
علی محمدرضایی کد ملی  1282744771محمود اسکندری کد ملی  1291137491به
عنوان بازرس اصلی  -راضیه ثالثی کد ملی  4723603034به عنوان بازرس علی البدل
برای مدت یکسال انتخاب شدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان ()525653

آگهی تغییرات شرکت آریا ساخت ارگ سهامی خاص به شماره ثبت
 829و شناسه ملی 14002770978
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/01/22تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت ماده  2اساسنامه اضافه گردید:
راه اندازی ،ساخت و ساز و بهره برداری از مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی.
ثبت موضوع فعالیت به شرح مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد و
در صورت لزوم پس از کسب مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح امکانپذیر می باشد.
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری اردستان ()524353

آگهــی تغییــرات شــرکت ســوگماد طــرح
سپاهان ســهامی خاص به شــماره ثبت 41685
و شناسه ملی 10260594195
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1398/04/10تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :مرضیه ثالثی به شــماره ملی 1289160694به
ســمت رئیس هیئت مدیره  -علی محمدرضایی به شماره ملی
1282744771به ســمت نایــب رئیس هیئت مدیــره  -مجید
محمدرضایی به شماره ملی  1287114921به سمت مدیر عامل و
عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند .کلیه اسناد و اوراق
بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها
و عقوداســامی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر
می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان ()525655
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پیشنهاد سردبیر:
حجاج از حمل داروهای ممنوعه خودداری کنند
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ناجا

دو ماه از شروع موج آلودگی هوای اصفهان میگذرد؛ اما حتی یک روز هم آمار شفاف و درستی از میزان آالیندهها به مردم ارائه نشده است؛

آمارهای غبارگرفته!

فرمانده پلیس فرودگاههای استان:

حجاج از حمل داروهای
ممنوعه خودداری کنند

فرمانده پلیس فرودگاههای اســتان اصفهان گفت:
لیست داروهای ممنوعه از طریق سایت سازمان حج
و زیارت و پلیس اعالم شده و در فرودگاه نیز از طریق
توزیع بروشور اطالع رســانی الزم صورت گرفته ،از
این رو توصیه میشود از حمل آنها به فرودگاه اکیدا
خودداری شود .سرهنگ ذبیح ا ...دالور اظهارکرد :با
توجه به تجربیاتی که در این خصوص وجود دارد،
حجاج خانه خدا باید به توصیههــا و آموزشهای
پلیس توجه الزم را داشته باشند .وی با بیان اینکه
در خصوص حمــل مواد مخدر ســنتی و صنعتی،
قرصهــای روانگردان و کدییندار به عربســتان
حساســیت زیادی وجود دارد ،تاکید کرد :با توجه
به ممنوع بودن حمل این مواد تاکنون هشدارهای
زیادی به حجاج داده شده است .سرهنگ دالور ادامه
داد :بر اساس قانون چنانچه از زائری مواد مخدر یا
قرصهای روانگردان کشف شود ،برای بار نخست
گذرنامه زائــر توقیف و از یک تا پنج ســال ممنوع
الخروج میشود و برای دومین بار بین پنج تا  ۱۵سال
ممنوع الخروج و از این سفر معنوی محروم خواهد
شــد ،همچنین پرونده مربوطه به مقامات قضایی
ارجاع میشود .وی با بیان اینکه بعضی از داروهای
گیاهی مثل ریشه گیاه شیرین بیان شباهت زیادی
به مواد مخدر دارد ،افزود :به حجاج توصیه میشود
از حمل اینگونه مواد به فــرودگاه خودداری کنند
زیرا برای عربستان ناشناخته است .فرمانده پلیس
فرودگاههای استان اصفهان خاطرنشان کرد :لیست
داروهای ممنوعه از طریق ســایت ســازمان حج و
زیارت و پلیس اعالم شده و در فرودگاه نیز از طریق
توزیع بروشور اطالع رســانی الزم صورت گرفته،
از این رو توصیه میشــود از حمل آنها به فرودگاه
خودداری شود.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

دستگیری  ۶مفسد اقتصادی
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از دســتگیری
 ۶مفســد اقتصادی که با ترغیب مردم به پرداخت
وام بدون ضامن ،توانسته بودند رقمی بالغ بر ۹۲۷
میلیارد ریال کالهبرداری کنند ،خبر داد .ســردار
مهدی معصوم بیگــی گفت :برخورد با مفســدان
اقتصادی یکی از ماموریتهای ویژه نیروی انتظامی
است و این نیرو قاطعانه با کسانی که دارای فعالیت
اقتصادی خــارج از چارچــوب و موازیــن قانونی
باشند ،برخورد میکند .وی افزود :در همین رابطه
کارآگاهان اداره مبارزه بــا جرائم اقتصادی پلیس
آگاهی استان اصفهان در پی شــکایت تعدادی از
شــهروندان مبنی بر کالهبرداری از آنان در قالب
پرداخت وام کم بهره و بــدون ضامن ،موضوع را به
صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند .فرمانده
انتظامی اســتان اصفهان ادامــه داد :در تحقیقات
وسیعی که توسط کارآگاهان صورت گرفت مشخص
شد ،شــاکیان اقدام به دریافت وام کم بهره کرده و
در قبال آن چکی با رقم باالتر از مبلغ وام به عنوان
ضمانت در اختیار افراد وام دهنــده قرار دادند .وی
افزود :با تکمیل شدن تحقیقات توسط کارآگاهان،
پرونده این افراد توسط کارشناسان به صورت دقیق
مورد بررسی و محاســبه قرار گرفت که در نهایت
کذب بودن ادعای متهمان تایید و مشخص شد افراد
مذکور با این شیوه توانســتهاند رقمی بالغ بر ۹۲۷
میلیارد ریال را به صورت غیر قانونی دریافت کنند.

حمل کاالی قاچاق
با اتوبوس مسافربری لو رفت
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سمانه سعادت
ماه پیش که برای اولین بــار ریزگردها در اصفهان
مشاهده شد ،همه در یک صبح بهاری گرد و خاک
را با مه اشتباه گرفتند؛ چرا که نه در روز قبل و حتی
همان ســاعتهای اولیه صبح هیچ هشــداری از
سوی مقامات مســئول محیط زیست و استانداری
داده نشــده بود .غلظت آالیندهها به حدی باال بود
که پس از مدتها وضعیت هــوا را بنفش کرد؛ اما
باز هم خبری از هشــدارها و راهکارهــا نبود .پس
از آن سازمان هواشناسی در عذرخواهی رسانهای
خود اعالم کرد به دلیل برخی از کمبودها در زمینه
تجهیزات هواشناسی نتوانسته این پدیده را پیش
بینی کند.
در روزهای بعد گرد و غبارها همواره پای ثابت اخبار
هواشناسی استان شد؛ اما همچنان در بیان میزان و
غلظت و تبعات آن هیچ رویکرد شفاف و درستی از
زبان مدیران استانی و دستگاههای مربوطه مطرح
نشــد .این وضعیت حاال صدای نمایندگان شورای
شهر را هم درآورده است.
علیرضــا نصر اصفهانــی در صحن علنی شــورای
اسالمی شــهر اصفهان با بیان این موضوع که باید
میزان آالیندگی هــوای اصفهان به طور شــفاف
به جامعه اطالع رسانی شــود ،تاکید کرد :باید در
خصوص آمار میزان آلودگی هوا درست و صادقانه
عمل کنیــم و از پنهانکاری در ایــن زمینه دوری
کرده و وضعیت نگران کننده این آلودگیها کامال
برای جامعه روشن شود .باید اطالع رسانی شود که
چرا مرکز پایش هوای اصفهــان که حاصل هزینه
میلیاردی برای شــهر بوده اســت و در شهرداری
قرار دارد ،اجازه انتشــار نتایج سنجشهای خود را
ندارد.
این اعتراضات را البته کارشناســان محیط زیست
هم مطرح کردهاند ،اینکه طیس دو ماه اخیر چندین
بار وضعیت هوای استان قرمز شده؛ اما اجازه اعالم
هشدار و انتشــار آمار داده نشده اســت .البته در
شرایطی تاسفبارتر دســتگاههای محیط زیست
هــم نمیتوانند عددهــای باالتــر از  500را برای

خصوص میــزان و مقدار
ریزگردها ثبت کنند و در
آالیند هها و علــت اینکه
نتیجه نمیتــوان برآورد
ظاهرا در خصوص وضعیت
مرکز پایش شــهرداری
درســتی از میزان غلظت
آلودگیهوای اصفهان قرار
نمیتوانــد اعــداد خود
آالیند هها داشت .بخشی
را اعالم کنــد ،میگوید:
از تفاوت آماری میان مرکز
نیست اعداد و ارقام دقیق در
کنترل و پایش کیفی شهر
همه دستگاههای اجرایی
اختیار شهروندان قرار گیرد
اصفهان و اداره کل محیط
که دارنده دســتگاههای
زیســت و هواشناسی را
ســنجش هســتند باید
اطالعات خود را در اختیار محیط زیست قرار دهند.
میتوان همین بــه روز نبودن دســتگاهها و نبود
شهرداری با محیط زیست هماهنگ است و تاکنون
خط مشــی یکســان و شــفاف در مورد ارائه آمار
اقدامات الزم را انجام داده است.
دانســت .حتی در برخی موارد تفاوت میان اعداد و
ارقام این مراکز به صورت فاحشــی با هم متفاوت
وی ادامــه میدهد :طبق قانون هــوای پاک که به
است.
تصویب مجلس شورای اســامی رسیده و سپس
در هیئت دولت مطرح شــده وظایف هر بخش در
همه این اتفاقات نشان میدهد ظاهرا در خصوص
استانها را اعالم کرده است ،در زمینه آلودگی هوا
وضعیت آلودگیهوای اصفهان قرار نیســت اعداد
و گرد و غبار هواشناســی موظف است سامانههایی
و ارقام دقیق در اختیار شــهروندان قــرار گیرد .با
باال گرفتن اعتراضات نســبت به این تفاوت آماری،
را طراحــی و با توجه بــه آنها اطالع رســانیهای
منصور شیشه فروش مدیرکل بحران استان اصفهان
الزم را انجام دهد .بنابراین مرجع اطالع رســانی،
در خصوص چرایــی نبود اطالع رســانی دقیق در
اطالعات هواشناســی خواهد بود که با اســتقرار

ســامانههای مختلف اعداد و ارقام آالیندههای هوا
را اعالم میکنــد؛ اما اگر دســتگاههای دیگری در
این زمینه اقداماتی داشته باشند باید با هواشناسی
هماهنگ شــوند تا این آمار از طریق هواشناســی
اعالم شود.
شیشه فروش با اشــاره به آیین نامه جدید تشریح
میکند :در آیین نامهای که مصوب شــده ،محیط
زیست موظف است ســامانههای سنجش غلظت
آالینده و گرد و غبــار را تنظیم و بررســی کرده و
ســپس خروجی خود را اعالم کند .طبق این آیین
نامه جدید همه دســتگاههای اجرایــی که دارنده
دستگاههای سنجش هستند باید اطالعات خود را
در اختیار محیط زیست قرار دهند و باید گفت هیچ
محدودیتی برای دستگاهها وجود ندارد که آمار خود
را اعالم کنند.
محیط زیست ،شــهرداری و هواشناسی با یکدیگر
هماهنگ هســتند و این ســه ســازمان که در امر
آلودگی هوا صاحب نظر هستند در جلسات متعددی
به مشــورت با یکدیگــر میپردازنــد و در نهایت
خروجیهای الزم را ارائه میدهند .مدیرکل بحران
استان اصفهان با اشاره به تعیین گروههای حساس
به نسبت آلودگی هوا خاطرنشــان میکند :زمانی
که هواشناســی و محیط زیست درصد آالیندهها و
ریزگردها را در هوا مشخص کردند مرکز بهداشت
وارد میدان میشود و هوا را برای گروههای حساس
جامعه بررسی و سپس به ارائه راهکارهای مربوطه
میپردازد.
ســخنان مدیر کل مدیریت بحران استان اصفهان
به خوبی نشــان میدهــد که در مســئله آلودگی
هوا چه پروســه زمانبــری در بروکراســی اداری
تعریف شده اســت .قوانینی که به راحتی میتواند
ســامت بخش بزرگی از جامعه اصفهان را با خطر
مواجه کند.
شاید در آینده به لیســت بیماریهای اصفهانیها،
سرطانهای ناشــی از آلودگی هوا را هم باید اضافه
کــرد ،آن وقت مســئوالن باید به فکر باشــند که
هشدارها را شفاف و خارج از مواضع سیاسی منتشر
کنند.

همایش بزرگ مد و لباس در اصفهان برگزار میشود

جزئیات پذیرش  1200نفر در حوزههای علمیه خواهران اصفهان

اتحادیه پوشاک اصفهان در راستای تحقق عملی شعار رونق تولید و در راستای بهرهوری بیشتر از ظرفیت تولید
لباس ایرانی قصد دارد تا همایشی را با این موضوع در اصفهان برگزار کند .اتحادیه پوشاک شهر اصفهان قصد دارد
برای ایجاد بسترهای الگوساز برای ایجاد فرآیند جذب حداکثری از لباس ایرانی ،زمینه را برای همفکری و همیاری
و معرفی توانمندی تولیدکنندگان لباس ایرانی در سراسر ایران با حضور تولیدکنندگان و فروشندگان لباس در
استان اصفهان برگزار کند .در این همایش که قرار است با حضور تولیدکنندگان سراسر کشور ،رؤسای اتحادیههای
تخصصی پوشاک و دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس برگزار شود ،به بررسی مسائل مختلف این حوزه پرداخته
خواهد شد .بر اساس اعالم این اتحادیه در برگزاری این همایش نهادها و ارگانهایی چون فرمانداری ،اتاق اصناف
استان اصفهان ،سازمان صنعت ،معدن و تجارت اداره نظارت بر اماکن همکاری دارند و کارگروه ساماندهی مد و
لباس نیز حمایتهای معنوی الزم را از این همایش انجام میدهد.

مدیر حوزههای علمیه خواهران استان اصفهان گفت :امسال  1200نفر در سطح دو حوزه علمیه مشغول
به تحصیل خواهند شد .غالمرضا بهرامی اظهار کرد :تاکنون  7هزار نفر فارغالتحصیل سطح دو آموزش
دادهایم و  5هزار نفر دیگر نیز هماکنون در حال تحصیل هســتند ،ثبت نام ورود به ســطح دو از  23تیر
مصادف با میالد امام رضا (ع) آغاز شــده و ظرفیت پذیرش  1200نفر طلبه سطح دو در مدارس علمیه
استان را داریم ،آزمون سطح دو  7شهریور برگزار میشود و با اعالم نتایج در  24شهریور ،پذیرفتهشدگان
از ابتدای مهر ماه مشغول به تحصیل میشوند .وی عنوان کرد :حوزه برادران سنتی است ؛اما خواهران بعد
از سطح دو وارد گروههای تخصصی میشوند ،از سوی دیگر حفظ قرآن ،نهج البالغه و صحیفه سجادیه را
به صورت تک مدرسهای و چندمدرسهای پیگیری میکنیم و به دنبال ایجاد مدرسه حفظ هستیم که باید
به تصویب مدیریت حوزههای علمیه در قم برسد.

خبر

پارلمان
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

بودجه بیماریهای خاص،کفاف حمایت از آنها را نمیدهد
سخنگوی کمیســیون بهداشت و درمان مجلس
شــورای اســامی گفت :با وجود افزایش ردیف
بودجه حمایت از بیماران خاص متاســفانه این
بودجه بــه هیچ عنــوان کفاف حمایــت از این
بیمــاران و خانوادههای آنهــا را نمیدهد .اکبر
ترکی ،درباره میزان اعتبار در نظر گرفته شــده
برای بیماران خاص و هموفیلی در بودجه ســال
 98و نحوه تخصیص این بودجه اظهار داشــت:
ردیف بودجــهای خاص و جداگانــهای در قالب
بودجه وزارت بهداشــت در الیحه بودجه وجود
دارد؛اما اقدامی که کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس شورای اســامی انجام داد و به تصویب
کمیســیون تلفیق نیز رســید این بــود که این
بودجه امســال در حد بضاعت افزایش پیدا کرد.
وی با اشــاره به اضافه شــدن چنــد بیماری به
فهرســت بیماریهــای خاص افــزود :بیماری
ای.بی و برخی از سرطانها به لیست بیماریهای
خاص اضافه شده است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

هشدار

فرمانده انتظامی شهرســتان خــور و بیابانک از
توقیف یک دستگاه اتوبوس مسافربری که حامل
کیف و پوشــاک خارجی قاچاق به ارزش 500
میلیون ریال بود،توسط ماموران این فرماندهی
خبر داد .ســرهنگ نعمت خليلي بــا بیان این
مطلب اظهار داشــت :ماموران انتظامی مستقر
در ايستگاه بازرسی شهيد رشيدي ،حین کنترل
خودروهای عبوری بــه يک دســتگاه اتوبوس
مسافربری مشــکوک و آن رامتوقف کردند .وی
افزود :ماموران پس از متوقف شدن خودرو طی
هماهنگی با مقام قضایی از آن بازرســي به عمل
آوردند که در نتیجه این عملیات تعداد 80کيف
زنانه و تعداد 3بســته گوني حــاوی تعداد 469
عدد البســه خارجی قاچاق که در قسمت بار و
وسایل مسافران جا ساز شده بود را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان خورو بیابانک با بیان
اینکه راننده اتوبوس برای حمــل این محموله
فاقد هرگونه مــدارک معتبر و مجوز گمرکي بود
اظهار داشت :کارشناسان مربوطه ارزش قیمتی
کاالهای قاچاق کشف شده را  500میلیون ریال
عنوان کردند.

5

رییس بهزیستی اصفهان هشدار داد؛

افزایش میزان اعتیاد
زنان در استان
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شورای اسالمی ادامه داد :اگر کسی که به بیماری
صعبالعالجی مانند ســرطان مبتال میشــود
وضعیت مالی خوبی داشته باشــد ،شاید بتواند
گلیم خود را از آب بیرون بکشــد ،ولی در قشــر
متوســط به پایین جامعه مطمئنا ابتالی یکی از
اعضای خانواده به این بیماریها آن خانواده را از
نظر اقتصادی زیر خط فقر میبرد.

مسئول واحد فراهمآوری اعضای پیوند مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) :

 ۲۷۰بیمار نیازمند کلیه در انتظار پیوند از مرگ مغزی هستند
مســئول واحد فراهــمآوری اعضــای پیوند مرکز
آموزشــی درمانی الزهرا (س) اصفهان در خصوص
تعداد بیماران نیازمند عضو گفت :حدود  ۲۷۰پرونده
فعال در لیســت انتظار پیوند کلیــه از مرگ مغزی
وجود دارد ولی تعداد بیماران نیازمند به پیوند کلیه
دراستان به مراتب بیشتراست .مریم خلیفه سلطانی
در خصوص آمار بیماران مــرگ مغزی در اصفهان،
اظهار کرد :آمار بیماران مرگ مغزی در ســه ماهه
 ۹۸تنها با درصد کمی افزایش مانند سال  ۹۷است.
وی با اشاره به اینکه هر بیمار مرگ مغزی میتواند
هشت عضو و  ۵۳نسج را اهدا کند ،افزود :در سه ماهه
اول سال جاری تعداد  ۱۵مرگ مغزی اعضای بدن
خود را اهدا کردند که تعداد اعضای اهدا شده از این
 ۱۵مورد مرگ مغزی  ۴۹عضو بوده اســت .خلیفه
ســلطانی با تاکید بر اینکه تمام پیوندهای اعضا در
ایران رایگان است ،اظهار کرد :هر عضوی که از بیمار
مرگ مغزی اهدا شود ،رایگان است در مورد هزینه
بیمارستانی هم هزینه بیمارستانی پیوندهای کلیه
تحت پوشش بیمه و پیوند سایر اعضا تحت حمایت

بهزیســتی اصفهان درصدد جلوگیری از خطر کاهش سن اعتیاد و افزایش
آمار اعتیاد در بانوان است .مدیر کل بهزیستی استان اصفهان گفت :با اجرای
طرحهای مختلف تالش میشود از خطر کاهش ســن اعتیاد و افزایش آمار
اعتیاد در زنان جلوگیری شود .مرضیه فرشاد افزود :طرح پیشگیری از اعتیاد
با عنوان «مانا» برای نوجوانان در حال اجراست و تالش شده روی کیفیت و
بازدهی بیشتر تمرکز شود و از کمیت فاصله گرفت .وی گفت :اگر در بخش
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وزارت بهداشت است .مســئول واحد فراهمآوری
اعضای پیوند مرکز آموزشــی درمانی الزهرا (س)
اصفهان در خصوص پیوند کبد گفت :این مورد تنها
در کودکانی که مشــکل کبد دارند و نیازمند پیوند
هستند انجام میشود که پس از بررسیهای کامل
پدر یا مادر این کودکان میتوانند قســمتی از کبد
خود را به آنها اهدا کنند.

پیشگیری از اعتیاد ســرمایه گذاری نکنیم ،باید در بخش درمان هزینههای
بیشتری شود و این مسئله مطلوب نیست.فرشــاد گفت :همزمان با اجرای
طرحهای مختلف پیشگیری ،افزایش مراکز تخصصی درمان اعتیاد یا همان
تی سیها در مقطع فعلی ضروری است .رییس بهزیستی اصفهان پیش از این
نسبت به زنانه شدن اعتیاد و افزایش میزان اعتیاد زنان در استان اصفهان هم
هشدار داده بود.

zayanderoud8108@gmail.com
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سالمت
مدیر نظارت بر موادغذایی معاونت غذا و
داروی اصفهان:

شرکت توزیع کننده
«گانودرما» مجوز درمانی ندارد
قارچ گانودرما با ادعــای خواص جادویی چند
وقتی اســت که در شــبکههای ماهوارهای و
فضای مجازی به شدت تبلیغ میشود ،این در
حالی است که متخصصان بهداشتی و پزشکی
معتقدند این تبلیغات واقعی نیست و تنها برای
ســودجویی اقتصادی و به نوعی کالهبرداری
پررنگ شــده اســت .مرجان هادیان زرکش،
مدیر نظارت بر موادغذایی ،آشامیدنی ،آرایشی
و بهداشــتی معاونت غذا و داروی اصفهان در
ارتباط با صحت تاثیرگذاری و تایید داشــتن
مجوز سازمان غذا و دارو برای قارچ گانودرما و
محصوالت مشتق آن میگوید :شرکت هرمی
توزیع کننده قارچ گانودرمــا مجوز فعالیت و
تبلیغ در حــوزه درمان را نــدارد و تنها مجوز
فروش 6محصــول غذایی را از دانشــگاه علوم
پزشکی شیراز دریافت کرده است.
وی تاکید میکند :این شرکت اجازه ندارد که
هیچ تبلیغ درمانی نه در شبکهها و نه حتی روی
برچســب خود محصول را داشــته باشد و اگر
اینطور شود ،سازمان غذا و دارو حتما برخورد
خواهد کرد.
مدیر نظارت بر موادغذایی ،آشامیدنی ،آرایشی
و بهداشتی معاونت غذا و داروی اصفهان ادامه
میدهد :گانودرما صرفا یــک محصول غذایی
اســت و خواص دارویی آن اثبات نشده ،از این
رو اســتفاده از عنوان پزشــکان نیز یک ایراد
است که مورد تایید ســازمان نیست .وی در
خصوص نظارت بر این شرکتها میگوید :در
خصوص اعالم شکایت این موضوع را رسیدگی
خواهیم کرد.
مصرف گانودرما را توصیه نمیکنم

همچنین رضــا غیاثوند ،عضــو هیئت علمی
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان و متخصص
تغذیه بالینی و رژیم درمانی با بیان اینکه تغذیه،
ارتبــاط تنگاتنگی با ســامتی و حتی بهبود
بیماریها دارد ،اظهار میکند :صدها سال پیش
الگوی بیماریها ،بیماریهای واگیر و عفونی
بوده؛ اما اکنون بیشــتر درگیــر بیماریهای
مزمن مانند فشــارخون ،بیماریهای قلبی و
عروقی ،کبد چرب ،دیابت و حتی ســرطانها
هستیم و سبک زندگی تعیینکننده بیماریها،
به خصوص بیماریهای غیرواگیر است و افراد
سود جو نیز هر روز با یک نوع محصول به اسم
طب ســنتی و راهکارهای غیرعلمی مردم را
فریب میدهند.
وی ادامه میدهــد :وضعیت تغذیــه یکی از
اصلیترین مولفههای ســبک زندگی اســت
که ارتباط مســتقیمی بــا بیماریهای مزمن
دارد ،بــا افزایش وزن فــرد دچاربیماریهای
گوناگون میشــود ،در جامعه امروزی به علت
زندگی ماشینی و استرس شهرنشینی بیشتر
افراد چاق هســتند و افراد چاق و بیمار هم به
دنبال فرآیندی سریع هستند تا به سالمتی و
تناسب اندام دست پیدا کنند ،پس به جای روند
درست برای به دست آوردن سالمتی که همان
کم خوردن ،درســت خوردن ،مفید خوردن و
فعالیت بدنی کافی اســت ،به سراغ قرصها و
محصوالت تبلیغاتی برای الغری میروند .عضو
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و
متخصص تغذیه بالینی و رژیم درمانی تصریح
میکند :قارچ گانودرما به عنوان محصولی برای
ســامتی مورد تایید من به عنوان یک پزشک
تغذیه نیست و شاید طبق مقاالتی که مطالعه
کردم تا حدودی موثر باشــد؛ اما صرف انجام
چند پژوهش نمیتوان درباره سودمند و یا مضر
بودن یک محصول و یا فرآورده اظهار نظر کرد،
چرا که باید آزمایشهای متفاوتی انجام شود و
نتایج همه آزمایشها یکدیگر را تایید کنند تا
بشــود گفت آن محصول یا فرآورده تاثیرگذار
است.
وی با اشاره به اینکه ماده خوراکی اعجازآمیزی
وجود ندارد که بتواند ادعا کند ،اکثر بیماریها
از جمله انواع ســرطانها ،فشارچشم ،دیابت،
کبد چرب و  ...را درمان کنــد ،اضافه میکند:
درباره قارچ گانودرما باید توجه کنیم که بیشتر
جنبه تبلیغات ،فروش و بیزینس مطرح است تا
بحث علم و درمان بیماری مردم! فروشندگان
قارچ گانودرما نه تنها درمان بیماریهای مزمن
بلکه درمان بیمارهــای غیرمزمن را نیز به این
قارچ نسبت میدهند.
غیاثوند با تاکید اینکه مصرف این قارچ را هرگز
و به هیچ عنوان توصیه نمیکنم ،میافزاید :تا به
حال حداقل صد بار از طرف فروشندگان قارچ
گانودرما به من پیشنهاد شــده است تا با آنها
برای فروش همکاری کنــم؛ اما من با مخالفت
بســیار پیشنهادشــان را رد کردهام و توصیه
میکنم ،ســبک زندگیمان را عوض کنیم نه
اینکه از محصوالت عوضی استفاده کنیم.

فوتبال جهان
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گریزمان:

مسی ،همانند لبرون جیمز
بسکتبال است
ستاره فرانسه چند روز قبل با قراردادی به ارزش
 120میلیــون یــورو از
اتلتیکــو مادرید به
بارســلونا پیوست
و به بیــش از یک
دهه شایعه درباره
این انتقال پایان داد.
گریزمــان  28ســاله
حاال هم تیمی لیونل مسی است که معتقد است
میتوان او را با یکی از اسطورههای بسکتبال دنیا
مقایسه کرد .مهاجم فرانسوی در این باره گفت:
چیزی که بیش از همه من را خوشحال میکند
بازی کنار مسی اســت .او یک اسطوره برای پسر
من و فرزندان پسر من خواهد بود .او همانند لبرون
جیمز برای بسکتبال است .من میخواهم بازیکن
مهمی برای یک باشــگاه بزرگ در اللیگا باشم و
برای قهرمانی در اسپانیاتالش کنم.

االهلی عربستان به دنبال
بازیکن  ۱۴میلیون یورویی
برانکو بعد از جدایی از پرسپولیس هدایت االهلی
عربســتان را برعهده گرفت .االهلی تیم بســیار
ثروتمند و متمولی است .این تیم به مرحله حذفی
لیگ قهرمانان آســیا راه
پیــدا کــرده و بــه
دنبــال خریدهای
گران قیمــت در
تابســتان اســت.
این تیم عربســتانی
بــرای تقویــت خط
میانی خود ،پیشــنهاد  ۱۲میلیــون یورویی به
جاتان ویرا هافبک بازی ساز اسپانیایی داده است.
باشــگاه پکن به این رقم راضی نیست و هافبک
اســپانیایی خود را به کمتــر از  ۱۴میلیون یورو
نخواهد فروخت.

ژاوی:

هواداران بارسلونا من را
میخواهند
ژاوی در بین هــواداران بارســلونا از محبوبیت
بسیار باالیی برخوردار است و با پیراهن این تیم،
افتخارات زیادی به دست آورد .ژاوی بعد از جدایی
از بارسلونا راهی السد قطر شد و بعد از خداحافظی
از مستطیل سبز در نخســتین تجربه مربیگری
خود ،هدایت السد را برعهده گرفت .او تاکید کرد
که آرزویش بازگشت به
بارســلونا و برعهده
گرفتن هدایت این
تیم اســت .ژاوی
گفت :آیا هواداران
بارســلونا منتظــر
بازگشت من هستند؟
بله چنین چیزی را میدانم و خودم هم بســیار
دوست دارم که هدایت بارسلونا را برعهده بگیرم.

میالن ،مدتهاســت که از روزهــای اوج خود
فاصله گرفته اســت .این تیم نه تنها از کســب
عنوان قهرمانی در ســری  Aفاصله گرفته؛ بلکه
حتی نمیتواند ســهمیه لیگ قهرمانان اروپا را
هم به دست آورد .آندری شوچنکو ،ستاره سابق
میالن امید زیــادی دارد که این تیــم با پائولو
مالدینی به روزهای اوج خود برگردد .مالدینی
مدیر ورزشــی جدید میالن اســت و توانسته
بازیکنان خوبی را به تیم
بیاورد .شــوچنکو
گفــت :حضــور
مالدینــی و بوبان
کمک زیــادی به
میالن خواهد کرد.
مالدینی رفتــه رفته
خود را آماده مربیگــری میکند .اطمینان دارم
که او موفق میشود.

قضاوت داور اصفهانی در مسابقات بیس بال کاپ غرب آسیا
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در حاشیه

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان شاهین شهر:

شورای تامین مجوز صادر کند ،ورود بانوان به ورزشگاه منعی ندارد
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان شاهین شهربا تاکید بر اینکه
مجوزی برای حضور بانوان در ســالن تختی شاهینشــهر صادر
نشده بود ،اظهار کرد :طبق آئیننامه وزارت ورزش ،ورود بانوان به
مجموعه ورزشی ممنوع است ،مگر اینکه شورای تامین شهرستان
تشخیص دهد که ورود بانوان در مسابقات فوتسال میتواند آزاد
باشد .بنا به درخواست باشگاه ،نامهای برای دریافت مجوز حضور

بانوان به مراجع ذی ربط ارسال کردیم؛ قرار شد بررسیهای الزم
در این رابطه صورت پذیرد و جواب برای ما ارسال شود؛ این اتفاق
نیفتاد و مجوزی صادر نشــد.حمیدرضا یعقوبــی ضمن انتقاد از
باشگاه هایپرشاهین شهر که بدون دریافت مجوز اقدام به فروش
بلیت دیدار هایپر -اهورا برای بانوان کرده بود ،خاطرنشان کرد:
بلیتفروشی به بانوان انجام شــد و بانوان به سالن وارد شدند .با

توجه به اینکه ورود بانوان خالف قوانین و مقررات مربوطه بود؛ در
وقفه بین دونیمه بانوان را از سالن خارج کردیم.وی گفت :موضوع
ورود بانوان به ورزشگاه شاهینشهر باید از سمت مسئوالن ارشد
شهرستان تعیین تکلیف شود .مسئوالن مطمئنابررسیهای الزم
را انجام میدهند و اگر به این نتیجه رسیدند که حضور بانوان در
ورزشگاه بالمانع است به ما ابالغ خواهد شد.

هفته سوم رقابتهای لیگ برتر فوتسال؛

تیمهای اصفهانی در اندیشه کسب اولین پیروزی
سمیهمصور
هفته ســوم رقابتهای لیگ برتر فوتســال کشور
در حالی عصر امروز آغاز میشــود که نمایندگان
فوتبال اصفهان در این فصل تاکنون موفق به کسب
پیروزی در این مسابقات نشــدهاند .تیم فوتسال
گیتی پسند که با یک امتیاز در رده یازدهم جدول
رده بندی جاخوش کرده ،در این هفته در اصفهان
از تیم آذرخش بندرعبــاس میزبانی میکند و تیم
هایپر شاهین شهر که هم اکنون با کسب دو امتیاز
در رده نهم جدول لیگ قرار گرفته است ،در ورامین
به مصاف تیم ستارگان این شهر میرود.
گیتی پسند اصفهان -آذرخش بندرعباس
سرخ پوشــانی اصفهانی که با اندیشه کسب عنوان
قهرمانی رقابتهای لیگ برتر پا به میدان این دوره
از مســابقات گذاشــتهاند در دو هفته برگزار شده
نمایشی از یک تیم مدعی نداشــتهاند .شاگردان
حمید بی غم در هفته اول این رقابتها مقابل تیم
هایپر شاهین شهر با نتیجه سه بر سه متوقف شدند
و در هفته دوم در یک بازی خــارج از خانه مقابل
تیم حفاری اهواز متحمل شکســت ســنگین سه
بر صفر شدند تا شــرایط مطلوبی در لیگ نداشته
باشــند .مصدومیــت بازیکنان کلیــدی همچون
مهران عالی قدر و میثم برمشــوری را میتوان از
جمله دالیل نتیجه گیری ضعیف این تیم دانست.
شــاگردان بی غم نیاز مبرمی به کسب سه امتیاز
دیداربا تیــم آذرخش بندرعباس برای بازگشــت

آذرخشــیها کــه در دو
به ردههای باالیی جدول
تیم هایپر شاهین شهر که از
هفته گذشته ارژن شیراز
دارند .آنهــا در این هفته
جمله تیمهای تازه وارد این دوره
و شــاهین کرمانشاه را از
از حضــور هوادارانشــان
از رقابتهای لیگ برتر است
در ورزشــگاه پیروزی نیز
پیش رو برداشــتهاند با
توجه به تفاضل گل پس
بهره میگیرنــد؛ عاملی
در دو هفته گذشته موفق به
از تیمهای مس سونگون،
که میتواند نقش موثری
کسب دو امتیاز شدهاست
ملی حفاری و سن ایچ در
در کســب اولین پیروزی
رده چهارم جدول جای گرفتهانــد .نتایج این تیم
سرخ پوشــان در این دوره از رقابتهای لیگ برتر
در دوبازی گذشــته نشــان میدهد که شاگردان
بازی کند.در آن ســو تیم آذرخش بندرعباس که
روزپیکر ،حریف دست و پا بستهای برای تیم گیتی
عباس روزپیکر را روی نیمکــت میبیند ،موفق به
پســند نخواهد بود .ابراهیم مهرابی افشار قضاوت
کســب کامل امتیازات دو دیدار قبلی شده است.

رقم طلب بشار رسن از پرسپولیس مشخص شد

رقم طلب بازیکن عراقی تیم پرسپولیس از این باشگاه مشخص شد.
مطالبات رسن مبلغ  140هزار دالر است که به دلیل بیپولی ،باشگاه
فعال نتوانسته این رقم را برای تمدید قرارداد با بازیکن عراقیاش تهیه
کند .رسن این روزها با پیشنهادهایی از برخی از تیمهای ایرانی و حوزه
خلیج فارس روبهرو شــده و در صورتی که کارش با پرســپولیس به
جدایی برسد به احتمال فراوان تیم جدید خود را مشخص خواهد کرد.
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بازیها در روزهای فیفا نیست

آگهی مزایده عمومی مرحله اول(نوبت اول)

L

E-MAI

رضا اسدی بازیکن فصل گذشته تیم ســایپا که مورد توجه باشگاه
استقالل است ،در اوایل شروع نقل و انتقاالت ،با باشگاه تراکتور هم
مذاکراتی داشــته؛ اما در روزهای اخیر خبری از نتیجه این مذاکرات
نشده است و از باشگاه تبریزی خبر رسیده که این تیم درپست رضا
اسدی ،بازیکن دارد و دنیزلی بیشتر از اینکه به فکر جذب اسدی باشد
به دنبال دفاع راست و مهاجم است.

به بهانه نقل و انتقاالت تابستانی و انتقال بازیکنان بزرگ ،لیستی از برخی انتقاالت بزرگ که
در تیمهای جدید خود ناکام بودند و نتوانستند انتظارات را برآورده کنند ،منتشر شده است.
بنا بر اعالم اسپورت  360برخی از بازیکنان بزرگی که در تیمهای جدید خود ناکام بودهاند
به این شرح است :کاکا ،زالتان ایبراهیموویچ ،فرناندو تورس ،آنخل دی ماریا ،اندل کارول

م الف525376:

 ۶تیم آسیایی در جام جهانی
۲۰۲۲
بر اساس اعالم فدراسیون جهانی فوتبال ،عالوه بر
قطر که میزبان جام جهانی  ۲۰۲۲است۴ ،یا ۵تیم
آسیایی دیگر هم جواز حضور در این رقابتها را
کسب میکنند که بر این اساس مجموع سهمیه
آسیا در جام جهانی فوتبال برای نخستین بار به
عدد  ۵.۵میرســد و در صورت موفقیت نماینده
ششــم در مرحله پلیآف ،برای نخستین بار در
تاریخ ایــن امکان وجود دارد که قــاره کهن با ۶
نماینده در جام جهانی فوتبال شــرکت کند .بر
این اســاس مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲
در واقع انتخابی دور نهایی این رقابتها همچنین
انتخابی مسابقات جام ملتهای  ۲۰۲۳چین به
شمار میرود.

پاتوسی واجبتر بود یا دیاباته؟
با رفتــن ایاندا پاتوســی ،اســتقالل مهمترین
بازیساز چند سال اخیرش را از دست خواهد داد؛
بازیکنی که در میانه میدان بــه خوبی فضاهای
کور را میدید و بازیکنان خودی را راه میانداخت.
ویژگی دیگر پاتوســی هم ارسال زهردار ضربات
کاشــته بود و عجیب اینکه خروج پاتوســی با
ورود یک مهاجم بلندقامت ســرزن مثل شــیخ
دیاباته مقارن شده است! همه دشواریهای ارزی
استقالل مثل لزوم تسویهحساب با شفر ،پرداخت
دستمزد استراماچونی و دادن طلب پروپیچ قبول؛
اما آیا نمیشد به جای هزینه جذب دیاباته ،خود
پاتوسی را حفظ کرد؟ االن کدام بازیکن قرار است
برای این مهاجم توپ ارسال کند؟

منهای فوتبال

قضاوت داور اصفهانی در
مسابقات بیس بال کاپ غرب آسیا
چهاردهمیــن دوره رقابتهــای بیــس بال کاپ
غرب آســیا در حالی دیروز در شــهر کلمبو شهر
سریالنکا برگزار شــد که عالوه بر حضور تیم ملی
ایــران در این رقابتها ،ســعید موحدیان داوربین
المللــی اصفهانی این رشــته نیز جهــت قضاوت
مســابقات ،عازم سریالنکا شده اســت .موحدیان
در اولین دیــدار ایــن دوره از مســابقات در تیم
داوری مســابقه ســریالنکا و هنــد قرار داشــت.
چهاردهمیــن دوره رقابتهــای بیــن المللــی
بیس بال کاپ غرب آسیا با حضور  6تیم ایران ،هند،
پاکستان ،ســریالنکا ،بنگالدش و نپال در ورزشگاه
کریکت شهر کلمبو برگزار میشود.

روسیه
قهرمان لیگ ملتهای والیبال
در مرحله فینــال لیگ ملتهای والیبــال دو تیم
روسیه و آمریکا رو در روی هم قرار گرفتند و در پایان،
یاران جوان ساملوو موفق شدند با نتیجه سه بر یک
آمریکاییها را با ستارههایش در خانه شکست دهند
و جام قهرمانی را باالی سر ببرند .تیم روسیه سال
گذشته نیز با شکست فرانسه قهرمان بازیها شد .این
تیم امسال با تکیه بر جوانانش به این عنوان رسید.
در دیگر بازی نیز تیم جوان لهستان در غیاب هینن،
سرمربیاش مقابل تیم قدرتمند برزیل قرار گرفت
وبا پیروزی برابر این تیم به مقام ســوم رســید .در
پایان لیگ ملتهای والیبال  ۲۰۱۹تیمهای روسیه،
آمریکا ،لهســتان ،برزیل ،ایران و فرانسه به ترتیب
مقامهای اول تا ششم را کسب کردند.

برگزاری مسابقات وزنهبرداری
قهرمانی بانوان کشور در اصفهان

نظردنیزلی مثل کیروش است ؛

این شهرداری در نظر دارد با استناد به صورتجلسه مورخ  98/02/26شورای اسالمی شهر نسبت به برگزاری مزایده عمومی و فروش 5
پالک با کاربری مسکونی اقدام نماید متقاضیان می توانند تا تاریخ  98/05/06جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه نمایند.
آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  1398/05/07میباشد.
تاریخ بازگشایی پاکتها  98/05/09خواهد بود.
شهرداری در رد و یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.

zayanderoud8108@gmail.com
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کنار کشیدن تراکتور از جذب گزینه خرید استقالل

انتقاالت بزرگی که هیچگاه انتظارات را برآورده نکردند

بازیهای قهرمانی زیر  23سال آسیا که بهمن ماه امســال با حضور  16تیم در تایلند برگزار میشود
در روزهای فیفا نیست!
تیم امید هم اکنون در ترکیب خود از ســه بازیکن لژیونر بهره میبرد کــه در تیمهای خارجی توپ
میزنند؛ الهیار صیاد منش که عضو تیم فنرباغچه ترکیه است و امید نوارفکن و یونس دلفی که در تیم
شارلروا حضور دارند .هر سه بازیکن جزو مهرههای کلیدی تیم امید به حساب میآیند و حتمافرهاد
مجیدی روی آنها برای بازیهای پیش رو حساب ویژهای باز کرده است .تیمهای خارجی بنا بر قانون
میتوانند مانع از حضور بازیکنان ایرانی خود در ترکیب تیم امید شــوند؛ چرا که بازیها در روزهای
فیفا از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه ریزی نشده است؛ البته این مشکل همیشه وجود داشته
و دیدید که قبال در بازیهای مقدماتی قهرمانی زیر  23سال آســیا در بیشکک علیرضا منصوریان و
یحیی گل محمدی مربیان وقت تیم استقالل و تراکتور به تیم امید بازیکن ندادند و تیم امید با وجود
برتری در برابر قرقیزستان به خاطر شکستی که در برابر عمان داشت ،حذف شد و از صعود به مرحله
پایانی این بازیها باز ماند.
خوشــبختانه این بار تیم امید در مرحله پایانی بازیها حضور دارد؛ با این تفــاوت که اگر به مرحله
نیمه نهایی مســابقات راه پیدا کند ،المپیکی میشود .فدراســیون فوتبال قصد دارد از هم اکنون با
باشــگاههای خارجی مکاتبه کند تا مجوز حضور بازیکنان ایرانــی را در بازیهای مقدماتی قهرمانی
زیر  23سال آســیا بگیرد .از آنجایی که باشــگاه شــارلروا مالک ایرانی دارد ،احتماال یونس دلفی و
امید نورافکن برای حضور در اردوی تیم امید با مشــکل مواجه نخواهند شــد .هر چند این باشــگاه
هم در روزهــای غیر فیفا بارها و بارهــا مانع از حضور بازیکنــان ایرانی خــود در تمرینات تیم امید
شد.

شهرداری نصرآباد

این بازی را بر عهده دارد که آقایان حمید سلیمانی،
مهدی طاهری و مهدی صفایی او را در این قضاوت
همراهی میکنند و علیرضا رجبی وظیفه نظارت بر
کار داوران این بازی را بر عهده دارد.
ستارگان ورامین -هایپر شاهین شهر
تیم هایپر شاهین شــهر که از جمله تیمهای تازه
وارد این دوره از رقابتهای لیگ برتر اســت در دو
هفته گذشته موفق به کســب دو امتیاز شدهاست.
شــاگردان رســتمی در هفته اول مقابل تیم نایب
قهرمان دوره پیشین این مسابقات به کسب نتیجه
تساوی سه بر سه رضایت دادند .آنها در هفته دوم
نیز مقابل تیم اهورای بهبهان همین نتیجه را کسب
کردند تا با دو امتیاز این دو دیدار در رده نهم جدول
قرار بگیرند.
هایپری ها که نمایــش قابل قبولــی در دو هفته
گذشته داشــتهاند ،امیدوارند بتوانند از این بازی
خارج از خانه با دســت پر باز گردند.در آن ســوی
میدان تیم ستارگان ورامین فقط یک هفته پیش
از شــروع لیگ تمرینات خود را استارت زدند .آنها
هفته اول فرش آرا مشهد را شکست دادند و هفته
گذشــته نیز با نتیجه  7بر صفر بــه قهرمان فصل
گذشته لیگ برتر فوتســال بازی را واگذار کردند.
ورامینیها با  3امتیاز یک پله باالتر از هایپر ،در رده
هشتم جدول رده بندی قرار دارند.مرتضی شعبانی
به کمک مهدی کرد ،حسینعلی محمدنژاد و کاظم
مرادی این بازی را سوت می زند و جواد فهیمی راد
نیز ناظر داوری این بازی است.

عکس روز

دردسر برای امید؛

شوچنکو:

مالدینی میالن را به اوج
برمیگرداند

پیشنهاد سردبیر:

حاج صفی هافبک شد

روزی که تراکتوریها میثم تیموری را از استقالل به خدمت گرفتند ،انتقادهایی انجام شد که با حضور
حاج صفی و دو مدافع چپ دیگر به نامهای مسلمی پور و شربتی چه نیازی به جذب تیموری بوده؟ اما حاال
مشخص میشود که سرمربی ترک تبار تراکتور برای این مسئله برنامه داشته است .دنیزلی روز یکشنبه از
وجود تیموری در پست دفاع چپ استفاده کرد تا حاجصفی را آزاد کند و یک خط جلوتر ببرد .این ستاره
چپ پا در خط هافبک در پست وینگر به میدان رفت و توانست بازی نســبتا خوبی نیز انجام دهد .حاج
صفی که خصوصیات تهاجمی مناسبی هم دارد ،با توجه به سرعت و تکنیک بازیاش در لیگ نوزدهم نیز
احتماال در خط هافبک بازی میکند .اتفاقی که این بازیکن چپ پا در تیم ملی با نظر کارلوس کی روش
نیز بارها آن را تجربه کرده است.
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رییس هیئــت وزنهبرداری اســتان اصفهان اظهار
داشت :دومین دوره مسابقات وزنهبرداری قهرمانی
جوانان و بزرگساالن بانوان کشور با حضور  28تیم از
سراسر کشور در اصفهان برگزار میشود .حمیدرضا
فدوی با اشاره به حضور حدود  300ورزشکار ،مربی،
سرپرست و داور در این دوره از مسابقات افزود :این
رقابتها در هر رده سنی در  10وزن برگزار میشود.
تیم اصفهان نیز با ترکیب کامل؛ یعنی  20ورزشکار
در این رقابتها حضور دارد که یکی از مدعیان کسب
مدال در هر  2رده سنی است.وی با اشاره به حضور
یکتا جمالی ملیپوش اصفهانی در ترکیب تیم استان
ادامه داد :پیشبینی میکنم حداقل  5ورزشــکار
ما موفق به کســب مقام شــوند .وی گفت :رییس
کمیته استعدادیابی ،نایبرییس بانوان فدراسیون
وزنهبرداری و سرمربی تیم ملی ،این مسابقات را رصد
کرده و افرادی که رکوردهای خوبی بهجا بگذارند به
تیم ملی دعوت خواهند شــد .تیم ملی بانوان قرار
است دو ماه دیگر به مسابقات آسیایی اعزام شود.
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امتیاز دبیرخانه دائمی «شهر دوستدار سالمند» به اصفهان واگذار شد
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مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان:

چهره
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری
شهرداری خبر داد:

افزایش نظارت بر ساخت و
سازها با فعالیت پلیس ساختمان

مدیــرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری
شهرداری اصفهان اظهار کرد :در راستای انجام
وظایفی که شــهرداری در راســتای نظارت بر
ساخت و سازها در شــهر دارد ،پلیس ساختمان
یا «گشت فنی» وظیفه نظارت بر ساخت و سازها
در محدوده قانونی شــهر را بر عهده دارد .حسن
محمدحسینی افزود :گاهی شهروندان علیرغم
دریافت پروانه ســاختمانی هنگام ساخت و ساز
دانسته یا نادانسته تخلفاتی در رعایت مفاد پروانه
انجام میدهند که پلیس ساختمان برای بازدید
و نظارت بر رعایت مسائل مختلف فنی ورود پیدا
کرده و بر اســاس مفاد قانونی اقدام و از تخلفات
جلوگیری میکند ،همچنیــن تخلفات صورت
گرفته را به کمیسیون ماده صد شهرداری گزارش
میدهد .مدیرکل پیشــگیری و رفــع تخلفات
شهری شهرداری اصفهان ادامه داد :بخش دیگر
وظایف پلیس ساختمان نظارت بر اطراف شهر و
تفکیکهای بیضابطه و بدون اطالع شهرداری
است؛ زیرا هر شهروندی که قصد تفکیک و ساخت
زمین خــود را دارد ،باید به شــهرداری منطقه
مربوطه مراجعه و مجوزهای الزم را دریافت کند.
وی تصریح کرد :با توجه به اینکه بخشی از نظارت
بر نحوه ساخت و سازها باید توسط مهندسان ناظر
انجام شود ،اداره کل پیشــگیری و رفع تخلفات
شهری همکاری خوبی با سازمان نظام مهندسی
ســاختمان دارد؛ مهندســان ناظر زیر مجموعه
سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز باید وظیفه
نظارتی خود را انجام دهند و چنانچه در مراحل
ساخت و ســاز موارد تخلفی را مشاهده کردند،
مراتب را گزارش داده تا پرونده مربوطه از طریق
کمیســیون ماده صد پیگیری و بــا توجه به نوع
تخلف ،بررسی و اعمال قانون شود.

دیدگاه

چند راهکار برای کاهش معضل
ترافیک شهری
یک کارشناس شهرسازی گفت :ســاختار فضایی
شهر یک بر همکنش ارتباطی بین فرم کالبدی شهر،
جغرافیا و توپوگرافی ،نظام اقتصادی و نظام اجتماعی
شهر است ،توجه به این نظام چهارگانه با نگاهی جامع
و فراگیر به رفع ابعاد مختلف مسائل ترافیکی کمک
میکند .امیر حسین شبانی اظهار کرد :سیر تحول
کالبدی شــهرهای کشــور دو بخش دوره معاصر و
قبل از دوره معاصر را شامل میشود ،تا قبل از دوره
معاصر نظام حرکت و دسترســی در شهر مبتنی بر
حرکت پیاده و در برخی مواقع حرکت با چهارپایان و
وسایل ابتدایی بوده است .وی افزود :سرعت حرکت
در این نوع از دسترســی پایین بــوده؛ زیرا مقیاس
شهرها در گذشته چندان بزرگ نبوده و مسائل رفت
و آمد در درون شــهر نیز حوزههای متنوع حمل و
نقلی را درگیر خود نمیکرده است .این کارشناس
شهرسازی خاطر نشان کرد :در دوره معاصر و با ورود
اتومبیلها به شهرها شــکل جدیدی از جابهجایی
مطرح شد ،این شکل جدید از جابهجایی واجد پیش
زمینهها ،الزمات و اقتضائاتی بود که تا قبل از آن در
شهرها وجود نداشت .شبانی تصریح کرد :بافتهایی
که در طول تاریخ در قالبی ارگانیک خود را با شرایط
موجود وفق داده بودند ،با الگوی هندسی و غیر بومی
مواجه شدند که نظام حرکتی و دسترسی در شهرها
را متحول کرد .همزمان با تغییــر نظام حرکتی در
شهرها مسئله حرکت و جابهجایی از یک امر بدیهی
و عادی تبدیل به یک مشکل ،معضل و حتی بحران
شد؛ زیرا نظام کالبدی شهرهای کشور همپای نظام
حرکتی و دسترسی و متناسب با الزامات دوره معاصر
تغییر نکرد .نبود تناســب بین نظام کالبدی شهرها
و نظام حرکتــی موجب ایجاد گرههــای ترافیک،
گلوگاههای ترافیکی و انواع معضالت ترافیکی شده
است؛ در حالی که مسائل ترافیکی جدای از مسائل
شهری قابل تحلیل نیست .شبانی با اشاره به تفاوت
میان یک شهرساز و مهندس ترافیک ،عنوان کرد:
یک مهندس ترافیک سعی بر رفع مسائل ترافیکی
بدون توجه به سایر عوامل تاثیر گذار دارد؛ در حالی
که رفع مسائل ترافیکی با تراکم ساختمانها ،اختالط
کاربریها و شرایط بافتهای مختلف شهر در ارتباط
اســت.رفع معضل یک چهارراه شلوغ تنها با اصالح
هندســی و تعویض معابر ،اضافه کردن روگذرها و
زیرگذرها امکانپذیر نیست؛ بلکه بافتهای شهری
باید به واسطه ســاختارهای اجتماعی و جمعیتی
متفاوت بررسی شــود تا راهحلهای متفاوتی برای
رفع مســائل ترافیکی در بافتهای مختلف شهری
مدنظر قرار بگیرد.
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فروش اوراق مشارکت از هفته آینده شروع میشود
مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان با اشــاره به دریافت مجوز
انتشار اوراق مشارکت توسعه سامانه اتوبوسرانی تندرو ()BRT
به مبلغ دو هزار میلیارد ریال ،اظهار داشت :این اوراق با توجه به
تبصره  ۵قانون بودجه سال  ۹۷کل کشور ،مصوبه شورای اسالمی
شهر و سازمان برنامه و بودجه کل کشور و با مجوز بانک مرکزی
منتشر میشود.

علیالحساب  ۱۸درصد ساالنه است که پرداخت سود آن ،هر سه
ماه یک بار انجام میشود.
وی با اشــاره به ویژگیهای این اوراق ،بیان داشــت :این اوراق
بینام ،معاف از مالیات و قابل معامله در بورس اســت که فروش
آن از هفته آینده انجام میشــود و بانک مرکزی تاریخ دقیق آن
را اعالم خواهد کرد.

نادر آخوندی با بیان اینکه ناشــر این اوراق ،شهرداری اصفهان
است ،تصریح کرد :موضوع مشــارکت در این طرح ،اجرای طرح
سامانه اتوبوســرانی ( )BRTبوده و مبلغ انتشــار آن ،دو هزار
میلیارد ریال و به عاملیت بانک شهر است.
مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان ضامن این طرح را بانک شهر
اعالم کرد و افزود :مدت اوراق مشارکت چهار سال و با نرخ سود

از امروز و با مشارکت بیش از  80کتابفروشی اجرا میشود؛

آغاز طرح تابستانه کتاب در اصفهان
نرگس طلوعی
یازدهمین دوره طرح «توزیع یارانه کتاب» با عنوان
طرح تابســتانه کتاب و شــعار «کتاب ،همنشین
دلنشــین» همزمان با سراسرکشــور از امروز در
اصفهان آغاز میشود .این طرح که تا سه مرداد ماه
سال جاری ادامه مییابد در راستای رونق بخشیدن
به بازار کتاب و ترویج کتابخوانی از ســوی معاونت
فرهنگ و ارشاد اســامی اجرایی میشود .معاون
امور فرهنگی و رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی اســتان اصفهان با بیان اینکه در این طرح
بیش از  600کتابفروشی مشارکت دارند ،میگوید:
با پایان مهلت ثبت نام کتابفروشیها برای عضویت
در طرح «تابستانه کتاب  »98استانهای تهران با
ثبت نام  97کتابفروشی ،اصفهان با  80کتابفروشی
و خراســان رضوی با  66کتابفروشی رتبههای اول
تا سوم بیشترین مشــارکت کننده در این طرح را
به خود اختصــاص دادهاند .اصغــر مختاری ادامه
میدهد :در این طرح هر فرد میتواند با مراجعه به
کتابفروشی های ثبت شده در طرح تا سقف ۱۲۰
هزارتومان خریداری کند .معــاون امور فرهنگی و
رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
اصفهان با اشــاره به اینکه در طرح تابستانه کتاب
کتابهای تالیفی با  ۲۵درصد و کتابهای ترجمه
با  ۱۵درصد تخفیف به فروش میرســد ،میگوید:
اسامی و مشخصات کتابفروشــی های عضو طرح
«تابســتانه کتاب  »۹۸به تفکیک هر استان روی
ســایت  tarh.ketab.irقرار دارد .این طرح که

چندمین دوره اجرای خود را در کشــور میگذراند
اگرچه توانسته جای خود را بین مخاطبان و کتاب
دوستان به خوبی باز کند؛ اما همچنان با مشکالت
زیادی دســت و پنجه نرم میکند ،مشــکالتی که
بیشتر به عملکرد وزارت ارشــاد درباره بازپرداخت
یارانه به کتابفروشیها بر میگردد و معاونت فرهنگی
وزرات خانه باید فکری اساسی برای حل آن کند.
فروش  258هزار و  782نسخه کتاب در
طرح تابستانه کتاب 97
طرح تابســتانه کتاب درسال گذشــته نیز با شعار
«دانش گســتری با حمایــت از تالیــف ایرانی» با
مشارکت  715کتابفروشــی از  31استان کشور از
 30مردادماه تا پنج شهریورماه در تهران و تا هشت
شهریور ماه در سایر شهرها از جمله اصفهان برگزار

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی ،اجتماعی ورزشی شهرداری:

شد .در این طرح  258هزار و  782نسخه کتاب در
سراسر کشور به فروش رسیدند .از جمله ویژگیهای
این دوره ،توجه بیشــتر به شهرستانها بود ،به این
ترتیب که طرح در شهرستانها ســه روز بیشتر از
پایتخت برگزار شــد .همچنین برای نخستین بار،
با مســاعدت ادارات کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی
استانها ارزیابی هایی از کتابفروشی های فعال در
طرح صورت پذیرفت و نقطه نظرات آنها در خصوص
ماهیت و شیوه اجرای طرح گردآوری شد.
بر اساس دادههای این گزارش منتشر شده از سوی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پنج استان نخست
فعال در این طرح به ترتیب شامل تهران ،اصفهان،
خراســان رضوی قم و فــارس بوده و پنج اســتان
انتهایی جدول فعاالن در این طرح نیز شامل ایالم،

سیستان و بلوچستان ،قزوین ،کهگیلویه و بویراحمد
و هرمزگان بود.
در زمینه فروش اما استان خراسان رضوی با بیش
از  ۸۸۹میلیون تومان بیشترین فروش را در کشور
دارا بوده و در مقابل استان کهگیلویه و بویر احمد با
بیش از  ۱۷میلیون تومان در انتخاب جدول فروش
قراردارد و در نهایت نیز آمارها حکایت از فروش بیش
از شش میلیارد و دویست میلیون تومانی کتاب در
این طرح در سراســر کشــور دارد که از این میزان
نزدیک به یک میلیارد و یکصــد میلیون تومان آن
به صورت یارانه در میان استانها توزیع شده است
که بیشترین میزان استفاده از آن متعلق به استان
اصفهان با بیش از  ۱۴۸میلون تومان است.
پر فروش ترین تالیفیهای طرح تابستانه
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کتابهای «رهش» نوشــته رضا امیرخانی« ،یک
عاشــقانه آرام» نوشــته نادر ابراهیمی «مســتند
ضدصهیونیزمی-تکفیری حیفا» نوشته محمد رضا
حداد پور جهرمی« ،ســام بر ابراهیم :زندگینامه و
خاطرات شهید ابراهیمهادی» نوشته گروه فرهنگی
شــهید ابراهیمهادی« ،علی (ع) از زبان علی (ع):
زندگی و زمانه امیرالمومنین (ع) از زبان خودش»
نوشــته محمد محمدیان« ،چهل نامــه کوتاه به
همسرم» نوشته نادر ابراهیمی «سمفونی مردگان»
نوشــته عباس معروفی « ،چشــمهایش» نوشته
بزرگ علوی در صــدر پرفروشتریــن کتابهای
تالیفی عمومــی طرح تابســتانه کتــاب  ۹۷قرار
گرفتهاند.

معاون اجرایی سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری:

امتیاز دبیرخانه دائمی «شهر دوستدار سالمند» به اصفهان واگذار شد

ساماندهی حمل و نقل بار،نیازمند تعامل دستگاههای خدمترسان است

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی ،اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با حضور در جلسه علنی شورا ضمن
قدردانی از اعضای این شورا به دلیل حمایت از برنامههای معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان اظهار کرد :یکی
از دغدغههای اعضای شورای شهر ،اجرای طرح منزلت است که باید اعالم کنم طرح حمایت از سالمندان از
سوی معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان به سازمان ملل ارسال و پذیرفته شد .مرتضی رشیدی افزود :بر این
اساس ،سازمان ملل راهاندازی دبیرخانه دائمی شهر دوستدار سالمند را به اصفهان واگذار و شهردار اصفهان
را نیز به عنوان ریاست این دبیرخانه معرفی کرده است .وی ادامه داد :راهاندازی این دبیرخانه ،ردیف اعتباری
دارد و معاون فرهنگی شهردار اصفهان نیز به دفتر سازمان ملل برای پیگیری این امر دعوت شده است .رشیدی
«محله عمودی» را از برنامههای معاونت فرهنگی شهرداری در تابستان امسال اعالم کرد و گفت :برنامهریزی
برای درگیر کردن  ۵۰۰خانواده در این طرح را در دستور کار داریم.

معاون اجرایی سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان اظهار کرد :متولی اصلی مدیریت ،نظارت
و ساماندهی حوزه حمل بار در کالنشهرها ،سازمان مدیریت حمل و نقل بار و کاالی درون شهری است.
مجتبی فروزنده افزود :این سازمان در راستای شناسایی و ساماندهی ناوگان فعال در حوزه جابه جایی بار
از جمله خودروهای سبک ،سنگین ،جرثقیل ،خودروهای حامل فرآوردههای بتنی و خودروهای حامل
بارهای ویژه ترافیکی و خطرناک ،اقدامات شاخصی را انجام داده است .معاون اجرایی سازمان مدیریت
حمل و نقل بار شــهرداری اصفهان تصریح کرد :بــا توجه به پیچیدگی و گســتردگی جابهجایی حوزه
حمل و نقل بار به خصوص در کالنشهرها ،نبود مدل مشخصی از نحوه عرضه و تقاضای بار جابه جا شده و
لزوم مدیریت واحد شهری جهت ایجاد نظم بخشی به ساماندهی و مدیریت این حوزه ،نیازمند همکاری
و تعامل سایر دستگاههای مرتبط با این امر است.

شهردار منطقه  10شهر اصفهان:

حل مشکالت حصه ،نیازمند مشارکت همه سازمانهاست

شهردار منطقه  10اصفهان با اشاره به تشکیل کارگروه ارتقای امور
اجتماعی و فرهنگی و سالمت اســتان اصفهان با محوریت محالت
حاشیه نشین منطقه  10شهرداری ،با بیان اینکه یکی از سیاستها
و راهبردهای فرهنگــی و اجتماعی در اصفهان ،توجــه به مناطق
حاشیهای شهر است ،اظهار کرد :این مناطق ،نیازمند توجه و رسیدگی
بیشتر هستند؛ به همین دلیل با هماهنگی اداره کل امور اجتماعی و
فرهنگی استانداری جلسهای با محوریت محله حصه جنوبی برگزار
شد تا به صورت جدی به بررسی و رفع مشکالت و معضالت این محله
پرداخته شود .حمید شهبازی افزود :مدیران اداراتی که با این موضوع
در ارتباط هستند ،باید در جلســات کارگروه حضور یابند و معاونان
نیز با اختیارات تام در جلسه شرکت کنند تا به یاری خداوند بتوانیم
در جهت حل مشــکالت مردم این محله ،تصمیمات قابل اجرا اتخاذ
کنیم .مدیر منطقه  10شــهرداری اصفهان در خصوص مشکالت و
معضالت این منطقه گفت :بخشی از این مشکالت ،مربوط به حوزه
مدیریت شهری اســت که طی دو ســال اخیر و با نگاه ویژه شهردار
اصفهان و اعضای شورای شــهر به مناطق کم برخوردار ،فعالیتها و
اقدامات موثری صورت گرفته است .وی به آسفالت کردن معابر محله
حصه با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان اشاره کرد و افزود :پروژه
شبکه گذاری فاضالب این محله با کمک شهرداری مرکزی به منطقه
 10و همکاری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان انجام شده است.
مشکل وقفی بودن زمینهای حصه
شهبازی ،فرهنگسرای در دست ساخت این محله را یکی از بهترین
فرهنگسراهای ســطح اســتان دانســت و گفت :امیدواریم با یک
برنامهریزی دقیق و مدون و همکاری ســایر دســتگاههای ذی ربط
به نقطه مطلوب در این محله برســیم .وی یکی از مشــکالت مردم
را اوقافی بودن زمینهای منطقه عنوان و اظهــار کرد :امیدواریم با
همکاری و کمک مدیر کل اوقاف استان ،نمایندگان مجلس و استاندار
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این مشکل حل شود .شهبازی با اشــاره به اینکه در گذشته حمل و
نقل عمومی در این محله فعال نبوده است ،تصریح کرد :با همکاری
سازمان اتوبوسرانی بخشــی از نیازهای مردم در این حوزه رفع شده
است و ایجاد خط مستقیم حصه تا ترمینال باقوشخانه را نیز در دستور
کار شهرداری داریم .وی افزود :این امکان برای شهرداری وجود ندارد
که تمام مشــکالت را به تنهایی حل کند و از دستگاههای فعال در
حوزه اجتماعی و مدیران مسئول توقع داریم که برای رفع مشکالت
با شهرداری همکاری کنند .وی در خصوص ســایر توقعات مردم از

دستگاهها گفت :دانشگاه علوم پزشکی ،اداره آموزش و پرورش و اداره
کل ورزش و جوانان باید امکانات بهتری را برای مردم فراهم کنند.
تالش شهرداری برای رفع مشکالت حصه به تنهایی کافی
نیست
در ادامه فریده روشن ،رییس کمیســیون فرهنگی ،ورزشی شورای
شهر اصفهان نیز اظهار کرد :باعث تاسف است که کودکان این منطقه
از حداقل امکاناتی که باید در اختیار یک شــهروند باشــد ،محروم
هستند .وی افزود :میزان کم کاری و بی عدالتی در حصه بسیار زیاد
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است و برای رفع آن ،تالش شهرداری به تنهایی کافی نیست؛ بلکه نیاز
به یک عزم و هم افزایی جدی در این زمینه است .رییس کمیسیون
فرهنگی ،ورزشی شورای شهر اصفهان با بیان اینکه از اداره ورزش و
جوانان میخواهیم که اقدامات اجرایی بیشتری در حصه انجام دهد،
ادامه داد :شهرداری و اعضای شورای شهر عزم خود را جزم کردهاند
که عدالت محوری در شهر اجرایی شود به همین دلیل توجه ویژهای
به فرهنگسراها و ورزشگاهها شده است.
وی با اشاره به اینکه در مناطق محروم به زیر ساختها توجه داریم،
گفت :به زودی دو فرهنگسرا در منطقه  10افتتاح میشود؛ همچنین
احداث پروژه مرکز اشــتغال و کارآفرینی و باغ بانوان نیز در دستور
کار قرار دارد.
دفتر تسهیلگری و توسعه محلی در حصه ایجاد میشود
همچنین ســید محسن ســجاد ،مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی
استانداری اصفهان در ادامه به اقدامات انجام شده توسط شهرداری
منطقه  10در محله حصه اشاره کرد و از مدیر منطقه  10شهرداری
اصفهان خواســت کمیتههایی را با محوریــت معاونین خود جهت
اولویت بندی مشــکالت و رفع آنها ایجاد کند و دستگاههای اجرایی
نیز در این خصوص ،حضور فعال داشته باشند .همچنین سازمانهای
مردم نهاد ،دفاتر تسهیلگری و توســعه محلی و پایگاههای بسیج با
توجه به اینکه در الیههای اجتماع حضــور دارند ،اطالعات جامع و
کاملی در اختیار این کمیته قرار دهند .وی ادامه داد :احداث کیوسک
نیروی انتظامی در این محله همچنین روشنایی معابر که نقش موثری
در ایجاد حس امنیت و تامین آن دارد در دســتور کار این کارگروه
قرار گرفت .وی با بیان اینکه یک دفتر تسهیلگری و توسعه محلی در
حصه ایجاد میشود ،گفت :اولین وظیفه دفاتر تسهیلگری این است
که معضالت و مشکالت مردم را به صورت محلی ببینند و به مسائل
سیاسی ورود پیدا نکنند.

zayanderoud8108@gmail.com
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برگزاری دوره تربیت مربی
سواد رسانهای
با رویکرد نوجوان
مسئول روابط عمومی حوزه علمیه اصفهان از
برگزاری دوره تربیت مربی ســواد رسانهای با
رویکرد نوجوان به همت معاونت تهذیب و تبلیغ
مرکز مدیریت حوزههای علمیه استان اصفهان
و با همکاری ســازمان فضای مجازی ســراج،
شــجره طیبه صالحین و صدا و سیمای استان
اصفهان خبر داد .حجت االسالم علیرضا ناجی
گفت :با توجه به تاکیدات فــراوان مقام معظم
رهبری در حــوزه نوجــوان و فعالیت جهادی
در فضای مجازی به همــت معاونت تهذیب و
تبلیغ مرکز مدیریت حوزههای علمیه اســتان
اصفهان و در راســتای فعالیتهای رســانهای
این معاونت با همکاری سازمان فضای مجازی
سراج و شــجره طیبه صالحین استان اصفهان
این دوره در حال برگزاری اســت .وی در مورد
افراد شرکت کننده در دوره گفت :در این دوره
بیش از  ۱۰۰نفر از طالب حوزه علمیه اصفهان
که متشکل از استادان سواد رسانه و طالب طرح
مدارس امین در سطح استان و طالب فعال در
عرصه رسانه همچنین حدود  ۲۰۰نفر از فعالین
فرهنگی در سطح اصفهان از خواهران و برادران
شرکت دارند.

همزمان با برگزاری جشنواره بین المللی
فیلم کودک اجرا میشود؛

برگزاری رویداد «معنویت
برای کودکان»

دبیر ســی و دومیــن جشــنواره بینالمللی
فیلمهای کــودکان و نوجوانــان از برگزاری
همزمان جشنواره سی و دوم با رویداد «معنویت
برای کودکان» خبــر داد .علیرضــا تابش در
دیدار با عضو هیئت مدیره انجمن علمی عرفان
اسالمی اظهار کرد :نسل امروز گرچه دسترسی
آســانی به ابزار و فناوریهای سینمایی دارد؛
اما انتقال مفاهیم واالی معرفتی و اخالقی در
کنار نگاه فناورانه در هنر ضروری است .تابش با
اشاره به برگزاری همزمان جشنواره سی و دوم
و سومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران در
اصفهان ،برگزاری رویداد پژوهشــی آموزشی
«معنویت برای کودکان» را فرصتی ارزشمند
بــرای تبییــن دیدگاههای اخالقــی و ترویج
فضیلتهای دینی و معنوی با زبان هنر دانست.
وی از استقبال «ســتاد برگزاری جشنواره»،
«سازمان فرهنگی هنری شهرداری اصفهان»
و «خانه کودک اصفهان» بــرای برگزاری این
رویداد با مشــارکت انجمن عرفان اســامی،
خبر داد .همچنین فاطمــه طباطبایی ،عضو
هیئت مدیره انجمن علمی عرفان اســامی و
مدیر کارگروه «معنویت بــرای همه» ،ضمن
تاکید بر رویکرد آموزشی -نمایشی این طرح
و بهرهگیــری از قالبهای داســتانی با تمرکز
بر تاثیر معنویــت ،وجوه تربیتــی کودکان و
نوجوانــان را در هنرهای نمایشــی با اهمیت
دانست و تجارب به دست آمده در این حوزه را
با دبیر جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و
نوجوانان در میان گذاشت.

گزارشمالیجشنواره
فیلمکودک منتشر شد
مشاور شهردار اصفهان در امور شفافیت و مبارزه
با فساد با اشاره به انتشار گزارش مالی جشنواره
کودک ،اظهار کرد :یکی از برنامههای اعالم شده
توسط شهرداری اصفهان در دوره جدید مدیریت
شهری ،موضوع شفافیت بود که پیرو آن ،برخی
دســتورالعملها و برنامههــای اجرایی از جمله
ایجاد سامانه شفافیت و شهروندمداری شهرداری
اصفهان عملیاتی شد .محمد شریفشاهی افزود:
سامانه شــفافیت و شــهروندمداری شهرداری
اصفهان با این رویکرد که اطالعات موجود در شهر
که مبنای عملکرد بخشهای مختلف شهرداری
است ،در اختیار شهروندان قرار گیرد تا عملکرد
خادمان خود را در شــهرداری به خوبی ارزیابی
کنند ،ایجاد شده است .مشاور شهردار اصفهان
در امور شفافیت و مبارزه با فســاد با بیان اینکه
یکی از برنامههای فرهنگی که از چند سال پیش
تاکنون در شــهر اصفهان برگزار شده ،جشنواره
بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان است که
بر اساس رویکرد شفافیت باید اطالعات مالی آن
اطالعرسانی و در اختیار شهروندان قرار میگرفت،
تصریح کرد :پس از سپری کردن پروسه بررسی
اســناد و مدارک ،خوشــبختانه ایــن اطالعات
ماه گذشــته پس از انجام فرآیند حسابرســی و
بررسی سندها در سامانه شــفافیت شهرداری
اصفهان بارگذاری شــد .وی ادامه داد :در حال
حاضر اطالعات مربوط به هزینههایی انجام شده
توسط شهرداری اصفهان در جشنواره بین المللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان در سامانه شفافیت
شهرداری اصفهان بارگذاری شده تا شهروندان در
جریان هزینههای جشنواره قرار گیرند.

امام علی علیه السالم:
هر که خیر جوید سرگردان نشود و کسی که
مشورت کند پشیمان نگردد.

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
رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه33 :

چاپخانه :آینده

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

آدرس :ابتدای جاده حبیبآباد -روبهروی شهرک امام حسین (ع)
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پس از سال ها مطالبه شهروندان؛

آخرین بازمانده کارخانه های درون شهری ،منتقل شد

مدیر منطقه  11شهرداری اصفهان گفت :پس از سال ها مطالبه شهروندان و با
پیگیری های مستمر ،کارخانه روغن نباتی ناز از شهر اصفهان خارج می شود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان ،آخرین کارخانه موجود
در داخل شهر اصفهان کارخانه روغن نباتی ناز بود که مشکالت محیط زیستی
بسیاری را طی سالیان گذشــته برای مردم منطقه  11و مناطق اطراف ایجاد
می کرد.
با توجه به شــکایت و اعتراض مردمی طی ســال های گذشــته در خصوص
آلودگیهای زیست محیطی کارخانه روغن نباتی ناز و انتشار بوی نامطبوع در
هوای شــهر ،انتقال این کارخانه و توافق با مالکان در دستور کار جدی حمید
اشرفی ،مدیر منطقه  11شهرداری اصفهان قرار گرفت که با پیگیری های الزم
موضوع آلودگی این کارخانه رفع و عملیات آزادسازی آن آغاز شد.
از پشه های مزاحم تا مشکل پساب ،بوی نامطبوع و آلودگی صوتی
عباس موم زایی ،یکی از کســبه این محل با بیان اینکه از ســال  63در منطقه
رهنان ساکن هستم ،اظهار کرد :طی این سال ها بوی بد کارخانه در این منطقه
مشکالت زیادی را برای ما به وجود آورده بود ،گاهی شب ها به قدری این بو زیاد
می شد که نمی توانستیم در خانه بمانیم ،عالوه بر بوی نامطبوع ،وجود پشههای
ناشی از این آلودگی نیز در این منطقه ساکنین محل را به شدت اذیت می کرد.
خوشبختانه با تعطیل شــدن کارخانه هم اکنون این مشــکالت از بین رفته و
شهروندان منطقه در آرامش بسیار خوبی به سر می برند.
یکی از بانوان ســاکن محله نیز پیرامون این کارخانه ،اظهار کرد :بســیاری از
اوقات کارخانه صدای بلندی داشت که ســبب آزار بسیار می شد ،خوشبختانه
طی یک سال اخیر این صدا قطع شــد و در صورتی که عالوه بر کارخانه ،زمین
های کشاورزی اطراف کارخانه نیز تغییر کاربری دهند تا حدود بسیاری از شر

پشههای مزاحم راحت می شویم.
باباصفری ،از دیگر ساکنین محله نهر ظهرآبادی واقع در منطقه  11با بیان اینکه
یکی از مزیت های نسبی منطقه وجود نهر قدیمی است ،می گوید :در صورتی
که با رعایت حریم این نهرها ،آزادسازی ها انجام و امکانات تفریحی ،ورزشی و
فضای سبز ایجاد شود اقدام بسیار موثری برای خارج شدن این منطقه از وضعیت
فعلی صورت گرفته است.
وی ادامه می دهد :کارخانه روغن نباتی ناز از کارخانه های قدیمی تولید روغن
خوراکی در اصفهان بوده که در زمان احداث ،خارج از محدوده شهری قرار داشته
است ،با توجه به توسعه شهر اصفهان و منطقه رهنان مدتی بود که این کارخانه
در محدوده مسکونی واقع شده بود .پساب و فاضالب این کارخانه مشکالتی را
برای شهروندان به همراه داشت .همچنین مشکالت بهداشتی و بوی بسیار بد
ناشی از پساب ،شهروندان را آزار می داد.
این شهروند تاکید می کند :طرح شهرداری منطقه  11برای خروج این کارخانه
از این محل و حل مشکالت آن باعث خوشحالی است .مردم به صورت مرتب از
طریق مراجع ذیصالح پیگیر این موضوع بودند؛ اما طی ســالیان طوالنی این
مشکل حل نمی شد تا اینکه با پیگیری های الزم شهردار منطقه ،مسائل مربوط
به کارخانه هم اکنون در حال برطرف شدن است.
 1000نفر ساعت جلسه با مسئوالن و وکالی کارخانه
حمید اشرفی ،مدیر منطقه  11شهرداری اصفهان نیز در خصوص روند اقدامات
اجرایی پیرامون توافقات الزم برای خــروج کارخانه روغن نباتی ناز از محدوده
شــهر ،اظهار کرد :زمانی که به منطقه  11آمدم ،جلسات مختلفی با معتمدین
منطقه و حتی افراد سرشناس کشوری مانند دکتر رنانی برگزار کردیم ،در این
جلســات چند نکته برای توسعه منطقه  11مطرح شــد که از جمله این موارد
می توان به برند ســازی مبل رهنان ،خــروج کارخانه روغــن نباتی ناز ،ثبت
آیینهای رهنان مانند شبیه خوانی و  ...اشاره کرد.
وی با بیان اینکه این موارد در برنامه های کاری منطقه قرار گرفت ،تصریح کرد:
بیشتر تمرکز معتمدین منطقه روی برند سازی صنعت مبل و بستنی رهنان بود
که روی این موارد کار شد ،به همین واســطه نخستین جشنواره مبل رهنان را
به مدت سه ماه از دی ماه تا عید نوروز برگزار و مبل رهنان را به هم استانی های
عزیز معرفی کردیم.
مدیر منطقه  11شهرداری اصفهان ادامه داد :کارخانه روغن نباتی ناز به دلیل
وجود بوی نامطبوع در وضعیت مطلوبی قرار نداشت و بوی نامطبوعی که از این

کارخانه متصاعد می شد موجب آزار ساکنان منطقه بود .این بو به گونه ای بود
که حتی تا خانه اصفهان و مناطق اطراف مانند مناطق دو و هشت نیز استشمام
می شد.
وی اضافه کرد :با وجود تالش های مســتمر شــهرداران مختلف طی  20سال
گذشــته ،خروج این واحد تولیدی از منطقه انجام نشده بود؛ اما در این دوره از
مدیریت شهری ،این توافق با وجود سختی های فراوانی که داشت انجام شد.
اشرفی بیان داشت :بیش از  1000نفر ساعت جلسه با مسئوالن کارخانه و وکالی
آنها تشکیل شد .همچنین جلسات متعددی در شهرداری برگزار و توافقات الزم
برای انتقال این کارخانه به بیرون از شهر صورت گرفت.
وی با بیان اینکه کارخانه روغن نباتی ناز آخریــن بازمانده کارخانه های درون
شــهری اصفهان بود ،تاکید کرد :این کارخانه در زمینی به وسعت  60هزار متر
مربع ،بیش از  55ســال ســابقه حضور در این منطقه را دارد ،وجود  60هزار
مترمربع زمین در شــهر و انتفاعی که از کارخانه نصیب برخی افراد می شــد
جا به جایی آن را دشــواری کرده بود ،به همین واســطه مســاعدتهایی در
استانداری انجام و قطعه زمینی در محدوده شهرســتان میمه به صاحبان این
کارخانه داده شد و روند انتقال کارخانه به این شهرستان صورت گرفت.
کاهش بار ترافیکی خیابان امام خمینی(ره) با احداث خیابان کمکی
مدیر منطقه  11شهرداری اصفهان گفت :قســمتی از زمین این کارخانه برای
احداث خیابان هایی مانند خیابان کمکی امام خمینی(ره) و  45متری پرتمان
که می تواند بار ترافیکی شهر را کاهش دهد ،آزادسازی می شود.
اشرفی بیان داشــت :طرح تملک اراضی ظهرآبادی پشت کارخانه روغن نباتی
در دستور کار امسال اســت ،در این طرح خیابان پرتمان و پارک ظهرآبادی با
مســاحت  40هزار متر قرار می گیرد ،در صورت همکاری مردم و مالکین برای
تسریع در انتقال سندها می توانیم پارک آب و آتش با یک طراحی خاص را نیز
در این منطقه به زودی احداث کنیم.
وی با بیان اینکه برای آزادسازی این کارخانه پولی به صاحبان آن داده نمی شود،
افزود :در قرارداد با صاحبان کارخانه اعطای  60هزار متر امتیاز تجاری ذکر شده
که یکی از مزایای آن این است که هم باعث اشتغالزایی شده و هم باعث احساس
تعلق شهروندان به منطقه می شود.
بمبی که شهروندان را تهدید می کرد
مدیر منطقه  11شــهرداری اصفهان یکی از دغدغه های مردم رهنان را خروج
شهرک مبل از منطقه ذکر کرد و افزود :طی صحبتی که با مالکان کارخانه انجام

گرفت ،قرار شد دو طبقه از مجموعه بزرگ تجاری که جایگزین کارخانه روغن
نباتی می شود را به مبلمان و این صنعت اختصاص دهند.
وی با بیان اینکه توافق باید دوسویه و برد  -برد باشد ،گفت :در دوره های گذشته
نگاه شهرداری به موضوع انتقال کارخانه روغن نباتی یکسویه بوده و صحبتی
از دادن امتیاز تجاری نمی شده به همین دلیل توافقی صورت نمی گرفته است،
اما با توافق انجام شــده زمانی که مجموعه تجاری در این مکان احداث شــود
می تواند به یک محرک توسعه تبدیل شده ،برای منطقه ارزش آفرین شود و به
مردم منطقه احساس تعلق و هویت بدهد.
اشرفی ،وجود مخزن هیدروژنی درون کارخانه را یکی از خطرات موجود برای
مردم منطقه ذکر کرد و افزود :این مخزن می توانست مانند یک بمب عمل کرده و
باعث تخریب های وسیع شود که همه این دالیل عاملی برای انتقال این کارخانه
به بیرون از شهر بود.
وی با اشــاره به پروژه های محرک توســعه منطقه  ،11اظهار داشــت :محور
گردشگری رهنان به عنوان پروژه محرک توسعه منطقه معرفی شده ،این محور
شامل مسجد ،حمام تاریخی ،باغ بستنی ،باغ سالمت ،قریب خانه ،طبیب خانه
و ...است که در آستانه احداث است .طرح این محور به معاونت شهرسازی ارسال
شده و مورد تایید قرار گرفته و محور گردشگری منطقه را احیا می کند.
مدیر منطقه  11شــهرداری اصفهان با بیان اینکه پروژه های محرک توســعه
در منطقه به خوبی تعریف شده اســت ،گفت :همچنین پروژه مسکونی تجاری
شهاب در منطقه در نزدیکی خیابان امام خمینی(ره) در دستور کار قرار گرفته
تا مشکل بافت فرسوده و ریزدانه های موجود در آن که باعث مشکالت متعددی
شده است ،برطرف شود.

در نشست خبری بررسی راهکارها و روشهای نوین بازاریابی و برندینگ و رشد کسب و کارهای صنعت دکوراسیون داخلی ساختمان مطرح شد:

مراودات ایران با دنیا در صنعت ساختمان  0/6درصد است

از آنجایی که طراحی و چیدمان مناسب منزل و محل کار ،یکی از مهمترین فاکتورهای سبک زندگی دنیای امروز محسوب میشود ،طراحی دکوراسیون داخلی ،یکی از مهمترین تجارتهای روز دنیا به شمار میرود که با توجه به ساخت و سازهای متنوعی مانند
حدیث زاهدی
منازل ،بیمارستانها ،ادارات ،هتلها و ...بیش از گذشته مورد نیاز جامعه جهانی است .طراحان داخلی ،با رعایت اصول ایمنی و سالمت و با توجه به زیرساختها و اتصاالت داخلی و بیرونی یک مکان ،به طراحی دکور آن میپردازند که شامل طراحی دیوارها ،کف،
سقف ،مبلمان ،رنگآمیزی و چیدمان مناسب است ولی متاسفانه کاهش میزان ساخت و ساز در کشور و همچنین باال رفتن میزان رقابت در بخشهای مختلف باعث شده این صنعت با مشکالتی مواجه شود.
در همین راستا در نشست خبری هفتمین نمایشگاه خانه ،مبلمان و دکوراسیون مدرن به بررسی راهکارها و روشهای نوین بازاریابی و برندینگ و رشد کسب و کارهای صنعت دکوراسیون داخلی ساختمان به سبب تحول در کسب و کار و ارتقای جایگاه بین المللی پرداخته شد.
مدیرعامل شرکت پارس فریم و تولیدکننده محصوالت دیوارپوس ،قرنیز ،ابزارآالت
و دکوراتیو ساختمان اظهارکرد :صنعت دکوراسیون داخلی به جهت ایجاد تغییرات
دائمی در محیط که در بعضی از موارد مانند تغییر دکوراســیون داخلی فروشگاهها
به صورت ساالنه انجام میگیرد ،نیاز به محصوالتی دارد که پسماند حاصل از تغییر
دکوراسیون داخلی قابل فرآوری مجدد باشد تا به محیط زیست آسیبی وارد نشود.
محمد رضا هوایی با اشاره به چالشهای فرا روی صنعت دکوراسیون داخلی ساختمان،
گفت :تولید کننده ایرانی باید به تعهدات خود نسبت به مشتریان خارجی پایبند باشد
و محصولی که در ابتدا نشان داده را تحویل مشتریان خود دهد و در نظر داشته باشد
محصولی که ارائه میدهد در درجه اول موید نام و نشان کشور ایران است و در صورتی
که درست عمل کند راه صادرات برای ســایر تولید کنندگان ایرانی باز میشود؛ در
غیر این صورت صادرات هرمحصولی ،چالشی بزرگ برای ادامه صادرات و یا صادرات
بیشتر است همچنین واردات بیرویه در بعضی محصوالت دکوراسیون داخلی برخی
تولیدکنندگان این عرصه را با مشــکالت زیادی روبه رو کرده اســت .تولیدات بی
کیفیتی که بعضا بدون نظارت وارد بازار شده و فعالیت را برای تولید کننده باکیفیت
سخت کرده است .هوایی تصریح کرد :در صورت حمایت هرچه بیشتر دولت و البته
ارتقای سطح گردش مالی صنعت دکوراسیون داخلی ساختمان ،چشمانداز روشن و
درخشانی را میتوان برای این حرفه ترسیم و پیش بینی کرد.این تولیدکننده موفق
گفت :فرصتهای شغلی بســیار زیاد و متنوعی در صنعت ساختمان و دکوراسیون
داخلی ساختمان وجود دارد؛ اما از ظرفیتهای این عرصه به نحو شایسته بهرهبرداری
نمیشود به عنوان مثال در کشور ترکیه به رغم اینکه مواد اولیه تولید اجناس مربوط به
صنعت دکوراسیون داخلی ساختمان از ایران تهیه میشود ،توانسته با سرمایهگذاری
در این صنعت درآمد میلیارد دالری در صادرات این اجناس داشته باشد .هوایی تاکید
کرد :ایران ،به دلیل وجود پتروشیمی و مواد اولیه همچنین داشتن منابع انرژی ارزان
از سایر کشورها توان رقابتی بســیار باالتری دارد.این تولید کننده بخش خصوصی
تصریح کرد :تغییرات زیاد به دلیل رقابت و پیروی از صنعت مد در دکوراسیون داخلی
زیاد است که با برنامهریزی و حمایت بیشتر دولت در زمینه ساختمان و ساخت و ساز
توان افزایش اشتغالزایی قابل توجهی ایجاد میشود.

عضو هیئت مدیره انجمن لوله و اتصاالت  PVCایران
اظهارکــرد :تمام مــراودات ایران با دنیــا در صنعت
ساختمان شش دهم درصد است که سهم بسیار کمی
بوده و باید تالش کنیم تــا ایران به جایگاه واقعی خود
دست پیدا کند.
بیژن ســحرناز با بیان اینکه در اصفهان توانمندی فرا
اســتانی و فرامنطقه ای در بحث صادرات وجود دارد،
افزود :تکنولوژی ،فناوری و خصوصی سازی همچنین
نگاه جهانــی به دانــش ،فرصتهای خوبــی را برای
صادرات ایجاد میکند و باید مورد توجه قرارگیرد.
وی تصریح کــرد :درصنعت ســاختمان همچنان با
مشکل نوآوری مواجه هســتیم و بی شک اگر اهداف
عالی را کوچک بگیریم ،نمیتوانیم موفق عمل کنیم.
وی بــا بیان اینکه ســاالنه میــزان تولیــد کاالهای
نیمه ســاخته شــده در محصوالت پلیمــری ایران
 ۳.۵میلیــون تن اســت ،افزود :این میزان درکشــور
آلمان  ۵.۵میلیون تن اســت و البته درکشــور ما هر
کیلو کاالهای نیمه ساخته شــده یک دالر و در آلمان
پنــج دالر به فروش میرســد ،درواقــع در بازارهای
رقابتی ســایر کشــورها محصوالت را با ارزش افزوده
بیشــتری به فروش میرســانند که دالیــل آن باید
پایش و بررسی شــود.عضو هیئت مدیره انجمن لوله
و اتصاالت  PVCایران با تاکید بــر اینکه برندینگ به
معنای ایجاد تولید ارزش است ،تاکید کرد :نمیتوان
یک شــبه در حوزه برندینگ به دستاورد رسید و باید
مسیرهای آن یکی یکی طی شود.

مدیر امور نمایشــگاههای خارجی شــرکت نمایشــگاههای
بین المللی اســتان اصفهان با تاکید بر نقش نمایشگاهها در
صادرات محصوالت غیرنفتی ،اظهار کرد :طبق آمار اعالم شده
وقتی تعداد نمایشگاههای برگزار شده در کشور دو برابر شود،
نقش صادرات محصوالت غیرنفتی به  ۱۴درصد یعنی دو برابر
زمان فعلی افزایش پیدا میکند.
مهدی دوایی افزود :در زمان کنونی که هدف دولت صادرات
محصوالت غیرنفتی است ،برگزاری نمایشــگاه میتواند در
تحقق این هــدف اثرگذار باشــد .وی با بیان اینکــه با توجه
به افزایش قیمــت دالر بهترین راه برون رفت از مشــکالت
اقتصادی توجه هرچه بیشتر به صادرات است ،گفت :شرکت
نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان برای رسیدن به این
هدف تاکنون نمایشــگاههای متعددی را برگزار کرده است.
وی خاطرنشان کرد :در ســال جاری پس از گذشت  ۲۵سال
از تاسیس نمایشــگاه اصفهان ،نخســتین نمایشگاه صنعت
ســاختمان در بغداد با حضور  ۴۵تولید کننده بزرگ برگزار
شد .دوایی ادامه داد :تا پایان ســالجاری سه نمایشگاه دیگر
از جمله نخســتین نمایشــگاه صنعت توریسم سالمت ایران
آذرماه امسال در لبنان ،نمایشگاه سنگ در چین و نمایشگاه
دکوراســیون داخلی بهمن ماه ســال جاری در شهر مسقط
عمان برگــزار خواهد شــد.وی با بیان اینکه در کشــورهای
پیشــرفتهای مثل آلمان که درآمد ســاالنه زیادی دارند ۴۰
درصد از بودجه ساالنه شرکتها صرف برگزاری نمایشگاهها
میشود ،گفت :در آلمان حتی شــرکتهای کوچک تر برای
حضور در نمایشگاهها هزینههای بیشتری اختصاص میدهند،
در برگزاری نمایشــگاههای خارجی ارزآوری هرچه بیشــتر
مهمترین هدف شرکت نمایشگاههای اصفهان است.

رییــس اتحادیــه مصنوعات چوبی شــهر
اصفهــان با بیــان اینکه مهمترین مشــکل
صنعتگران اجرا نشــدن قوانیــن به صورت
درســت اســت ،گفت :هم اکنون مهمترین
مشــکل صنعتگران این است که راهکارها و
قوانین دولتی به خوبی اجرا نمیشود.
محمد شادمند با بیان اینکه مشکالت صنعت
چوب فراوان اســت ،افزود :از سوی دیگر با
توجه به اینکه قوانیــن نظام صنفی ،صنوف
را با چالشهای زیادی روبهرو کرده اســت،
رسانهها باید با اطالع رسانی مشکالت ،گامی
در جهت رفع آنها بردارند تا چرخش مالی و
اقتصادی خوبی صورت گیرد.
رییــس اتحادیــه مصنوعات چوبی شــهر
اصفهان تصریــح کرد :اگر فرهنگســازی
الزم برای مصــرف تولیدات داخلی از طریق
رسانهها انجام شود ،صنعتگران دچار مشکل
کمتری میشوند.
شــادمند گفت :با توجه به اینکه در شــهر
اصفهان کاالهای مشابه محصوالت وارداتی
ولی باکیفیت باالتر تولید میشود ،دولت باید
تاحد امکان از صنعتگران پشــتیبانی کند تا
بتوانند ماشــینآالت بــه روز را خریداری و
محصوالت باکیفیتتری تولید کنند.

رییس اتحادیه فرش ماشــینی ،دکوراسیون
داخلی و تزئینات اصفهان بــا تاکید بر اینکه
نمایشگاه باید به صورت تخصصی برگزار شود،
افزود :افــرادی که برای بازدید از نمایشــگاه
مراجعه میکنند انتظار دیدن اجناس جدید
و نوآورانــه را دارند و این در حالی اســت که
نمایشگاهها اهداف دیگری را دنبال میکنند.
وی اظهار کــرد :هم اینک نــوآوری چندانی
توســط شــرکت کنندگان در نمایشگاههای
گوناگون دیده نمیشــود زیرا هدف مهم آنها
فروش محصوالت است.
رییس اتحادیه فرش ماشــینی ،دکوراسیون
داخلی و تزئینات اصفهــان گفت :درحالیکه
نمایشــگاهها محلی برای جلوه دادن اجناس
صنعتی یا کشاورزی اســت ،در برخی موارد
مشــاهده میکنیم که بــه دلیل بــاال بودن
هزینههای جانبی حضور شــرکت کنندگان،
بــه محلی برای فــروش محصــوالت تبدیل
میشود.
گفتنی است؛ اولین سمینار آموزشی کاربردی
کوچینگ کسب و کار دکوراسیون و معماری
داخلــی راهکارها و روشهای نــو بازاریابی و
برندینگ و رشــد کســب و کارهای صنعت
دکوراسیون داخلی ساختمان همزمان با این
نمایشگاه برگزار میشود.

