وقتی نشاط و شادی شهروندان در اولویت برنامههای مدیران شهری قرار میگیرد؛

افزایش جادههای سالمت در اصفهان

توجه به نشاط و سرزندگی شهروندان یکی از فاکتورهای موثر در ایجاد شهرهایی

با توسعه پایدار است؛ فاکتوری که در ســالهای اخیر از نگاه مدیران شهری دور

نمانده به طوری که اجرای طرحهایی که به افزایش این عامل سرنوشت ساز در توسعه و پیشرفت

شهرها کمک میکند ســرعت بیشتری به خود گرفته است .توســعه ورزش شهروندی از جمله

طرحهایی است که نقش غیر قابل انکاری در افزایش نشاط و شادی شهروندان دارد چرا که همزمان

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

صفحه 7

با ارتقای سطح شهرنشینی و...

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاســی ،اقتصادی و ورزشی  /دوشنبه  31تیر  19/ 1398ذی القعده  / 1440شماره  8 / 2750صفحه  /قیمت 1000 :تومان
روز کوهنوردها؛
امروز سالروز مرگ «لیال
اسفندیاری» یکی از
مشهورترین زنان کوهنورد با
لقب «زن کوهستانی»است.
کوهنوردان به احترام این روز
به قله های نزدیک برای
کوهنوردی می رن!
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جایگاه سوم بیشترین نزاعهای خیابانی و مراجعه به پزشکی قانونی به اصفهان تعلق دارد؛

من عصبانی هستم!

5

انهدام باند آدم ربایان
و رهایی گروگان
در اصفهان

5

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان
اعالم کرد:

سودآوری  900میلیارد
تومانی واحد بنزینسازی
پاالیشگاه اصفهان

3

گالری امروز
نمایش آثار علیرضا چلیپا
 28تیر الی  28مرداد

روایتی از امدادگر دیروز
و پزشک داوطلب امروز؛

در واقع به خودمان
کمک میکنیم

گالری تام
نارنجها می رسند /مدیا:طراحی
 ۲۱تیر الی  ۷مرداد

قبوض برق از ابتدای مهرماه در اصفهان حذف خواهد شد؛

کار کثیف
کارگردان:خسرو معصومی
پردیس ساحل /سیتی سنتر

خداحافظی با نوستالژیهای کاغذی
نوبت دوم

4

3

استعالم واگذاری اجرای دکوراسیون چوبی
شعب بانک کشاورزی

مدیریت بانک کشاورزی استان اصفهان در نظر دارد اجــرای دکوراسیون چوبی ساختمان های
اداری و شعب سطح استان را با اخذ استعالم قیمت از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد)
به پیمانکاران واجد شرایط و دارای سوابق کاری واگذار نماید.
نام و نشانی کارفرما :اصفهان  ،خیابان مطهری حدفاصل پل آذر و پل فلزی جنب آتش نشانی مدیریت
بانک کشاورزی استان اصفهان تلفن  031- 32331030داخلی 250 – 249
برآورد اولیه  2000000000 :ریال

زمان دریافت اسناد :از ساعت  10مورخ  98/4/26لغایت ساعت  10مورخ  98/5/3به آدرس سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )
تحویل پیشنهادها :تا ساعت  10مورخ  98/5/3به آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )

مدیریت بانک کشاورزی استان اصفهان

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

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

م الف537287:

2

عکس روز

گمانهزنی درباره عکس
«ظریف» در ونزوئال
سفر وزیر امور خارجه ایران به ونزوئال و حضور
وی در اجالس وزیران خارجــه عضو جنبش
عدم تعهد ،با حاشــیههایی همراه بود .در یک
عکس که از این مراسم منتشر شده است گویا
«محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران
در حال بحث با همتای عربستانی خود است و
وزیر خارجه ونزوئال سعی در آرام کردن اوضاع
دارد.

پیشنهاد سردبیر:

تهدیدات ترامپ دی ماه به پایان میرسد
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پیشخوان

«ناتو» با چاشنی دروغ و تهمت علیه ایران بیانیه داد
ســخنگوی ســازمان ناتو با متهم کردن ایران بــه فعالیتهای
ثباتزدا و توقیف دو نفتکش در خلیج فارس ،خواســتار آزادی
هرچه سریعتر این کشــتیها و خدمه آنها شد« .اوآنا لونگسکو»
با صدور بیانیهای ضمن دروغپراکنی مبنی بر توقیف دو کشــتی
توسط ایران ،گفت« :ما توقیف دو کشتی تجاری در تنگه هرمز را
محکوم میکنیم .این چالشی واقعی برای آزادی ناوبری بینالمللی
است» .این در حالی است که نه تنها ایران تاکید کرده فقط یک

نفتکش انگلیسی تحت نام «استنا بالک ایمپرو» را آن هم به دلیل
برخورد با قایق صیادی ،نقض قوانین کشتیرانی ،خاموش کردن
تجهیزات شناســایی و توجه نکردن به هشــدارها توقیف کرده
بلکه رسانههای جهانی نیز با انتشــار تصاویر راداری ایید کردند
که کشتی دوم (مورد نظر ناتو) به مسیر خود به سمت عربستان
سعودی ادامه داده است.
به نوشته وبگاه ناتو ،این سازمان بدون اشاره به شروع تنشها بین

پرونده نور چشــمی ها
روی میز مجلس

تهران و لندن از زمان اقدام غیرقانونی انگلیس در توقیف نفتکش
حامل نفت ایران در تنگه جبلالطارق ،از ایران خواست که هرچه
سریع تر این کشتیها و خدمههای آنها را آزاد کند .در ادامه این
بیانیه آمده اســت« :انگلیس ثابت کرده کــه اولویتش حل این
مسئله از طریق گفتوگو و دیپلماسی است .ناتو از تمام اقدامات
دیپلماتیک برای حل این مشکل استقبال میکند .تمام متحدان
از فعالیتهای ثباتزدای ایران نگران هستند».

کشتی در برابر کشتی
توقیف قانونــی نفتکش
انگلیسی
بریتانیای صغیر

وقتی ترامپ و احمدی نژاد بر سر گفت وگوی مستقیم توافق دارند؛

تراژدی مذاکره!

علیرضا کریمیان

کافه سیاست

 160نماینده از اقدام سپاه
حمایت کردند
بیــش از  160نماینده مجلــس از اقدام قاطع
نیروی دریایی سپاه پاسداران در توقیف کشتی
انگلیسی حمایت کردند و خواستار قاطعیت و
قدرت برخورد در این موضوع شدند .نمایندگان
در ایــن بیانیــه از دولت و رییــس جمهوری
درخواســت کردند موضوع اخذ عــوارض از
کشتیهای عبوری از تنگه هرمز را در دستور
کار قرار دهند.

سه کارگروه ویژه
بین دولت و مجلس تشکیل شد
سخنگوی هیئت رییســه مجلس از تشکیل سه
کارگروه ویژه بین دولت و مجلس خبر داد .اسدا...
عباسی گفت :کارگروههای کشاورزی ،هدفمندی
یارانهها و صندوقهای بازنشســتگی بین دولت
و مجلس تشکیل شــده تا این موضوعات را مورد
بررسی قرار داده و گزارشهایی را به صحن ارائه
کنند .ســخنگوی هیئت رییســه مجلس اظهار
داشــت :تامین کاالهای اساســی ،نحوه توزیع
کاالهای اساســی ،تامین آب کشاورزی ،قیمت
تولیدات کشــاورزی و نهادههای کشاورزی مثل
خوراک دام و ســموم از ســرفصلهای مهم این
گزارش است .عباسی تصریح کرد :موضوعات مهم
کشور دســته بندی و در کارگروههای مشترک
دولت و مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.

ورود هیئت بلندپایه حماس
به تهران
هیئــت بلندپایــه جنبش مقاومت اســامی
فلسطین (حماس) به ریاست معاون اسماعیل
هنیه ،رییس دفتر سیاســی این جنبش وارد
تهران شــد .ریاســت این هیئــت را «صالح
عاروری» برعهده دارد و قرار اســت با مقامات
و مسئولین جمهوری اســامی ایران دیدار و
گفت وگو کند .این ســفر در شرایط منطقهای
حساسی صورت میگیرد و رهبر حماس آن را
سفری مهم خوانده است.

عربستان یک خدمه کشتی
ایرانی را به عمان فرستاد
وزارت خارجه عربســتان اعالم کرد کــه بنا به
درخواست وزارت خارجه ایران ،ریاض یک خدمه
کشتی ایرانی را به عمان فرستاده است .مسئول
وزارت خارجه عربســتان اعالم کرد که وضعیت
جسمانی یکی از خدمههای کشتی ایرانی«ساویز»
وخیم شــده و او را به بیمارستانی در شهر جازان
عربستان منتقل کردهاند .وی افزود :وزارت خارجه
عربستان درخواستی از سوی وزارت خارجه ایران
از طریق سفارت سوییس در ریاض برای انتقال این
شهروند ایرانی به عمان دریافت کرده است.

نامه انگلیس به شورای امنیت
سازمان ملل درپی توقیف
یک نفتکش توسط ایران
هیئت انگلیس در ســازمان ملل در نامهای به
شورای امنیت ،توقیف نفتکش انگلیسی توسط
ایران را «ایجاد یک مداخله غیرقانونی» خواند.
هیئت انگلیس در ســازمان ملل در نامهای به
شورای امنیت نوشت :این کشتی با رعایت حق
قانونی تردد کشــتیها در یک تنگه بینالمللی
بوده است که تحت قوانین بینالمللی قرار دارد.
قوانین بینالمللی ایجاب میکند که نباید مانع
حق تردد کشتیها شــد و بنابراین ،اقدام ایران
مداخلهای غیرقانونی ایجاد میکند.

توافق بر سر مذاکره بین ایران و آمریکا میان دونالد
ترامپ و محمود احمدی نــژاد مورد توجه برخی از
برجستهترین رسانههای جهان و به خصوص آمریکا
قرار گرفته است.
اینکــه در محالتریــن فــرض ممکــن ترامپ و
احمدینژاد با یکدیگر هم نظر باشند ،بیشتر به یک
ژانر علمی تخیلی مضحک شبیه است .طی روزهایی
که آمریــکا و متحدانش در ســردرگمی عجیبی
در برابر ایران به ســر میبرند ،هــر روزنه و راهی
برای نشــان دادن حل و فصل این بحران از سوی
آمریکاییها پیگیری میشــود .پس از جنجالها
پیرامون دیدار ظریف و یک سناتور آمریکایی ،حاال
رســانههایی مانند نیویورک تایمز مدعی هستند
صحبتهای محمود احمدی نژاد در مصاحبه با این
روزنامه نشانگر میل عمومی در میان مردم برای باز
شدن درهای گفت وگو با آمریکاست.
شورای ســردبیری نیویورک تایمز طی یادداشتی
تحلیلی در مورد ســخنان اخیر احمدینژاد نوشته
اســت :مذاکرات میان ایــران و آمریــکا میتواند
تصمیم گیری را از تنگه هرمز ،جایی که نظامیها
مشغول بازی خطرناکی هســتند ،به محل دیگری
تغییر دهد.
خلق بحران پس از بحرانی دیگر ،تاکتیکی است که
دولت ترامپ در جبهههای داخلی و خارجی از آن
استفاده میکند؛ اما این تاکتیک این بار در خدمت

برخــوردار اســت کــه
استراتژی خطرناکی است.
به همین دلیل پیشــنهاد
آخرین بحران با ایران که
آمریکا به نوعی بازی سیاسی و
مذاکــره او بایــد مــورد
حــول ســرنگونی پهپاد
نظامی در خلیج فارس را به ایران باخته
توجــه قــرار بگیــرد.
آمریکا بود ،تنها زمانی از
و تقریبا تمام اقدامات در هفتههای
احمدی نژاد پیشــنهاد
آن جلوگیری به عمل آمد
اخیر به نفع ایران تمام شده است
داده که دو طرف در مورد
که ترامپ گفت :از حمله
تعــدادی از مــوارد مورد
بــه ایــران در لحظه آخر
مناقشــه بین دو کشــور
منصرف شده است.
مذاکره کنند .چنین مذاکرهای ،دقیقا همانی است
ایــن روزنامــه در اســتداللی عجیــب میافزاید
احمدی نژاد باوجــود آنکه دیگــر رییس جمهور
که ترامپ مدتهاست به دنبال آن است.
نیســت؛ امــا از نفــوذ قابــل توجهــی در ایران
توافقی بزرگتر از آنچه اوباما با ایران به آن دســت

بین الملل
یافت .این دســت از تحلیلها پس از آن پر رنگتر
شده اســت که در داخل آمریکا اغلب کارشناسان
و سیاســتمداران بر ســر لزوم مذاکره بــا ایران به
جمعبندی رســیدهاند .در تازهتریــن و مهمترین
نشست امنیتی میان جامعه امنیتی آمریکا و اعضای
کاخ سفید شــرکت کنندگان بر لزوم مذاکره میان
ایران و آمریکا تاکید کردند.
روبرت اشلی ،رییس آژانس اطالعات دفاعی آمریکا
در این نشســت صراحتا اعالم کرده اســت ایران
خواســتار جنگ با آمریکا یا متحدانش نیست؛ اما
اســتراتژی آمریکا در قبال این کشور تنشها را هر
روز افزایش میدهد.
به نظر میرســد مذاکره تنها راه باقی مانده پیش
از جنگ اســت که البته هر دو طرف فعال بر سر آن
توافق دارند؛ اما راههای دســتیابی به آن برای هیچ
یک آسان نیست ضمن اینکه آمریکا به نوعی بازی
سیاسی و نظامی در خلیج فارس را به ایران باخته و
تقریبا تمام اقدامات در هفتههای اخیر به نفع ایران
تمام شده است.
هر چند آمریکا هنوز هم تالش دارد از طریق فشار
تحریمها و تحریکهــای نظامی ،ایــران را راضی
به مذاکره کند و در داخل نیــز جناحهای موافق و
مخالف به شدت در حال وارد کردن فشار بر دولت
برای مقابله با آمریکا هســتند.با این وجود مقامات
کشــورمان به صراحت اعالم کردهانــد که به هیچ
عنوان تا قبل از برداشته شدن تحریمها وارد مذاکره
با آمریکا نمیشوند.

افزایش تعداد کشتیهای ایرانی در سواحل برزیل

اعتراضها به انصراف یک نماینده از نامزدی شورای نگهبان ادامه دارد

یک رسانه غربی از افزایش تعداد کشتیهای ایرانی در سواحل برزیل به دلیل مشکالت به وجود آمده در تامین
سوخت آنها به واسطه تحریمهای آمریکا خبر داده است .رویترز ،نام سه کشتی دیگر ایرانی حاضر در سواحل برزیل
را «دریابار»« ،دلربا» و «گنج» اعالم کرده و عنوان داشته که ممکن است این کشتیها بدون داشتن سوخت کافی
سواحل برزیل را ترک کنند .بر اساس این گزارش ،شرکت نفتی پتروبراس که تحت کنترل دولت برزیل قرار دارد،
اعالم کرده که در صورت سوخت رسانی به کشتیهای ایرانی ممکن است به دلیل تحریمهای آمریکا زیانهایی را
متحمل شود .شرکت پتروبراس همچنین اعالم کرده که دیگر شرکتهای سوخت رسانی میتوانند به کشتیهای
ایران سوخت رسانی کنند .این در حالی است که شرکت دولتی پتروبراس انحصار سوخت رسانی به کشتیها در
بنادر برزیل را در اختیار دارد .از سوی دیگر رییس جمهوری برزیل اعالم کرده که دولت این کشور به شرکتهای
محلی در مورد تبعات عدم پیروی از تحریمهایی آمریکا علیه ایران هشدار داده است.

محمود صادقی ،نماینده مردم تهران با انتقاد از انصراف «غالمی» یکی از کاندیداهای حقوقدان شورای
نگهبان در جلسه هفته گذشته اظهار کرد :اتفاقی که در روز رایگیری برای کاندیداهای حقوقدان شورای
نگهبان رخ داد این بود که یکی از آنها قبل از اینکه نوبت صحبتش برسد ،انصراف داد .این اتفاق مغایر با
شأن حقوق نمایندگان به خصوص آنهایی است که میخواســتند به این حقوقدان رای دهند .وی ادامه
داد :رییس قوه قضاییه از انصراف این حقوقدان اطالعی نداشت و الزم بود که ایشان در جریان قرار بگیرند.
صادقی خطاب به الریجانی گفت :بنده نامهای را به شما برای رسیدگی به این موضوع نوشتهام ،چون این
حقوقدان اعالم کرده که انصراف غیر ارادی بوده ،پس الزم اســت که این موضوع بررسی شود همچنین
مجلس میتواند با اصــاح آییننامه داخلی ،الزامی صورت دهد که کاندیداهــا دو برابر تعداد حقوقدان
شورای نگهبان باشند تا اگر انصرافی رخ داد شاهد کاهش کاندیداها نباشیم.

چهره ها
رییس کمیسیون برنامه و بودجه:

دستگاهها برای اصالح
بودجه مقاومت میکنند
رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت :اراده کمی
برای اجرای اصالح ســاختار بودجــه وجود دارد،
زیرا دســتگاهها بســیاری از تحوالت در ساختار
بودجه و اقتصاد کشور را قبول ندارند و در برابر آن
مقاومت میکنند .غالمرضــا تاجگردون ادامه داد:
ذهنیتها در دولت و مجلس اصالح بودجه ســال
 ۹۸است ،این در حالی اســت که دولت و سازمان
برنامه و بودجه پیشــنهادات متعددی برای اصالح
ســاختار بودجه دارند .رییس کمیسیون برنامه و
بودجه مجلس تاکید کرد :پیشنهاد سازمان برنامه
و بودجه برای اصالح ساختاری بودجه قابلیت اجرا
دارد؛ اما اراده کمی برای اجرای پیشنهادات وجود
دارد زیــرا بخشهای مختلفی درگیــر اجرای این
تحوالت خواهنــد بود .تاجگردون اظهار داشــت:
دستگاهها ،بسیاری از تحوالت در ساختار بودجه و
اقتصاد کشور را قبول ندارند زیرا قوانین موجود آنها
دستخوش تغییرات عمدهای خواهد شد به همین
دلیل ،اصالحات ساختاری بسیار سخت خواهد بود.

L

E-MAI

وزیر اطالعات:

مهرعلیزاده
استاندار سابق اصفهان:

برخی خصوصیسازیها با
ورود وزارت اطالعات لغو شد

نمایندگان وارد مناسبات
رانتی میشوند
اســتاندار ســابق اصفهان در مورد شــائبهها
پیرامون مناســبات رانتــی نمایندگان گفت:
فردی برای اینکه نماینده مجلس شود ،یک تا
 ۲میلیارد تومان هزینه میکند که  ۶۰هزار رای
بیاورد .این فرد وارد مجلس میشود و باید در
طول این  ۴سال چند میلیارد پولی را که هزینه
کرده است ،به نحوی جبران کند.مهرعلیزاده
افزود :لزوما همه افراد کــه با یک اعتقاد کامل
ملی ،حزبی یا دینی به کسی کمک نمیکنند
که وارد کار شــود .بعضا کمک کردهاند به این
امید که  ۱۰برابر آن را به دست بیاورند .بنابراین
میبینیم که یک نماینده وارد مناسبات رانتی
میشود ،برای جبران کمکهای دریافتی برای
فرد کمک کننده مجوز قانونی دریافت میکند
و. ...ممکن است بگوییم که چنین فردی نباید
وارد مجلس شود .بله ،این حرف درست است
ولی متاسفانه تنها روال ممکن همین است.

zayanderoud8108@gmail.com

وزیر اطالعات اظهــار کــرد :در زمینه خصوصی
سازیها ورود داشــتیم و بعضا با گزارشات وزارت
برخی از آنها کنســل شــد .محمود علوی با بیان
اینکه در زمینه پولشویی و فساد ،فضاسازی بیشتر
از واقعیت اســت بنابراین تاثیر منفی دارد ،گفت:
در زمینه مبارزه با مواد مخدر سراغ دانه درشتها
رفتهایم و آنها در رصد اطالعاتی ما هســتند .وی با
بیان اینکه اکثر رانتها و ســلطانهای اقتصادی
حاصل کشــفیات وزارت اطالعات اســت ،اظهار
داشت :در زمینه خصوصی سازیها ورود داشتیم
و بعضا با گزارشات وزارت برخی از آنها کنسل شد.
وزیر اطالعات همچنین تصریح کرد :در قانون تعیین
صالحیتها ،وزارت اطالعات نظر کارشناسی خود را
اعالم میکند؛ اما رییس دستگاه میتواند مخالفت
خود را اعالم کند که در این زمینه خأل قانونی داریم.
علوی گفت :دشــمن دنبال اختــاف افکنی بین
مجموعههای امنیتی نظام اســت که در این زمینه
باید مراقب باشیم.
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محسن رضایی
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

استقرار نیروهای آمریکا
در عربستان
ارتش آمریکا استقرار صدها ســرباز ،جنگنده و
سامانههای موشکی در پایگاه شاهزاده سلطان در
نزدیکی ریاض را بعد از موافقت پادشاه سعودی
با اســتقبال از نیروهای آمریکایی در عربستان
شــروع کرد .این گام از ترس تقابــل نظامی در
ســایه تنشهای روزافزون میان تهران و آمریکا
و حمالت مداوم انصارا ...برداشــته شــده است.
عربستان با پرداخت برخی هزینههای مالی الزم
و ضروری این استقرار موافقت کرده است.

هشدار لندن
به شهروندان در مصر
همزمان با هشــدار وزارت خارجــه انگلیس به
شــهروندان ایــن کشــور در مصر نســبت به
عملیاتهای تروریســتی ،خطــوط هواپیمایی
این کشور نیز پروازهای خود به مقصد قاهره را به
مدت یک هفته به حالت تعلیق درآورد .در بیانیه
وزارت خارجه انگلیس آمده است :احتمال داده
میشود که تروریستها حمالتی را در مصر انجام
دهند و به رغم اینکه بیشتر این حمالت در استان
سینای شــمالی رخ میدهند؛ اما همچنان خطر
حمالت تروریستی مشــابه در سراسر این کشور
وجــود دارد .وزارت خارجــه انگلیس همچنین
تاکید کرد :این حمالت ممکن است که به شکل
بیهدف نیروهای امنیتی مصر ،اماکن مذهبی،
تجمعات مردمی و اماکن عمومی بزرگی که محل
تردد خارجیهاست را هدف قرار دهند.

ترکیه در مقابل اروپا میایستد
معــاون رییسجمهــور ترکیه تاکیــد کرد که
کشورش در مقابل تحریمها و فشارهای شورای
اتحادیــه اروپا علیه فعالیتهــای حفاری آنکارا
در شــرق مدیترانه تســلیم نخواهد شد« .فؤاد
اوکتای» معاون «رجب طیب اردوغان» در چهل
و پنجمین ســالگرد عملیات نظامی ترکیه برای
محافظت از اتباع ترکیه در قبرس ،گفت ،آنکارا در
مقابل تحریمها و فشارهای شورای امور خارجی
اتحادیه اروپا علیه فعالیتهای حفاری ترکیه در
شرق مدیترانه تسلیم نخواهد شد .وی با تاکید بر
اینکه ترکیه هیچ تردیدی در برداشتن گامهای
ضروری برای محافظت از حقوق و منافع ترکیه
و بخش ترکنشین قبرس ندارد ،گفت« :ترکیه
در خصوص این موضوع با یک قلب و با یک صدا
اقدام میکند».

خبر درگذشت «حسنی
مبارک» تکذیب شد

تهدیدات ترامپ
دی ماه به پایان میرسد
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان
اینکه عمر تهدیدات ترامپ ،دی ماه امسال
به سر میآید ،گفت :رییس جمهوری آمریکا
به دنبال خودنمایی اســت؛ اما از دی ماه به
بعد درگیر جریانهای انتخاباتی میشــود.
محسن رضایی بیان کرد :جمهوری اسالمی
به دنبال جنگ نیست؛ اما در مقابل تهدیدات
هم کوتاه نمیآید.
وی با اشاره به اینکه تامین امنیت تنگه هرمز
برعهده ایران اســت ادامه داد :یک کشتی
انگلیســی از کانال محل خروجی کشتیها
وارد تنگه هرمز شده بود و در برابر نیروهای
دریانوردی ایران برای تغییر مسیر مقاومت
می کرد که بــا حکم دادگاه توقیف شــد و
کشــتی دیگری از انگلیس مجدد از همین
کانال به تنگــه هرمز وارد شــد؛ اما با تذکر
ماموران دریانوردی تغییر مسیر داد.
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پسر حســنی مبارک خبر درگذشــت پدرش،
دیکتاتور مخلوع مصر را تکذیب کرد .به گزارش
روسیا الیوم« ،عالء مبارک» پسر حسنی مبارک
رییس جمهوری اســبق مصر خبر درگذشــت
پدرش را تکذیب کرد .وی با انتشــار یک پست
توئیتری اعالم کرد کــه این شــایعات بی پایه
و اســاس اســت .به تازگی اخباری در خصوص
درگذشت حســنی مبارک در ســن  ۹۱سالگی
منتشر شده بود.

اتحاد دو کره علیه ژاپنیها
کره شــمالی بار دیگر در تنش بیــن ژاپن و کره
جنوبی به دفاع از همسایه جنوبی خود پرداخت.
رسانه رســمی کره شــمالی از ژاپن برای اعمال
محدودیتهای تجاری علیه کره جنوبی به دلیل
اختالفات بر سر قانون کار اجباری در زمان جنگ
انتقاد کرد .کره شمالی توکیو را به «تخریب روند
صلح» در شبه جزیره کره متهم کرد .دولت ژاپن
 10تیر اعالم کرد که محدودیتهای بیشتری را
بر صادرات مواد تولیدی نیمه رسانا ،صفحههای
نمایــش  LEDارگانیک و ســایر محصوالت با
فناوری باال به کره جنوبی اعمال خواهد کرد.
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کارفرمایان اصفهانی ،هزار و  300میلیارد تومان
به تامین اجتماعی اســتان اصفهان بدهکارند.
مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان گفت:
با توجه به این میزان بدهی کارفرمایان به تامین
اجتماعی ،بســتههای حمایتی و تشویقی برای
آنها در نظر گرفته شده است.
محمد گورابی افزود :قرار اســت  300میلیارد
تومان این بدهی در قالب بستههای حمایتی و
تشویقی به کارفرمایان بخشیده شود.
وی با بیان اینکه هم اکنون سه میلیون و 385
هزار نفر در استان زیر پوشــش سازمان تامین
اجتماعی هستند ،گفت 350 :هزار نفر مستمری
بگیر و  25هزار نفر مقــرری بگیر بیکاری بیمه
تامین اجتماعی هســتند .گورابی افزود108 :
هزار و  162کارگاه فعال در استان اصفهان زیر
پوشش این بیمه قرار دارند.

مدیرکل فنی و حرفهای استان اصفهان:

رونق اقتصادی با آموزش
نیروها محقق میشود

مدیرکل فنی و حرفهای استان اصفهان ،افزایش
کیفیت و رونق تولید را در گرو آموزش صحیح
نیروها دانست .آرش اخوان گفت :برای افزایش
کیفیت محصــوالت و و رونق اقتصــادی نیاز
اســت تا نیروهــای صنعتی ،آمــوزش صحیح
ببیننــد وســازمان فنــی و حرفهای اســتان
آماده آمــوزش صحیح کارجویــان در تمامی
زمینههاست.
وی افزود :تصمیم گرفته شــده تا آموزشهای
تخصصی مانند کشاورزی در گیاهان دارویی در
شهرستان پیگیری شود تا مرکز فنی و حرفهای
شهرســتان از یک مرکز معمولی به یک مرکز
تخصصی تبدیل شود.

موافقت کنگره با افزایش سطح
دستمزدها در آمریکا

تورم ژاپن در پایینترین سطح
طی دو سال اخیر
باوجود تالشهای بانک مرکزی ژاپن ،نرخ تورم
این کشور در ســطح ضعیف باقی ماند .کاهش
رشد اقتصادی جهان و تشــدید جنگ تجاری
بین چین و آمریکا که از شرکای بزرگ تجاری

ژاپن محســوب میشوند ،باعث شــده است تا
فعالیتهای تجاری و تولیدی در سومین اقتصاد
بزرگ جهان و دومین اقتصاد بزرگ آسیا بیش از
پیش کاهش یافته و نرخ تورم در سطح پایینتر
از سطح هدفگذاری شده توسط بانک مرکزی
این کشور باقی بماند.
بانک مرکزی ژاپن در گزارش جدید خود اعالم
کرد که تورم این کشور در دوازده ماهه منتهی به
ماه ژوئن ،بدون در نظر گرفتن قیمت مواد غذایی
تنها  ۰.۶درصد بوده که در طول دو ســال اخیر
بیسابقه بوده است.
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خداحافظی با نوستالژیهای کاغذی

برای مشترکان این شــرکت حذف شده و از طریق
پیامک ،ارســال میشــود .مهردادجنتیان افزود:
قبوض از این پس به صورت پیامکی به دست مردم
میرســد؛ بنابر این باید شــماره تلفن حدود یک
میلیون و  ۲۰۰هزار مشترک را جمع آوری کنیم؛
البته شــماره تلفن حدود  ۶۰درصد از مشترکان
از قبل موجود اســت ،در حین جمع آوری شماره
تلفنها ،این موارد نیز صحت ســنجی میشــود.
وی گفت :تا پایان شــهریور تمــام تلفنها به روز
رسانی میشــود ،از مهرماه این طرح اجرا و قبوض
حذف شــده و به جای قبوض بــرای مردم پیامک
ارسال میشــود .وی اضافه کرد :اگر مشترکی به
فیزیک قبض نیاز داشته باشد میتواند به وبسایت
شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان به آدرس
 www.eepdc.irمراجعه و قبض را دریافت کند.
به شرکت گاز پیامک بزنید
حذف قبض گاز در برخی از استانها مانند خراسان
رضوی آغاز شده اســت؛ اما در اصفهان مشترکان
میتوانند به دلخــواه خود از دریافــت قبض گاز
انصراف دهند و از این پس قبوض خود را به صورت
پیامکی دریافت کنند.

توانیر ،اولین شرکتی است که
قرار است به صورت کامل،
پروژه حذف قبضهای کاغذی
را در سراسر کشور و از جمله
اصفهان اجرایی کند
بر اساس اعالم روابط عمومی شرکت گاز اصفهان،
مشترکان میتوانند با ارسال شماره اشتراک خود
بعد از حرف  Aبه ســامانه پیام کوتاه شــرکت گاز
اســتان اصفهان به شــماره  30003194از این
خدمت جدید بهره مند شــوند .بــا ثبت اطالعات
مشــترک و در هر دوره ،قبض جدیــد به صورت
پیامکی برای مشترک ارسال میشود.
راه سخت حذف قبضهای آب
حذف قبض آب در اصفهان به کندی پیش میرود.
بر اســاس اعالم مدیر عامل سازمان آب و فاضالب
اصفهان ،حذف قبض کاغذی آب در استان اصفهان
در حال حاضر در ســه محله آغاز شــده است و به
زودی در دیگر نقاط شــهر و اســتان اصفهان نیز
اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان اعالم کرد:

از آنجایی کــه معمــوال آپارتما نهــا کنتور آب
ساختمانشان مشترک اســت ،حذف این مورد به
آسانی سایر قبضها نیســت و برای عدم دریافت
قبض کاغذی ،بایــد تمام همســایهها موافق این
موضوع باشند .ارســال شــماره کنتور به سامانه
پیامکــی  ،30004122تلفــن گویــای 1522
همچنیــن نصب اپلیکیشــن «همــراه آب» تمام
راههایی اســت کــه شــما میتوانیــد هزینه آب
ســاختمانتان را به صورت غیر کاغذی پرداخت
کنید.
حذف قبض کاغذی تلفن ثابت
قبض کاغذی تلفن ثابت جزو اولین قبضهایی بود
که مشترکین کمکم از دریافت آن انصراف دادند و
به پرداخت غیرحضوری آن عادت کردند.
برای انصراف از دریافت قبــض کاغذی هم کافی
است یک بار به عنوان تشکیل پرونده و معرفی خود
به عنوان دریافت کننده قبض پیامکی تلفن ثابت،
شــماره تلفن ثابت خود را به شــماره 0212020
پیامک کنید ،به همین سادگی از این به بعد قبض
تلفن برایتان پیامک میشود .دریافت این پیامک
هم برای شما هزینهای ندارد.

سودآوری  900میلیارد تومانی واحد بنزینسازی پاالیشگاه اصفهان
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با تاکید بر اینکه تا امسال واحد بنزینسازی پاالیشگاه اصفهان  900میلیارد
تومان سود داشته است ،گفت :تغییرات صورت گرفته در واحدهای بنزینسازی ،در سودآوری پاالیشگاه نقش داشت.
مرتضی ابراهیمی توضیح داد :با توجه به اینکه قرار بود واحد تقطیر راهاندازی شود با ذخیره سازی تمام آیزومایکس
مازاد ،بدون کم کردن ظرفیت ،واحد در مدار قرار گرفت که موجب سود چند میلیارد تومانی پاالیشگاه شد .وی اضافه
کرد :برای نخستین بار در ایران پروژه ملی زیست محیطی تصفیه و استفاده صنعتی از فاضالب شهری در شرکت
پاالیش نفت اصفهان با رویکرد کاهش مصرف منابع آب شرب ،راهاندازی شد .فروردین سال گذشته وزارت نیرو برای
تامین مشکل آب پاالیشگاه اصفهان وارد عمل شد با تعریف پروژههای مختلف همچون راه اندازی پست برق موجب
شد تا برق را از شبکه دریافت کنیم و دیگر نیاز به تولید برق نداشته باشیم و این موجب صرفه جویی در مصرف آب شد.

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان از تشکیل  9کمیته تخصصی خبر داد و گفت :این کمیتهها
به صورت تخصصی مسائل،مشکالت و راهکارهای توسعه کسب و کار اعضا را دنبال میکنند .محمدرضا
رجالی تصریح کرد :کمیتههای صنایع کوچک و متوســط ،خدمات فنی و مهندســی ،نساجی ،فلزات و
سنگهای گرانبها ،صنایع غذایی و دارویی ،صنعت چاپ و بسته بندی ،کمیته بازیافت ،صنعت خودرو،
ساخت تجهیزات و ماشین سازی در این دوره کمیسیون تشکیل میشود .وی رویکرد کمیسیون صنایع
اتاق بازرگانی اصفهان در دوره جدید را مبتنی بر توســعه کســب و کار اعضا و افزایش درآمد اقتصادی
مردم عنوان کرد و گفت :به دنبال برگزاری جلســات متعدد نیســتیم؛ بلکه خواستار انجام فعالیتهای
نتیجه بخش هستیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

وزارت نیرو کمآبی
در استان اصفهان را
پیشبینی نکرده بود

در بند (ح) این ماده مقرر شده است در صورتی
که سرمایه گذاری انجام شــده موضوع این
ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی و با
مجوز سازمان ســرمایه گذاری و کمکهای
اقتصادی فنی ایران انجام شده باشد ،به ازای
هر پنج ( )%5درصد مشارکت سرمای ه گذاری
خارجی به میزان ده درصد ( )%10به مشوق
ت شده
این ماده نسبت به سرمایه ثبت و پرداخ 
اضافه می شود.
تدابیر دیگری نیــز در این ماده اندیشــیده
شــده که ابزاری ســودمند برای رفع موانع
اشتغالزایی به شــمار می رود .بر اساس بند
(ب) ماده  132قانون مالیات های مستقیم،
مالیات با نرخ صفر بــرای واحدهای تولیدی
و خدماتی و ســایر مراکز موضــوع این ماده
که دارای بیــش از پنجاه نفر نیروی شــاغل
باشــند ،چنانچه در دوره معافیت ،هر ســال
نسبت به ســال قبل نیروی کار شاغل خود را
حداقل پنجاه درصد افزایــش دهند ،به ازای
هر ســال افزایش کارکنان ،یک سال اضافه
می شــود .تعداد نیروی کار شاغل همچنین
افزایش اشــتغال نیروی کار در هــر واحد با
تایید وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و ارائه
اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تامین
اجتماعی کارکنان محقق می شود.
مطابق ماده  133این قانون ،مشــوقهایی
برای شــرکتهای تعاونی در نظــر گرفته
است .براساس این ماده قانونی 100 ،درصد
درآمد صنــدوق حمایت از توســعه بخش
کشاورزی شــرکت های تعاونی روستایی،
عشایری،کشــاورزی ،صیــادان ،کارگری،
کارمندی ،دانشــجویان و دانــش آموزان و
اتحادیه های آنها از مالیات معاف است.

بازار

ست چاقو

394,000
تومان

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان:

رویکرد کمیسیون صنایع اصفهان ،توسعه کسب و کار است

مجلس

نمایندگان کنگــره با افزایش حداقل ســطح
دســتمزدها به  ۱۵دالر در هر ساعت موافقت
کردند .این الیحه که قرار است از اکتبر ۲۰۲۵
اجرایی شود ،پس از مدتها کشمکش سرانجام
به تصویب کنگره رسید؛ اما به نظر میرسد کار
ســختی برای گرفتن تاییدیه نهایی از مجلس
ســنا داشــته باشــد که اکثریت آن در اختیار
جمهوریخواهان است.
نخســتین بار در ســال  ۲۰۱۲حداقل سطح
دستمزد شاغالن فست فودها در آمریکا به ۱۵
دالر در هر ســاعت افزایش یافت و پس از آن،
بسیاری از کارکنان شاغل در صنایع دیگر آمریکا
نیز خواهان بهره مندی از چنین شرایطی شدند.
برخی از شــرکتهای بــزرگ آمریکایی نظیر
مک دونالد گفتهاند که دیگــر مخالف افزایش
سطح دستمزدها نیستند.

تاکنون چند بار به دلیل گمشــدن قبضهای خود
به مراکــز و ادارات گاز و برق مراجعــه کردهاید؟
چقــدر از وقت خود را در پشــت باجههای بانک و
خودپردازها صرف پرداختهای صورت حســاب
آب کردهاید؟ چند بار به علت مطلع نشدن از بدهی
خود به دلیل نرســیدن قبض به هر دلیل جریمه
شــدهاید؟ این مســائل و صدها مورد دیگر ،قرار
اســت به زودی با جایگزینی قبضهای کاغذی با
صورتحسابها به طریق الکترونیکی و مخابراتی
حل و فصل شود .بر این اساس تا چند ماه دیگر باید
با یکی از نوستالژیهای خانهها خداحافظی کنیم.
قبضهای آب ،برق و گاز بــه زودی از رده خارج و
اطالعات پرداخت از طریق مخابراتی به مشترکان
ارائه میشود.
قبوض چقدر خرج دارند
در شــرایطی که کشــور با بحران تامیــن کاغذ و
هزینههای بــاالی آن روبهرو اســت ،از رده خارج
کردن قبضهای کاغذی میتواند هزاران میلیارد
تومان در سال صرفه جویی به همراه داشته باشد و
البته دست اندازی ها به طبیعت و هدر رفت هزاران
تن کاغذ در سال هم مزیت دیگر این طرح خواهد
بود .آمارها حاکی از آن است که  ۳۵میلیون کنتور
برق و حدودا همین تعداد کنتور آب و  ۲۰میلیون
کنتور گاز وجود دارد .عــاوه بر صدور قبض ،ارائه
آنها نیز هزینههای زیادی روی دست شرکتهای
وزارت نیرو میگذارد .تنها با حذف قبض برق تا سه
ماه آینده در تهران  10میلیارد تومان صرفه جویی
خواهد شد .آنگونه که آذری جهرمی سال گذشته
اعالم کرد  ۱۴۴۰میلیــارد تومان در صورت حذف
قبوض کاغذی آب ،بــرق ،گاز و تلفن صرفه جویی
خواهد شد.
قبض برق از ابتــدای مهرماه در اصفهان
حذف میشود
توانیر ،اولین شرکتی است که قرار است به صورت
کامل ،پروژه حذف قبضهای کاغذی را در سراسر
کشــور و از جمله اصفهان اجرایی کند .بر اساس
اعالم معاون فروش و خدمات مشــترکین شرکت
توزیع برق شهرستان اصفهان با اشاره به راهاندازی
طرح ملی قبوض برق سبز الکترونیکی از  ۲۵خرداد
ماه ســال جاری،از ابتدای مهرماه قبوض کاغذی

رویکرد نظام مالیاتی در
حمایت از رونق تولید()5

ست چاقو  6پارچه باریکو
مدل Rainbow

499,000
تومان

حیدرعلی عابدی نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی در تذکر شفاهی خطاب به رضا اردکانیان
وزیر نیرو گفت :متاسفانه این وزارتخانه اطالعات الزم را درباره پیشبینی کمآبی و زمانهای فشار کم آب در
استان اصفهان نداشته و اقدامات الزم را به کار نبسته است.
وی افزود 14 :شهرستان استان اصفهان مشکل آب آشامیدنی دارند .عابدی تصریح کرد :وزارت نیرو میتوانست
با اجرای سریع سامانه دوم خط انتقال آب ،مشکل آب شرب استان اصفهان را حل کند؛ضمن اینکه پیشبینی
ذخایر آبی هم میتوانست این مشکل را مرتفع کند که هیچ کدام از آنها محقق نشده است.

ست چاقوی  6پارچه
آچین مدل 003

999,000
تومان

با حضور  95شرکت مطرح صورت می گیرد؛

برپایی 2نمایشگاه «آرایشی و بهداشتی» و« سالمت ،ورزش وتغذیه» در اصفهان
همزمان با هفته اول مردادماه ،دو نمایشــگاه تخصصی «آرایشی و
بهداشتی» و «سالمت ،ورزش و تغذیه» در اصفهان برپا میشود.
به گزارش اداره رســانه شــرکت نمایشــگاههای بینالمللی استان
اصفهان ،این دو نمایشگاه ،از جمله رویدادهای نمایشگاهی غیرتجاری
و اجتماعی ـ فرهنگی به شمار میروند که در دورههای گذشته
موفق شدهاند بسیاری از نیازهای مخاطبان خود را پاسخ دهند و
نظر تعداد قابل توجهی از بازدیدکنندگان را به خود جلب کنند.
هشتمین نمایشــگاه تخصصی صنایع و محصوالت بهداشتی،
آرایشی و پوست و مو ،یکی از دو نمایشگاه تخصصی است که از
یکم تا چهارم مردادماه و در فضایی به مساحت  4500مترمربع
برپا میشود.
در این نمایشگاه 55 ،شرکت فعال در زمینههای تولید و پخش
لوازم آرایشی و بهداشتی ،تولید تجهیزات آرایشی و بهداشتی،
خدمات زیبایی ،مراقبت زیبایی ،آموزشگاههای مرتبط با این
بخش ،واردکنندگان لوازم آرایشــی و بهداشتی و شرکتهای
داروسازی حضور خواهند داشت.
از جمله مهمترین برندها و شــرکتهای حاضر در هشتمین
نمایشــگاه تخصصی صنایع و محصوالت بهداشــتی ،آرایشی
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و پوســت و مو میتوان به اهورا پخش ،کیمیا پخــش ،آرمیت مهر،
رخآرا ،شکوفامهر و بهآرا اشاره کرد که از استانهای اصفهان ،تهران و
کرمانشاه در نمایشگاه امسال حضور یافتهاند.در کنار این نمایشگاه،
هفتمین نمایشگاه تخصصی سالمت ،ورزش ،تغذیه و خدمات وابسته
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برگزار میشود که توانمندیهای فعاالن این بخش به ویژه در زمینه
باشگاههای ورزشی ،هیئتهای ورزشی ،تجهیزات ورزشی ،استخرها،
مکملهای ورزشی ،موسسات تغذیه و الغری و رژیم ،تفریحی ،بازی و
سرگرمی و فروشگاههای ورزشی را به نمایش میگذارد.
این نمایشــگاه  1800مترمربع وســعت خواهد داشت و 40
شرکت را از اســتانهای اصفهان و خراسان رضوی گرد هم
جمع خواهد کرد .از جمله مهمترین مشارکتکنندگان این
نمایشگاه ،میتوان به باشــگاه فوالد مبارکه سپاهان ،باشگاه
ذوبآهن ،هیئت آفرود ،هیئت جودو ،آرماناسپرت ،وورتکس
و کوکشو اشــاره کرد.افزایش تعداد مشــارکتکنندگان،
افزایش متراژ واگذاری ،اســتقبال کیفیتــر و حضور تعداد
بیشــتری از برندها ،از جمله ویژگیهای نمایشگاه امسال به
شمار میرود که آن را برای مخاطبان و عالقهمندان جذابتر
میکند.
عالقهمندان بــه بازدید از ایــن دو نمایشــگاه میتوانند از
ســاعت  17تا  23روزهای یکم تا چهارم مردادماه به محل
برپایی نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان واقع در پل
شهرستان مراجعه کنند.

zayanderoud8108@gmail.com
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سرویس چاقوی آشپزخانه
 6پارچه کاراجا مدل as Blush

موبایل بانک کوثر

معرفی اپلیکیشن مالی

بدهی هزار و  300میلیارد
تومانی کارفرمایان اصفهانی به
تامین اجتماعی

قبوض برق از ابتدای مهرماه در اصفهان حذف خواهد شد؛

مرضیه محب رسول

دریچه

3



در صورتی که تاکنون موبایل بانک
کوثر را نداشته اید ،باید یک بار به
یکی از شعب موسسه کوثر مراجعه
کرده و رمز موبایــل بانک خود را
دریافت کنیــد .قابلیت های بارز
نرم افزار به شرح ذیل است:
استفاده از Wi-Fi-GPRS
انجام تراکنش در بستر امن
انتقال وجه حساب به حساب
انتقال وجه پایا
پرداخت قسط
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ویژه

پیشنهاد سردبیر:
در واقع به خودمان کمک میکنیم
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روایتی از امدادگر دیروز و پزشک داوطلب امروز؛

سمیهمصور

در واقع به خودمان کمک میکنیم

مرد حادثههاســت ،از امدادگری در جنگ گرفته تا حضور داوطلبانه در زلزله بم
و راهاندازی اورژانس بــرای انتقال مصدومان و خدمت رســانی به جنگ زدگان
افغانستان و مصدومان حمله داعش به عراق .متخصص ژنتیک پزشکی است و اعتقاد
دارد همان تجربه امدادگری ،سرنوشت تازهای برای زندگیاش نوشت .احساس لذت
بخش کمک به همنوع ،سالهاست دکتر مجید حسین زاده را پایبندبه هالل احمر
کرده است تا بهانه این گفت وگو شود.
امدادگری در جبهه
در دبیرستان تحصیل میکرد که عالقه مند به پزشکی شد و دورههای امدادگری،
مقدمه آن بود« :در آن مقطع ،جمعیت هالل احمر اقدام به برگزاری دورههای چهل
و پنج روزهای کرده بود که ابتدا در کالسهای تئوری شرکت کردیم و بعد هم به
مدت  15روز در بیمارستان ،دورههای عملی را پشت سرگذاشتیم .بعد از گذراندن
این دورهها میتوانستیم به عنوان امدادگر رزمی به جبههها اعزام شویم .سال 1366
بعد از گذراندن دورههای هالل احمر به عنوان امدادگر رزمی به جبهه اعزام شدم.
برادر بزرگترم چند ســالی به عنوان رزمنده در منطقه حضور داشت و خانوادهام
با فضای جنگ آشنا بودند ،به دلیل اینکه سن من کم بود ،مخالفتهایی از سوی
پدر و مادرم انجام میشد و برای اولین بار بدون اطالع به منطقه رفتم ولی بعدها
دیگر مخالفتی نبود».امدادگری در جبهه ،یادگاری از دوران یکرنگیهاست« :در
عملیات والفجر  ،10آزادسازی حلبچه در منطقه حضور داشتم و بمباران شیمیایی
دشمن موجب عقب نشینی ما شــد .در آن زمان ،تعداد زیادی از نیروها مجروح
شیمیایی شدند .نیروهای امدادگر در آن عملیات برای تسریع در امداد رسانی اقدام
به ساخت پست امدادی در آن منطقه کردند که از صبح زود تا پاسی از شب ،مشغول
احداث این پست امدادی بودیم .بعد از تکمیل آن ،در همان پست امدادی به خواب
رفته بودیم ،چنان خستگی در وجودمان رخنه کرده بود که نیمههای شب که باد
طوفان مانندی وزیدن گرفته بود و کیسههای شنی که ما برای سقف پست امدادی
از آن استفاده کرده بودیم را پایین انداخته و پلیت های فلزی سقف را هم با خود برده
بود وما از شدت خستگی ،متوجه نشده بودیم .حتی آن شب باران هم آمده بود ولی

مورد استقبال واقع شد.
ما همچنان در خواب بودیم تا اینکه از شدت بارانهایی که به صورتمان میخورد،
داوطلب شدن ،مرز نمیشناسد
از خواب بیدار شدیم و متوجه اتفاقی که افتاده بود ،شدیم.
چطوری امدادگر؟
برای داوطلبان هــال احمر ،مرزها مفهومی ندارد« :در زمان جنگ افغانســتان،
هالل احمر ایران اقدام به برپایی کمپی برای کمک و امدادرسانی به مردم جنگزده
شفا ،دست خداست و امدادگرها هم بهانه بودند« :در یکی از عملیاتها ،فرمانده
این کشور کرد .این کمپ در استان نیمروز در منطقه ماککی افغانستان برپاشده بود
محوری که در آن حضور داشتیم ،دچار مجروحیت شدیدی شده بود .مجروحیتی
که نزدیک به پنج هزار مردم جنگ زده افغانستانی به آنجا آمدند .من تنها پزشکی
که برادر رزمنده آن فرمانده ،دیگــر از برادرش قطع امید کرده بــود و به یکی از
بودم که در آنجا حضور داشتم ،در حالی در آنجا روزانه نزدیک به  200ویزیت بیمار
امدادگرها که برای کمک رفته بود ،میگفت رهایش کنید؛ اما من با وجود سن کمی
انجام میدادیم که در همان زمان یک اکیپ فرانســوی کــه از یک گروه  10نفره
که داشتم ،سریع به سراغ او رفتم و تالش کردم جلوی خونریزی شدید او را بگیرم.
چند سال بعد در نمایشگاهی که برای دفاع مقدس ترتیب
پزشک وپرستار وماما وتکنســین دارویی تشکیل شده
داده شده بود ،او را دیدم که با عصایی در دست ،در حال
بودند هم حضور داشتند؛ اما آنها تنها  25بیمار را در طول
حضور در شاخه داوطلبی
عبور بود .به سراغش رفتم که من را با عبارت :چطوری
روز ویزیت میکردند .در آن منطقه ،شرایط اقلیمی بدی
جمعیت هالل احمر باعث میشود
امدادگر؟مورد خطاب قرار داد واز اینکه توانســته بودم
حاکم بود و طوفانهای شن ،کار ما را سخت کرده بود ،با
اینکه استراحت ما در کانکس بود؛ اما هر روز صبح باید از
نقشــی در حفظ حیات یکی از رزمندههای عزیز داشته
که انسان لحظههای شیرینی
کیسه خوابی که زیر شن وخاک رفته بود،خارج میشدیم
باشم ،خوشحال شدم.
را در زندگی تجربه کند
شرکت در کنکور به عشق قبولی در پزشکی
و هرروزچندین گونی ماسه نیز از فضای درمانگاه -که یک
چادر امدادی بود -خارج میکردیم تا بتوانیم کارمان را
همان فعالیت امدادگری ،مقدمهای بــرای ورودش به
شروع کنیم .دمای هوا نیز دروسط روز آنجا بسیار باال بود ،گاهی به پنجاه -شصت
دنیای پزشکی شد« :بعد از پایان یافتن جنگ ،درسم را در دوره دبیرستان به پایان
درجه میرسید که این افزایش دما ،شرایط نگهداری داروها را نیز با مشکل مواجه
رساندم و با توجه به این دورههای امدادگری که گذرانده بودم ،عالقه مند به رشته
کرده بود.
پزشکی شدم .چندسالی درکنکور شــرکت کردم تا اینکه در رشته مورد عالقهام
راه اندازی اورژانس برای انتقال مصدومان زلزله بم
قبول شدم .در همان دوران دانشجویی نیز به فعالیتهایم در سازمان هالل احمر
حضورداوطلبانه درمناطق آســیب دیده از بالیای طبیعی هم جایی گسترده در
در قالب داوطلب ادامه دادم و در آن دوران با کمک تعدادی از دوســتان ،اقدام به
صفحات خاطرات او دارد« ،در زلزله رودبــار ،تنها در بحث جمع آوری اقالم مورد
برپایی نمایشگاهی برای نشان دادن فعالیتهای امدادگران در جبههها کردیم که

مفاد آراء
 4/197آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و بیدگل ،تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز
گردیده است .لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع
عموم در دونوبت به فاصله  15روز آگهی می شود .در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
 -1رأی شماره  721مورخ  98/03/13هیأت  :آقای علیرضا ناظمی بیدگلی فرزند حسینعلی
شماره شناسنامه  9698ششدانگ یکبابخانه بمساحت  81.45مترمربع شماره پالک 3160
فرعی از پالک  3اصلی واقع در معین آباد بخش  3حــوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از
مالک رسمی حسین ستاری
 -2رأی شماره  728مورخ  98/03/18هیأت  :آقای ایوب مجیدی بیدگلی فرزند ابوالفضل
شماره شناسنامه  193ششدانگ یکبابخانه بمساحت  97.25مترمربع شماره پالک 3161
فرعی از پالک  3اصلی واقع در معین آباد بخش  3حــوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از
مالک رسمی علی ناظمی
 -3رأی شــماره  725مورخ  98/03/18هیأت  :آقای مهدی عارضی بیدگلی فرزند احمد
شماره شناسنامه  6190049559سه دانگ مشاع از شش دانگ یکبابخانه بمساحت 86.50
مترمربع شــماره پالک  914فرعی از پالک  6اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3
حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی مرتضی ناظمی
 -4رأی شــماره  902مورخ  98/03/25هیــأت  :آقای مهدی روشــنائی بیدگلی فرزند
ابوالقاسم شماره شناسنامه  1250128250ششدانگ یکبابخانه بمساحت  160مترمربع
شماره پالک  976فرعی از پالک  6اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش  3حوزه ثبتی
آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل
 -5رأی شماره  952مورخ  98/03/30هیأت  :آقای حبیب صباحی بیدگلی فرزند ماشااله
شماره شناسنامه  8390ششدانگ یکبابخانه بمساحت  50.2مترمربع شماره پالک 977
فرعی از پالک  6اصلی واقع در حســین آباد بیدگل بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل .
ابتیاعی از مالکین رسمی
 -6رأی شماره  714مورخ  98/03/13هیأت  :آقای هوشنگ قاسمی فرزند حیدر شماره
شناسنامه  20ششدانگ یکبابخانه بمساحت  105.10مترمربع شماره پالک  101فرعی از
 3فرعی از پالک  235اصلی واقع در اماکن بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از
مالکین رسمی محمد کلیوند عبدی و شبنم سادات حسین زاده بیدگلی
 -7رأی شماره  713مورخ  98/03/13هیأت  :خانم زهرا خندان بیدگلی فرزند احمد شماره
شناسنامه  7ششدانگ یکباب ساختمان احداثی در عرصه موقوفه بمساحت  90مترمربع
شماره پالک  2فرعی از پالک  535اصلی واقع در اماکن بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل
 .ابتیاعی از مالک رسمی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران و بیدگل
 -8رأی شــماره  954و  955مورخ  98/03/30هیأت  :آقــای ابوالفضل چتری بیدگلی
فرزند حسین شماره شناسنامه  201و خانم فاطمه نجف آبادی آرانی فرزند علی آقا شماره
شناسنامه ( 96بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت  104مترمربع شماره پالک 217
فرعی از  2فرعی از پالک  972اصلی واقع در اماکن بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل .
ابتیاعی از مالکین رسمی وراث حسین چتری
 -9رأی شــماره  554مورخ  98/02/25هیأت  :شــهرداری آران و بیدگل شناسه ملی
 14000277330ششدانگ یکباب ساختمان بمســاحت  67.25مترمربع شماره پالک
21فرعی مفروز از قسمتی از مشاعات 2163اصلی و 1فرعی مفروز از 3108اصلی و 9فرعی
مفروز از قسمتی از کوچه جز پالک 2138و 2139اصلی واقع در اماکن بخش  3حوزه ثبتی
آران و بیدگل  .مالک رسمی
 -10رأی شــماره  555مورخ  98/02/25هیأت  :شــهرداری آران و بیدگل شناسه ملی
 14000277330ششدانگ یکباب ساختمان بمســاحت  56.27مترمربع شماره پالک
22فرعی مفروز از 4فرعی مفروز از 2163اصلی و 10فرعی مفروز از کوچه که جز پالک

L

E-MAI

2138و 2139اصلی و2فرعی از 3108اصلی واقــع در اماکن بخش  3حوزه ثبتی آران و
بیدگل  .مالک رسمی
 -11رأی شــماره  723مورخ  98/03/18هیأت  :شــهرداری آران و بیدگل شناسه ملی
 14000277330ششدانگ یکباب ساختمان بمســاحت  73.50مترمربع شماره پالک
23فرعی مفروز از 15فرعی از 2163اصلی و 3فرعی مفــروز از 3108اصلی و 11فرعی
مفروز از کوچه که قبال جز پالک  2138و  2139اصلی بوده است واقع در اماکن بخش 3
حوزه ثبتی آران و بیدگل  .مالک رسمی
 -12رأی شــماره  724مورخ  98/03/18هیأت  :شــهرداری آران و بیدگل شناسه ملی
 14000277330ششدانگ یکباب ساختمان بمســاحت  79.76مترمربع شماره پالک
24فرعی مفروز از قســمتی از 13فرعی از 2163اصلی و 4فرعی مفروز از 3108اصلی و
12فرعی که سابقا کوچه جز پالک 2138و 2139اصلی واقع در اماکن بخش  3حوزه ثبتی
آران و بیدگل  .مالک رسمی
 -13رأی شــماره  327مورخ  98/02/15هیأت  :آقای اصغر مشرقیان آرانی فرزند میرزا
شماره شناسنامه  8627ششدانگ یکباب ســاختمان بمساحت  205.50مترمربع شماره
پالک  108فرعی از  4فرعی از پالک  2257اصلی واقع در اماکن بخش  3حوزه ثبتی آران
و بیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی آقای میرزا مشرقیان و خانم فاطمه خرم آبادی
 -14رأی شــماره  528و  529مورخ  98/02/24هیأت  :آقای سلمان شیخ حسنی آرانی
فرزند علی اکبر شــماره شناســنامه  649و خانم آرزو قندی آرانی فرزند علیرضا شماره
شناسنامه ( 1250006732بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت  167مترمربع شماره
پالک  109فرعی از  4فرعی از پالک  2257اصلی واقع در اماکن بخش  3حوزه ثبتی آران
و بیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی معصومه خواجه منصوری
 -15رأی شماره  530مورخ  98/02/24هیأت  :خانم فاطمه فخرآبادی آرانی فرزند علی
اکبر شماره شناسنامه  203ششدانگ یکبابخانه بمساحت  570.5مترمربع شماره پالک
 110فرعی از  4فرعی از پالک  2257اصلی واقع در اماکــن بخش  3حوزه ثبتی آران و
بیدگل .مالک رسمی
 -16رأی شــماره  715مورخ  98/03/13هیأت  :آقای عباسآقــا فخریان آرانی فرزند
سیدکاظم شماره شناسنامه  420ششدانگ یکباب مغازه بمساحت  28.80مترمربع شماره
پالک  12فرعی از  5فرعی از پالک  2634اصلی واقع در اماکن بخش  3حوزه ثبتی آران
و بیدگل  .ابتیاعی از وراث مرحوم سیدکاظم فخریان و ربابه منصوری (مالکین رسمی)
 -17رأی شــماره  716مورخ  98/03/13هیأت  :آقای عباسآقــا فخریان آرانی فرزند
سیدکاظم شماره شناسنامه  420ششــدانگ یکبابخانه بمساحت  77.50مترمربع شماره
پالک  13فرعی از 7و8و 9فرعی از پالک  2634اصلی واقع در اماکن بخش  3حوزه ثبتی
آران و بیدگل  .ابتیاعی از وراث مرحوم ســیدکاظم فخریــان و ربابه منصوری (مالکین
رسمی)
 -18رأی شماره  527مورخ  98/02/24هیأت  :آقای محمدجواد بزرافشان فرزند حسین
شماره شناســنامه  340ششدانگ یکباب ساختمان بمســاحت  153.41مترمربع شماره
پالک  9864فرعی از  908فرعی از پالک  2637اصلی واقع در مسعودآباد بخش  3حوزه
ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالکین رســمی امراله قدیری و مهدی قدیری و خانم ام
البنین بلندی آرانی
 -19رأی شماره  691مورخ  98/03/12هیأت  :خانم منور صدیقیان آرانی فرزند علی اکبر
شماره شناسنامه  6588ششدانگ یکبابخانه بمســاحت  332.85مترمربع شماره پالک
 9871فرعی از  526و  527فرعی از پالک  2637اصلی واقع در مسعودآباد بخش  3حوزه
ثبتی آران و بیدگل  .مالک رسمی
 -20رأی شماره  953مورخ  98/03/30هیأت  :خانم جمیله دانه گردی فرزند ابوالقاسم
شماره شناسنامه  7098ششدانگ یکبابخانه بمســاحت  428.75مترمربع شماره پالک
 9881فرعی از  1189فرعی از پالک  2637اصلی واقع در مسعودآباد بخش  3حوزه ثبتی
آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالکین رسمی وراث حسن غفوره
 -21رأی شــماره  531و  532مورخ  98/02/24هیأت  :آقای سعید باصری آرانی فرزند
مهدی شماره شناســنامه  6190091768و آقای علی باصری آرانی فرزند مهدی شماره
شناسنامه ( 6190036481بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت  63مترمربع شماره
پالک  3297فرعی از پالک  2638اصلی واقع در احمدآباد آران بخش  3حوزه ثبتی آران
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و بیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی محمد خلعت بری
 -22رأی شــماره  726مورخ  98/03/18هیأت  :آقای عباس خدام حضرتی آرانی فرزند
نعمت اله شماره شناسنامه  46ششدانگ یکبابخانه بمساحت  150مترمربع شماره پالک
 3302فرعی از  13فرعی از پالک  2638اصلی واقع در احمدآباد آران بخش  3حوزه ثبتی
آران و بیدگل  .مالک رسمی
 -23رأی شــماره  727مورخ  98/03/18هیأت  :آقای عباس خدام حضرتی آرانی فرزند
نعمت اله شماره شناسنامه  46ششدانگ یکبابخانه بمساحت  114مترمربع شماره پالک
 3303فرعی از  13فرعی از پالک  2638اصلی واقع در احمدآباد آران بخش  3حوزه ثبتی
آران و بیدگل  .مالک رسمی
 -24رأی شــماره  719و  720مورخ  98/03/13هیأت  :آقای محمد بیلدار آرانی فرزند
حبیب اله شماره شناسنامه  6190008781و خانم خاتونی رحیم آرانی فرزند یداله شماره
شناسنامه ( 14بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت  242.40مترمربع شماره پالک
 3304فرعی از پالک  2638اصلی واقع در احمدآباد آران بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل
 .ابتیاعی از مالک رسمی محمد داداشی
 -25رأی شــماره  535مورخ  98/02/24هیأت  :آقای علی اصغر قدیریان آرانی فرزند
علی اکبر شماره شناسنامه  1250093589ششدانگ یکبابخانه بمساحت  125.5مترمربع
شماره پالک  1969فرعی از  235فرعی از پالک  2640اصلی واقع در آران دشت بخش
 3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی جمیله المع اف
 -26رأی شــماره  533و  534مورخ  98/02/24هیأت  :آقای حسن دهقان آرانی فرزند
محمد شماره شناسنامه  1250058279و خانم محدثه احسن زاده آرانی فرزند جعفر شماره
شناسنامه ( 6190029264بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت  175مترمربع شماره
پالک  1970فرعی از  235فرعی از پالک  2640اصلی واقع در آران دشت بخش  3حوزه
ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی روح اله منصوری فرد
 -27رأی شماره  717مورخ  98/03/13هیأت  :آقای دخیل داروغه گی آرانی فرزند ناصر
شماره شناسنامه  439ششدانگ یکبابخانه بمساحت  182مترمربع شماره پالک 1971
فرعی از  235فرعی از پالک  2640اصلی واقع در آران دشت بخش  3حوزه ثبتی آران و
بیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل
 -28رأی شــماره  698مورخ  98/03/12هیأت  :آقای احســان صفــرزاده آرانی فرزند
صفرعلی شماره شناسنامه  157ششدانگ یکبابخانه بمساحت  81مترمربع شماره پالک
 1972فرعی از  235فرعی از پالک  2640اصلی واقع در آران دشت بخش  3حوزه ثبتی
آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالکین رسمی
 -29رأی شــماره  717مورخ  98/03/13هیأت  :آقای وحید صدفی آرانی فرزند حسین
شماره شناسنامه  6190042767ششدانگ یکبابخانه بمساحت  61.65مترمربع شماره
پالک  1973فرعی از  235فرعی از پالک  2640اصلی واقع در آران دشت بخش  3حوزه
ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی ماشااله بانویی
 -30رأی شماره  537و  538مورخ  98/02/24هیأت  :آقای مهدی ناضر حضرتی آرانی
فرزند مرتضی شماره شناسنامه  6190031684و خانم مولود قربانی فرزند اصغر شماره
شناسنامه ( 0570076651بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت  78مترمربع شماره
پالک  1214فرعی از  367فرعی از پالک  2645اصلی واقع در وشاد بخش  3حوزه ثبتی
آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی مرتضی ناظر حضرتی
 -31رأی شــماره  703مورخ  98/03/12هیأت  :آقای مجید نوری فرزند مرتضی شماره
شناسنامه  46ششدانگ یکبابخانه بمساحت  435.5مترمربع شماره پالک  1776فرعی
از  152فرعی از پالک  2809اصلی واقع در محمدآباد ابوزیدآباد بخش  3حوزه ثبتی آران
و بیدگل  .ابتیاعی از مالکین رسمی وراث نورمحمد و حسنعلی نوری
 -32رأی شــماره  536مورخ  98/02/24هیــأت  :آقای عباس میرزائــی فرد بیدگلی
فرزند محمد شــماره شناســنامه  443ششــدانگ یکباب انباری ضایعات بمســاحت
 140مترمربع شــماره پالک  6335فرعــی از  163فرعی از پــاک  2840اصلی واقع
در ریگســتان دیمکار آران بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل .ابتیاعی از مالک رســمی
محمدصابر میرزایی فرد
 -33رأی شماره  956مورخ  98/03/30هیأت  :آقای حسین صانعی بیدگلی فرزند احمد
شماره شناسنامه  550ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  112.16مترمربع شماره پالک
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نیاز با جمعیت هالل احمر همکاری داشتم ولی زمانی که زلزله بم به وقوع پیوست
به کمک تعدادی از دوستان وهدایت استادم دکتر معمارزاده ،اقدام به راه اندازی
اورژانسی برای انتقال مصدومان در فرودگاه کردیم که منجربه انتقال استاندارد بیش
از هفتصد نفر از هموطنان مصدوم از زلزله شد ،این طرح در اولین کنگره مدیریت
اورژانس به عنوان یک طرح ویژه مورد بررسی قرار گرفت».
مفهومی فراتر از یک فرآیند اجتماعی
داوطلبی برایش مفهومی فراتر از یک فرآیند اجتماعی دارد« :این مسیر زندگی را که
هم اکنون در آن قرار گرفتهام  ،ناشی از آشنایی با شاخه داوطلبی جمعیت هالل
احمر میدانم .دلیل تصمیم ام برای انتخاب رشته پزشکی ،به دورههای امدادی بر
میگردد .حضور در شاخه داوطلبی جمعیت هالل احمر باعث میشود که انسان
لحظههای شیرینی را در زندگی تجربه کند ،لحظههای شیرین کمک به همنوع و
هموطن .این تجربهها باعث تقویت انگیزه فرد برای ادامه مسیرزندگی و پیشرفت
در آن میشود .حضور در این جمعیت و کمک به همنوع ،برکات زیادی را در زندگی
وارد میکند .این حضور در زنده شدن روح انسانیت تاثیر بسزایی دارد و زندگی ما
راکه دچار یک سری روزمرگیها و وابستگیها مادی شده از آن حالت خارج کرده
و سبب میشود که انسان از انسانیت خودش فاصله نگیرد .در واقع زمانی که فرد
به عنوان داوطلب در این جمعیت مشــغول به همکاری میشود ،در درجه اول به
خودش کمک میکند».
دختر داوطلب همراه پدر
در این ســالها خیلیها را به داوطلبی و عضویت در هالل احمــر ترغیب کرده
اســت« :همکارانم از من درباره داوطلبی میپرســند .در همین ســیل اخیر از
تعدادی از همکاران پزشــکم برای حضوردر منطقه دعوت کردم که با کمال میل
پذیرفتند و پس از پایان کار ،بابت اینکه آنهــا را وارد این محیط کرده بودم ،از من
تشــکر کردند ،آنها میگفتندکه این کار از جهت روحی بــرای آنها خیلی خوب
بوده و ابراز تمایل کردند اگر جایی به حضورشــان نیاز است یابرگزاری اردوهای
جهادی را به آنها اطالع دهم .یک دختر  22ســاله هم دارم که رشــته پزشــکی
میخواند و او هم مثل من چند ســالی اســت در اردوهای جهادی همراهم شده
است».

 6336فرعی از  163فرعی از پالک  2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3
حوزه ثبتی آران و بیدگل .ابتیاعی از مالک رسمی علی محمد خورشیدی پور
 -34رأی شــماره  690مورخ  98/03/12هیأت  :آقای حســین ســالمی بیدگلی فرزند
محمود شــماره شناســنامه  1250111307ششدانگ قســمتی از یکبابخانه بمساحت
 75.65مترمربع شــماره پالک  6339فرعی از  227فرعی از پــاک  2840اصلی واقع
در ریگســتان دیمکار آران بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل .ابتیاعی از مالک رســمی
ماشااله خادم
 -35رأی شــماره  901مورخ  98/03/25هیأت  :خانم ریحانه معظمــی بیدگلی فرزند
علیمحمد شماره شناسنامه  92ششدانگ یکبابخانه بمساحت  388.42مترمربع شماره
پالک  6343فرعی از  5640فرعی و  5241فرعی و باقیمانده  163فرعی از پالک 2840
اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل .ابتیاعی از مالکین
رسمی زهرا رمضانی و مرضیه چتری و علیجان بهمنی
 -36رأی شــماره  957مــورخ  98/03/30هیــأت  :خانم اشــرف ســادات مریخی
فرزند سیدماشــااله شــماره شناســنامه  8815ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 50
مترمربع شــماره پالک  6347فرعــی از  163فرعــی از پالک  2840اصلــی واقع در
ریگســتان دیمکار آران بخش  3حوزه ثبتــی آران و بیدگل .ابتیاعی از مالک رســمی
حسین حاجی بابازاده
 -37رأی شــماره  694مورخ  98/03/12هیأت  :صنایع نســاجی قاجار ایرانیان شناسه
ملی  14004711307ششــدانگ یکباب کارخانه به مساحت  4969.40مترمربع شماره
پالک  888فرعی از  551و  594فرعــی از پالک  2876اصلی واقــع در آران و بیدگل
بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل .مالک رســمی و ابتیاعی از مالک رســمی شــرکت
فرش احتشام کاشان
 -38رأی شماره  540مورخ  98/02/24هیأت  :آقای عباسعلی رفیعی نوش آبادی فرزند
محمدعلی شماره شناسنامه  86ششــدانگ یکبابخانه بمساحت  130.8مترمربع شماره
پالک  3945فرعی از  2669فرعی و  2670فرعی و قسمتی از مشاعات پالک  473فرعی
از پالک  40اصلی واقع در نوش آباد بخش  4حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالک
رسمی محمدعلی رفیعی نوش آبادی
 -39رأی شماره  708مورخ  98/03/12هیأت  :آقای محمد ناصری فرد فرزند عقیل شماره
شناسنامه  419ششدانگ یکبابخانه بمساحت  139.5مترمربع شماره پالک  3947فرعی
از  3870فرعی از پالک  40اصلی واقع در نــوش آباد بخش  4حوزه ثبتی آران و بیدگل .
ابتیاعی از مالک رسمی ابوالفضل روشنی
 -40رأی شــماره  705مورخ  98/03/12هیأت  :آقای جعفر مطلبی محمدآبادی فرزند
رمضان شماره شناسنامه  16ششدانگ یکبابخانه بمساحت  146.5مترمربع شماره پالک
 608فرعی از پــاک  43اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخــش  4حوزه ثبتی آران و
بیدگل  .ابتیاعی معالواسطه از مالکین رسمی
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض ،طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/04/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/04/31 :
م الف 522239:عباس عباس زادگان ر ییس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل
تحدید حدود اختصاصی
 4/198نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره  4261واقع در بخش
 5ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام بتول مهوری حبیب آبادی فرزند
حیدر علی در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است.
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده  15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود
پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ  1398/05/23ساعت  9صبح در محل شروع و به
عمل خواهد آمد ،لذا به موجب این آگهی به کلیــه مجاورین اخطار می گردد که در روز و
ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق
ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شد.
م الف 534409 :قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان(137
کلمه 1 ،کادر)
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مدیرکل بهزیستی استان:

ناجا

آمار زنان آسیب دیده و در معرض آسیب اصفهان ،نگران کننده است

فروش خودروی تصادفی در
تلگرام؛ شگرد کالهبردار سایبری
رییس پلیس فتای اســتان اظهار کــرد :فردی
که در تلگرام اقدام بــه درج آگهی جعلی فروش
خودروی تصادفی و کالهبرداری از شــهروندان
میکرد ،توســط پلیس فتای استان شناسایی و
دستگیر شد .سرهنگ «سید مصطفی مرتضوی»
گفت :در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر
اینکه از طریق یک کانال تلگرامی با آگهی فروش
خودروی تصادفی مواجه شده و مبلغ  50میلیون
ریال به عنوان بیعانه به حســاب فرد کالهبردار
واریز کرده ،پرونده به صورت ویژه در دستور کار
ماموران پلیس فتا قرار گرفت.
این مقــام انتظامــی ادامه داد :شــاکی پس از
پرداخت وجه ،برای تحویل خودرو تماس میگیرد
در حالی که فرد کالهبردار پاسخگوی وی نبوده
و تلفن خود را خاموش میکند .مرتضوی افزود:
با انجــام اقدامــات تخصصی و خاص توســط
کارشناســان پلیس فتا متهم در مخفیگاه خود
شناسایی و دستگیر شد.

انهدام باند آدم ربایان
و رهایی گروگان در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرستان برخوار از دستگیری
اعضای  7نفره یک باند کــه فردی را ربوده بودند
و رهایی گــروگان خبر داد .ســرهنگ غالمرضا
براتی اظهار داشــت :در پی شکایت فردی مبنی
بر اینکه فرزند  18سالهاش توسط افرادی ربوده
شده ،بررســی موضوع در دســتور کار ماموران
پلیس آگاهی برخوار قرار گرفــت .وی افزود :در
بررســیهای به عمل آمده مشخص شد یکی از
دوستان آدم ربایان به علت اختالف مالی با پدرفرد
ربوده شده در زندان است و گروگان گیران فرزند
او را در ازای آزادی دوستشــان گروگان گرفته
بودند .این مقام انتظامی بیان داشــت :بالفاصله
یک اکیپ مجرب از کارآگاهان وارد عمل شدند و
پس از شناسایی آدم ربایان در عملیاتی ضربتی
آنها را که  7نفر بودند ،دستگیر کردند.

رییس پلیس اطالعات و امنیت استان خبر داد:

مدیرکل بهزیستی اســتان اصفهان گفت :زنان آسیب دیده و در
معرض آسیب اصفهان اصال شرایط مناســبی ندارند و اصفهان،
محلی شده که این زنان از شــهرهای دیگر به آن پناه میآورند.
مرضیه فرشــاد اظهار کرد :طی ســه ماه ابتدایی سال جاری در
بازپروری زنان و دختران  30نفر را پذیرش کردهایم ،از سوی دیگر
در ساماندهی کودکان خیابانی  133کودک را مدیریت کرده که

 150کودک در مراکز غیر دولتی هستند و  17پایگاه در این زمینه
در استان وجود دارد.
فرشاد با درخواســت از مدیران شــهری ،گفت :هزینه معتادان
متجاهر در یک ماه  500میلیون تومان برآورد شده است ،در این
زمینه  250میلیون تومان ،کمپها تخفیف دادند و  250میلیون
نیز شهرداری اصفهان تقبل کرد .معضل معتادان متجاهر ،یک بار

من عصبانی هستم!

پریسا سعادت
بر اساس آخرین اعالم سازمان پزشکی قانونی کشور
امسال در اصفهان به نسبت مدت مشابه سال قبل،
نزدیک به  800مورد نزاع بیشــتر روی داده اســت
و البته آنچــه در میان آمار در مــورد اصفهان ثابت
مانده ،جایگاه ســوم بیشــترین نزاعهای خیابانی و
مراجعه به پزشــکی قانونی به دلیــل ضرب و جرح
بوده است .البته آمار پزشکی قانونی تنها پروندههای
نزاع منجر به «ضرب و جرح» را شــامل میشــود و
درگیریهایی که به زد و خورد منجر شود و طرفین
برای رســیدن به حق خود ســراغ راهروهای شلوغ
پزشــکی قانونی و روزهای کشدار دادگاهها بروند و
همچنین خشــونتهای کالمی و جنسی راهی در
میان پروندههای رسمی پیدا نمیکند.
تعــدادی از این زد و خوردها هم بدون شــکایت در
همان کالنتریها حل و فصل میشود پس میتوان
مدعی شد آمار نزاع بسیار فراتر از  153هزار مورد در
کشور باشد ،ضمن اینکه این آمار مربوط به فصل بهار
است و بر اساس تجربه در سال های قبل این تعداد در
تابستان و با گرم شدن هوا بسیار بیشتر هم می شود.
بــر اســاس آخریــن آمــار ارائه شــده از ســوی
ســازمان پزشــکی قانونــی کل کشــور در بهــار
امســال  ۱۵۳هــزار و  ۸۸۵مصــدوم نــزاع بــه
مراکــز پزشــکی قانونی سراســر کشــور مراجعه
کردند.
رشد نگران کننده آمار نزاع در اصفهان

رییس پلیس اطالعات و امنیت اســتان از پلمب
 59واحد صنفــی متخلف در راســتای اجرای
طرح نظارت و کنترل واحدهای صنفی توســط
ماموران این پلیس طی یک هفته گذشــته خبر
داد .سرهنگ محمد حسن اسماعیلی با اعالم این
خبر گفت :عوامل اداره نظارت بر اماکن عمومی
پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان
اصفهان طی یک هفته گذشته طرح گستردهای
در خصوص بازدید از واحدهای صنفی را به اجرا
گذاشــتند .وی افزود :در این طرح از  176واحد
صنفی بازدید به عمل آمد که ماموران ضمن ارائه
آموزشهای الزم به متصدیان تعداد  119واحد
صنفی تذکر داده و  59واحد صنفی را نیز به دلیل
عدم رعایت مقررات مربوطه با اخذ مجوز از مقام
قضایی پلمب کردند .رییــس پلیس اطالعات و
امنیت عمومی اســتان اصفهان در پایان با اعالم
تداوم و تشــدید این گونه برنامههــا و اقدامات
کنترلــی و نظارتی پلیس ،از عموم شــهروندان
خواســت ،در صورت مشــاهده هرگونه تخلف،
موضوع را به مرکز فوریتهای پلیســی  110و
تلفن گویای  21825825اطالع دهند.

بر اســاس آمار ،اصفهان
آمار هفت ماهه نخســت
در جایگاه سوم بیشترین
سال نشانگر کاهش چهار
مراجعــات بر اثر نــزاع به بررسی تعداد پروندههای تشکیلشده
دهم درصــدی دعواها در
پزشکی قانونی قرار دارد .در پزشکی قانونی ایران نشان میدهد
اصفهان بوده است .امسال
که درگیری در خیابانهای ایران
همچنیــن در ایــن مدت
اما آمار در سه ماهه نخست
شود
ی
م
تر
ه
زنان
سال
به
سال
سال بیش از 2/2دهم رشد
اســتانهای تهران با ۲۵
داشته اســت .همچنین
هــزار و  ،۷۴۹خراســان
در کل کشــور این آمار در
رضوی بــا  ۱۲هزار و 973
مقایسه با مدت مشابه سال قبل4/2 ،درصد افزایش
مورد در جایگاههای اول و دوم قرار داشــتهاند .سیر
داشته است.
افزایش آمار زد و خــورد در اصفهان و به تبع آن کل
زنان و نزاع!
کشور نگران کننده است در حالی که در سال 1395

آموزش و پرورش
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:

مدارس دولتی نباید از اولیا وجهی دریافت کنند
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره
به ثبتنام دانشآموزان برای ســال آینده اظهار
داشت :همواره ثبتنام مدرسه یکی از موضوعات
مهم حقوق شهروندی والدین محسوب میشود
و خانوادهها در صدد انتخاب مدرســه خوب برای
فرزندانشان هستند .محمد اعتدادی با بیان اینکه
در امر ثبتنام مدارس ،حساسیتهایی وجود دارد،
گفت :در این راستا رؤسای ادارات آموزش و پرورش
نواحی را مکلف کردیم تا همگــی در یک جهت
همسو شده و مشکالت را به حداقل برسانند .وی
تصریح کرد :با توجه به مشکالت اقتصادی حاکم بر
جامعه درصدد هستیم برای ثبتنام سال تحصیلی
98-99بیشترین رضایت اولیای دانشآموزان را
به دست آوریم ،بنابراین به مدیران مدارس دولتی
تاکید کردیم به هیچ عنوان هنگام ثبتنام از اولیا
وجهی دریافت نکنند .اعتدادی خاطرنشان کرد:
ســرانه و اعتبار کمی برای مدارس در نظر گرفته
شــده ،بنابراین از مردم میخواهیــم در صورت
تمایل ،به مدارس کمک کنند ولی تاکید میکنم

پرداخت وجه کامال اختیاری بوده و هیچ اجباری
در کار نیست .وی با اشاره به اینکه بعضی از مدارس
پرداخت شهریه را اجباری کردهاند ،گفت :گزارش
شده بعضی از مدارس والدین را مجبور به پرداخت
کردهاند و در صورت عــدم پرداخت هزینه ،کارت
ورود به جلسه امتحان یا کارنامه به دانشآموز ارائه
نشده ،در این راســتا با مدرسه متخلف جلسهای
گذاشته شده و با آنها برخورد شد.

جنب مزرعه مانژ را از طریق فراخوان عمومی(مزایده) با جزئیات مندرج در اســناد فراخوان را از ســامانه تــدارک الکترونیکی دولت
( ) Setadiran.irبصورت اجاره به مدت یکسال واگذار نماید.

مهلت دریافت اسناد 98/5/5 :ساعت 12

مهلت ارسال پیشنهاد 98/5/5 :ساعت 14

تاریخ بازگشایی پاکات 98/5/6 :ساعت 10/30
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رییس کانون وکالی دادگستری اصفهان:

بیمه وکالت برای نخستین بار در اصفهان اجرایی میشود
رییس کانون وکالی دادگستری اصفهان گفت :بیمه
وکالت برای اولین بار در کشور به صورت آزمایشی
در این استان اجرا میشود .لیال رییسی اظهارداشت:
بیمه وکالت میتواند زمینه ساز برخورداری هرچه
بهتر آحاد جامعــه از خدمات مشــاوره قضایی و
وکالت باشد.
وی افزود :این بیمه بر دو پایه آحاد جامعه به عنوان
شهروندان و وکالی جوان استوار است و در این بیمه
بحث آموزش و اطالع رســانی حقوقی مورد توجه
قرار گرفته که به آگاهی بخشی در خصوص حقوق
شــهروندی کمک میکند .رییــس کانون وکالی
دادگستری اصفهان با تاکید بر ضرورت بیمه وکالت
در کشور خاطرنشان کرد :با وجود جدید بودن این
نوع بیمه در کشور ،استفاده از آن در سایر کشورها
مسبوق به سابقه بوده و نقش بسزایی در بهداشت
قضایی افراد جامعه دارد .وی ،ورود بیمه وکالت را
زمینه ساز حرکت به سمت تخصصی شدن وکالت
دانســت و اضافه کرد :این طرح میتواند به کاهش
جرایمی مانند تظاهر به وکالت که توسط قانون گذار

جرم انگاری شده اســت ،منجر شود .رییس کانون
وکالی اصفهان رســانهها را از ارکان اصلی جامعه
برشمرد و افزود :رسانهها میتوانند در آگاهی مردم
به حقوق و تکالیفشان و فرهنگسازی کمک کرده
و نقش تاثیرگذاری داشته باشند .وی با بیان اینکه
مردم با فرهنگ وکالت و بیمه وکالت به طور عمیق
آشنایی ندارند ،از رسانهها خواست برای گسترش
این فرهنگ در جامعه بکوشند.

برای نخستین بار در کشور ،معلمان مدارس
غیردولتی اصفهان بیمه تکمیلی میشــوند.
مدیر کل آمــوزش و پرورش اســتان اظهار
کرد :برای نخســتین بار در کشــور ،قرارداد
بیمه تکمیلــی معلمان مــدارس غیر دولتی
استان اصفهان بین آموزش و پرورش استان و
شرکت بیمه معلم بسته شد.محمد اعتدادی،
رفع دغدغه های حقوقــی و بیمه ای معلمان
آموزشــگاه های غیر دولتی را از اولویت های
آموزش و پرورش دانست و افزود :از مهر امسال
معلمان مدارس غیــر دولتی اصفهان به مرور
از خدمات بیمه تکمیلی بهره مند می شوند.
اعتــدادی ،هزینه های ســنگین تحصیل در
مدارس غیردولتی ،عملیاتی نشدن تعهدات
دولت و کاهــش کیفیــت این مــدارس را
چالشهای اصلی این روزهــای مدارس غیر
دولتی در اصفهان برشمرد.

مدیر کل محیط زیست استان خبر داد:

تشکیل تیم بازرسی مشترک
محیط زیست و علوم پزشکی

مدیر کل محیط زیست استان اصفهان گفت:
نخستین تیم بازرسی و پایش مشترک محیط
زیست و علوم پزشکی در راستای ارتقای سالمت
در اصفهان شکل میگیرد .ایرج حشمتی ادامه
داد :به منظور افزایش بهرهوری و استفاده بهینه
از امکانــات موجود و هم افزایــی در نظارت بر
فعالیت واحدهای تولیــدی و صنعتی؛ بین دو
دستگاه توافق شــد که از این پس گروه پایش
روزانه و شــبانه حفاظت محیط زیست استان
و اکیپ بازرســی معاونت بهداشــتی دانشگاه
علوم پزشــکی ،در قالب یک تیم مشــترک به
طور همزمان فعالیت کنند کــه مقدمات این
برنامه از ســوی این اداره کل انجــام گرفته و
با اعالم آمادگی بازرســان بهداشــت به زودی
نخســتین پایش و بازرسی مشــترک زیست
محیطی بهداشتی که اقدامی بی نظیر در سطح
کشور به شــمار میآید ،در اصفهان عملیاتی
خواهد شد.وی گفت :اجرای برنامههای مشترک
هدفمند عالوه بر هم افزایی توان دو دستگاه ،به
اعمال بهینه قوانین مرتبط با سالمت منابع آب،
خاک و هوا و ســامت عمومی در سطح استان
اصفهان میانجامد.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان ازساماندهی صندوقهای صدقه والکترونیکی شدن پرداخت صدقه
در اســتان اصفهان خبر داد .محمدرضا متین پور اظهار کرد :کمیته امداد استان اصفهان از ابتدای سال
جاری طرحی برای جمعآوری تعدادی از صندوقهای صدقه معابر که در محلهای کم تردد و همچنین در
معرض خطر سرقت قرار دارند ،در دست اجرا دارد .وی با اشاره به گسترش روزافزون فناوریهای ارتباطی
و روشهای الکترونیکی پرداخت در کشور ،گفت :این نهاد نیز همراســتا با جدیدترین تحوالت روز در
این زمینه سامانههای گوناگونی برای تسهیل مشارکت مردم در امر خیر و احسان ایجاد کرده و راهبرد
کمیته امداد در همه زمینهها و بهویژه جمعآوری کمکهای مردمی حرکت به سمت گسترش روشهای
الکترونیکی و غیرحضوری است .متین پور بابیان اینکه در حال حاضر نزدیک به  458هزار صندوق صدقه
بزرگ ،متوسط و کوچک در معابر ،اماکن عمومی و منازل شــهروندان اصفهانی توزیعشده است ،گفت:
از ابتدای سال جاری طرحی برای ســاماندهی تعدادی از صندوقهای معابر که در محلهای کم تردد و
همچنین در معرض خطر سرقت قرار دارند ،آغازشده است .مدیرکل کمیته امداد اصفهان افزود :بهجای
این صندوقها یک تابلوی اطالعرسانی در رابطه با روشهای الکترونیکی و غیرحضوری پرداخت صدقه
و سایر کمکها نصب میشــود.متین پور با تاکید بر اینکه کلیه هزینههای مربوط به تخلیه ،گسترش و
تعمیر و نگهداری صندوقهای صدقه از محل بودجه دولتی کمیته امداد اصفهان تامین میشود و ریالی
از صدقه پرداختی توسط مردم در این زمینه هزینه نمیشود ،گفت :الکترونیکی شدن پرداخت صدقه به
صرفهجویی در هزینههای عملیاتی و همچنین افزایش ســرعت انتقال کمکهای مردمی به نیازمندان
کمک میکند.

zayanderoud8108@gmail.com

واریز ماهانه حقالتدریس
معلمان از مهرماه

معــاون برنامهریزی و توســعه منابع وزارت
آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه آیا نباید
حقالتدریس معلمــان بهصورت ماهانه واریز
میشد تا شــاهد بروز معوقات هفتماهه در
پرداخت نباشیم؟ گفت :بند کاف تبصره ۱۲
قانون بودجه از ابتدای سال  ۹۸اجرایی است
و با آغاز سال تحصیلی از مهر ،حقالتدریسها
را نیز ماهانه پرداخــت میکنیم .علی اللهیار
ترکمن اظهار کرد :مطالباتی داریم که از سال
 ۹۷منتقل شــده و در حال رایزنی و پیگیری
هستیم که بودجه آن زودتر تخصیص یابد.
وی افزود :حق با معلمان است؛ ولی به دلیل
محدودیتهای مالی و شرایط خاص بودجهای
دولت این اتفــاق افتاده؛ اما مطمئن باشــید
ما پیگیر هســتیم .درباره مبلــغ و میزان این
معوقات نیز قــول داده بودم که مصاحبهای با
رسانهها نداشته باشم؛ مگر بعد از واریز نهایی
و تسویه معوقات باشد.

برگزاری رویداد«کارآفرین
شو» در حوزه سالمت و
پزشکی در اصفهان

ساماندهی صندوقهای صدقه در استان اصفهان

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

بیمه غیردولتیها
در مسیر «تکمیلی»

معاون برنامهریزی و توسعه منابع
وزارت آموزش و پرورش مطرح کرد:

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد:

شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد  3هکتار از اراضی درختکاری شده بدون آب خود واقع در منطقه لرد طالخونچه،

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

شــیوع نزاع در میان زنان هم در البه الی آمار قابل
توجه است! در حالی که امسال از کل مراجعان نزاع
در سه ماهه اول  ۱۰۴هزار و  ۲۸۸نفر مرد و  ۴۹هزار
و  ۵۹۷نفر زن بودند سال گذشته تعداد مراجعه زنان
به این سازمان در حدود  2هزار و پانصد مورد کمتر
بوده است .بررســی تعداد پروندههای تشکیلشده
در پزشــکی قانونی ایران نشان میدهد که درگیری
در خیابانهای ایران سال به ســال زنانهتر میشود.
تعداد پروندههای نزاع زنان بــه تعداد کل پروندهها
طی ۱۰سال گذشته از حضور بیشتر آنها در پزشکی
قانونی حکایت دارد .اگر چه مقایســه نمودار تعداد
نزاعها به تعداد نزاعهای زنانه ،زنانهشــدن نزاع را تا
اندازهای نشــان میدهد؛ اما برای بررســی دقیقتر
کافی است که نگاهی به تعداد نزاعهای زنان نسبت به
تمام پروندههای همان سال داشته باشیم .این بررسی
نشان میدهد که درصد نزاعهای زنانه ،طی ۱۰سال
و  ۷ماه گذشته همواره افزایش داشته است .رشد آمار
زد و خورد ایرانیها در حالی هر روز در حال افزایش
اســت که نزاع ،دومین عامل مرگومیــر در ایران و
باالترین جرمی است که در سامانه  ۱۱۰پلیس ثبت
شده است .معضل زد و خورد و نبود فرهنگ گفت وگو،
هزینههای زیادی به همه بخشهای جامعه تحمیل
میکند که نه تنها آسیبهای روحی و روانی و عدم
امنیت را در جامعه باال برده است بلکه آمار زندانیان
ناشــی از این جرایم و هزینههای ناشی از برگزاری
دادگاهها نیز روی دوش دولت تحمیل میشود.

دادگستری

آگهی فراخوان عمومی (مزایده)
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زمین مانده است و باید برای آن چاره اندیشی کرد .وی ادامه داد:
زنان آسیب دیده و در معرض آســیب اصفهان شرایط مناسبی
ندارند و اصفهان مقری شده برای گم شدن در جامعه که این زنان
از شهرهای دیگر به آن پناه میآورند و آمار در این خصوص نگران
کننده است .به هر حال خواهش میکنم در بحث آسیب دیدگان
اجتماعی موضوع را جدیتر ببینید.

جایگاه سوم بیشترین نزاعهای خیابانی و مراجعه به پزشکی قانونی به اصفهان تعلق دارد؛

پلمب  59واحد صنفی متخلف
در اصفهان

نوبت دوم

5

اخبار

L

E-MAI

مدیر اجرایی نشست برنامه ریزی «کارآفرین
شو» اظهار کرد :نخستین نشست برنامهریزی
«کارآفرینشــو» در حــوزه بیوتکنولــوژی،
پزشکی و سالمت در اصفهان برگزار میشود.
ســجاد شــریعت ادامه داد :این نشست پنج
ســاعته با هدف بررسی مشــکالت اشتغال،
کاریابی ،کارآفرینی و استارتاپ دانشجویان
فعــال و عالقهمند در شــاخههای علوم پایه،
پزشکی ،پیراپزشــکی و صاحبان ایده برگزار
خواهد شــد .وی با بیــان اینکه آشــنایی با
کارآفرینی ،اشــتغال زایی و کاریابی در حوزه
پزشکی و سالمت از اهمیت باالیی برخوردار
است ،تصریح کرد:تاکنون  400پروژه محصول
محور با دانشــی کامال بومی و تولید داخلی
رونمایی شــده اســت که بــا حمایت خوب
مسئوالن میتوان دانشــجویان بیشتری را از
طریق جذب ،آموزش و تامین سرمایه وارد بازار
کار کرد .این کار ،اشتغالزایی و ارزش افزوده
باالیی به همراه دارد.

فوتبال جهان
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دخیا به زودی گرانترین
دروازهبان دنیا میشود
روزنامه انگلیســی تلگراف گزارش داد داوید
دخیا ،دروازهبان اســپانیایی منچستریونایتد
که در روزهــای اخیر
شــایعات زیــادی
دربــاره تمدیــد
قــرارداد او بــا
شــیاطین سرخ
وجــود داشــت ،با
امضای یــک قرارداد
ششساله جدید به ارزش  117میلیون پوند با
یونایتد موافقت کرده و در صورت امضای این
قرارداد به گرانترین دروازهبــان دنیا تبدیل
خواهد شــد .تلگراف میگوید دخیا که اولین
حضور خود در ترکیب یونایتد را روز شــنبه،
در جریان اردوی پیشفصل شــیاطین سرخ
در ســنگاپور و پیروزی  0-1ایــن تیم مقابل
اینتر میــان انجــام داد ،بــه زودی قرارداد
جدیدی بــا یونایتد امضا خواهــد کرد .گفته
میشود دستمزد جدید دخیا  375هزار پوند
در هفته خواهد بود .دخیا به محض بازگشــت
به انگلیس و پایان تور پیشفصل یونایتد ،این
قرارداد را امضا خواهد کرد.

ساری:

ایگواین قطعا با یووه خواهد
بود مگر باشگاه نخواهد
گونســالو ایگواین یکی از بازیکنانی اســت که
خبرهای زیادی درباره جدایــی او از یوونتوس
بــه گــوش میرســد.
یوونتوس تمایل به
فــروش ایگواین
دارد و باشــگاه رم
مشتری جدی این
بازیکن است و حتی
حاضر است که بازوبند
کاپیتانی را به او بدهد؛ اما ســاری عالقه زیادی
به ایگواین دارد و به نظر میرســد که دوســت
ندارد این بازیکن در تابستان ،یووه را ترک کند.
سرمربی یوونتوس درباره ایگواین گفت :او االن
در اردوی یوونتوس اســت و تیــم را همراهی
میکند .باید تاکید کنم که ایگواین  ۱۰۰درصد
با یوونتوس خواهد بود ،مگر اینکه باشگاه تصمیم
به فروش او بگیرد که در این حالت نمیشــود
کاری انجام داد و من هم تابع باشگاه خواهم بود.

پیشنهاد سردبیر:

ماجرای عجیب اخراج کمالوند در بازی دوستانه!
روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی | شماره  | 2750دوشنبه  31تیر  19 | 1398ذی القعده 1440

ملی پوش اصفهانی تیم ملی اسکیت ایران:

حضور در المپیک  2024دور از دسترس نیست
سمیهمصور
رضا لسانی ،ملی پوش اصفهانی اسکیت ایران در رشته فری استایل اســت ،بازیکنی از نسل طالیی اسکیت
کشورمان و یک استعداد خاص که به تازگی موفق به کسب مدال برنز در رقابتهای جهانی رولز گیمز اسپانیا
شده است .او که در دانشگاه مهاجر مقطع کاردانی را پشت سر میگذارد ،حاال به دنبال رویای بزرگتری است؛
المپیک  2024و درخشش در سال ورود اسکیت به المپیک .لسانی که با  19سال سن ،سابقه  5سال عضویت
در تیم ملی اسکیت فری اســتایل ایران را در کارنامه دارد ،در گفت و گو با زاینده رود درباره مسابقات اخیر و
مهمترین هدفش؛ یعنی حضور در المپیک  2024صحبت کرده است:
شاخه فری استایل ،مختص اصفهانیهاست
 12سال است که به این رشته ورزشی وارد شدهام ،رشتهای که سابقه چندان زیادی در کشور ما ندارد .وقتی
در کشور حرف از اسکیت زده میشود ،همه نگاهها به اصفهان دوخته میشود و میتوان گفت اصفهان حرف
اول این ورزش را در کشور میزند .رشته اسکیت بخشهای مختلفی دارد؛ اما بخش فریاستایل آن اختصاصی
اصفهانیهاست و عالوه بر اینکه ســرمربی تیم ملی احســان حبیبآبادی از مربیان دیار نصفجهان است،
ورزشکاران زیادی از اصفهان به تیم ملی راه پیدا میکنند.
رکورد زنی در رقابتهای جهانی رولز گیمز اسپانیا
در این  5سالی که به عضویت تیم ملی در آمدهام ،موفق به کســب مدالهای رنگارنگی در مسابقات آسیایی
و جهانی شدهام ،از نایب قهرمانی در مسابقات آســیایی کره جنوبی و کسب دو مدال طال و نقره در مسابقات
جهانی مارشال کاپ گرفته تا رکوردزنی در رقابتهای جهانی رولز گیمز اسپانیا .در مسابقات امسال اسکیت
قهرمانی جهان در شاخه فری استایل که به میزبانی اسپانیا برگزار شــد ،در دور مقدماتی رکورد تایم تریل
انفرادی این رشته را با زمان  ۴.۱۱۸صدم ثانیه به نام خودم ثبت کردم؛ اما در نیمهنهایی نتوانستم از سد حرف
چینی خود بگذرم و راهی دیدار ردهبندی شدم که در این دیدار موفق به برتری بر حریف و کسب مدال برنز
شدم.
مربی ،مهمترین عامل موفقیت من بود
تمام این رکوردشکنیها و مدالها را مدیون مربیام احسان حبیب آبادی هستم که سهم فراوانی در موفقیت
من داشت .خوشــحالم که این مربی در کنار ما در تیم ملی حضور دارد .بیشتر بازیکنان تیم ملی از نجف آباد
هستند که این برای من جای خوشحالی دارد که بیشتر اعضای تیم ملی از شهر من هستند.
المپیک ،سکوی پرتاب من خواهد بود
هدف بزرگ من این است که در سال  2024که قرار است اسکیت وارد المپیک باشد ،بتوانم نتیجه خوبی بگیرم.
تا آن زمان تالش میکنم و فکر میکنم آن بازیها میتواند سکوی پرتابی برای من باشد.
برای حل مشکل هزینههای باال ،صرفه جویی میکنیم
تعویض اسکیت یا اســتفاده از چرخهای جدید برای اسکیت برای هر مســابقه هزینه باالیی دارد .برای حل
مشکل هزینه باال صرفهجویی میکنیم؛ به طور مثال اسکیتی که قرار است هر شش ماه یکبار تعویض شود را
هر سه سال یک بارعوض میکنم! با اینکه دو خواهر نیز دارم؛ اما بیشتر درآمد پدرم برای من هزینه میشود.
مشکل زمین تمرینی ندارم
وضعیت اسکیت اصفهان بعد از روی کار آمدن رییس هیئت جدید ،پیشرفت زیادی داشته است ،در حال حاضر
مشکل خاصی ندارم و با کمک اداره ورزش نجفآباد ،مشکل زمین تمرینی هم ندارم.

برای کار در بارسلونا اشتیاق
زیادی دارم
ویکتور والدس ،ســنگربان ســابق تیم فوتبال
بارسلونا که اخیرا به عنوان سرمربی تیم جوانان
این باشگاه انتخاب شــده ،در اولین اظهارنظر
در سمت جدید از عالقه
بــه کار بــا جوانان
گفــت .او در این
باره اظهار داشت:
انگیــزه بســیار
زیادی دارم؛ اول از
همه بــه خاطر اینکه
پس از  5سال دوری ،به خانهام بازگشتهام و دوم
به گشوده شدن فصل جدیدی از زندگیام .حاال
داستان فرق دارد و خبری از دستکش نیست.
مشــتاقم به بچههای آکادمی باشگاه و الماسیا
کمک کنم .میدانم تیم جوانان بازیکنان بسیار
مستعدی دارد .فصلی با دشواریهای فراوان در
پیش است .در کسوت مربیگری هم درست مثل
زمان بازیگری ،بسیار جاه طلب هستم؛ بنابراین
برنامه مشخص است :کار ،کار ،کار و پیروزی!

اسکیت ،دارای زیر شاخهها و رشتههای مختلفی است ،مانند :اسکیت سرعتی ،هاکی ،فریاستایل،
اسکیت آزاد و نمایشی  ...که هر کدام از این رشــتهها نیز زیر شاخههای زیادی دارند ،مانند :رشته
«فری استایل» که زیر شاخه آن رشته اسالید است .این رشته دارای زمین مشخص با ابعاد معین
بوده که معموال 12متر اســت و موانع هم به تعداد  20عدد با فاصله  80ســانتی متری از یکدیگر
قرار گرفتهاند .بازیکنان این رشته باید موانع تعیین شــده را به صورت مارپیچ رد کرده و پشت سر
بگذارند .این بازی در ابتدا به صورت انفرادی برگزار میشود تا افرادمدت زمان عبور خود را از این
موانع بتوانند ثبت کنند و بعد بازیکنان باهم رقابت میکنند که بنــا به نظر داور ،تعداد نفراتی که
باهم به مسابقه و رقابت میپردازند ،متفاوت اســت .این ورزش هم مانند دیگر ورزشها قوانین و
مقررات خاص خودش را دارد و به واسطه قوانین خاصی که دارد ،برگزار و مسابقاتش اجرا میشود.
امتیازدهی این مســابقات بنا به معیارهایی چون کیفیت ،فاصله ،ســرعت ،توقف کامل ،سختی
حرکت و تعداد چرخهای کشیده شده روی زمین و تنوع در کار انجام شده و فرد یا گروه برتر انجام
میشود.

بدون بازی رسمی در آسیا به میدان میرویم

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در ادامه برنامههای آماده سازیاش ،شنبه
شب مقابل شهر خودرو در مشهد به میدان رفت و توانست با تک گلی که
توسط ارسالن مطهری در دقیقه  ۷۵به ثمر رساند ،این تیم را شکست
دهد .سرمربی ذوب آهن با اشاره به نتیجه بازی و پیروزی در این دیدار
گفت :تنها چیزی که برای من در این بازی مهــم نبود ،نتیجه بود ولی
این نتیجه برای یحیی هم مهم نبود .همانطور که ما این بازی را بردیم،
تیم حریف هم میتوانست برنده باشد .من و یحیی دنبال دستاوردهای
دیگری از این بازی بودیم .علیرضا منصوریان که با ذوب آهن دیدارهای

حساسی در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا مقابل نماینده
کشور عربستان در پیش دارد ،تصریح کرد :ما فعال لیگ نداریم و احتماال
تا قبل از اولین بازی ما در آســیا هم باتوجه به زمزمههایی که به گوش
میرسد ،لیگ آغاز نخواهد شــد .ما ناچاریم بدون بازی رسمی در آسیا
به میدان برویم که این کارمان را ســخت میکند .بازی با االتحاد اولین
محک جدی ما در فصل جدید است .وی در ادامه تاکید کرد :به موازات
برنامههای آماده ســازی تیم خودمان ،االتحاد را هم رصد میکنیم تا
حتی المقدور با شــناخت از این تیم به مصاف آنها برویم .ما تالشمان

خرید بیسروصدایی که شاید ستاره
پرسپولیس شود

کم سر و صداترین خریدهای فصل لقب گرفت.
این بازیکن که فصل گذشــته یکی از جوانهای خوب لیگ
برتر بود ،پیش از این هم ســابقه بازی در پرســپولیس و
تیمهای پایه را داشت و حاال دوباره به جمع قرمزها بازگشته
است.
نکته قابل توجه درباره روســتایی این است که فعال با توجه
به اینکه علی علیپور تنها مهاجم نوک تیم کالدرون است و

چند روز پیش وقتی مسئوالن باشــگاه پرسپولیس با امیر
روستایی ،مهاجم فصل گذشته تیم پیکان و ستاره حال حاضر
تیم ملی امید قرارداد امضا کردند ،روستایی به عنوان یکی از

شرط استقالل برای جدایی باقری؛

قرضی!

روح ا ...باقری مهاجم آبی پوشان با نظر سرمربی
این تیم در لیســت مازاد قرار گرفــت تا فصل
نوزدهم در تیمی به جز اســتقالل بــازی کند.
مدیران باشگاه اســتقالل که پیش از این با چند
بازیکن که در لیســت مازاد قــرار گرفته بودند
فســخ قرارداد کردند ،نمیخواهند باقری را به
صورت قطعی از دست بدهند .استقاللیها به این
بازیکن اعالم کردهاند که تنها با انتقال قرضی او
موافقت میکنند و این مهاجم باید تیم بعدیاش
را معرفی کند تــا اقدامات الزم جهــت انتقال
قطعیاش صورت گیرد.

ماجرای عجیب اخراج
کمالوند در بازی دوستانه!

سرمربی ذوب آهن:

را میکنیم و امیدواریم تالشهای مجموعه این باشــگاه با پیروزی در
مجموع دو بازی رفت و برگشت به نتیجه برسد .سرمربی تیم ذوب آهن
که تیمش تنها تیم بدون شکســت در لیگ قهرمانان آسیاست ،ادامه
داد :در این فصل تاکنون  ۶بازی در آسیا داشتهایم و  ۲بازی هم پیش رو
داریم که از مجموع این  ۸بازی ،تنها  ۲بار در اصفهان به میدان رفتهایم.
دوست داشتم ذوب آهن بیشتر از این در ورزشگاه خانگیاش بازی کند
تا هواداران هم با شور بیشتری از آن حمایت کنند که برخورد با دو تیم
عربستانی این شانس را از ما گرفت.
پرسپولیس هنوز مهاجم دیگری جذب نکرده ،ممکن است
فرصت بازی به روستایی یا جوان دیگری مثل خودش؛ یعنی
محمدامین اســدی زیادتر از چیزی که خود این دو بازیکن
فکرش را میکنند ،برسد.
در واقع روســتایی و اســدی در صورت جذب نشدن یک
مهاجم تا شروع فصل جدید بازیها میتوانند خودشان را به
کالدرون اثبات کنند.

روز شــنبه در چهارچوب تورنمنت شــیراز تیم
پارس جنوبی جم در ضربــات پنالتی ،گلگهر
سیرجان را شکست داد و به فینال این رقابتهای
چهارجانبه رســید .در جریان این مسابقه ،یک
حاشــیه عجیب رخ داد؛ فراز کمالوند در دقایق
ابتدایی توسط داور مسابقه از زمین بازی اخراج
شد .بعد از این اتفاق سرمربی پارس جنوبی قصد
کرد تیمش را از زمین بیرون بکشد؛ اما در نهایت
باوســاطت حاضرین غائله ختم شد و سرمربی
پارس از روی ســکو ســایر دقایق بازی را نظاره
کرد .کمالونــد بعد از مســابقه در این خصوص
گفت :کمیته داوران استان فارس باید قاضیانی
را انتخاب کنــد که دنبال خودنمایی نباشــند.
این داور میخواست برود در رزومهاش بنویسد
فراز کمالوند را اخراج کردم و این را روی اتاقش
بچسباند .مگر در بازی دوســتانه مربی را اخراج
میکنند؟ من فقط اعتــراض کردم و هیچ حرف
بدی هم نزدم؛ اما آن داور برای خودنمایی به من
گفت برو باال!

مخالفت استراماچونی با
درخواست فکری
آندره استراماچونی ســرمربی ایتالیایی استقالل
پیشنهاد بازیکن سابق این تیم را نپذیرفت .محمود
فکری ســرمربی آلومینیوم اراک طی تماسی از
استقاللیها خواست تا روز سهشنبه هفته جاری،
دیدار دوستانهای مقابل این تیم برگزار کنند که
سرمربی آبیپوشان با این درخواست مخالفت کرد.
طبق برنامه ریزی صورت گرفته ،آبیهای تهرانی
روز پنجشنبه به مصاف بادران خواهند رفت .پیش
از این گفته میشد که رضا عنایتی نیز که به تازگی
هدایت قشــقایی شــیراز را برعهده گرفته است
خواستار دیدار تدارکاتی
با اســتقالل شده که
این موضوع توســط
جــواد زرینچه رد
شد و سرپرست
آبیهــا اعالم
کرد که چنین
برنامهای در
دستور کار
قرار ندارد.

منهای فوتبال

لئوناردو:

عکس روز

عقب نشینی مدیرعامل سپاهان؛

نیمار ،پیشنهادی ندارد
مدیر ورزشی  PSGاعالم کرد که پیشنهادی
برای ســتاره برزیلی دریافت نکرده و شرایط
این بازیکن تغییر نکرده اســت .شــایعات در
مورد انتقال گرانتریــن بازیکن کنونی دنیای
فوتبــال بــه بارســا
همچنان شــنیده
میشــود و مدیر
ورزشی  PSGدر
مصاحبــهای که
بــا Le Parisien
درباره نیمار و شرایط
این بازیکن صحبت کرد ،او در مورد این موضوع
گفت« :از آخرین باری کــه صحبت کردهایم
هیچ چیز تغییر نکرده و پیشنهادی برای نیمار
دریافت نکردیم ».او برای اینکه شرایط نیمار
را کامال شــفاف کند ،گفت« :نیمار با ماســت
و بازیکن  PSGاســت ».نیمار در سال 2017
در ازای  222میلیــون یورو بارســلونا را ترک
کرد و به تیم  PSGپیوســت و به این ترتیب
عنوان گرانتریــن بازیکن جهــان را به خود
اختصاص داد.

در حاشیه

نگفتم تیمها سقوط کنند بهتر است!
مدیرعامل باشگاه سپاهان ،صحبتهایش در خصوص نحوه و زمان شروع لیگ برتر را تکذیب کرد.مسعود
تابش درباره تعویق شــروع نوزدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر به رادیو ورزش گفت :تیمها معموال
برنامه تمرینات پیشــرفته خود را  ۶تا  ۸هفته قبل از آغاز این مسابقات شروع میکنند .ما نیز براساس
تاریخ تقریبی  ۱۲مرداد که اعالم شده بود ،اردوهای خود را تنظیم و بازیهای تدارکاتی برگزار کردیم.
مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان ،ضمن تایید مشکالت برخی ورزشگاهها برای میزبانی در لیگ برتر
افزود :چند سالی در این فوتبال بودهام و خیلی خوب از مشکالت آگاهی دارم .اگر برای حل این مشکالت
قرار است لیگ با  ۱۰الی  ۱۲روز تعویق برگزار شــود ،بحثی نیست؛ اما تاخیر یک تا دو ماهه برای تمام
تیمها مشکل ساز خواهد شد .آقایان حداقل تاریخ شروع مسابقات را اعالم کنند تا برنامه ریزی بهتری
انجام شود .وی تصریح کرد :االن بیش از یک ماه است که گفته میشود ورزشگاهها نقص دارند .اگر واقعا
همتی برای حل این مسائل بود ،آنها را برطرف میکردیم .تعویق طوالنی مدت بازیها همه چیز را بر هم
می زند .به گزارش مهر ،تابش روز شنبه در مصاحبهای گفته بود «اگر دو باشگاه به دلیل نداشتن شرایط
مناسب به لیگ دسته اول سقوط کنند ،بهتر از این است که لیگ بخواهد با تاخیر سه ماهه برگزار شود».
مدیرعامل سپاهان این صحبتهایش را به شکل عجیبی تکذیب کرد و گفت :چنین صحبتی نکردم!
می دانم صعود یک تیم به لیگ برتر چقدر هزینه دارد .من با این دیدگاه که تیمهایی که ورزشگاه آنها
مشکل دارد ،در استانهای همجوار بازی کنند ،مشکلی ندارم .تابش در خصوص وضعیت سپاهان که
در اردوی ترکیه به سر میبرد ،خاطرنشان کرد :قبل از ترکیه در کردان کرج بودیم و تمرینات خود را به
طور منظم برگزار کردیم .قرار است در اردوی ترکیه سه بازی تدارکاتی برگزار کنیم .مدیرعامل باشگاه
سپاهان گفت:با اعالم رفع مشکالت ورزشگاه نقش جهان وضعیت این ورزشگاه بهتر شده مواردی که
قبال به عنوان نقص اعالم شده بود را حل کردیم و تمام مشکالت در حال رفع است.

L

E-MAI

zayanderoud8108@gmail.com

قهرمان اصفهانی وزنه برداری المپیک:

ستارههای سیتی ،جامهای ملی را درو کردند

دوباره به آلمان میروم

منچسترسیتی امسال به اولین تیم در تاریخ لیگ برتر تبدیل شد که  ۳گانه داخلی این کشور
(لیگ برتر ،جام حذفی و جام اتحادیه) را به دست آورد و بازیکنان این تیم ،فصل موفقی را رقم
زدند .ادامه این موفقیتها برای بازیکنان سیتی مانند برناردو سیلوا ،فرناندینیو ،ریاض محرز
در تابستان رقم خود و بازیکنان سیتی توانستند در تیمهای ملیشان نیز موفق عمل کنند.

قهرمان المپیــک و جهان در رشــته وزنه برداری
گفت :بســیار امیدوارم با کمک پزشک متخصص
ایرانی که در آلمان حضور دارد ،پروسه درمان کتفم
را بدون عمل جراحی پشــت ســر بگذارم .اگر این
اتفاق بیفتد ،دوران بازگشــت به تمرین و پیگیری
تمرینات ســنگین خیلی کوتاهتر خواهد بود و به
راحتی میتوانم برنامه ریزی یک ســاله خود برای
حضوری موفق در المپیک  ۲۰۲۰توکیو را پشت سر
بگذارم .سهراب مرادی ادامه داد :از لحظهای که خبر
آسیب دیدگیام منتشر شد ،آقای صالحی امیری با
من در ارتباط است و روزی چند بار مکالمه تلفنی
داریم .با دستور ویژه او بود که در اولین فرصت وقت
سفارت و صدور ویزایم هماهنگ شد تا همین امروز
و فردا راهی هانوفر شوم .مرادی در پایان با تشکر از
حمایتهای کمیته ملی المپیــک و وزارت ورزش
گفت :با وجود اینکه این وظیفه رییس کمیته ملی
المپیک نیست که شــخصا پیگیر مسائل قهرمانان
باشــد؛ اما نگاه آقای صالحی امیری باعث دلگرمی
همه ملی پوشان است تا بدانند که در باالترین سطح
ورزش هم کسی هست که صدایشان را میشنود.
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مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری:

چهره ها

فضای مجازی

برگزاری جلسات مردمی
طرح جامع اصفهان
با حضور  ۴۵۰نماینده

درختان شهر  ،شبانه آبیاری میشوند

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه
اصفهان:

مدیرعامل ســازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت:
امســال با توجه به محدودیت منابــع آبی ،میزان آبیــاری در روز
کاهش یافته و حجم بیشــتر آبیاریها در شب انجام میشود .فروغ
مرتضایینژاد اظهار کرد :دمای طبیعی اطــراف درختان  ۲۲تا ۲۴
درجه سانتیگراد است و در این هوای بســیار گرم ،نگهداری از آنها
و جلوگیری از خزان زودرس بســیار دشوار اســت ،از این رو امسال

برای برپایی حق در جامعه
نیاز به یک نقشه راه داریم

مســئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت
صاحبالزمان (عج) اســتان اصفهان در مراسم
تکریــم و معارفــه مســئول ســازمان بســیج
طــاب و روحانیون اســتان اصفهان با اشــاره
به ویژگیهــای مدیــران در جامعه اســامی
اظهار داشــت :مدیر انقالبی بایــد ویژگیهای
مانند شــتابزدگی ،لجبــازی ،خودبزرگبینی
و تنبلــی را از خــود دور کنــد و ویژگیهایی از
قبیل صرفهجویی در بیتالمال ،حســن تدبیر و
اســتفاده از تجربیات دیگران را در خود تقویت
کند.
رحمتاله صادقی تصریح کرد :برای برپایی حق
در جامعه نیاز به یک نقشه راه داریم و این نقشه
راه در تحقق یک جامعه اسالمی بر مبنای قرآن
کریم است .مسئول نمایندگی ،ولی فقیه در سپاه
حضــرت صاحبالزمان (عج) با تشــبیه جامعه
اسالمی به یک ساختمان گفت :انبیا و جانشینان
آنها نقش معمار این ساختمان را ایفا میکنند که
با هماهنگی و هدایت سایر مجریان ،ساخت این
ساختمان تکمیل میشود.
او خاطرنشان کرد :اگر مجریان در جامعه اسالمی
وظایف خود را به نحو احسن انجام ندهند و پیرو
یک مدیر نباشند ،این بنای جامعه اسالمی شکل
نخواهد گرفت.
صادقی با اشاره به اینکه مدیریت از یک خانواده
آغاز میشــود و تــا مدیریت یک کشــور را در
برمیگیرد ،گفت :اگر رهبر جامعه اســامی یک
مدیریت قدرتمند الهی باشد؛ اما مجریان جامعه
از او پیــروی نکنند آن رهبــر در عین قدرتمند
بــودن اقتدار نخواهــد داشــت و کاری از پیش
نخواهد برد.

از کارشــناس متخصص آبیاری ویژه نظارت بر مصرف و انتقال آب
همچنین شــبکه آبیاری قطرهای به صورت الزام لحاظ خواهد شد.
وی با بیان اینکه تمام کارشناسان فضای سبز مناطق با کارشناسان
ناظر آب سازمان پارکها و فضای سبز لینک هستند ،گفت :به محض
تماس شهروندان با این سازمان ،پیام به اپراتورکارشناس ناظر عالی
آب ،ارسال میشود تا رسیدگی الزم انجام شود.

دستورالعمل ســال گذشــته را برای آبیاری و حفظ درختان اجرا
کردیم .وی ،تصریح کرد :از دو ماه گذشته به تمام پیمانکاران فضای
سبز مناطق  ۱۵گانه شهرداری اصفهان اعالم شد که باید کارشناس
متخصص آبیاری ویژه نظارت بر مصرف و انتقال آب همچنین شبکه
آبیاری قطرهای در هر منطقه حضور داشته باشد که این اقدام صورت
گرفته است .در قراردادهای جدید با پیمانکاران فضای سبز استفاده

وقتی نشاط و شادی شهروندان در اولویت برنامههای مدیران شهری قرار میگیرد؛

افزایش جادههای سالمت در اصفهان

نرگس طلوعی
توجه به نشــاط و سرزندگی شــهروندان ،یکی از
فاکتورهای موثر در ایجاد شهرهایی با توسعه پایدار
است .فاکتوری که در سالهای اخیر از نگاه مدیران
شهری دور نمانده؛ به طوری که اجرای طرحهایی
که به افزایش این عامل سرنوشت ساز در توسعه و
پیشرفت شهرها کمک میکند ،سرعت بیشتری به
خود گرفته است .توسعه ورزش شهروندی از جمله
طرحهایی است که نقش غیر قابل انکاری در افزایش
نشاط و شادی شــهروندان دارد؛ چرا که همزمان
با ارتقای سطح شهرنشــینی و تغییر نوع و میزان
فعالیتهای فیزیکی و به عبارتی با گسترش زندگی
ماشینی ،این موضوع با هدف از میان برداشتن اثرات
زیانبار بی تحرکی یا کم تحرکی ،به یکی از نیازهای
اساسی زندگی در کالنشهرها تبدیل شده است .از
این رو اهمیت ایجاد مکانها و امکاناتی که بتواند به
توسعه ورزش شهروندی کمک کرده تا شهروندان با
کمترین هزینه و امکانات ،سالمت جسمی و روانی
خود را حفظ کنند ،مشخص میشود ،موضوعی که
مدیران شهری در اصفهان به خوبی در حال اجرای
آن هستند؛ از ایجاد وســایل ورزشی در پارکهای
ســطح شــهرگرفته تا ایجاد جادههای سالمت در
مناطق مختلف شهرداری.
شهریورماه سال  93بود که شــهرداری اصفهان با
هدف گسترش فرهنگ سالمتی و ایجاد یک فضای
مناسب برای ورزش و پیاده روی خانوادهها اقدام به

عضو شورای شهر:

تیم حقیقتیاب ،امالک گمنام
شهرداری را شناسایی کند
رییس کمیسیون امور اجتماعی و محیط زیست
شورای اسالمی شهر اصفهان در بخش تذکرات
هشتاد و ششمین جلســه علنی شورای اسالمی
شــهر اصفهان با بیان اینکه بخشی از امالکی که
در گذشته به نام شــهرداری زده شده و متعلق
به شهرداری اســت ،بالتکلیف است ،اظهار کرد:
برخی از این امالک ،نامشخص و حتی مکان آن
نیز مشخص نیست.
کوروش محمدی با بیان اینکه موضوع بررســی
وضعیت امالک شهرداری را در جلسات مختلف
پیگیری کردهایم ،افزود :از این رو ضروری است
تیم حقیقت یاب برای شناســایی امالک گمنام
شهرداری تشــکیل و حقوق شهرداری و مردم را
در این زمینه استیفا کند.
رییس کمیســیون اجتماعی و محیط زیســت
شورای اسالمی شــهر اصفهان ،ضمن قدردانی
از معاونت ورزشــی ســازمان فرهنگی ،ورزشی
و اجتماعــی شــهرداری اصفهــان بــه دلیل
برگــزاری ویژه برنامه « شــهر فعال ،شــهروند
شــاد» اضافه کرد :این برنامه مبتنی بر نشــاط
آفرینی در کنار شــادی پایدار اســت که اتفاقی
هوشــمندانه و بدون نیاز به سرمایهگذاری بوده
است.

ایجاد اولین جاده ســامت کشور در منطقه ناژوان
کرد .اقدامی که با اســتقبال گســترده شهروندان
همراه شــد؛ به طوری که در سال  95دومین جاده
ســامت در حوالی امیر کبیر مورد راه اندازی قرار
گرفت.نقش موثر این جادهها در ارتقای ســامت
مردم موجب شد تا منطقه  11شهرداری نیز در سال
جاری اقدام به افتتاح جاده سالمت با عنوان «فعال
باش اصفهان» کند.
مدیر منطقه  11شــهرداری اصفهــان در این باره
میگوید :این جاده که در پارک شهدای مدافع حرم

در منطقه رهنان قرار دارد ،با عنــوان «فعال باش
اصفهان» تســت پیاده روی راکپورت را در مسافت
 1609متر راه رفتن ارزیابی میکند ،تست مذکور
تســت میدانی ،علمی و معتبر با هدف اندازه گیری
آمادگی قلبی عروقی اســت و به شرکت کنندگان
این امکان را میدهد تا پیاده روی سالم ،سودمند و
لذت بخش داشته باشند.
به گفته حمید اشــرفی جاده سالمت «فعال باش
اصفهان» با جدول بندی سنی از  20سال تا باالی
 60ســال و باتوضیح نحوه اجرای تست پیاده روی

راکپــورت برای اولین بــار در شــهر اصفهان اجرا
میشود.
مدیر منطقه  11شــهرداری اصفهان با بیان اینکه
بر اســاس جدول ســنی و درجه بنــدی از خیلی
ضعیف تــا عالی ،آمادگــی قلبی عروقی شــرکت
کنندگان در تست پیاده روی ســنجیده میشود،
افزود :بررســی و پایش نتایــج ،میتواند به آگاهی
از سالمت ســاکنان منطقه  11شــهرداری منجر
شده و شــهروندان از وضعیت سالمت خویش آگاه
شوند.
اشــرفی میافزاید :با افتتاح جاده ســامت ،اتفاق
مهمی برای شــهروندان غرب اصفهان افتاد که در
حال حاضر با افزایش ایستگاههای ورزش صبحگاهی
و برگزاری رویدادهای تابستانه که به همت مدیریت
شــهری و ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی
شهرداری اصفهان به تحقق پیوسته ،میتوان بیش
از گذشته نشاط اجتماعی و تندرســتی را در بین
ساکنان این منطقه شاهد بود.
احداث جاده سالمت سه در منطقه ناژوان یکی دیگر
از طرحهای شــهرداری اصفهان در راستای ارتقای
سالمت شهروندان است که مدیر طرح ساماندهی
ناژوان از آن خبر میدهد.
حمید شفیعی در این باره میگوید :مطالعات اولیه
احداث جاده سالمت ســه ،انجام شده و در مرحله
طراحی اســت .این جاده به موازات جاده سالمت
یک ،احداث و عملیات اجرایی آن در چند ماه آینده
آغاز میشود.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خبرداد:

استان اصفهان ،پرچمدار استقرار مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی
مهدی تقیپور ،رییس ســازمان نظام مهندسی کشــاورزی و منابع
طبیعی استان اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان پرچمدار استقرار
و ســاماندهی مراکز خدمات کشــاورزی غیردولتی در کشور است،
افزود :این سازمان در حال حاضر با صدور مجوز ،استقرار و ساماندهی
تعداد  ۵۸مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی ،با اختالف ،رتبه نخست
کشور را به خود اختصاص داده است؛ به نحوی که  ۳۰درصد از مراکز
خدمات کشاورزی غیردولتی کشــور ،در استان اصفهان مستقر و در
حال ارائه خدمات هستند .رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
منابع طبیعی استان اصفهان ،اظهار داشت :مراکز خدمات کشاورزی
غیردولتی که به موجب قانون افزایش بهرهوری بخش کشــاورزی و
منابع طبیعی و بر اساس ابالغیه وزیر محترم جهادکشاورزی راهاندازی
و ایجاد شــدهاند ،کانونهای اصلی ارائه خدمات فنی و مهندسی به
سرمایهگذاران ،تولیدکنندگان و بهرهبرداران بخش کشاورزی ،منابع
طبیعی و محیط زیست هســتند .وی افزود :این مراکز که متناسب
با گســتردگی زمینههای فعالیت بخش و زمینههــای غالب در هر
منطقه به صورت ویژه نظیر مراکز خدمــات تخصصی صدور مجوز و
پروانههای فعالیت بخش کشاورزی ،خدمات تخصصی منابع طبیعی،

خدمات تخصصی گیاهپزشــکی ،خدمات تخصصی زیست محیطی،
خدمات تخصصی کسب و کارهای کشــاورزی غیردولتی و در حال
فعالیت هســتند ،با هدف واگذاری امور به مــردم و بخش خصوصی
راهاندازی شده و در این مراکز کلیه خدمات عمومی و تخصصی مورد

نیاز کشاورزان ،سرمایهگذاران و کارآفرینان ارائه میشود .همچنین
این مراکز به صورت خوداتکا و متکی به دانش و اطالعات و خدماتی
که عرضه میکنند ،اداره شده و فعالیت میکنند .تقیپور تاکید کرد:
آرمان اساسی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی افزایش بهرهوری

آگهی مزایده فروش زمین نوبت اول (چاپ اول)

معاون شهرسازی و معماری شهردار:

شهرداری محمدآباد در نظر دارد باستناد مجوزهای شماره  97/370مورخ  97/8/13و  97/572مورخ  97/10/30و  98/79مورخ  98/4/16شورای محترم اسالمی
شهر محمدآباد نسبت به فروش تعداد  4پالک زمین خدماتی و تجاری با مشخصات ذیل اقدام نماید.
ردیف

شماره
پالک

مساحت/
متر مربع

کاربری

قیمت کل کارشناسی
پالک (ریال)

سپرده شرکت
در مزایده

1

5

119

خدماتی

452/000/000

22/600/000

2

7

1265

خدماتی

1/897/500/000

94/875/000

مجتمع تجاری خدماتی الغدیر

3

21

25

تجاری

362/500/000

18/125/000

بلوار امام خمینی(ره) -روبروی
دبیرستان خدیجه کبری

4

22

27/75

تجاری

402/400/000

20/120/000

بلوار امام خمینی(ره) -روبروی
دبیرستان خدیجه کبری

آدرس محل
مجتمع تجاری خدماتی الغدیر

متقاضیان می توانند به منظور آگاهی از شرایط مزایده و دریافت و تحویل مدارک شــرکت در مزایده همه روزه بجز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهی تاپایان وقت
اداری روز سه شنبه مورخ  1398/5/22به شهرداری محمدآباد مراجعه نمایند.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است.
زمان تحویل پیشنهادات :روز چهارشنبه مورخ 98/5/23
زمان بازگشایی پاکت پیشنهادات :روز پنجشنبه مورخ 98/5/24
تلفن تماس 031-46652541 :و 031-46652465
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اســت و این مراکز به تولید و انتقال دانش توسط بخش خصوصی و
تامین فناوریهای مــورد نیاز عرصه تولید ،کمــک خواهند کرد .از
اینرو دانشگستری ،انتقال و اشــاعه فناوریها و روشهای نوآورانه
و جدید با هدف افزایش بهرهوری و ارائه مشاورهها و توصیههای فنی
در چهارچوب خدمات تخصصی ،مباشرت برای ارائه خدمات عمومی
و پیگیری امور اداری و اجرایی مراجعهکنندگان نیز از ماموریتهای
این مراکز است .شایان ذکر است در حال حاضر  ۱۹۵مرکز خدمات
کشاورزی غیردولتی در کشور فعالیت میکنند که  ۵۸مرکز معادل
 ۳۰درصد مراکز ،در اســتان اصفهان مســتقر هســتند .همچنین
نخستین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان اصفهان در تاریخ
 ۲۷اسفند  ۱۳۹۷با حضور رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی
و منابع طبیعی کشــور ،نماینده وزیر علــوم ،تحقیقات و فناوری در
شورای مرکزی این سازمان ،رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی
و منابع طبیعی اســتان اصفهان ،قائم مقام رییس و مدیر هماهنگی
ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان ،فرماندار
و مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان شــهرضا در شهرستان شهرضا
افتتاح شد.

م الف540519:

چهره ماندگار معماری ایران ،هویت شهرسازی اصفهان را بررسی میکند
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اظهار کرد :سی و سومین نشست از سلسله نشست راهبردهای
شهرسازی و معماری با عنوان «شهر به مثابه سرزمین جهانی اصفهان» با سخنرانی «پروفسور محمد منصور
فالمکی» چهره ماندگار معماری ایران روز سه شنبه اول مرداد از ساعت  ۱۰الی  ۱۴در محل کتابخانه مرکزی
شهرداری اصفهان برگزار میشود .سیداحمد حسینینیا افزود :شهر اصفهان ،به عنوان شهر موزهای که آینه تمام
نمای رویدادها و دگرگونیهای بافتهای شهری است ،از دیرباز ،نمادی فرهنگی در سطح بینالمللی بوده است.

شهردار اصفهان در صفحه توئیتر خود درباره
تهیه برنامه جامع شــهر اصفهــان با همکاری
شهروندان ،نوشت :جلسات مردمی طرح جامع
اصفهان با شعار «یک شهر گفتوگو» با حضور
 ۴۵۰نفر از نماینــدگان مردمی از جمله زنان،
جوانان ،دانشــگاهیان ،مهاجران ،سالمندان،
اصحاب رسانه ،کارآفرینان ،کشاورزان و وکال
برگزار شد .نوروزی افزود :از این هفته ،جلسات
موضوعــی ماننــد آب ،حمل و نقــل ،انرژی،
کسب و کار و گردشگری برگزار میشود.

اخبار

آغاز پذیرش سطح دوم
حوزههای علمیه خواهران
مدیر حوزههــای علمیه اســتان اصفهان اظهار
داشــت :تاریخ ،مفتخر به وجود بانوی مجتهده
امین اســت و امیدواریم بانوان با الگو قرار دادن
راه بانوی مجتهده امین به ســطوح علمی باالیی
در حوزه علمیه دست پیدا کنند .او با بیان اینکه
در سطح حوزههای علمیه اصفهان ،صدها استاد
خواهر در سطوح مختلف داریم که باعث افتخار
برای کشور ماســت ،ابراز داشــت :حوزه علمیه
اصفهان مفتخر به وجود دو هزار مبلغ خواهر است
که از این میان  ۵۰۰نفر در سطح استاد قرار دارند.
غالمرضا بهرامی با اشاره به اینکه پنج هزار خواهر
در حال تحصیل در سطح دو حوزه علمیه اصفهان
هستند ،گفت :ثبت نام برای ورود به این سطح از
 ۲۲تیرماه آغاز شده است و آزمون سطح دو در روز
هفتم شهریورماه امسال برگزار میشود .او ظرفیت
پذیرش سطح دو حوزه علمیه خواهران اصفهان را
یک هزار و  ۲۰۰نفر اعالم کرد گفت :آموزش افراد
پذیرفته شده از مهرماه آغاز میشود.

نمایش رایگان فیلمهای
کانون پرورش فکری در
باشگاه «هنر و تجربه»
فیلمهــای خاطرهانگیز کانون پــرورش فکری
کــودکان و نوجوانان تابســتان  ۱۳۹۸در بخش
چشمانداز برنامه تابستانه باشگاه هنر و تجربه به
شکل رایگان در شهرهای تهران ،شیراز و اصفهان
نمایش داده میشود .این برنامه که اولین دوره آن
با همکاری فیلمخانه ملی و کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان برگزار میشــود ،تابســتان
امســال هر چهارشــنبه فیلمهایی از سینمای
کالسیک ایران را رایگان برای عموم مردم نمایش
میدهد .براساس این گزارش روز  ۹مرداد نسخه
ترمیم شــده پویانماییهای «زال و ســیمرغ»،
«رخ»« ،گلبــاران»« ،ملک خورشــید»« ،منم
آنکه »...و «هفت شــهر» همــه از آثار علیاکبر
صادقی نمایش داده میشــود .بر همین اساس
روز  ۱۶مرداد فیلم ســینمایی «دونــده» و ۲۳
مرداد نیز دو فیلم «انتظار» و «ساز دهنی» از آثار
امیر نادری اکران خواهد شــد .در همینحال بر
اساس جدول پخش برنامه تابستانه باشگاه هنر
و تجربه ،روز  ۳۰مرداد عالقهمنــدان میتوانند
فیلمهای دیگر کانون با عنوانهای «پسر شرقی» و
«اسب» ساخته مسعود کیمیایی را تماشا کنند .در
عینحال فیلم «پری» به کارگردانی زکریا هاشمی
و فیلمهای «چنین کنند حکایت» و «پدیده» هر
دو از آثار محمدرضا اصالنــی در کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان نیز روز  ۶شــهریور به
روی پرده نمایش میرود .فیلمهای باشگاه هنر و
تجربه هر چهارشنبه در پردیس چارسوی تهران و
شهر آفتاب شیراز ساعت  ۲۰نمایش داده میشود
و در سیتی سنتر اصفهان نیز ساعت  ۱۹پذیرای
عالقهمندان است.

آگهی مزایده نوبت اول
شهرداری بادرود در نظر دارد طی تشریفات مزایده عمومی و حسب ضوابط و مقررات
آیین نامه مالی شهرداریها ،بازیافت زباله شهر در محل ترانشه را طی قرارداد اجاره به

اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید .لذا از کلیه متقاضیان درخواست می گردد از
تاریخ نشر اولین آگهی جهت بازدید از محل مورد اجاره و دریافت اسناد و مدارک شرکت

در مزایده به واحد حقوقی شهرداری مراجعه نمایند.

 -1مدت قبول پیشــنهادها از تاریخ انتشــار آخرین آگهی حداکثر به مدت  10روز

می باشد.

 -2هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
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 -3شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

 -4برندگان اول ودوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنها

به ترتیب ضبط خواهد شد.

 -5پیشنهاد دهندگان می بایست  5درصد مبلغ اجاره بهاء سالیانه را تحت عنوان سپرده
شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه و یا فیش نقدی به حساب

شماره  106682190001نزد بانک ملی بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.

 -6سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است و متقاضی با امضای
اسناد شرکت در مزایده متعهد به پذیرش کلیه شرایط مندرج در قرارداد خواهد بود.
م الف540506:

مجید صفاری -شهردار بادرود
zayanderoud8108@gmail.com

L

E-MAI

امام علی علیه السالم:
ن نيكى كنيد  ،نسبت به نيازمندان
به يتيما 
مواسات داشته باشید و با ناتوانان مدارا
(مهربانى) كنيد.

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی
صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین
نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
چاپخانه :آینده

رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه33 :

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

آدرس :ابتدای جاده حبیبآباد -روبهروی شهرک امام حسین (ع)
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بزرگ ترین غار زیردریایی جهان

زنان شاغل دیرتر به آلزایمر مبتال میشوند

گروهی از غواصان در مکزیک ،موفق به کشــف بزرگترین غار غرقشده
جهان شدند .گروه غواصان در این غارها که دارای دخمههای پرپیچوخم
و دیدنی اســت ،آثاری از زندگی مردم مایا و نشــانههایی از تمدن بزرگ
سرخپوستان در قرنها پیش هم پیداکردهاند .این غارها در مجموع به طول
347کیلومتر زیرجزیره «یوکاتان» مکزیک کشف شده است و به یکدیگر
وصل هستند .در حقیقت ،کاوشــگران وصل بودن این دو غار به نامهای
«سکاکتون» با طول  ۲۶۳کیلومتر و «دوساوجوس» با طول  ۸۳کیلومتر
را که قبال شناخته شدهبودند ،کشف کردند.

دانشــمندان در کنفرانس انجمن بین المللی آلزایمر ( )AAICاعالم کردند،
زنانی که در سنین پایین شاغل میشــوند خطر ابتال به آلزایمر در آنها کاهش
مییابد .الیزابت رز مائده ،استادیار اپیدمیولوژی دانشگاه کالیفرنیا تحقیقی در
بین  6386زن آمریکایی متولد بین سالهای  1935تا  1956در این زمینه انجام
داد .محققان دریافتند زنانی که مشغول به کار هستند در مقایسه با زنان خانهدار
بدون فعالیت کمتر به آلزایمر مبتال میشوند .محققان گفتند :فواید شاغل بودن،
تحرک ذهنی ،مزایای مالی و ارتباطات اجتماعی است که هر کدام میتوانند بر
روند ابتال به آلزایمر تاثیر داشته باشد.

سر کار رفتن مرد استرالیایی با شنا!
پیتر داون  48ساله که قبال قهرمان شنای استرالیا بود ،با چشمپوشی از تمامی
وسایل نقلیه قصد دارد با شنا خود را به محل کارش در سیدنی استرالیا برساند.
به گفته این شناگر حرفهای ،سختتر از شنا کردن در بندر سیدنی ،راضی کردن
مسئوالن حفاظتی و امنیتی شــهر برای انجام این کار و از آن سختتر متقاعد
کردن همسرش برای این نوع رفتوآمد بود .داون باید هر روز 1/5کیلومتر را تا
محل کار خود شنا کند ولی مسئوالن امنیتی معتقدند گرچه شنا کردن امری
خالف قانون نیست؛ اما میتواند حرکت کشتیها را در این بندر دچار مشکل کند.

عکس روز
دوخط کتاب
رازهــای کوچکی کــه درباره
عشق باید بدانیم
دوست داشــتن یه نفر ،مثل نقل
مــکان کردن بــه یه خونــه اس.
اولــش عاشــق همــه چیزایــی
میشــی که برات تازگــی دارن.
هر روز صبح از اینکــه میبینی
این همــه چیز بهــت تعلق داره
حیرونــی .بعــد بــه مــرور زمان،
دیوارا فرسوده می شن .چوبا از
بعضی قســمتا پوسیده می شن

و میفهمی که عشــقت به اون
خونه بــه خاطر کمالش نیســت؛
بلکه به خاطر عیب و نقصاشــه.
تمام سوراخ ســنبه هاش رو یاد
میگیری .یــاد میگیری چطور
کاری کنــی کــه وقتــی هــوا
سرده ،کلید توی قفل گیر نکنه،
یــا در کمــد رو چطور بــاز کنی
که جیرجیــر نکنــه .اینــا رازای
کوچیکی هســتن که خونه رو
مال آدم می کنن.
«مردی به نام اوه»
فردریک بکمن

اینستاگردی

محوطه تاریخی
گردشگری باغ
گلستان خرمآباد
محوطــه تاریخــی
گردشگری باغ گلستان
خرمآباد که در مجاورت
قلعه فلکاالفالک قرار
دارد ،دارای زیباییهای
خاص خــود بــوده و
درختان تنومند و چشمه
پــر آب آن چشــم هر
گردشگری را مجذوب
زیبایی خود میکند.

وبگردی

بانوی ووشوکار همراه همسر و فرزند تازه متولد شدهاش

شــهربانو منصوریــان با انتشــار این
عکس نوشت «:در ذهن انسان ساخته
میشود و ســپس در دنیای بیرون فک ِر
شما اصلیترین».

«مژده لواسانی» به جای چالش پیری
چالش کودکی ایجاد کرد!

بدترین تونلهای جهان
رسیدن به مکانهای غیرممکن از طریق تونلها امکانپذیر اســت .تونلها آنقدر مهم هستند که اغلب کشورهای جهان ،طراحیهای
جدیدی را برای آنها وضع کردهاند؛ اما برخی از تونلها ،کیفیت ندارند و ترافیک سنگین و یا فقدان زیر ساختهای مناسب ،این تونلها
را در زمره بدترینهای جهان قرار میدهد.
جاده تونلی گولیانگ  Guoliangچین 13 :فرد روســتایی در دهه هفتاد قرن بیســتم ،تونل گولیانــگ در کوههای تایهانگ
را حفر کردنــد .این تونل برای عبور اتومبیلها بــه اندازه کافی جا دارد؛ اما دیوارههای آن یک دســت نیســتند ،مانع و یا چراغی هم
برای شب ندارد و در زمســتان بر اثر بارندگی به شدت لغزنده اســت .همین عوامل تونل گولیانگ را به یکی از بدترین تونلهای جهان
برای رانندگان تبدیل کرده اســت .بومیها میگویند این جاده اشــتباه بردار نیســت و نخســتین اشــتباه در آن آخرین اشــتباه
به شمار میرود.
تونل  Storrow Driveدر بوستون :در سال  ۲۰۱۷میالدی ،گزارشهای مدیریت بزرگراههای فدرال  FHWAروی  ۷۰۰هزار
پل در ایاالت متحده آمریکا مورد بررســی قرار گرفت و کیفیت هر یک از آنها بر اساس چهار عنصر ساختار ،امن بودن ،کارکرد و میزان
استفاده از سوی مردم مورد بررسی قرار گرفت .تونل  Strorrowکه در ورزشگاهی به همین نام قرار دارد ،از میان هفتصد هزار پل مورد
مطالعه ،عنوان بدترین را کسب کرده و نمره صفر از صد را به دست آورد .با گذشت زمان ،مسئوالن با توجه به اتفاقات مختلفی که در این
تونل به خاطر شکستگی و نفوذ آب به دیوارهای تونل رخ داد ،اصالحات تونل را ضروری اعالم کردند ،با این حال آنها تصمیم گرفتهاند
تونل را به طور کلی از نو بازسازی کنند.
تونل سالنگ افغانستان :تونل سالنگ در افغانســتان یکی از خطرناکترین تونلهای جهان است و هر روز حدود ده تا بیست هزار
اتومبیل از آن عبور میکنند .دیوارهای رطوبت زده ،جاده ناهموار و تخریب شده باعث چپ کردن اتومبیلها میشوند و از آنجا که تونلها
در ارتفاعات کوههای هندوکش قرار گرفته ،احتمال سقوط بهمن میرود .در سال  ۲۰۱۰میالدی ،این تونل شاهد چندین سقوط بهمن
بود که منجر به کشته شدن  ۱۵۰۰تن و گیر افتادن هزاران تن دیگر در اتومبیلهایشان شد.

کتاب
مژده لواسانی با انتشار این عکس نوشت :حاال که بازار تماشای پیری ما
آدمها ،داغ داغه ،خواستم بگم راستش به جای رسیدن به  ۳۰سال بعد،
خیلی دوست دارم به حدود  ۳۰ســال قبل برگردم ،به روزهای ثبت این
عکس (دقیقا  ۲۹سال پیش! سال  )۶۹کسی هست من رو به اون روزها
برگردونه؟#...مژده_لواسانی

دعوت «پندار اکبری» به مروت
پندار اکبری با انتشــار این عکس نوشت:
ابوسعید ابوالخیر در راه بود ،گفت« :هر جا
که نظر میکنم ،بر زمین همه گوهر ریخته و
بر در و دیوار همه زر آویخته .کسی نمیبیند
و کسی نمیچیند ».گفتند :کجاست؟ گفت:
«هر جا که میتوان خدمتی کرد؛ یا هر جا که
میتوان به راحتی دلی بهدست آورد .آنجا
که غمگینی هســت و آنجا که مسکینی
طالب محبت است و
هست؛ آنجا که یاری ِ
آنجا که رفیقی محتاج مروت».

خبر

یادداشت
برخی از عادتهای جالب را
در زندگیتان عملی کنید ()3
علیرضا مجیدی
در گزارش زیر ،نمونههایی از عادتهایی که میتوانند زندگی را
شادتر ،قابل تحمل تر و دارای روح یا عمق بیشتر کنند ،آمده است
با ما همراه باشید:
 -۸حس میکنید که دیر با زود با کســی وارد تنش
میشوید ،دفاعیات خود را به صورت ذهنی منظم کنید!
ممکن است سبک کاری شــما به کلی با همکار شما متفاوت
باشد و حس کنید که جایی این اختالفها باعث تنش خواهد
شد .اگر کار به اینجا رسید ،ســعی کنید که لیستی ذهنی از
دالیل بر حق بودن خودتان و اشــتباه بودن کار همکارتان در
ذهنتان ایجاد کنید .گاهی ممکن است در همین حین ،حس
کنید که بهتر است کوتاه بیایید ،گاهی هم نه .در هر صورت اگر
این لیست ذهنی را ایجاد کنید ،کم نخواهید آورد و هنگامی
که مثال در یک جلســه هماهنگی ،مشــغول بحث میشوید
میتوانیــد با آرامش و مســتدل صحبت کنیــد و حرفهای
بیهوده نزنید.
 -۹فرصتهایی که برای انجــام کارهای خوب پیش
میآیند را از دست ندهید
متاســفانه این ســا لها حس بدبینی در همه ما اشاعه پیدا
کرده ،طوری که وقتی فرصتی بــرای کار نیک پیش میآید،
از خودمان میپرســیم که نکند مثال کســی که از ما کمک
میخواهد یک شــیاد باشــد یا نکنــد بعدها بخواهــد از ما
سوء اســتفاده کند و حس احمق بودن به ما دست بدهد؛ اما
بیایید که گاهی بیدریغ خوب باشیم ،بسته غذایی برای کسی
بخریم ،کسی را از خیابان رد کنیم ،هدیهای کوچک برای یک
کودک کار بخریم و ...
 -۱۰آسمان شب را از دست ندهیم
آلودگی آب و هوا و همچنین آلودگی نوری شــهرهای بزرگ
باعث شــده که ما گاهی فراموش کنیم که طبیعت آســمان
شب هم داریم! اما اگر زمانی متوجه شب صافی شدیم ،بیایید
فرصت را از دســت ندهیم و یک ده دقیقهای را به تماشــای
ستارگان اختصاص بدهیم.
 -۱۱خوشلباس شوید
ما عادت داریم که سر صبح هر پیراهن تمیز اتو زده دم دستی
را به سرعت بپوشیم و ســر کاربرویم! اما بد نیست که عادت
و سرگرمی خوشلباســی را در خودمان نهادینه کنیم ،برای
این کار باید حس زیباییشناســی را در خــود تقویت کنیم،
نظر دیگران را بخواهیم ،مطالعه کنیم و مهارت ســت کردن
لباسها را با هم پیدا کنیم .باید یاد بگیریم که چطور منطقی
خرید کنیم و با برنامه ریزی ،لباسهایــی را هر بار بخریم که
بدانیم میتوانند با لباسهای قبلیمان هماهنگ شــوند .این
برای خودش یک سرگرمی بزرگ در زندگی است که میتواند
یک الیه شخصیتی مثبت خوب را به شــما بیفزاید .همه یک
آدم خوشلبــاس را آدمی دقیق و هنرمند و بــا روحیه تصور
میکنند.
 -۱۲صبحانه سالمتری بخورید
امان از عادت بد .خیلی از ماها ،به خصوص دهه شــصتیها تا
نام صبحانه را میشنویم یاد چای شــیرین و نان و پنیر و مربا
میافتیم .میدانیم که میشــود صبحانههای ســالمتری هم
خورد و تهیــه آنها کاری ندارد؛اما باز کم بــودن وقت را بهانه
میکنیم و صبحانههای ناســالم را تکــرار میکنیم .به عنوان
یک عادت خوب برای آدمهای که تنبل هســتند ،بد نیســت
که شــب قبل ،کمــی میوه پوســت بکنیــد و خــرد کنید
و در یخچال دم دســت بگذارید تــا صبح روز بعــد بهانهای
نداشته باشید.

دیدگاه

من یک مرد عنکبوتی
شبیه رستم خواهم شد

برگزاری جایزه ادبی یوسف
در لبنان و سوریه

رمان تالیفی برای نوجوانان در مقابل رمانهای ترجمهای برای این
گروه سنی در کشور ما شرایط همسان و برابر ندارد و بازار کتاب در
این بخش ،اغلب در اختیار آثار ترجمهای است .هر چند در سالهای
اخیر برخی نهادهای فرهنگی سعی کردهاند با توجه ویژه به رمان
تالیفی نوجوان ،تا حدودی این وضعیت را بهبود بخشند .با این حال،
هنوز برای خواندن یک رمان خواندنی در بخش رمان نوجوان تالیفی
گاه باید مدتها منتظر ماند .یکی از رمانهای ایرانی برای مخاطبان
نوجوان« ،من یک مرد عنکبوتی شبیه رستم خواهم شد» نوشته
مژگان بابامرندی است که از سوی انتشارات کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان منتشر شده است .این رمان ،دغدغههای تعدادی
از نوجوانان ایرانی در جامعه شهری امروز را نشان میدهد که به رغم
دنیای شیطانی که دارند هر یک درگیر مسائل شخصی خود هستند
و به نوعی سعی میکنند بین دنیای شاد نوجوانانه خود و مسائل و
مشکالت شخصی تعادلی برقرار کنند .مکان محوری داستان ،یکی
از کتابخانههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســت
که برای تعطیالت تابســتانی بچهها ،برنامههای متنوع فرهنگی و
آموزشی تدارک دیده و با حضور یک مربی ،خانم فریبامهر ،بچهها
دور هم جمع میشوند تا در برنامههای تابستانی کانون شرکت کنند.

معاون ادبیات و انتشــارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع
مقدس درباره برگزاری جایزه ادبی یوسف اظهار داشت :با توجه به
اینکه یک مرحله بینالمللی به جایزه افزوده شده ،از این رو در حال
برگزاری بخش بینالملل در کشــورهای اسالمی و همسو (لبنان،
سوریه ،افغانستان ،عراق ،آذربایجان و تاجیکستان) هستیم .مهدی
فاطمی اضافه کرد :قرار است مرحله نهایی هشتمین دوره را به شکل
ملی و بینالمللی برپا کنیم .البته هنوز تاریخ برگزاری جشــنواره
مشخص نیست؛ اما پس از جمعبندی اواخر دی و در فصل زمستان
سالجاری برگزیدگان تقدیر میشــوند .فاطمی در پاسخ به این
پرسش که آیا آیین نامه یا شیوه برگزاری جایزه تغییر کرده ،تصریح
کرد :هر دوره اغلب شاهد تغییراتی هستیم؛ اما آیین نامه جایزه به
شکل سه زبانه انگلیسی ،عربی و فارسی منتشر شده است.
جایزه ادبی «یوسف» با فراخوان داستانهای کوتاه منتشر نشده از
سال  ۱۳۸۵از سوی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
برگزار شده است .تقویت پایگاه داستان نویسی ،ترغیب و تشویق
نویسندگان جوان ،شناسایی استعدادها ،بروز خالقیتها و کمک به
خلق و تولید داستان کوتاه در حوزه دفاع مقدس ازجمله اهداف این
جایزه عنوان شده است.

راهبرد جنگ نرم ،تبیین اسالم ناب است
آیین افتتاح چهارمین دوره آموزشــی «اســام نــاب» ویژه
خواهران ،در اردوگاه گیالوند برگزار شــد .در این مراسم که با
اجرای فضهسادات حســینی برگزار شد ،حجتاالسالم محمد
قمی؛ رییس سازمان تبلیغات اســامی و عاطفه سعیدینژاد،
مسئول خواهران حوزه علمیه و عملیه نهضت ،درباره کم و کیف
برگزاری این دوره و چهارچوب فکری امام و رهبری سخنرانی
کردند .وی با اشــاره به وقوع جنگ نرم در دوران کنونی گفت:
این جنگ ویرانگر و تباهکننده است .ما این جنگ را خیلی باور
نکردیم .به همین دلیل وقتی رهبــری میفرماید چرا آرایش
جنگی نگرفتید ،این ادبیات برای ما شــعاری به نظر میرسد.
میگوییم بیکفایتی مسئوالن کار را به اینجا رسانده است .البته
جریان دانشجویی باید پوست آن مســئول بیکفایت را ب ِ َکند.
قمی گفت :در جنگ نرم اما سهم خانمها بیشتر است ،اصل دعوا
هم سر اسالم ناب است .اساس راهبرد این جنگ تبیین معارف
اسالم ناب است .فاطمه زهرا (سالما...علیها) مجاهدی است که
وارد جنگ تبیینی نرم شده است .جنگ نرمی که مأمون علیه
اهل بیت(ع) راه انداخته بود ،امام رضا (علیهالســام) و فاطمه
معصومه (سالما...علیها) و سلســله امامزادهها جلودار مبارزه با
این جنگ نرم بودند.

