در آیندهای نزدیک؛

مجسمه «سلمان فارسی»
در ورودی شرق اصفهان نصب میشود
رییس ســازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان از پایان ساخت مجسمه سلمان

فارسی و نصب آن در میدان اصلی منطقه  15در آینده ای نزدیک خبرداد تا دیار

گنبدهای فیروزهای مزین به نمادی از یار صدیق رسول اکرم (ص) شود ،همان که

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

پیامبر مهربانی درباره او فرمود :سلمان منا اهل بیت....
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اهدای خون؛
امروز تصمیم بگیریم به مراکز
اهدای خون بریم و خون
اهدا کنیم .این اکر ضرری
برای ما نداره و حتی می تونه به
یک بیمار زندگی می بخشه.
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بر اساس آمار بانک مرکزی ،اصفهان در جایگاه دوم دریافت تسهیالت در کشور قرار دارد؛

روی خوش بانکها به اصفهان

3

مسئول بیماریهای واگیر
مرکز بهداشت اصفهان:

در مسئله سالک درگیر پاسخ
دادن به انتقادها هستیم

5

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان:
عکس :ایمنا

گالری گذار
تذکار
 ۲۱تیر الی  ۱۱مرداد

قیمت مسکن تا چند ماه
آینده کاهش مییابد

3

نقش جهان و فوالد شهر میزبانان
خوبی در لیگ برتر می شوند
کنسرت سیروان خسروی
 4مرداد
تاالر رودکی

تپلی و من
کارگردان:حسین قناعت
پردیس ساحل /پردیس چهارباغ
سینما سپاهان

با وجود آمار عجب و غریب از کمبود معلم در استان اصفهان هنوز هیچ راهکار عملی در مورد تامین نیرو اعالم نشده است؛

مسئله معلم

5

6

2

عکس روز

حضور نیروی دریایی سپاه
روی عرشه نفتکش انگلیسی

پیشنهاد سردبیر:

مخالف مذاکره با آمریکا نیستیم
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رهبر معظم انقالب در دیدار نایب رییس دفتر سیاسی حماس و هیئت همراه مطرح کردند:

پیشخوان

پیروزی بدون مقاومت و مبارزه به دست نمیآید

کافه سیاست
با حکم رهبر معظم انقالب انجام شد؛

انتصاب رؤسای بنیاد مستضعفان
و کمیته امداد امام خمینی(ره)
حضرت آیت ا ...خامنــهای ،رهبر معظم انقالب
اســامی در احکام جداگانــهای آقای مهندس
پرویز فتاح را به ریاست بنیاد مستضعفان و آقای
مرتضی بختیاری را به ریاست کمیته امداد امام
خمینی(ره) منصوب کردند .در متن احکام رهبر
معظم انقالب اسالمی به پرویز فتاح آمده است :با
پایان گرفتن دوره مسئولیت جناب آقای مهندس
سعیدیکیا در بنیاد مستضعفان و با تقدیر و تشکر
فراوان از مدیریت پرتالش و مبتکرانه ایشــان،
جنابعالی را برای مدت پنج ســال به ریاست آن
بنیاد و آقای سعیدیکیا را به ریاست هیئت امنای
آن منصوب میکنم .اهم توصیههای اینجانب اوال
اهتمام به توانمندســازی تهیدستان و مصروف
کردن این امانت ملی در جهت آبادانی و پیشرفت
جامع مناطق محروم ،و ثانیا رعایت دقیق بندهای
اقتصاد مقاومتی و ثالثــا بهکارگیری نیروهای
جــوان  ،متخصــص ،انقالبی و جریانســازی
فعالیت جهادی در همه بخشهــای این بنیاد
است.
ایشان همچنین در حکم سیدمرتضی بختیاری
فرمودهاند :اکنون که جناب آقای مهندس فتاح
به مسئولیت دیگری منصوب شدهاند ،به پیشنهاد
هیئت امنای محترم و با آگاهی از صالحیتهای
دینی و اخالقی و مدیریتی جنابعالی ،شما را به
ریاست کمیته امداد امام خمینی(ره) منصوب
میکنم .توجــه به محورهای مذکــور در حکم
مدیریت آقــای فتاح ،توصیــه حتمی اینجانب
است .تاکید میشود که دو محور توانمندسازی و
ایجاد درآمد با ثبات برای خانوادههای تهیدست
و رعایت کرامت و حرمت کمکشوندگان را در
صدر اقدامات خویش قرار دهید .بهره گرفتن از
همکاری نیروهای جوان و مومن و انقالبی توصیه
موکد دیگر اینجانب است.

ممنوعیت دریافت حقوقهای
باالی  ۱۲میلیون کارکنان دولت
عضو کمیســیون برنامه و بودجه و محاسبات
مجلس شــورای اســامی از تصمیــم جدید
رییس مجلــس درباره لغو یــک مصوبه دولت
درباره افزایش حقوقها خبر داد .حســینعلی
حاجیدلیگانی ،نماینده شاهینشهر در مجلس
با اشاره به آخرین پیگیریها درباره تخلف دولت
در افزایش حقوق کارمندان ،گفت :مجلس در
بودجه ســال  98مصوب کرده بــود که حقوق
کارمندان دولت نباید بیــش از  7برابر افزایش
پیدا کند که هیئت تطبیــق مصوبات و رییس
مجلس این مصوبه را لغو کرده بودند .وی با بیان
اینکه نمایندگان به این اقدام غیرقانونی هیئت
تطبیق و آقای الریجانی اعتراض کردند ،ادامه
داد :پــس از اعتراض نماینــدگان این موضوع
اصالح شــد و مصوبه مجلس دربــاره افزایش
حقوقها بار دیگر قرار است اجرا شود.

حضرت آیــتا ...خامنهای ،رهبــر معظم انقالب
اسالمی روز گذشــته در دیدار هیئتی عالیرتبه از
جنبش مقاومت اسالمی فلسطین (حماس) ،قضیه
فلســطین را قضیه اول و مهمترین مسئله دنیای
اسالم دانستند و با تمجید از ایستادگی و مقاومت
شگفتآور مردم فلســطین و گروههای مقاومت از
جمله حماس ،تاکید کردند :پیروزی بدون مقاومت
و مبارزه به دست نمیآید و ما براساس وعده تخلف
ناپذیر الهی معتقدیم که موضوع فلسطین قطعا به
نفع مردم فلسطین و دنیای اسالم ،تمام خواهد شد.
در ابتدای این دیدار آقای صالــح العاروری ،نایب
رییس دفتر سیاســی حماس نامه آقای اسماعیل
هنیه ،رییس دفتر سیاســی حماس را تقدیم رهبر
انقالب کرد .حضرت آیتا ...خامنهای با قدردانی از
مواضع بسیار خوب و مهم آقای اسماعیل هنیه در
این نامه ،گفتند :حماس در قلب حرکت فلسطین
قرار دارد همانگونه که فلســطین در قلب حرکت
دنیای اسالم قرار گرفته است .ایشان ایستادگی و
مقاومت مردم غزه و ساکنان ساحل غربی رود اردن
را بشارت دهنده فتح و پیروزی خواندند و افزودند:
خداوند به کسانی که ثابتقدم در راه او ایستادگی
کنند ،وعده یاری و پیروزی داده است و البته تحقق
این وعده الزاماتی دارد کــه از مهمترین آنها جهاد
و مبارزه و تالش خســتگی ناپذیر در ابعاد مختلف
سیاســی ،فرهنگی ،فکــری ،اقتصــادی و نظامی
است.
رهبر انقالب اســامی با تاکید بر اینکه جمهوری
اسالمی ایران در قضیه فلســطین با هیچ کشوری
در دنیا رودربایســتی ندارد ،خاطرنشــان کردند:
ما همواره دیدگاه خود را درباره فلســطین بهطور
صریح و شفاف اعالم کردهایم و حتی در عرصه بین
المللی کشورهای دوست ما که در این زمینه با آنها
اختالف نظر داریم میدانند که جمهوری اسالمی
در قضیه فلســطین کامال جدی اســت .حضرت
آیتا ...خامنهای افزودند :یکــی از علت های مهم
دشمنی با جمهوری اسالمی ایران ،موضوع فلسطین

است؛ اما این دشــمنیها و فشارها موجب نخواهد
شــد که ایران از مواضع خود در موضوع فلسطین
کوتاه بیاید ،زیرا حمایت از فلســطین یک مسئله
اعتقادی و دینی اســت .ایشــان تاکید کردند :اگر
دنیای اسالم به صورت متحد بر موضوع فلسطین
ایستادگی میکرد ،اکنون شرایط بهتری داشت و
دوری برخی کشــورهای دنباله رو آمریکا همچون
سعودی از موضوع فلســطین یک حماقت بود زیرا
اگر از فلسطین حمایت میکردند ،میتوانستند در
مقابل آمریکا ،امتیاز بگیرند .رهبر انقالب اسالمی
با تاکید بر اینکه براســاس ســنت الهی ،پیروزی
مردم فلسطین و بازگشت این ســرزمین مقدس
به دنیای اســام ،موضوع عجیب و غیرقابل تحقق
نیست ،گفتند ۴۰ :ســال قبل کسی باور نمیکرد
در ایران که مرکز نفوذ و امید آمریکاییها بود ،یک
حکومت دینی برســرکار بیاید و سفارت اسراییل
در تهران به سفارت فلســطین تبدیل شود؛ اما این
موضوع غیرقابل باور محقق شــد ،بنابراین تحقق
موضوعاتی که در ظاهر عجیب به نظر میرســند،
امکان پذیر است .حضرت آیتا ...خامنهای افزودند:

اینکه آقای سیدحسن نصرا ...میگوید من انشاءا...
در مسجداالقصی نماز میخوانم ،برای ما یک امید
کامال عملی و قابل تحقق اســت .ایشان با تاکید بر
اینکه یکی از الزامات تحقق این امید ،همان مواضع
مستحکم و ایستادگی است که آقای هنیه در نامه
خود به آن اشاره کرده است ،گفتند :اگر همه ما به
وظایف خود عمل کنیم ،وعــده الهی قطعا محقق
خواهد شد .رهبر انقالب اســامی با اشاره به طرح
خیانت آمیز «معامله قــرن» تاکید کردند :هدف از
این توطئه خطرناک ،از بین بردن هویت فلسطینی
در میان آحاد مردم و جوانان فلسطینی است که باید
با همین نقطه اصلی ،مقابله کرد و نگذاشت که آنها
با استفاده از پول ،هویت فلسطینی را از بین ببرند.
حضرت آیتا ...خامنهای با تاکید بر اینکه مقابله با
این طراحی نیازمند کارهــای تبلیغاتی و فرهنگی
و فکری اســت ،افزودند :یک راه دیگر مقابله با این
توطئه این اســت که مردم فلســطین ،احســاس
پیشــرفت کنند که این موضوع تا به حال به لطف
خداوند اتفاق افتاده است.
ایشان خاطرنشــان کردند :در سالهای نه چندان

دور ،فلسطینیها با ســنگ مبارزه میکردند؛ اما
امروز به جای ســنگ ،مجهز به موشکهای نقطه
زن هســتند و این ،یعنی احســاس پیشرفت .در
این دیدار آقای صالح العــاروری ،نایب رییس دفتر
سیاسی حماس ضمن ابالغ ســام و تحیات آقای
اسماعیل هنیه و مردم فلســطین خطاب به رهبر
انقالب اسالمی تاکید کرد :همانگونه که جنابعالی
اشــاره کردید ،ما معتقدیم براســاس وعده الهی
قدس و فلســطین از چنگال صهیونیســتها آزاد
خواهد شــد و همه مجاهدان و امت اســامی ،در
مســجداالقصی نماز خواهند خواند .نایب رییس
دفتر سیاسی حماس با اشاره به مواضع قاطع امام
خمینی (ره) در حمایت از موضوع فلسطین ،قبل از
پیروزی انقالب اسالمی و بعد از انقالب و همچنین
مواضع صریح رهبر انقالب گفت :ما همواره قدردان
حمایتهای همیشگی و غیرقابل تغییر جمهوری
اســامی از مردم فلســطین بوده و هستیم .آقای
صالح العاروری با اشاره به دشــمنیهای آمریکا و
رژیم صهیونیستی با جمهوری اسالمی و تحریمها
و تهدیدها ،خاطرنشــان کرد :ما بهعنوان حرکت
مقاومــت و جنبش حماس همبســتگی خود را با
جمهوری اســامی ایران اعــام و تاکید میکنیم
هرگونه اقدام خصمانه در مورد ایران در واقع اقدام
خصمانه ضد فلسطین و جریان مقاومت است و ما
خود را در خط مقدم حمایت از ایران می دانیم .وی
با اشــاره به تواناییهای دفاعی جریان مقاومت در
فلســطین افزود :پیشــرفتهای دفاعی حماس و
دیگر گروههای مقاومت به هیچ وجه قابل مقایسه با
سالهای گذشته نیست و امروز تمام سرزمینهای
اشغالی و مراکز اصلی و حساس صهیونیستها در
تیررس موشکهای مقاومت فلسطین قرار دارند.
نایب رییس دفتر سیاسی حماس با اشاره به طرح
«معامله قــرن» آن را خطرناکترین توطئه برای
از بین بردن هویت فلســطینی دانست و گزارشی
از آخرین تحوالت و وضعیت غزه و ســرزمینهای
ساحل غربی رود اردن بیان کرد.

چهره ها
سخنگوی شورای نگهبان:

مهمانپرست
سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه:

رییس کمیسیون امنیت ملی:

عبدالواحد موسویالری
وزیر دولت اصالحات:

اعالم دالیل ردصالحیت
اشاعه فحشاست

انگلیس از ثبات داخلی
برخوردار نیست

مخالف مذاکره با آمریکا
نیستیم

احمدینژاد در انتخابات
عددی نیست

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد :اگر صالحیت
فردی برای حضور در انتخابات تایید نمیشــود،
شــورای نگهبان نمیتواند دالیــل را مطرح کند
زیرا منع شــرعی و قانونی وجود دارد و این اقدام
خود اشــاعه فحشاســت .کدخدایی در پاسخ به
اینکه چرا رؤســای جمهور قبلی برای حضور در
دورههای بعدی مورد تایید شــورای نگهبان قرار
نمیگیرنــد ،تصریح کــرد :باید بگویــم که قطعا
مســتنداتی وجود دارد که مورد قبول شورا نبوده
است .ســخنگوی شــورای نگهبان همچنین در
بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وظیفه
این نهاد اجرای قانون است و نه فراتر از آن گفت:
شورای نگهبان برای اجرای قانون تالش میکند
و این مهم با هدف پاســداری و صیانت از کلیات
نظام ،جمهوریت و اســامیت اســت .وی افزود:
در این زمینه هم قوانین عالی وضع شــده ،اگرچه
ممکن اســت نســبت به قوانین معترض باشیم و
با اقتضائات امروز منطبق نباشــد؛ اما اینکه از ما
خواسته شود خالف این قوانین حرکت کنیم قطعا
نظر هیچکدام از ما نیست.

سخنگوی پیشــین وزارت امور خارجه اظهار
کرد :سیاست خارجی لندن ،گروگان طراحی
خطرناک آمریکاییها در مورد ایران شده است
و مقامات این کشور ناخواسته همسو با کسانی
حرکت میکنند که خواســتار تشدید بحران
در منطقه هستند .رامین مهمانپرست درباره
احتمال افزایش تنش میــان ایران و انگلیس
تصریح کرد :انگلیس بــه خاطر عدم موفقیت
«ترزا می» در کسب موافقت مجلس این کشور
برای خروج از اتحادیه اروپا و مجبور شدن وی
به اســتعفا ،چندان از ثبات در شرایط داخلی
برخوردار نیست و مشاهده میکنیم دولت این
کشور و وضعیت سیاسیاش متزلزل بوده و در
حال یک جابه جایی بزرگ با تغییر نخستوزیر
هستند .وی خاطرنشــان کرد :انگلیسی ها در
شــرایط کنونی ،به دلیل شرایط موجود فکر
میکنند تــا باید به واشــنگتن نزدیکتر و
همراهتر شوند تا از پشتوانه و حمایتهای آن
برخودار شوند.

رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه توان موشکی
ایران قابــل مذاکره نیســت ،گفت :ایــن انتظار
نامعقول و بیجایی اســت که وقتــی آمریکاییها
بدعهدی کرده و ملت ایران را تحریم میکنند ،با
آنها مذاکره کنیم .مجتبــی ذوالنوری ،با تاکید بر
اینکه ،ما با مذاکره مخالف نیستیم؛ اما مذاکره باید
از موضع عزت باشد ،اظهار داشــت :آمریکاییها
همواره در مذاکرات بدعهدی میکنند و امروز نیز
به وضوح مشاهده میکنیم که به راحتی از توافق
برجام خارج شــدهاند و از طرف دیگر ،اروپاییها
نیز نقش دوگانــهای در این بین ایفــا میکنند.
حجتاالسالم ذوالنوری ،ضمن رد هرگونه مذاکره
با آمریکاییها درباره برجام و یا غیر از آن ،یکی از
دالیل این امر را بدعهدی آمریکاییها دانســت و
گفت :این انتظار نامعقول و بیجایی است که وقتی
آمریکاییها بدعهدی کرده و ملت ایران را تحریم
میکنند ،با آنها مذاکره کنیم ،آیا چنین منطقی را
خود آمریکاییها و یا حتی اروپاییها میپذیرند؟

وزیر دولــت اصالحــات در مــورد میزان
محبوبیت و اقدامات اخیر احمدی نژاد گفت:
آقای احمدینژاد در حال حاضر تنها کسی
اســت که تندترین انتقادات را به حاکمیت
میکند؛ اما آزاد است و هیچ کسی هم کاری
با او ندارد .عبدالواحد موســویالری افزود:
نه جلســه او را به هم میریزند ،نه میگیرند
و میبندند ،نه اعتراضی به آن میکنند و این
نشان میدهد که او چراغ سبزهایی دریافت
کرده که این حرفها را میزند و مشــکلی
هم برایش ایجاد نمیشــود .وزیر پیشــین
کشور تصریح کرد :از نظر من جریان بهاری
عددی نیستند مگر اینکه مردم در انتخابات
مشارکت نکنند .اگر مردم در مشارکت دچار
تردید شــوند و فضا انتخاباتی و مشارکتی
نشــود آقای احمدینــژاد میتواند بخش
قابل توجهی از آرای اصولگرایان را کســب
کند و اصولگرایان بــا یک افت جدی روبهرو
شوند.

آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول

کریمی قدوسی ،افغانی االصل بودنش را تکذیب نکرد

دستگاه مناقصه گزار :شهرداری مبارکه
مرحله مناقصه

عنوان پروژه

برآورد (ریال)

تجدید

مدت انجام کار (ماه)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

خدمات مهندسی ،تامین تجهیزات ،ساخت ،اجرا و تامین مالی نیروگاه
خورشیدی یکصد کیلو واتی شهرداری مبارکه به صورت EPCF

10/358/943/520

4

518/000/000

تجدید

زیرسازی و محوطه سازی زمین های چمن مصنوعی در سطح شهر

3/615/474/009

6

181/000/000

تجدید

عملیات احداث کانال دفع آبهای سطحی در سطح شهر

1/983/138/764

6

100/000/000

مرحله اول

خرید چمن مصنوعی (جهت دو زمین)

3/225/400/000

4

161/270/000

شرایط متقاضیان:
الف) کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای تائید صالحیت و رتبه بندی معتبر با رعایت
ظرفیت خالی (مجاز)
ب) داشتن تجهیزات ،امکانات ،تخصص الزم و سابقه کار مرتبط با پروژه مذکور
ج) توانایی ارائه تضمین شــرکت در مناقصه و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات
جهت عقد قرارداد
نوع تضمین شــرکت در مناقصه :بصورت ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی در وجه
شهرداری مبارکه
محل دریافت اسناد مناقصه :مبارکه -میدان انقالب ،ســاختمان شهرداری ،امور
قراردادها ()031-52402021

مبلغ خرید اسناد مناقصه 600/000 :ریال بابت هر پروژه
تاریخ فروش اسناد مناقصه :از تاریخ درج آگهــی در روزنامه در ساعات اداری تا روز
چهارشنبه مورخ 1398/05/16
تاریخ تحویل پیشــنهادات به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری :از تاریخ
درج نوبت دوم آگهی در روزنامه تا روز شنبه مورخ  1398/05/19تا پایان وقت اداری
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائی پیشنهادات :راس ساعت  11صبح روز
یکشنبه مورخ  1398/05/20در محل شهرداری مبارکه
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارک مناقصه درج گردیده است.
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار میباشد.
ضمنا هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

سید محسن هاشمی -شهردار مبارکه
L

E-MAI

zayanderoud8108@gmail.com

م الف540499:

رحیمی جهان آبــادی ،نماینــده تربت جام در
جلســه علنی روز یکشــنبه در اظهاراتی تند از
سخنان کریمی قدوســی انتقاد کرد و او را فاقد
اصالت ایرانی دانســت .کریمی قدوســی که در
صحن مجلس حضور نداشــت تا پاسخ رحیمی
جهان آبادی را بدهد ،دیروز از حق پاســخگویی
خود استفاده کرد و تریبونش برای جوابگویی باز
شد و اظهارات تندی علیه این نماینده بیان کرد.
کریمی قدوسی گفت :من در مورد رد صالحیت
هیچ کس تاکنون حرفی نزدهام .بنده نه به جایی
وصل هستم و نه با شــورای نگهبان ارتباط دارم و نه کســی به من خبری میدهد .بر اساس ارزیابیها و
داشتههای خودم تصمیم میگیرم.وی ادامه داد :در یک جمله آقای رحیمی آنچه را در مورد بنده فرمودید
حدیث نفس خود شماست .شــما هم چنین ویژگیهایی دارید .کریمی ادامه داد :آقای رحیمی به شما
گفتهاند که اگر برای مجلس یازدهم رد صالحیت شدید ،شما را سفیر ایران در کابل خواهیم کرد؛ اما باید
بگویم که شما نه گندم کابل را خواهید خورد و نه عدسی مجلس یازدهم را.
گفتنی است که این نماینده البته اشارهای به ماجرای افغانستانی االصل بودن خود نکرد .
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انگلیسی ها :تحقیر شدیم
نظارت بانــک مرکزی بر
قرض الحسنه
وزیــر زن بــرای وزارت
آموزش
تحلیل اقتــدار ایران به
انگلیس و آمریکا خبر اول دنیا

بین الملل

اعتصاب عمومی سفرای رژیم
صهیونیستی
دیپلماتهای وزارت خارجه رژیم صهیونیستی
در اعتراض به سیاســتهای کابینــه در اهمال
وزارت خارجــه اعتصاب میکنند .ســندیکای
کارمندان وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اعالم
کرد که تمام هیئتهــای دیپلماتیک این رژیم
هفته آینده در اعتراض به سیاســتهای کابینه
در قبال این وزارتخانه اعتصاب خواهند کرد .این
سندیکا اعالم کرد که تصمیم مذکور در واکنش
به دعــوت  90رییس ســفارتخانه و هیئتهای
دیپلماتیک رژیم صهیونیســتی و در اعتراض به
تضعیف شــدید جایگاه وزارت خارجه اسراییل
و کاهش شــدید بودجه عملیاتــی هیئتهای
اســراییلی در تمامی نقاط دنیا و نقض گسترده
حقوق نمایندگان دیپلماتیک رژیم صهیونیستی
در مناطق مختلف انجام میشود .رسانههای رژیم
صهیونیســتی از حدود دو ماه پیش از وضعیت
نیمهتعطیل فعالیتهــای دیپلماتیک در وزارت
خارجه رژیم صهیونیستی خبر دادند.

بزرگترین حمله هکری به
سرویس امنیتی فدرال روسیه
هکرها به پروژههای اطالعاتی روسیه برای جدا
کردن اینترنــت این کشــور از دیگر بخشهای
جهان ،استخراج اطالعات آر شبکههای اجتماعی
و ناشــناسزدایی از مرورگر «تور» پی بردهاند.
هکرها با نفوذ به شرکت فناوری اطالعات «سی
تک» که از پیمانکاران ســرویس امنیتی فدرال
روسیه است7/5 ،ترابایت از اطالعات این شرکت
را دزیدهاند .این اطالعات درباره پروژههای داخلی
این شرکت است که به سفارش سرویس امنیتی
فدرال روسیه در دست انجام بوده و از جمله این
پروژهها میتوان به ناشــناس زدایــی از مرورگر
«تور» اشــاره کرد .مرورگر «تور» برای دور زدن
محدودیتها و پنهان کــردن اطالعات کاربران
استفاده میشود.

انگلیس ،مجبور به عذرخواهی
از مصر شد
سفیر انگلیس در قاهره با وزیر هواپیمایی کشوری
مصر دیــدار و درباره موضوع تعلیــق پروازهای
انگلیس به قاهره به مدت یــک هفته گفتوگو
کرد .المصری در این دیــدار از تصمیم یکجانبه
شــرکت هواپیمایی انگلیس برای تعلیق پروازها
به قاهره بــدون اطالع نهادهــای مربوطه مصر،
ابراز نارضایتی کرد .ســفیر انگلیس نیز از اینکه
بدون اطالع مسئوالن مصری این تصمیم گرفته
شده است ،عذرخواهی کرد .طبق گزارش وبگاه
«بوابه االخبار» ،ســفیر انگلیــس تاکید کرد که
تصمیم برای تعلیق پروازها به دلیل تدابیر امنیتی
فرودگاههای مصر اتخاذ نشده چرا که بنا به اذعان
کمیتههــای بینالمللی ،نظــام امنیتی تمامی
فرودگاههای مصر پیشرفته است.

کسری بودجه  ۵۰میلیارد
دالری کشورهای عربی
کشورهای عربی حاشــیه خلیج فارس با کسری
بودجه  ۵۰میلیارد دالری مواجه هســتند .یک
گزارش اقتصادی نشان میدهد کشورهای عضو
شورای همکاری خلیج فارس سال  ۲۰۱۹جمعا
با  ۵۰میلیارد دالر کسری بودجه مواجه هستند
که معادل  ۳.۱درصــد از تولید ناخالص ملی این
کشورهاســت .بر اساس گزارشــی که موسسه
مطالعات اقتصادی کامکو منتشــر کرده اســت
میزان کسری بودجه این کشورها در سال ۲۰۱۸
معادل  ۲۸میلیارد دالر بود .کشورهای عربستان
ســعودی ،امارات عربی متحده ،کویت ،بحرین،
قطر و سلطان نشــین عمان عموما برای تامین
بودجه خود به درآمدهای نفتی و گازی وابســته
هستند .بر اساس این گزارش عربستان در سال
جاری با افزایش  ۷۵درصدی هزینهها معادل ۱۴
میلیارد دالر مواجه است.
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کاهش نرخ دالر ،لوازم خانگی
را ارزان نمیکند
ســخنگوی انجمن صنفی تولیدکننــدگان لوازم
خانگی گفت :کاهش نرخ دالر در بازار آزاد ،تاثیری
بر قیمت لوازم خانگی نــدارد؛ چرا که صنعت لوازم
خانگی از ارز نیمایی استفاده میکند که نرخ آن در
ماههای اخیر افزایش هم داشــته است .محمدرضا
غزنوی با بیان اســتفاده صنعت لوازم خانگی از ارز
نیمایی ،اظهار کرد :قیمت ارز نیمایی در سال گذشته
حدود  ۷۰۰۰تومان بود؛ اما در حال حاضر به حدود
 ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان رسیده است .وی افزود :اگر
قیمت لوازم خانگی متناســب با نرخ ارز آزاد تغییر
میکرد ،در حال حاضر قیمت این کاال باید سه برابر
قیمتهای سال گذشته میشــد؛ اما استفاده از ارز
نیمایی باعث شد که قیمت لوازم خانگی نسبت به
سال گذشته  ۸۰تا  ۱۲۰درصد افزایش داشته باشد.

قیمت مسکن تا چند ماه آینده کاهش مییابد
رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان با اشاره به کاهش قیمت در
بازار مسکن طی چند ماه آینده ،گفت :در حال حاضر خانههای خالی در
اصفهان متناسب با تقاضای مردم نیست .رسول جهانگیری در خصوص
نوسانات بازار مسکن در اصفهان ،اظهار کرد :برای تاثیر این نوسانات چه
در زمان افزایش و چه در زمان کاهش قیمت ،بازه زمانی به مدت یک
فصل الزم است؛ زیرا بازار مسکن مانند طال و سکه تغییر قیمت روزانه

بر اساس آمار بانک مرکزی ،اصفهان در جایگاه دوم دریافت تسهیالت در کشور قرار دارد؛

روی خوش بانکها به اصفهان

مرضیه محب رسول
توزیع متناسب امکانات و سرمایه در کشور ازجمله
را ههایی است که میتواند مسیر توسعه را هموار
کند و این درحالی است که چنین توزیع متناسبی
رخ نمیدهد .جدیدترین آمار منتشر شده از سوی
بانک مرکزی نشــان از اســتمرار روند ناعادالنه
بودن تقســیم تســهیالت بانکی در کشور دارد.
درحالیکه تهران چیزی در حدود  24هزار میلیارد
تومان تولید سرانه داشــته؛ اما در حدود سه برابر
این مبلغ ،تســهیالت بانکی دریافت کرده است.
این وضعیت در اســتانهای کمتــر برخوردار یا
دارای معضــل بیکاری ،شــدت بیشــتری دارد.
بانک مرکــزی دادههای کل مانده تســهیالت و
ســپردههای بانکها و موسسات اعتباری تا پایان
ســال  ۱۳۹۷را به تفکیک اســتان ،منتشر کرده
است.
سهم نابرابر استانها از تسهیالت
بــر این اســاس ،مجموع تســهیالت جــاری و
غیرجاری در پایان ســال ،حــدود ۱, ۵۰۰هزار
میلیارد تومان بوده اســت؛ یعنی بهطور متوسط،
هر ایرانی در سال گذشــته ،بیش از  ۱۸میلیون
تومان تســهیالت از شــبکه بانکی دریافت کرده
است .سهم تهرانیها از میزان تسهیالت به صورت
تقریبی  65میلیون تومان و ســهم هر اصفهانی از
تســهیالت پرداخت شــده در حدود  10میلیون
تومان بوده است .توزیع تسهیالت و مقدار سرانه

چند ایرانی اپراتور موبایل خود را عوض
کردند؟

همراه اول در صدر

از ابتدای طرح ترابردپذیری شمارهها ،یک میلیون و
 ۱۷۵هزار و  ۸۴۳ترابرد خروجی موفق ،انجام شده
است .ترابردهای انجامشــده از اپراتور همراه اول به
ایرانسل  ۴۸۸هزار و  ۷۷۷مورد و به اپراتور رایتل۲۰ ،
هزار و  ۶۰۹مورد بوده است .ترابردهای انجامشده از
اپراتور ایرانسل به اپراتور همراه اول ۵۲۱ ،هزار و ۵۲
مورد و به اپراتور رایتــل ۲۹ ،هزار و  ۸۱۸مورد بوده
است .ترابردهای انجامشده از اپراتور رایتل به همراه
اول ۵۲ ،هزار و  ۱۱۹مورد و به اپراتور رایتل ۶۳ ،هزار
و  ۳۴۸مورد بوده است.

رشد  10درصدی مصرف انرژی
با استخراج ارزهای دیجیتال
سخنگوی شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
با بیان اینکه میزان مصرف دســتگاههای «ماینر»
برای تولید بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگر زیاد
است ،گفت :شبکه برق شهرستان اصفهان امسال
بیش از  10درصد رشد مصرف انرژی داشته است.
محمد علیاکبری اظهار کرد :شبکه برق شهرستان
اصفهان امسال شاهد مازاد مصرف برق نسبت به
ســالهای قبل اســت؛ با توجه به ثابت بودن این
میزان در شــبانه روز ،این افزایش حاکی از تغییر
مصرف برق شهرستان است .وی با اشاره به اینکه
اکنون در بحث کار با دستگاه ماینر ،گالیه ما نسبت
به تولید و استخراج ارزهای دیجیتال و  ...نیست،
گفت :بحث اصلی این است که دستگاههای ماینر
باید از برقی با تعرفه مشخص استفاده کند؛ در حالی
که افرادی که نسبت به استخراج ارز دیجیتال اقدام
میکنند ،اغلب از برق کشــاورزی که دولت یارانه
باالیی به این بخش میدهــد ،بهره برده و موجب
ناپایداری شبکه برق میشوند .علیاکبری تاکید
کرد :افرادی که خواهان اســتخراج ارز دیجیتال
هستند ،مانند هر شغل و صنعتی باید درخواست
برق با تعرفه مشخص آن را ارائه دهند و با دریافت
برق به صورت پایدار و با تعرفه واقعی ،هزینههای
آن را پرداخت کنند .وی افزود :آمار دقیقی از میزان
برخورد با افرادی که ارز دیجیتــال در اصفهان با
تعرفه برق کشاورزی اســتخراج میکنند ،نداریم
و البته با شناسایی موارد ،برق آنها قطع میشود.
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آن در استانهای کشور ،نشان از تمرکز دسترسی
به منابع بانکی در اســتان تهــران دارد .مجموع
تسهیالت بانکی در اســتان تهران ،بیش از ۹۷۵
هزار میلیارد تومان بوده و این به معنای سهم ۶۵
درصدی پایتخت اســت .آنطور که بانک مرکزی
استدالل کرده ،دلیل این اختالف ،استقرار دفاتر
مرکزی بسیاری از شرکتها و موسسات تولیدی
سایر اســتانها در تهران است که موجب افزایش
ســهم تهران از تسهیالت بانکی شــده است۳۵.
درصد باقیمانده تسهیالت در سال  ۱۳۹۷به سایر
استانها اختصاص یافته و البته ،آمارهای مربوط

به مناطق آزاد ،بهصورت جداگانه ،گزارش شــده
اســت .تســهیالت بانکی در مجموع مناطق آزاد
کشور ،حدود  ۱۲هزار میلیارد تومان بوده و به این
معناست که دسترســی هفت منطقه آزاد تجاری
کشــور به منابع بانکــی ،تقریبا بهاندازه اســتان
مرکزی بوده است.
اصفهان در جایگاه دوم ارائه تسهیالت
اگر تولیــد ناخالص داخلــی ســرانه را بهعنوان
شاخصی برای ســطح توســعهیافتگی استا نها
در نظر بگیریم ،میتوانیم رابطه بین تســهیالت
بانکی و توسعهیافتگی اســتانها را بررسی کنیم.

مدیر کشاورزی و منابعطبیعی سازمان بسیج سازندگی اصفهان:

انتظار میرود اســتانهای با درآمد سرانه کمتر،
تسهیالت بیشــتری دریافت کرده باشند؛ اما در
واقع چنین نیست .پس از تهران ،اصفهان با بیش
از  ۵۵هزار میلیارد تومان ،خراســان رضوی با ۴۶
هزار میلیــارد تومان و فارس با بیــش از  ۳۹هزار
میلیارد تومان بیشــترین تســهیالت را از شبکه
بانکی کشــور دریافت کردهاند .خراسان جنوبی با
حدود  ۶۰۰۰میلیارد تومان ،ایالم با بیش از ۵۰۰۰
میلیارد تومان و کهگیلویــه و بویراحمد با بیش از
 ۵۰۰۰میلیارد تومان ،در انتهای جدول فهرست
اســتانها از نظر مجمــوع تســهیالت دریافتی،
قرار دارنــد .علیرغم اختالف فاحش تســهیالت
بانکی و ســرانه تولید در برخی از استانها مانند
بوشــهر ،میزان تولیــد و دریافت تســهیالت در
اســتان اصفهان اندکی با هم اختالف دارد .نکته
دیگر اینکه تولید سرانه اســتان به نسبت مقیاس
و ویژگیهای صنعتی در استان ،بسیار پایینتر از
برخی از استانهای دیگر کشور مانند یزد است .بر
اساس آمار ،استانهای یزد ،سمنان ،مرکزی ،البرز
و همدان بیشتر از اصفهان ،سرانه تولید داشتهاند؛
اما منابع بانکــی کمتری دریافــت کردهاند .این
مسئله نشــان میدهد منابع و تســهیالت بانکی
در تولید اســتان موفق عمل نکرده یا به ســمت
بازارهای دیگری سوق داده شده است .این مسئله
البته با توجه به رکود صنایع در استان و مشکالت
تولید کنندگان در گســترده اقتصــادی و تولید
استان هم قابل مشاهده است.

اعتبار طرحهای اقتصاد مقاومتی استان اصفهان هنوز ابالغ نشده
مدیر کشاورزی و منابعطبیعی سازمان بسیج سازندگی اصفهان گفت :اعتبارات سال  ۹۸وطرحهای تسهیالتی در
قالب اقتصاد مقاومتی این استان هنوز ابالغ نشده است .محسن دانشور افزود :با توجه به اینکه امسال دولت پیگیر ادغام
بانکهای نظامی و انتظامی است ،کد وامها و تسهیالت بانک عامل سازمان بسیج هم به نوعی تحتالشعاع قرار گرفته
است .یک سری از اعتبارات سرگردان هم در دست مردم وجود دارد که با مراجعه به نواحی مقاومت در شهرستانها،
متقاضی صرف آن در امر تولید با توجیه اقتصادی هستند .وی گفت:هنوز جمعبندی دقیقی از این مبالغ وجود ندارد؛
اما بر اساس برآورد اولیه بیش از  ۱۰۰میلیارد ریال سرمایههای سرگردان مردم در بانکها پسانداز شده که آنها را
به امر تولید و کشاورزی هدایت خواهیم کرد .وی خاطرنشان کرد :از ابتدای سال جاری تاکنون  ۱۳۵سرمایهگذاری
کالن در بخشهای مختلف انجام شده که امیدواریم این طرحها در سه ماهه سوم امسال به بهرهبرداری برسد.

معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقهای اســتان اصفهان گفت :پنجم مرداد ماه ســال جاری ،
خروجی سد زاینده رود کاهش خواهد یافت و رهاسازی مجدد برای نوبت دوم کشت تابستانه پس از اعالم برنامه
صنف کشاورزان و سازمان جهاد کشاورزی ،انجام خواهد شد .حسن ساسانی با بیان اینکه ورودی و خروجی سد
زایندهرود  ۷۳مترمکعب در ثانیه است ،اظهار کرد :هم اکنون ذخیره سد به  ۷۹۵میلیون مترمکعب رسیده است.
وی افزود :در یک مرحله  ۲۸خرداد ماه خروجی سد زاینده رود کاهش یافت؛ زیرا توزیع آب در غرب اصفهان
براساس برنامه زمان بندی انجام شده بود و براساس توافق کمیته پنج نفره بامداد  ۱۴تیرماه مجدد خروجی سد
برای کشت تابستانه رهاسازی شد .وی ادامه داد :کاهش مجدد خروجی سد زاینده رود ،پنجم مرداد ماه انجام
میشود و بین  ۱۰تا  ۱۵روز برای رهاسازی نوبت دوم کشت تابستانه فاصله خواهد بود.

افزایش سه برابری
مزارع گندم شهرستان
اصفهان

بازار

ماسک مو
28,000
تومان

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای استان اصفهان:

خروجی سد زایندهرود ،پنجم مردادماه کاهش مییابد

کشاورزی

سخنگوی شرکت توزیع برق شهرستان
اصفهان عنوان کرد:

ندارد .همانطور که سال گذشته شاهد باال رفتن قیمت سکه همچنین
ارز حتی تا مرز  17یا  18هزار تومان بودیم؛ اما این تاثیر در بازار مسکن
دو یا سه ماه بعد آشکار شد .اکنون نیز نوید وزیر راه و شهرسازی دال بر
کاهش قیمتها در اصفهان نیز تایید میشود؛ زیرا قیمتها به صورت
کاذب افزایش یافته و درصورتی که آرامش بازار ارز به همین نحوه ادامه
یابد ،طی ماههای آینده شاهد کاهش قیمت مسکن خواهیم بود .وی

در خصوص وجود خانههای خالی بسیار در کشور و اصفهان که موجب
برهم خوردن نظم بازار مسکن شــده ،گفت :مجلس برای خانههای
خالی ،مالیات درنظر گرفته و با وجود تصویب این قانون ،در خصوص
ضمانت و قدرت اجرایی ،انتخاب یک دســتگاه برای اجرا ،چگونگی
عوامل اجرایی و میزان هزینههایی که به دولت یا دستگاههای متولی
تحمیل میشود ،برنامه ریزی دقیقی انجام نشده است.

براساس ماده  138مکرر قانون مالیاتهای
مستقیم ،آورده نقدی اشخاص برای تامین
مالی پــروژه ،طــرح و ســرمایه در گردش
بنگاههای تولیدی ،معادل حداقل سود مورد
انتظار عقود مشارکتی از پرداخت مالیات بر
درآمد معاف میشود و برای پرداختکننده
ســود نیز معادل ســود پرداختی مذکور به
عنــوان هزینه قابــل قبول مالیاتــی ،تلقی
میشود؛ به شرط اینکه استفادهکننده از این
معافیت مالیاتی تا دو سال آورده نقدی را از
بنگاه تولیدی خارج نکند.
در خاتمه بایــد گفت که بی تردیــد با نگاه
ژرف نگــر قانون گــذار در خصــوص وضع
تســهیالت و مشــوق های مالیاتی ،فضای
رقابتی مثبتی شکل گرفته و سرمایه گذاران
با بهره مندی از مزایای مشوق های مالیاتی
ترغیب می شوند تا ضمن کمک به تثبیت و
تضمین استقالل اقتصادی و رونق اشتغال،
به تحقق شعار ســال مبنی بر «رونق تولید»
هم جامه عمل بپوشانند.
ضمانت های اجرایی قوانین مالیاتی
در عصر حاضر با گذشــت زمــان ،بعضی از
قوانین نیاز به تغییر پیدا مــی کنند .قانون
مالیات ها نیز از این قاعده مســتثنی نبوده
و معموال بازنگری و اصــاح آن ،با توجه به
تاثیرات قوانیــن مالیاتی بر اقشــار جامعه،
تغییــرات ایجاد شــده در اقتصــاد ملی و
بازخوردهــای حاصل از موانع و مشــکالت
اجرای قوانین و لزوم تسهیل و شفاف سازی
بیشتر انجام می شود.

امسال برداشــت گندم در شهرستان اصفهان ســه برابر افزایش یافته اســت .رییس اداره تولیدات گیاهی مدیریت
جهادکشاورزی شهرستان اصفهان ،وسعت گندمزارهای این شهرســتان را  31هزار هکتار بیان کرد و گفت :پارسال
وسعت گندمزارهای این شهرستان ،هفت هزار و  500هکتار بوده که امســال باتوجه به جاری بودن آب در رودخانه
زاینده رود ،وسعت آن سه برابر بیشتر شده است .رفعت جاه ،عملکرد این محصول زراعی را در هرهکتار چهار تن و هشت
کیلوگرم برشمرد و افزود :در مجموع  148هزار تن گندم از مزارع این شهرســتان برداشت میشود .وی گفت :برای
حمایت از تولیدکنندگان ،این مدیریت اقدام به تامین ،خرید ،حمل و توزیع حدود سه هزار تن انواع بذور گواهی شده
گندم از مناطق داخل استان همچنین دیگر استانها از جمله استانهای تهران ،البرز ،لرستان و مرکزی کرده است.

ماسک کراتینه موی سر مای

86,000
تومان

ماسک مو المینین مدل
 Protectحجم  200میلیلیتر

125,000
تومان

رییس اتاق بازرگانی اصفهان اعالم کرد:

آمادگی اتاق بازرگانی اصفهان برای توسعه روابط بازرگانی و گردشگری با روسیه
رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت :اتاق بازرگانی اصفهان ،آماده تقویت و توسعه روابط بازرگانی،
گردشگری و کشاورزی با سن پترزبورگ روسیه است.
مسعود گلشــیرازی در دیدار سرکنســول روسیه در
اصفهان ،اظهار کرد :روسیه به عنوان یکی از بازارهای
هدف صادراتی استان محســوب میشود و بازرگانان
اســتان اصفهان ،همکاری نزدیکی با این کشور دارند.
وی خواستار معرفی شرکتهای فعال سن پترزبورگ
روسیه برای آشنایی شرکتهای استان اصفهان شد و
گفت :برگزاری میزهای مشترک دوطرف میتواند به
تقویت روابط تجاری دو طرف منجر شود .گلشیرازی،
خواســتار راه اندازی خطــوط هوایی بیــن اصفهان
و شهرهای روســیه شــد و افزود :اصفهان به عنوان
صنعتیترین استان کشور همچنین یکی از استانهای
گردشگر پذیر ،میتواند پایلوت پروازی ایران و روسیه
باشد .سرکنسول روســیه در اصفهان در این دیدار گفت :بیستمین ســالگرد خواهرخواندگی
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سن پترزبورگ روسیه و اصفهان ایران ،در قالب رویداد فرهنگی ،هنری و اقتصادی در شهر سن
پترزبورگ ،برگزار میشود.
بوریس بورمیســتروف اراده سیاســی دو کشور را بر
تقویت و تعمیق روابــط اقتصادی برشــمرد و افزود:
برگزاری متعدد دیدارهای ســران دو کشــور ،نقش
موثری در توسعه روابط سیاســی و اقتصادی خواهد
داشت .وی از اعزام هیئت بلند پایه سیاسی و اقتصادی
از اتاق اصفهان به ســن پترزبورگ طی چند ماه آینده
خبر داد و اظهار کرد :این هیئت با هدف تقویت روابط
سیاســی ،فرهنگــی و اقتصادی بین اصفهان و ســن
پترزبورگ به این شــهر ســفر میکنند .وی خواستار
تدوین برنامه اقتصــادی از ســال  2019تا  2022با
هدف توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی اصفهان و سن
پترزبورگ شد و افزود :برنامه ریزی دقیق بین دو شهر
میتواند حجم مبادالت تجاری دو شهر را چندین برابر کند.
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ماسک مو لورآل Elseve
حجم  300میلی لیتر

حساب و کتاب

معرفی اپلیکیشن مالی

مدیر امور اراضی ســازمان جهاد کشاورزی استان
اصفهان گفت :هر گونه خریــد و فروش اراضی باید
در دفاتر اســناد رســمی صورت بگیرد؛ زیرا زمانی
که یک معامله در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد،
اگر مورد و تخلفی وجود داشــته باشــد ،خریدار از
آن مطلع میشــود .علی اکبر آخوندی با اشاره به
ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر کاربری اراضی
زراعی و باغها ،اظهار داشــت :تغییر کاربری اراضی
زراعی و باغها بر اســاس قانون حفظ کاربری ،جرم
محسوب شده و هر یک از مالکان یا متصرفان اراضی
زراعی اگر به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از
کمیسیونهای ذیربط اقدام به تغییر کاربری کنند،
عالوه بر تخریب بنا به پرداخت جــزای نقدی نیز
محکوم میشوند .وی ادامه داد :پیشنهاد و درخواست
ما از عموم مردم اصفهان به ویژه روســتاییان ،این
است که چنانچه قصد اجرای طرح یا احداث بنا در
اراضی زراعی و باغی را دارند ،پیش از هرگونه اقدام از
طریق تماس با سامانه  ،131سامانه مردمی حفاظت
از اراضی کشــاورزی ،مراجعه و برای دریافت مجوز
اقدام کنند.

رویکرد نظام مالیاتی در
حمایت از رونق تولید()6

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان:

کافه اقتصاد

هشدار جهاد کشاورزی اصفهان
به مالکان اراضی و باغات
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اگر شما به کار خرید و فروش کاال
یا کارهای خدماتی مشغولید و نیاز
به روشی ساده ،ارزان و قابل حمل
برای رسیدگی به حساب و کتابتان
دارید ،نرم افزار حســاب و کتاب
گزینه بسیار خوبی برای شماست.
حساب های نسیه خود را به صورت
دقیق ثبت کنید.ساده و بی دغدغه
به مدیریت چکها و انبار موجودی
کاال بپردازید .آمار دقیقی از خرید
و فروشتان داشته باشید و...

4

ناجا
فرمانده انتظامی گلپایگان خبر داد:

دستگیری سارق تجهیزات
خودرو در گلپایگان

دستگیری زن رمال و
دعانویس در تیران و کرون
فرمانده انتظامی شهرســتان
تیران
تیران و کرون از دســتگیری زنی که اقدام به
رمالی ودعا نویســی و ترویج خرافات میکرد،
خبر داد .ســرهنگ علی صادقی اظهار داشت:
طبق قانــون ،افرادی کــه از طریــق رمالی و
پیشگویی و دعانویسی در منزل یا مغازه اقدام به
فریب و اغفال مردم کنند و این کار را به عنوان
کسب و پیشه خود قرار دهند ،مرتکب جرم شده
و قانون برای این افراد مجازات حبس و جزای
نقدی پیش بینی کرده است .این مقام انتظامی
بیان داشــت :در پی وصول گزارشی بر اینکه
زنی ،اقــدام به رمالــی ،دعا نویســی و اغفال
شهروندان میکند ،بررســی موضوع به شکل
ویژه در دســتور کار مامــوران پلیس امنیت
عمومی تیران قرار گرفت .ســرهنگ صادقی
اظهار داشت :پس از انجام هماهنگیهای الزم با
مرجع قضایی ،متهــم در یک عملیات ضربتی
دســتگیر و از منزل او مقادیر زیادی وســایل
مخصوص رمالــی و فالگیری ،انواع طلســم،
دعاهای نوشته شده با حروف ابجد و دیگر لوازم
رمالی کشف شد.

تولید روزانه  ۱۵تن پسماند در دهاقان
روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی | شماره  | 2751سه شنبه  1مرداد  20 | 1398ذی القعده 1440

مسئول واحد خدمات شهری شهرداری دهاقان خبر داد:

فرمانده انتظامــی گلپایگان از
گلپایگان
دستگیری سارق تجهیزات داخلی خودرو در این
شهرستان خبر داد .علی ســبحانی اظهار کرد:
مامــوران کالنتری  ۱۴شــهر گوگــد در حین
گشــتزنی و کنترل محورهای فرعــی به یک
دستگاه کامیون مشکوک و پس از بازرسی از آن
ســه تن و  ۵۰کیلوگرم بادام زمینــی قاچاق به
ارزش  ۲۰۰میلیون ریال کشف کردند .وی عنوان
کرد :راننده کامیون دســتگیر و پس از تشکیل
پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی
تحویل داده شــد .فرمانده انتظامی گلپایگان با
بیان اینکه این سارق پس از دستگیری به  ۱۰فقره
سرقت از داخل خودروهای شهروندان گلپایگانی
اعتراف کــرد ،گفــت :وی از خودروهــای فاقد
تجهیزات ایمنی اقدام به سرقت میکرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان تیران و
کرون خبر داد:

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

تولید روزانه  ۱۵تن پسماند در دهاقان

دهاقان
مسئول واحد خدمات شهری شهرداری دهاقان
از تولید روزانه  ۱۵تن پسماند تر و خشک در این شهر خبر داد و
گفت :بیش از  ۵۰۰کیلوگرم از این مقدار پســماند بهداشــتی و
بیمارستانی است .داریوش یزدانی با بیان این مطلب ،اظهار کرد:
روزانه بیش از دو تن ضایعات پالستیک ،نان خشک و شیشه در
این شهر جمعآوری و به شرکت بازیافت تحویل داده میشود.

وی با بیان اینکه شــهروندان باید از فروش ضایعات و پسماند به
دورهگردان خودداری کنند ،تصریح کرد :در چند ماه گذشــته
اقالم سرقتی از آنان کشــف و به پلیس و مقامات قضایی گزارش
شده است.
مسئول واحد خدمات شهری شهرداری دهاقان ادامه داد :شرکت
بازیافت در برابر ضایعات خریداری شــده از شهروندان ،وجه نقد

پرداخت کرده یا این مواد را با کاال معاوضه میکند و اگر خطایی
در کار عوامل آن مشاهده شد ،مسئوالن شــهرداری یا سازمان
آتشنشانی به آن رسیدگی میکنند .یزدانی تاکید کرد :شهروندان
برای حفظ زیبایی نما و منظر شهری و سالمتی خود از قرار دادن
زبالههای خانگی در خارج منزل در غیر از ساعات مشخص شده
خودداری کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان اعتراف کرد:

کوتاهی دستگاههای فرهنگی در ترویج فرهنگ مطالعه
مدیــر کل فرهنگ و ارشــاد
شاهین شهر
اسالمی استان اصفهان در نخستین آیین تجلیل از
نویسندگان شاهین شهر ،رسالت اصلی اهالی قلم را
خوب اندیشیدن و خوب نوشتن دانست و اظهار کرد:
نوشتهای در تاریخ ماندگار میشــود که از اندیشه
صحیح نشأت گرفته باشــد و شکرانه داشتن توان و
استعداد نویســندگی ،تالش برای خلق نوشتههای
خوب و ماندگار اســت .حجتاالســام محمدعلی
انصاری با بیان اینکه ترویج فرهنگ کتابخوانی تنها
بر عهده دســتگاههای فرهنگی همچــون وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی و یا سازمان تبلیغات اسالمی
نیست ،افزود :سایر دســتگاههای خدمات رسان از
جمله شــهرداریها نیز در انس دادن شهروندان به
مطالعه کتاب ،وظایفی بر عهده دارند .وی به مطالعه
مستمر رهبر معظم باوجود مشغلههای کاری بسیار
اشاره و خاطرنشان کرد :اعتراف میکنم دستگاههای
فرهنگی در ترویج فرهنــگ کتابخوانی در جامعه
موفق عمل نکردند .حجت االسالم انصاری ،فاصله
گرفتن خانوادهها بهخصوص جوانان از کتاب و مطالعه
را یکی از معضالت امروز کشور دانست و اظهار کرد:
پدران و مــادران ،فرزندان خود را پیــش از ورود به
مدرسه با کتاب و مطالعه آشنا کنند؛ در این خصوص
باید از برخی از مهدکودکها که کودکان را با فرهنگ
مطالعه آشنا میکنند ،تشکر کرد.
قرآن کریم ،مقام واالیی برای اهل قلم در
مسیرحق تعالی قائل است

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال
1398بخش  17ثبت اصفهان (نوبت اول)
 5/10بموجب ماده  12قانون ثبت اسناد و امالک و ماده  59اصالحی آئین نامه
مربوط به امالکی که در سه ماهه اول سال  1398تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده
و نیز آنچه طبق آرا هیات نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به بخش
 17را بشرح ذیل آگهی می نماید.
الف -شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی که اظهار
نامه آنها در سه ماهه قبل تنظیم و جهت انتشار در ردیف منظور گردیده است.
ناحیه گرمسیر
شهر اردستان بشماره یک اصلی و فرعی زیر
 -16414آقایان سید محمد ،سید محمد هادی ،سید مهدی ،سید حسین و خانم
لطیفه ،همگی نیکوئی فرزند ان سید فخرالدین ششدانگ قطعه ملک صحراکار
مزروعی بمساحت  1485/16متر مربع کما فرض ا ...طبق قانون ارث
بند ب -امالکی که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشر و الکن بواسطه اشتباه
موثری که در انتشار آنها رخ داده و بمجب ارا هیات نظارت یا دستور اداری مستند
به اختیارات تفویضی هیات نظارت موضوع بندهای  385و  386و  387مجموعه
بخشنامه های ثبتی اولی مهر ماه منجر به تجدید آگهی شده اند.
ناحیه علیا
 130اصلی مزرعه رونق -خانم فاطمه ذبیحی اردســتانی فرزند مسلم دو حبه
و بیست و سه بیست و چهارم حبه از چهار حبه و ســه ربع حبه مشاع از  72حبه
ششدانگ مزرعه مرقوم انتقالی مع الواسطه از طرف علی میرکی اردستانی فرزند
حسین که در آگهی نوبتی قبلی علی میدنی آگهی شده است
ناحیه سفلی
 166اصلی -آقای علی عربزاده قهیازی فرزند ولی ا ...شــش چهل و نهم سهم
و خانم ها ایران و فروردین هر کدام دو هفتم سهم ،منور ،زهرا ،پروین ،فاطمه و
معصومه همگی عربزاده فرزندان ولی ا ...هر کدام سه چهل و نهم سهم از یک
سهم از  10سهم ششدانگ یک حلقه چاه معروف به چاه ماهی با کلیه توابع آن
از ممر و مراتع و خانه و مرابض و غیــره موروثی و خریداری از طرف محمد قلی
عربزاده که در آگهی نوبتی قبلی یک حلقه چاه معروف به چاه ماهی آگهی شده
است.
 169اصلی -آقای علی عربزاده قهیازی فرزند ولی ا ...شــش چهل و نهم سهم،
و خانم ها ایران و فروردین هر کدام دو هفتم ســهم منور ،زهرا ،پروین ،فاطمه و
معصومه همگی عربزاده قهیازی فرزندان ولی ا ...هر کدام سه چهل و نهم سهم
از یکسهم از  10سهم ششــدانگ یک حلق چاه معروف به چاه گلستان با کلیه
توابع آن از مراتع و خانه و مرابض و غیره موروثی و خریداری از طرف محمد قلی
عربزاده قهیازی که در آگهی نوبتی قبلی یک حلقه چاه معروف به چاه گلســتان
آگهی شده است.
بموجب ماده  16قانون ثبت امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این
آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ اولین نوبت نسبت به آنهایی که تقاضای
ثبت شده به شرح ردیف الف  90روز و نسبت به آنهایی که طبق آراء هیات نظارت
ثبت تجدید آگهی شده بشرح ردیف ب  30روز دادخواست واخواهی خود را به این
اداره تسلیم و طبق تبصره  2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی
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امام جمعه شاهین شهر ،نیز در این آیین با استناد به
آیات قرآن کریم ،اظهار کرد :خداوند در قرآن کریم
به موارد مختلفی سوگند یاد کرده که از جمله آنها
سوگند به «قلم» است و آنچه قلم مینگاردَ « :و ال ْ َقلَ ِم
ون» ســوگند به قلم و آنچه مینویسند.
َو ما یَ ْس ُط ُر َ
حجت االسالم مرتضی ملکیان ،اضافه کرد :حکمت
این سوگند آن اســت که قلم و نوشته از بزرگترین
نعمتهای الهی اســت که خدای متعال در اختیار
بشر قرار داده تا به وسیله آن حوادث و اتفاقات دور از
انتظار و معانی نهفته در درون دل ها را ضبط کند زیرا
انسان به وسیله قلم و نوشتن میتواند هر حادثهای را

ثبت معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض باین اداره بایستی با
تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به
این اداره تسلیم نماید و در صورتیکه قبل از انتشار این آگهی دعوائی اقامه شده
باشد طرف دعوی باید گواهی را مشعر بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم
نماید اعتراضات یا گواهی طرح دعوی بعد از انقضا مدت مرقوم واصل شود بال
اثر است و مطابق قسمت اخیر ماده  16و تبصره ماده  17قانون ثبت رفتار خواهد
شد .ضمن ًا طبق ماده  56آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود
در صورتمجلس قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نســبت به حدود و
حقوقی ارتفاقی مطابق ماده  20قانــون ثبت و تبصره  2ماده واحده قانون تعیین
تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد.
این آگهی نســبت به ردیف الف در دو نوبت و ردیف ب فقط یک نوبت به فاصله
 30روز از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه زاینده رود درج و منتشر می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول98/5/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/5/31 :
م الف 540772 :اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1398
اداره ثبت اسناد و امالک بادرود
 5/1بموجب دستور ماده  11قانون ثبت اسناد و امالک و ماده  59اصالحی آیین
نامه قانون مذکور امالکی که در ســه ماهه اول ســال جاری تقاضای ثبت آنها
پذیرفته شده اند و نیز امالکی که آگهی های نوبتی قبلی آنها از قلم افتاده و هم
چنین امالکی که بموجب آراء هیات نظارت بایستی تجدید آگهی شوند مربوط به
بخش نه حوزه ثبتی بادرود بشرح ذیل آگهی می شوند:
الف :امالکی که در سه ماهه اول سال  1398پذیرفته شده اند و همچنین امالکی
که آگهی های نوبتی قبلی آنها از قلم افتاده و مدت واخواهی به آنها از تاریخ انتشار
نوبت اول  98/05/01به مدت  90روز پذیرفته می شود.
 -1از شماره  159اصلی شهر بادرود و فروعات ذیل آن:
 -2633خانم مهناز زمانیان فرزند رحمت اله تمامی  2100سهم مشاع از 10415
سهم شش دانگ یکدرب باغ به مسا حت  10415متر مربع
 -2790آقای حســین محمدی کمجانی فرزند عابدین تمامی  1229/40سهم
مشاع از  5702سهم ششدانگ یکدرب باغ به مساحت  5702متر مربع
 -2از شماره  -189اصلی شهر خالد آباد و فروعات ذیل آن:
 -487آقای عباس محمدیان فرزند محمد شــش دانگ یکدرب باغ به مساحت
 1676/60متر مربع
 -3770آقــای اصغر کمالــی فرزند یوســفعلی شــش دانگ یکبــاب خانه
به مســاحت  246/45متر مربع مفروز و مجزی شــده از پــاک  39فرعی از
اصلی مرقوم
لذا به موجب ماده  16قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه کسی نسبت به امالک
مندرج در این آگهی واخواهی و اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار اولین آگهی
نوبتی بشرح ردیف الف ظرف مدت  90روز دادخواست واخواهی خود را تسلیم این
اداره نموده و رسید اخذ نماید تا به دادگاه صالحه ارسال گردد و در صورتی که قبل
از انتشار آگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی در مدت مرقوم
تسلیم این اداره نمایند و اعتراضاتی که بعد از انقضا مدت مرقوم واصل شود باالاثر
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که در طول تاریخ و در دورترین مکانها رخداده پیش
خود حاضر سازد و از آنها اطالع پیدا کند .وی افزود:
در عظمت این دو نعمت همیــن بس که خداوند بر
انسان منت نهاده و وی را به سوی کالم و قلم هدایت
کرده و استفاده از این دو نعمت را به او یاد داده است؛
ْســان َعلَّ َم ُه
آنجا که درباره کالم فرمود« :خَ لَقَ ْالِن
َ
َّ
ْ
ْسان
ن
ال
م
ل
ع
م
یان» و درباره قلم فرمودَ « :علَّ َم ب ِال ْ َقلَ ِ َ َ ِ َ
ال ْ َب َ
َ
مال َ ْم یَ ْعل ْم» ،بنابراین ،قلم و نوشتن در عظمت ،چیزی
از کالم کم ندارد.
شاهینشهر بیشترین نویسنده را در استان
اصفهان دارد

مهرناز آزاد ،دبیر مجمع انجمنهای ادبی کشــور،
شاهینشهر را یکی از شهرهای مهم استان اصفهان
که بیشترین نویســنده را دارد نام برد و اظهار کرد:
امکاناتی باید برای این نویسندگان فراهم شود تا آثار
خود را در سراسر کشور معرفی کنند که ثبت نام در
سامانه الکترونیکی اهلقلم شاهینشهر میتواند در
معرفی کتابهای نویسندگان موثر باشد.
شاهینشهر ،به دنبال کسب عنوان پایتخت
کتاب کشور است
رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی شهرستان
شاهینشهر و میمه ،نیز اظهار کرد :با توجه به فعالیت
صدها نویسنده کتاب استانی و کشوری در موضوعات
مختلف در شاهینشهر و تولید آثار متنوع فرهنگی،
به دنبال آن هستیم که این شهر فرهنگی را بهعنوان
پایتخت کتاب کشور معرفی کنیم .فرامرز رادمنش،
اضافه کرد :برای برگزاری نخســتین آیین تجلیل
از نویسندگان برگزیده شاهینشــهر ،از بین 100
کتاب تالیف شده نویسندگان شاهینشهری که به
دبیرخانه نویسندگان اســتان اصفهان راه یافته بود
براساس محورهای  9گانه دبیرخانه 9 ،اثر برگزیده و
مورد تجلیل قرار میگیرند .در این مراسم که با حضور
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی ،فرماندار و جمعی
از مسئوالن و نویسندگان شهرستان شاهین شهر و
میمه ،در سالن بهار ساختمان نگارستان برگزار شده
بود ،از آثار  9نویسنده برگزیده با اهدای لوح سپاس
قدردانی شد.

خواهد بود و مطابق قسمت اخیر ماده  16و تبصره ماده  17آیین نامه قانونی ثبت
رفتار خواهد شد ضمنا طبق ماده  56آیین نامه قانون ثبت نسبت به حقوق ارتفاقی
در موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدید قید و واخواهی صاحبان امالک
و مجاورین نسبت به حقوق ارتفاقی طبق ماده  20قانون پذیرفته خواهد شد .این
آگهی در ردیف الف در دو نوبت و به فاصلــه  30روز در روزنامه زاینده رود چاپ
اصفهان درج و منتشر می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/05/01 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/05/31 :
م الف 540613 :سید مجتبی موســی کاظمی محمدی رئیس ثبت اسناد و
امالک بادرود
تحدید حدود عمومی
 5/2تحدید حدود عمومی ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  -بخش5
پیرو اگهی نوبتی ســه ماهه چهارم ســال  1397اگهی تحدید حدود قسمتی از
امالک و مستغالت واحد ثبتی شرق اصفهان که بموجب ماده  14انتشار آگهی در
ردیف منظور گردیده اند( .واقعات در بخش  5ثبت اصفهان)
 -5031/1-1آقای اصغر کاظم زاده فرزند براتعلی ششــدانگ قطعه زمین به
مساحت  135/50متر مربع .
چهارشنبه 98/05/23
 - 5340/3 -2اقــای محمود رضائیان خوراســگانی فرزند رضا ششــدانگ
یکبابخانه دو طبقه بمساحت  258/20متر مربع .
شنبه 98/05/26
 - 6268/1-3خانم محترم درستکار خوراسگانی فرزند محمد ششدانگ قسمتی
از خانه بمساحت  109/83متر مربع که با ششدانگ قسمتی از خانه تحت شماره
یک فرعی از 6267احداثی بر روی قسمتی از پالک  6267به مساحت 62/43
متر مربع تواما تشکیل یکباب خانه به مساحت  172/50متر مربع داده است.
یکشنبه 98/05/27
 - 11597/2 -4خانم زهره سلطانی قرانی فرزند علی شش دانگ یکباب خانه
مسکونی به مساحت  62/50مترمربع.
دوشنبه 98/05/28
 - 11597/3-5خانم نرگس ریزانه فرزند مصطفی ششدانگ قسمتی از یکباب
خانه به مســاحت  31/75مترمربع جهت الحاق به پالک  11591/23که تواما
تشکیل یکبابخانه را می دهد .
دوشنبه 98/05/28
 -12036/18-6اقای احمد شکوهی نژاد فرزند رمضانعلی ششدانگ یک باب
کارگاه به مساحت  170/60متر مربع.
چهارشنبه 98/05/30
 -12447/7-7آقای جواد حجاری زاده فرزند محمد علی شش دانگ یکباب خانه
به مساحت  227/50مترمربع .
شنبه 98/06/02
 - 12945/1 - 8آقای عباسعلی کیانی ابری فرزند مرتضی نسبت به  27حبه و
سه  -هفتم حبه مشاع و رحمت اله کیانی ابری نسبت به  20حبه و چهار  -هفتم
حبه مشاع و طیبه کیانی فرزند عباسعلی نسبت به  10حبه و دو  -هفتم مشاع و
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مدال طالی جشنواره بین المللی
در دست عکاس خمینی شهری
میالد نعلبندیــان ،عکاس
خمینی شهر
خمینی شهری طی دو ماه گذشته در دو جشنواره
بین المللی در کشــور ترکیه توانسته حائز رتبه
شود و در این ارتباط طی روزهای گذشته توانست
مدال طالی جشنواره بین المللی «گولر آرتان»
ترکیه را به دست آورد .میالد نعلبندیان در مورد
این جشنواره با بیان اینکه جشنواره بین المللی
«گولــر آرتــان» در کشــور ترکیه و زیــر نظر
فدراسیون جهانی عکس فیاپ در سه بخش آزاد
رنگی ،آزاد تک رنــگ و در بخش ویژه با موضوع
مطالعه برگزار شد ،اظهار داشت :در این جشنواره
توانســتم مدال طال را در بخــش آزاد رنگی با
عکسی از بندر بریس چابهار کسب کنم.

صدور اخطاریه برای  ۱۱هزار
مشترک پرمصرف در نجفآباد
مدیر شرکت آب و فاضالب شهری
نجفآباد
نجفآباد گفت :در ســه ماهه نخست امسال برای
بیش از  ۱۱هزار مشترک پرمصرف اخطاریه صادر و
به همراه قبض آببها به آنان تحویل داده شده است.
ناصر علیزاده با بیان این مطلب ،اظهار کرد :به منظور
ارتقای شاخصهای سالمت ،حفظ محیطزیست و
از بین بردن حشــرات مــوذی در هفتههای اخیر
پنجمین مرحله عملیات سمپاشی بیش از دو هزار و
 ۴۰۰منهول فاضالب انجام شده است .وی ،از ادامه
اجرای طرح توســعه شبکه آبرســانی در نقاط
مختلف شــهر خبر داد و اضافه کرد :با اختصاص
اعتباری بالغ بر  ۴۰میلیون تومان در پنج معبر شهر
نزدیک به  ۳۰۰متر لولهگذاری انجام شده که این
اقدام زمینه بهرهمندی  ۲۸واحد مســکونی از آب
شرب بهداشتی را فراهم خواهد کرد .مدیر شرکت
آب و فاضالب شهری نجفآباد با اشاره به استفاده از
ژنراتور دیزل در تصفیهخانه فاضالب این شــهر در
ســاعات اوج مصرف برق ،گفت :اینکار به منظور
مدیریت بهتر مصرف برق انجام شده و تا پایان فصل
گرما ادامه خواهد داشت.

زهره کیانی ابری فرزند مرتضی نسبت به  3حبه و سه  -هفتم حبه مشاع و هاجر
کیانی ابری فرزند مرتضی نسبت به  3حبه و سه  -هفتم حبه مشاع و حاجیه خانم
کیانی ابری فرزند مرتضی نسبت به 3حبه و سه  -هفتم حبه مشاع وعزت کیانی
ابری فرزند مرتضی نسبت به 3حبه و سه  -هفتم حبه مشاع از  72حبه شش دانگ
یکدرب باغ مشجر به مساحت  1882/21مترمربع .
یکشنبه 98/06/03
به موجب ماده  14قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه صاحبان امالک یا نماینده
قانونی آنها در محل تعیین حدود حضور نداشــته باشــند مطابق ماده  15قانون
مذکور ملــک آنها با حضور اظهار شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شــد
ضمن ًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک کــه در موقع تحدید حدود حاضر
نشدند مطابق ماده  20قانون ثبت اسناد و امالک از تاریخ تنظیم صورت مجلس
تحدیدی فقط  30روزپذیرفته خواهد شــد همچنین برابر تبصره  2ماده واحده
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی مصوب  73/2/25مجلس شورای
اسالمی معترضین بایستی ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض به این اداره با تقدیم
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی مراجعه نمایند در صورت بر خورد هر یک
از روزهای تعیین شــده با تعطیلی پیش بینی نشده عملیات تحدید حدودروز بعد
همراه پالکهای دیگر انجام خواهد شد .
تاریخ انتشار 1398/05/01 :
م الف 538228 :مهدی شــبان رییس منطقه ثبت اســناد و امالک شرق
اصفهان
مفاد آراء
 5/3شــماره صادره  1398/4/29-1398/15/575817 :آگهی موضوع ماده
 3قانون و مــاده  13آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان فریدن به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 -1برابر رای شــماره  139860302012000249هیات موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی دولت جمهوری
اسالمی ایران با نمایندگی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری -دانشگاه پیام نور به
شماره شناسه  14002921527در ششدانگ یک واحد ساختمان اداری و محوطه
به مساحت  97579/34متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک  2فرعی از 149
اصلی موسوم به جوی نسار واقع در میاندشت حوزه ثبت ملک فریدن جزی بخش
ســیزده حوزه ثبت ملک فریدن خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم باقری
میاندشتی و شرکای تایید و محرز گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول1398/05/01 :
تاریخ چاپ نوبت دوم1398/05/15 :
م الف 538352 :موسی الرضا امامی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدن
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اخبار

با وجود آمار عجب و غریب از کمبود معلم در استان اصفهان هنوز هیچ راهکار عملی در مورد تامین نیرو اعالم نشده است؛

مسئله معلم

مسئول بیماریهای واگیر مرکز بهداشت
اصفهان:

در مسئله سالک درگیر پاسخ
دادن به انتقادها هستیم

مســئول بیماریهــای واگیر مرکز بهداشــت
اصفهان در مورد انتقادها نسبت به عملکرد این
سازمان در زمینه مبارزه با ســالک در اصفهان
گفت :سال گذشــته به دلیل حجم باالی شیوع
سالک در استان بهویژه شرق شهرستان اصفهان،
ما بیشتر درگیر پاســخ دادن به انتقادها شدیم
درحالــی که باید اطالع رســانی بیشــتری در
این زمینه انجام شــود .فدایی با تاکید بر اینکه
دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت اصفهان
هرآنچه در توان بشر بود را برای مقابله با بیماری
ســالک در شــرق اصفهان انجام دادند ،گفت:
جونده کشــی کار ما نیســت؛ اما این کار را نیز
در ســالهای گذشــته انجام دادیم .وی با بیان
اینکه سالهاســت آرزو داریم که جونده کشی
را از ما بگیرند ،افــزود :اداره کل منابع طبیعی
امســال به ما اعالم کرد که این کار را در بخشی
از اراضی شــرق اصفهان انجام میدهد؛ اما بعد
گفتند که اعتبــاری برای این موضــوع به آنها
نرســیده به همین دلیل ایــن کار را هم انجام
دادیم.

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان
اصفهان عنوان کرد:

راه اندازی سامانه جذب
مدرسان دانشگاه علمی کاربردی
سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان
گفت :با توجه به پایش مدرسین دانشگاه علمی
کاربردی ،کلیه مدرسین این دانشگاه مهلت دارند
تا پنجم مرداد ماه اطالعات خود را در «ســامانه
جذب مدرسان دانشگاه علمی کاربردی» تکمیل
کنند .مهدی قیصری با اشــاره به اینکه دانشگاه
علمی کاربردی اســتان اصفهان ،اولین استانی
است که این سامانه را به صورت اجرایی استفاده
کرده است ،گفت :از بهمن ماه سال  97به مدت دو
ماه این سامانه در دانشگاهعلمیکاربردی استان
اصفهان به صورت پایلوت برای فراخوان شماره
 9استفاده و مشکالت ســامانه بررسی و برطرف
شد.

سمانه سعادت
از سال گذشــته تاکنون بارها مسئوالن آموزش و
پرورش استان اصفهان نســبت به کمبود معلم در
این سازمان هشدار دادهاند .البته آمار در این مدت
کم و زیاد شــده اســت؛ اما اصل کمبود همچنان
پــا برجاســت .در جدیدترین اظهــارات ،معاون
برنامهریزی و نیروی انســانی اداره کل آموزش و
پرورش اســتان اصفهان از بازنشســتگی  ۳هزار و
 ۸۶۳معلم در ســال تحصیلی  ۹۸-۹۹خبر داده و
گفته است در سال پیشرو با کسری  ۱۵هزار نیرو
روبهرو هستیم.
رفع کمبود با روشهای عجیب و غریب
در حالی که هر روز بر تعداد آمار تحصیلکردگان
بیکار به خصوص در رشــتههای علوم انســانی در
کشور افزوده میشــود ،آموزش و پرورش کمبود
پرســنل خود را به روشهای غیــر معمولی مانند
به کار گیری بازنشســتگان و قــرار دادن افراد در
کالسهای غیــر مرتبط به رشــتههای تحصیلی
پر کرده اســت .حتــی مدیران و معاونــان هم در
رشتههایی مانند هنر و ورزش به کار گرفته شدند تا
فقط ساعت این رشتهها به نوعی برای دانشآموزان
پر شــود .ایــن قصــه در رشــتههای تخصصی و
ضروریتر بــه مراتب وخیمتر اســت .تنها در یک
مورد در حالی که باید به ازای هر چهار دانش آموز،
یک ساعت مربی پرورشــی به مدارس اختصاص
یابد و به صورت کلی هر  ۹۶دانش آموز یک مربی
داشته باشد ،در سال گذشته فقط  ۱۸هزار مربی به
مدارس اعزام شد.
در حالی که نیاز واقعی  ۱۲۳هزار مربی پرورشــی
اســت این بحران در سایر رشــتههای مشاوره و
زیر شــاخههای فرعــی در مدارس هم به چشــم
میخورد.
بن بست تامین نیرو در آموزش و پرورش
بر اساس اعالم ابطحی ،عضو کمیسیون آموزش و
تحقیقات مجلس شورای اسالمی ،امسال حتی اگر
آموزش و پرورش تمام راههــای تامین نیرو مانند
به کارگیری بازنشســتگان ،اســتفاده از ظرفیت
دانشــگاه فرهنگیان ،اجرای قانون تعیین تکلیف
حقالتدریسهــا و اســتفاده از ســرباز معلمها و

ابالغ دادخواست وضمائم
ال مجهول المكان ابالغ
 5/4بدينوسيله به آقاي حميدقنبري نصرآبادي فرزند شيرزاد فع ً
مي گرددكه خواهان محمدرضا طاوســي فرزند عليرضا به نشاني شهرضا خ ابوذر مقابل
حسينيه سادات چوبكده طاوسي دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ پنج ميليون ريال بابت
چك شماره  95 / 6 / 22 - 684037به اين شــورا تسليم كه بكالسه  286 / 98ح ش 7
ثبت و وقت رسيدگي براي روز دوشنبه مورخ  98 / 6 / 4ســاعت  5عصرتعيين گرديده
اينك حسب درخواست خواهان و به تجويزماده  73ق  0آ  0د  0م مراتب يك نوبت دريكي
از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاريخ انتشارظرف يك ماه بامراجعه به دبيرخانه
شوراي حل اختالف  7حقوقي شهرضا واخذ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم ،آدرس كامل
خودرااعالم و هردفاعي داريد بيان نماييد و براي جلســه رسيدگي فوق نيزدرشوراي حل
اختالف  7حقوقي شــهرضاحاضر شــويد و اگر بعداً احتياج به نشرآگهي باشد يك نوبت
منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهد بود .م الف 538119 :رئيس دبيرخانه شوراي
حل اختالف  7حقوقي شهرضا ( 137کلمه 1 ،کادر)
ابالغ دادخواست وضمائم
ال مجهول المكان ابالغ مي گرددكه
 5/5بدينوسيله به آقاي افشين ترابي فرزند ابراهيم فع ً
خواهان محمدرضا طاوســي فرزند عليرضا به نشــاني شــهرضا خ ابوذر مقابل حسينيه
سادات چوبكده طاوسي دادخواستي به خواســته مطالبه مبلغ نه ميليون ريال بابت چك
شــماره  90 / 9 / 19 - 629761عهده بانك تجارت به اين شورا تســليم كه بكالسه
 288 / 98ح ش  7ثبت و وقت رســيدگي براي روز دوشــنبه مورخ  98 / 6 / 4ساعت
 6عصرتعيين گرديده اينك حسب درخواســت خواهان و به تجويزماده  73ق  0آ  0د 0
م مراتب يك نوبت دريكي از جرايد كثيراالنتشــار آگهي مي شودتا ازتاريخ انتشارظرف
يك ماه بامراجعه به دبيرخانه شــوراي حل اختالف  7حقوقي شهرضا واخذ نسخه ثاني
دادخواست و ضمائم ،آدرس كامل خودرااعالم وهردفاعي داريدبيان نماييدوبراي جلسه
رسيدگي فوق نيزدرشوراي حل اختالف  7حقوقي شهرضاحاضرشويدواگربعداً احتياج به
نشرآگهي باشد يك نوبت منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهدبود .م الف538133 :
رئيس دبيرخانه شوراي حل اختالف  7حقوقي شهرضا ( 137کلمه 1 ،کادر)
ابالغ دادخواست وضمائم
ال مجهول المكان ابالغ مي گرددكه
 5/6بدينوســيله به آقاي اســماعيل شــجاعي فع ً
خواهان محمدرضا طاوسي فرزند عليرضا به نشاني شهرضا خ ابوذر مقابل حسينيه سادات
چوبكده طاوسي دادخواستي به خواســته مطالبه مبلغ يكصدوچهل وهفت ميليون ريال
بابت خريدمبلمان منزل به اين شورا تســليم كه بكالسه  290 / 98ح ش  7ثبت و وقت
رسيدگي براي روز دوشنبه مورخ  98 / 6 / 4ساعت  5 / 30عصرتعيين گرديده اينك حسب
درخواســت خواهان و به تجويزماده  73ق  0آ  0د  0م مراتب يك نوبت دريكي از جرايد
كثيراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاريخ انتشارظرف يك ماه بامراجعه به دبيرخانه شوراي حل
اختالف  7حقوقي شهرضا واخذ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم ،آدرس كامل خودرا اعالم
وهردفاعي داريدبيان نماييدوبراي جلسه رسيدگي فوق نيزدرشوراي حل اختالف  7حقوقي
شهرضاحاضرشويدواگربعداً احتياج به نشرآگهي باشد يك نوبت منتشرخواهدشدومدت
آن ده روزخواهدبود .م الف 538109 :رئيس دبيرخانه شوراي حل اختالف  7حقوقي
شهرضا ( 137کلمه 1 ،کادر)
فقدان سند مالكيت
 5/7نظر به اينكه سندمالكيت ششدانگ پالك ثبتي شماره  - 199 :فرعي از  - 6اصلي
كه طبق دفتر  11صفحه  337دفترامالك به نام بانو انسي خانم فتوحي ثبت وسندصادرو
تسليم گرديده سپس بموجب سندشماره  2536 / 9 / 26 - 20992دفترشماره دو شهرضا
ششــدانگ به ســيدمحمدرضا طبائيان انتقال گرديده اينك نامبرده به درخواست وارده
به شــماره  98 / 4 / 23 - 980920341951974به انضمام دوبرگ استشهاديه محلي
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میشــوند .عالوه بر تراز
بازنشستگان فرهنگی را
هم اجرایی کنــد باز هم
نبودن ورودی و خروجی،
مدیران و معاونان هم در
 4500نیرو کــم خواهد
نســبت تعداد کارمندان
رشتههایی مانند هنر و ورزش
داشت .سوالی که مطرح
وزارتخانــه آمــوزش و
به کار گرفته شدند تا فقط
پرورش به تعداد معلمان
میشــود این اســت که
ساعت این رشتهها به نوعی
نیــز متعادل نیســت .بر
چرا طی ســالهای اخیر
برای دانشآموزان پر شود
اساس آمار تعداد نیروهای
با وجود هشدارهای داده
شــاغل در آمــوزش و
شده در مورد کمبود معلم
پرورش  930هزار نفر اســت که از این تعداد تنها
نســبت به تامین این نیروها در آموزش و پرورش
اقدامی صورت نگرفته اســت؟ بنابــر اعالم معاون
 ۵۶۴هزار نفر به عنوان معلم فعالیت میکنند .این
ارقام نشــان میدهد که تقریبــا  ۶۰درصد نیروی
برنامهریــزی و نیروی انســانی اداره کل آموزش و
آمــوزش و پرورش معلــم و  ۴۰درصــد نیروهای
پرورش اســتان اصفهان تعداد معلمــان ورودی با
پشتیبانی هستند و به ازای هر  ۳معلم ۲ ،نفر نیروی
خروجی در آموزش و پرورش تناســب ندارد ،زیرا
کمتر از هزار معلم از دانشــگاه فرهنگیان و کمتر
پشتیبانی وجود داشت که این تعداد در نرم جهانی
از هزار معلم براســاس ماده  28نیرو وارد آموزش
 47به  53است.
بنیا نهــای ضعیــف تربیــت نیروی
و پرورش اســتان میشــود؛ اما خروجیها بسیار
آموزشی
بیشتر است.
شغل معلمی ،انتخاب اول برای اکثریت دانشجوها
وی با بیان اینکه ورودی معلمــان با خروجی آنها
نیست .مشکالت معیشتی طی ســالهای اخیر و
نمیخواند ،گفت :در سال تحصیلی جاری نزدیک
کاهش معلمان در کشورمان موجب شده تا تمایل
به  4هزار معلم ،در ســال  99حدود  3483معلم،
برای ورود به مدارس در میان جوانان کمتر شــود.
در ســال  ،1400نزدیک به  3هزار و  534نفر و در
از ســوی دیگر دو دانشــگاه اصلی تربیت مدرس
ســال  1401تقریبا  3هزار و  509معلم بازنشسته

كه امضاء شــهودآن ذيل شــماره  98 / 4 / 23 - 6448به گواهي دفترخانه شماره 247
شهرضارسيده مدعي اســت كه ســندمالكيت آن به علت جابجايي مفقودگرديده است
ودرخواست صدورسند مالكيت المثني نسبت به مالكيت خودازملك فوق رانموده لذامراتب
به اســتنادتبصره يك اصالحي ذيل ماده 120آئين نامه قانــون ثبت دريك نوبت آگهي
مي شود چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت به ملك مرقوم ياوجود سند مالكيت نزد
خود مي باشد ازتاريخ انتشاراين آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراكتباًضمن ارائه
اصل سندمالكيت ياسندمعامله به اين اداره تسليم ورسيداخذنمايدتامراتب صورتمجلس
واصل ســند مالكيت به ارائه كننــده سندمســتردگردد بديهي اســت اگرظرف مدت
مقرراعتراضي نرسيديادرصورت اعتراض اصل سندمالكيت ياسندمعامله ارائه نشوداقدام
به صدورسندمالكيت المثني طبق مقررات خواهدشد .م الف 538897 :محمدحسن
صمصامي مسئول دفترامالك شهرضا ( 190کلمه 2 ،کادر)
مزایده اموال غیرمنقول
 5/9اجرای احکام حقوقی شــعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص
پرونده اجرایی کالســه  964003ج /اول له آقای عیسی طهماسبی پور و علیه  -1مجید
 -2معصومه  -3فلک نــاز -4علی  -5محمد  -6مهدی  -7صفــر  -8کبری (صدیقه)
 -9زهرا شهرت همگی قائدی جمالوئی ورثه مرحوم محمد علی قائدی جمالوئی مبنی بر
مطالبه مبلغ  354/941/323ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای
دولتی در تاریخ  98/5/26ساعت  8/30صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان
طبقه زیرزمین اتاق  18جهت فروش  21/597متر مربع (سهم) مشاع فاقد مالکیت رسمی
بنام مورث نامبردگان با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است
ملکی مرحوم محمد علی قائدی جمالوئی و اکنون در تصرف استیجاری قربانعلی حیدری
(افغانی) می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه
وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نمایــد طالبین خرید می توانند ظرف 5
روز قبل ازجلسه مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده و ساعت
تعیین شده با همراه داشتن  10درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در
وجه اجرای احکام حقوقی درجلسه مزایده شرکت نمایند .پیشنهاد دهنده باالترین قیمت
برنده مزایده خواهد بود .هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد و مابقی ثمن
را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شــد.
نظریه کارشناسی :در خصوص ارزیابی منزل مسکونی به آدرس :اصفهان ،زینبیه ،دارک،
خیابان مفتح ،کوچــه ا ...اکبر فاقد پالک به مختصــات جغرافیایی حدود (51/735112
شمالی 32/717073 ،شرقی) و شماره نوسازی پیش فرض -15-114943-137-0-0
 ،14نظریه کارشناسی بدین شرح به استحضار می رسد .عرصه ملک به مساحت حدود 194
متر مربع که حدود  18متر مربع آن در طرح قرار دارد ،از شمال و شرق و غرب به مجاور و از
جنوب به کوچه بن بست  6متری محدود است .اعیانی شامل یک ساختمان با دیوار آجری
باربر و سقف تیرآهن و طاق ضربی است به قدمت حدود سی سال که بازسازی شده است،
در طبقه همکف ( ،)+80به مساحت حدود  118متر مربع شامل ایوان با کف سنگ و دیوار
سرامیک ،آشپزخانه با کف سرامیک و دیوار کاشی و کابینت فلزی ،دو اتاق خواب و یک
هال با کف موزاییک ،حمام با کف سرامیک و دیوار کاشی ،در طبقه اول (روی پارکینگ)
شامل یک اتاق به مسا حت حدود  17متر مربع ،در طبقه زیرزمین بصورت انباری با کف
موزاییک به مســاحت حدود  18متر مربع ،یک واحد پارکینگ با کــف موزاییک و دیوار
سرامیک و مسقف به مساحت حدود  15متر مربع ،حیاط با کف موزاییک و دیوار سرامیکی
به مساحت حدود  58متر مربع و یک دستشــویی در حیاط به مساحت حدود  2متر مربع
می باشد .نمای بیرونی دیوار حیاط سرامیک است .دربهای داخلی چوبی با چارچوب فلزی
و درب خارجی فلزی و پنجره ها آلومینیومی است .منزل مسکونی دارای انشعابات شهری
آب ،برق ،گاز ،فاضالب و تلفن است .ملک فاقد سند مالکیت است .با توجه به موارد فوق
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و باهنر به عنــوان تامین کننــدگان اصلی معلم،
ظرفیتهــای الزم و زیر ســاختهای کافی برای
افزایش جذب دانشجو را ندارند .آنگونه که نماینده
مردم خمینیشــهر در مجلس شــورای اسالمی
میگوید فعال در اســتان  15هزار نفر کمبود نیرو
داریم؛ اما تا سال  180 ،1400هزار نفر در آموزش
و پرورش بازنشسته میشــوند و به روایت دیگری
 300هزار معلم بازنشســت خواهند شد .دانشگاه
فرهنگیان به هیچ وجه به این اندازه پذیرش ندارد
و در بهترین حالت شاید بتواند  30هزار نفر ظرفیت
پذیرش داشته باشد.
تجربــه بــد ســازمان آمــوزش و پــرورش در
استخدامهای گسترده طی دهه  60و  70و ناتوانی
در تامین معیشت کارمندان این وزارتخانه موجب
شــد تا در دهه  80این سازمان اســتخدامها را با
احتیاط بیشــتر پیگیری کند و در نتیجه در دهه
 90کمبودها آشکارتر شــد .این وضعیت البته در
حیطههــای تخصصی آمــوزش و پــرورش مانند
هنرســتانها و مراکز آموزش استثنایی بیشتر هم
هست؛ چرا که مسلما نمیتوان در این مدارس هر
فردی را به کار گرفت.
به نظر میرسد تعلل مدیران در تامین نیروی انسانی
که طی چند سال اخیر در مورد آن هشدارهای الزم
داده شده است ،باعث می شود که سونامی سختی
در یکی از اصلیترین ارکان آموزش کشــور ایجاد
شود .ضمن اینکه این سازمان با چالشهای دیگری
مانند رتبــه بندی معلمان و تاخیــر پرداختهای
حق التدریســان نیز مواجه اســت .از سوی دیگر
بازنشستگان در این سازمان هم به زودی به جمع
مطالبه گران میپیوندند و البته مســئله همسان
ســازی حقوقها هم که همچنان مــورد اعتراض
اغلب نیروهای این سازمان اســت ،بالتکلیف رها
شده است.
این وضعیت نشان میدهد که در سال جدید اوضاع
خوبی برای آموزش و پرورش کشورمان پیش بینی
نمیشــود آن هم در شــرایطی که رأس مدیریتی
این وزارتخانــه درگیر کش و قوسهای سیاســی
و اســتعفاهای جناحی است و در آســتانه شروع
ســال تحصیلی همچنان وضعیت صندلی وزارت،
بالتکلیف باقی مانده است.

الذکر ،موقعیت و محل ملک ،مساحت اعیانی ،قدمت اعیانی ،ارزش اشتراکات ،عرضه و
تقاضا و وضعیت فعلی بازار امالک و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در قیمت گذاری
ارزش ششــدانگ عرصه و اعیان پالک مذکور ،به مبلغ  1/925/000/000ریال معادل
یکصد و نود و دو میلیون و پانصد هزار تومان برآورد می گردد .م الف 495926 :اجرای
احکام حقوقی شعبه اول اصفهان ( 558کلمه 5 ،کادر)
مزایده اموال غیرمنقول
 5/8اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص
پرونده اجرایی کالســه  963754ج 3/له  -1خانم فاطمه شیرانی و علیه  -1مینا شیرانی
 -2محمد شیرانی  -3سعید شیرانی  -4شهره شیرانی  -5زهرا شیرانی  -6علی شیرانی
 -7ســلطنت شــاه گل مبنی فروش پالک ثبتی  11/7461بخش  14اصفهان در تاریخ
 98/5/27ساعت  8/30صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین
اتاق  18جهت فروش شش دانگ ملکی به پالک ثبتی شماره فوق با مشخصات مندرج
در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده اســت ملکی طرفین و اکنون در تصرف مالکانه
خوانده می باشد توسط کارشناس رسمی دادگســتری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه
وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید .طالبین خرید می توانند ظرف  5روز
قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن
 10درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی
در جلسه مزایده شرکت نمایند .پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.
هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد و مابقی ثمن را ظرف حداکثر یک ماه
پرداخت و اال ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد .اوصاف ملک مورد مزایده:
در خصوص ارزیابی ملک به عرض می رساند ،اینجانب کارشناس منتخب ضمن مطالعه
پرونده و اطالع از قرار کارشناســی ،به محل مورد معرفی بــه آدرس :اصفهان -خیابان
فروغی -کوچه غالمعلی معتمدی (شماره  -)34بن بســت شهیدان سعید و محمد علی
شکوهنده -انتهای بن بست یاران -درب مقابل -پالک  19به کدپستی 8137885941
مراجعه ،بازدید و معاینه بعمل آورده و ضمن بررســی اســناد و مدارک ابرازی ،گزارش
کارشناسی به شرح ذیل به حضورتان ایفاد می گردد .مشخصات محل :محل مورد معرفی،
ساختمان یک طبقه قدیمی مسکونی بانضمام زیرزمین آن با قدمت حدود  50سال بوده
که مساحت عرصه ملک مذکور در سند مشخص نشده بود و مطابق حدود و مشخصات
مندرج در ســند ،مســاحت عرصه حدود  1000متر مربع و اعیانی آن حدود  70متر مربع
می باشد که پنج دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان به استثناء بهاء ثمنیه عرصه
و اعیان ملک مذکور دارای سند مالکیت تک برگ به شماره سریال  / 004320الف ،95
شماره فرعی  ،7461اصلی  11به شــماره دفتر الکترونیکی 139620302025000045
واقع در بخش چهارده ثبت اصفهان بوده که مالکیت پنج دهم دانگ مشاع از شش دانگ
عرصه و اعیان به استثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان ملک مذکور بنام خانم فاطمه شیرانی
بیدآبادی فرزند نظر علی می باشــد .اســکلت ســاختمان به صورت دیوار باربر با سقف
تیرچوبی بوده که کف اتاقها از پالستر ماسه و سیمان و بدنه آن از گچ و رنگ ،کف آشپزخانه
ازموزائیک و بدنه آن از کاشی با کابینت فلزی ،درب های داخلی از چوب با طرح قدیمی،
سیســتم گرمایش از بخاری گازی ،کف حیاط از موزائیک و بدنه آن از آجر نمای لفتون،
نمای خارجی از پالستر ماسه و سیمان سفید و دارای سرویس بهداشتی با مشترکات آب و
برق و گاز می باشد .ضمنا ملک مذکور از سمت غرب مشرف به کوچه دارای عقب نشینی
می باشد .نتیجه کارشناســی :با عنایت به مراتب فوق و موقعیت محل و مساحت عرصه
و اعیان ،نوع بنا ،نوع کاربری ،قدمت ،مشــترکات و متعلقات ،ارزش تمامیت شش دانگ
عرصه و اعیان به اســتثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان ملک مذکور با در نظر گرفتن کلیه
عوامل موثر در قضیه و شرایط عرضه و تقاضا در بازار ،جمعا مبلغ  2/700/000/000ریال
معادل دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال ارزیابی و تعیین می گردد .مطابق استعالم انجام
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با مسئوالن
مدیر درمان تامین اجتماعی اصفهان:

منابع به نسبت هزینههای
درمان افزایش نیافته است

مدیر درمان تامین اجتماعی اصفهان گفت:
در سال گذشته ،حدود  66میلیون و  50هزار
و  858مراجعه برای ویزیت سرپایی به مراکز
درمانی ملکی سازمان صورت گرفته که نسبت
به ســال  ،96حدود  4/2درصد رشد داشته
است .علی اعتصام پور ادامه داد :در سال 95
در کل اســتان اصفهان ،هزینه درمان 250
میلیارد تومان بود که این رقم در سال  96به
 1400میلیارد تومان رسید ولی منابع ما به
همان نســبت افزایش نیافت .وی افزود :طی
دو هفته گذشته قریب  200میلیارد تومان از
 6200میلیارد تومان بدهی خود را به دانشگاه
علوم پزشکی پرداخت کردیم .اعتصام پور ادامه
داد :اصوال درمان در جهان دارای چالش است
و ما در مدیریت درمان تامین اجتماعی استان
اصفهان کار نظارتی خــود را انجام میدهیم
ولی تا رسیدن به مطلوب فاصله داریم.

مسئول بیماریهای غیرواگیر
مرکز بهداشت اصفهان:

تاثیر نمک بر کاهش فشار
خون را تکذیب میکنیم
مسئول بیماریهای غیرواگیر مرکز بهداشت
اصفهان گفت :خوردن نمک دریایی از سوی
مرکز بهداشــت توصیه نمیشــود زیرا این
نمک سرطانزاســت .مهشید احمدیان ،در
خصوص برخی اظهارات مبنی بر تاثیر مثبت
نمک دریایی بر فشارخون اظهار کرد :برخی
بر این باورند نمک فشار خون را باال نمیبرد،
این موضوع را به طور جدی تکذیب میکنیم
زیرا هیچ نوع نمک ســدیم برای فشارخون
مناسب نیست .وی در پاســخ به اینکه چرا
بزرگان دینی توصیه زیادی به خوردن نمک
داشتند ،اظهار کرد :این موضوع برای منطقه
عربستان اســت و برای میکروب کشی و به
علت گرمی هوا و تعریق بوده است؛ اما االن
به مرور زمان وضعیت فرق کرده ،شــرایط
اقلیمی کشور ما نیز مانند عربستان نیست
و این جزو مواردی است که باید توسط علما
بازبینی شود .احمدیان خاطر نشان کرد :هر
نمک سدیمی برای فشــار خون ضرر دارد؛
اما نمک پتاســیم برای فشار خون مناسب
اســت که البته این نمک در بازار به ندرت
یافت میشود.

شده فاطمه و مینا و شهره و زهرا هر کدام  0/5دانگ و مسعود و سعید و علیرضا و علی هر
کدام یک دانگ و سلطنت شاه گل مالک ثمینه اعیانی بوده و وفق ماده  10آیین نامه فروش
امالک مشاع وجوه حاصل از فروش پس از کسر هزینه عملیات اجرایی به نسبت سهم هر
یک از مالکین تقسیم خواهد شد .م الف 495264 :اجرای احکام حقوقی شعبه سوم
اصفهان ( 657کلمه 6 ،کادر)
حصر وراثت
 5/11خانم فاطمه زکی زاده نی نی دارای شناسنامه شماره  4029به شرح دادخواست به
کالسه  198/98از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان هاجر رضائی نی نی به شناسنامه  11در تاریخ  1396/6/21اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1فاطمه زکی زاده
نی نی فرزند نادعلی ،ش.ش  4029نســبت با متوفی فرزند .اینک با انجام تشــریفات
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم
دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد .م الف 540643 :شعبه دوم حقوقی شورای حل
اختالف شهرستان نطنز ( 123کلمه 1 ،کادر)

اعالم مفقودی
کارت دانشــجویی متعلــق بــه خانم ســیده عاطفه
هاشمی افجدی با شماره ملی  1100049861و شماره
دانشجویی  9261136متعلق به موسسه آموزشی عالی
دانش پژوهان پیشــرو مفقود گردیده و فاقد هر گونه
اعتباری می باشد  .از یابنده تقاضا می گردد کارت را
به صندوق پستی به شماره  816551475ارسال نماید.

آگهــی تغییــرات شــرکت شــیمیائی ســانلی
ســپاهان ســهامی خاص به شــماره ثبــت 50208
و شناسه ملی 10260686792
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1398/04/12تصمیمات ذیل
اتخاذ شد :سارا انصاریپور کد ملی  1272008533به سمت رئیس هیئت
مدیره  -صدرا انصاریپور کد ملی  1271358697به سمت نائب رئیس
هیئت مدیره  -محمد باقر انصاریپور کد ملی  1199005029به سمت
مدیر عامل برای مدت دو ســال تا تاریخ  1400/4/6انتخاب گردیدند.
مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود .کلیه اسناد واوراق
بهادار وتعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت
مدیره همــراه با مهر شــرکت دارای اعتبار می باشــدواوراق عادی و
نامه ها با امضای مدیر عامل همراه بامهر شرکت معتبر است .اداره کل
ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری اصفهان ()539463

zayanderoud8108@gmail.com
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اطمینان آرسنال از جذب
سبایوس
تلگراف مدعی است آرسنال اطمینان دارد که
میتواند دنی سبایوس
را به صورت قرضی
به خدمت بگیرد
و جایگزین آرون
رمــزی کنــد که
راهی یوونتوس شد.
ســبایوس  22ساله
تاکنون  6بازی ملی برای تیم بزرگسال اسپانیا
انجــام داده و به عنوان یکی از اســتعدادهای
آینده دار فوتبال این کشور شناخته میشود،
اما او در ترکیب رئال مادریــد فرصت زیادی
برای خودنمایی پیدا نکرده اســت و به همین
دلیل به ترک مادرید فکر میکند و آرســنال
میتواند راه حل خوبی برای وی باشد .آرسنال
و رئال مادرید ،روز سه شــنبه در واشنگتن به
مصاف هم میروند و به نظر میرسد دو باشگاه
به حصول توافق برای این انتقال قرضی خیلی
نزدیک شدهاند .در عین حال عنوان شده است
که آرســنال اطمینــان دارد میتواند کایرن
تیرنی مدافع سلتیک را هم در این تابستان به
خدمت بگیرد.

با قبول پیشنهاد تیم چینی؛

بیل ،پردرآمدترین بازیکن
جهان میشود؟
صحبتهای روز یکشنبه زیدان درباره جدایی
بیــل ،خــط پایانی بر
حضور این بازیکن
باشــگاه
در
اســپانیایی بــود
و صحبتهــای
بســیاری دربــاره
پیشنهادهای دریافتی
او مطرح شده است .به نظر میرسد که تاتنهام
و باشگاههای چینی ،اصلیترین مشتریان این
بازیکن باشــند؛ چرا که هر تیمــی نمیتواند
دســتمزد گرانقیمت این بازیکن را پرداخت
کند .روزنامه میرر خبر داده که باشــگاه گوان
پکن قصد دارد دســتمزد هفتگی معادل یک
میلیون پوند به این بازیکن پرداخت کند .اگر
این انتقــال صورت بگیرد ،باعث خواهد شــد
که گرت بیل بــه پردرآمدترین بازیکن جهان
تبدیل شــود .هرچند گفته میشود که ستاره
ولزی ترجیح میدهد علیرغم این پیشــنهاد
وسوســهانگیز ،به حضور خود در فوتبال اروپا
ادامه دهد.

سکته سرمربی دیناموبخارست
کنار زمین
در هفتــه دوم
رقابتهــای لیگ
رومانــی ،تیــم
دیناموبخارســت
برابر کرایــووا به
میــدان رفــت که
این دیدار با نتیجه ۲
بر صفر به ســود کرایووا به پایان رسید .اوگن
نیگوی ،سرمربی  ۵۱ســاله تیم دینامومسکو
در جریــان این دیدار ،ســکته قلبــی کرد و
آمبوالنسهای کنار زمین بالفاصله وارد عمل
شدند و او را به بیمارستان رساندند .او در نهایت
از خطر مرگ نجات یافت و اکنون در بیمارستان
هوشیار است و در سالمت به سر میبرد .خیلی
از اعضای کادر فنــی و بازیکنان تیم دینامو به
سراغ سرمربی تیمشــان رفتند و آن طور که
گفته شده است ،این مربی بعد از اینکه به هوش
آمد در اولین صحبت خود سوال کرد« :نتیجه
بازی چه شد؟»

کار جالب رونالدو برای
هوادار خردسال یوونتوس
از ســری رقابتهــای
چمپیو نــز کا پ
تیمهای یوونتوس
و تاتنهام به مصاف
هم رفتند که این
دیدار با برتری  ۳بر ۲
تیم انگلیسی به پایان
رســید .در این دیدار ،رونالدو یکی از گلهای
تیمش را به ثمر رساند .او در ادامه تعویض شد و
از زمین بازی بیرون رفت و به نظر رسید که دلیل
تعویض خود را هم نفهمیده است ولی در ادامه
با خوشرویی روی نیمکت قرار گرفت و از یکی
از هواداران خردسال تیمش دعوت کرد تا روی
نیمکت ذخیرهها کنار بازیکنان محبوب تیمش
بنشیند .این کودک نیز در کنار رونالدو و سایر
نفرات یوونتوس ،ادامه بــازی را از روی نیمکت
ذخیرهها تماشا کرد.

پیشنهاد سردبیر:

درخشش ووشوکار اصفهانی در مسابقات جهانی
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در حاشیه

خبر خوش برای منصوریان؛

بازیکنان سرباز ذوب آهن به اصفهان برگشتند
طی کردن دوران آموزشی ،راهی پادگان شدند.تیم ذوب آهن که
به واسطه حضور در لیگ قهرمانان آسیا و دیدار با االتحاد عربستان
به این بازیکنان خود نیاز داشت ،در این مدت ،پیگیر بازگشت آنها
بود .سعید آذری مدیرعامل ذوب آهن در ماههای گذشته با برگزاری
جلسات مختلف با مسئوالن ســتاد کل نیروهای مسلح همچنین
مدیران تراکتورسازی ،سرانجام زمینه بازگشت بازیکنان ذوب آهن

سه بازیکن سرباز ذوب آهن اصفهان با اتمام دوران خدمت خود در
باشگاه تراکتور ،به این تیم اصفهانی بازگشتند.دانیال اسماعیلی فر،
احسان پهلوان و مهدی مهدی پور ،سه بازیکن تیم فوتبال ذوبآهن
اصفهان بودند که برای گذراندن دوران خدمت ســربازی در تیم
تراکتور حضور داشتند .در پایان فصل گذشته مسابقات لیگ برتر،
خدمت سربازی این بازیکنان به اتمام رســید؛ اما این نفرات برای

به اصفهان را فراهم کرد.اسماعیلی فر ،پهلوان و مهدی پور در حال
حاضر در اصفهان درکنار تیم ذوب آهن هســتند تا دست علیرضا
منصوریان برای بازی با االتحاد عربســتان بازتر شود؛ هرچند که
مدت زمان زیادی تا این مسابقه حساس باقی نمانده است.ذوب آهن
روزهای  ۱۴و  ۲۱مرداد در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان
آسیا در امارات و قطر به مصاف االتحاد عربستان خواهد رفت.

مسئوالن باشگاه های اصفهانی خبر دادند:

نقش جهان و فوالد شهر میزبانان خوبی در لیگ برتر می شوند
سمیهمصور
در شــرایطی که برگزاری فصل جدید رقابت های لیگ برتر کشــور
بر اســاس تصمیم فدراســیون فوتبال به استاندارد ســازی و تجهیز
ورزشــگاههای تیم هــای لیگ برتــری گره خــورده اســت؛ اما به
گفته مســئول کمیته مســابقات ســازمان لیگ ،هنــوز هیچ تیمی
استانداردسازی و تجیهز نهایی ورزشــگاه خود را برای آغاز
مســابقات به طور رسمی به ســازمان لیگ اعالم
نکرده است تا همچنان زمان شروع این دوره
از رقابتها در هاله ای از ابهام قرار گرفته
باشد.
به دنبال ایجاد حواشــی گسترده
و ناامنی در لیگ ســال گذشته،
فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت
تا هر طور شده امنیت ورزشگاهها
را تامین کرده و تا این تصمیم را
به مرحله اجرا نرسانده ،از برگزاری
فصل جدیــد رقابتهای لیگ برتر
جلوگیری بــه عمــل آورد .از این رو
مهدی تاج ،رییس فدراســیون فوتبال و
حیدر بهاروند ،رییس ســازمان لیگ فوتبال
ایــران در نامههای جداگانه بــه هیئتهای فوتبال
استانها ،خواستار برطرف کردن مشکالت موجود در این زمینه شدند
تا شرایط برای برگزاری مسابقات لیگ آمده شود؛ اما با وجود شروع ماه
مرداد هنوز هیچ تیمی از آمادگی استادیوم شخصی اش برای برگزاری
رقابت های لیگ خبر نداده است ،موضوعی که مسئول کمیته مسابقات
سازمان لیگ به آن اشاره کرده و گفته است که حتی اگر  5یا  6ورزشگاه

هم به سطح مورد نظر برسند ،اســتارت فصل جدید رقابت های لیگ
زده می شود.
فوالد شهر و نقش جهان ،استادیوم های ورزشی
استان اصفهان هستند که به گفته سعید
فتاحی فاصله چندانی تا رســیدن به
شــرایط نرمال بــرای برگــزاری

مســعود تابش با ابراز اینکه ورزشــگاه نقشجهان پتانسیل برگزاری
بازیهای ملی را نیز دارد ،می افزاید :باشــگاه سپاهان
اقدامات زیادی را در ورزشــگاه نقشجهان انجام
داده است؛ سه جاده برای دسترسی راحتتر
به ورزشگاه ایجادشــده؛ پارکینگهایی
را اضافــه کــرده و نیــم پلههــا را
نصبکردهایم .نصب چادرهای طبقه
دوم نزدیــک به  ۸۰تــا  ۹۰درصد
پیشــرفت داشــته و محوطههای
خاکی اطــراف ورزشــگاه در حال
آسفالت شدن است.
سخنگوی باشــگاه ذوب آهن هم از
برطرف کردن مشــکالت اســتادیوم
فوالدشــهر تا قبل از شروع مسابقات لیگ
خبر می دهد و می گوید:ورزشــگاه فوالدشهر
مشــکالتی جزئی دارد و ایراداتی از ما گرفته شــده
که مطمئن باشید تا قبل از شروع بازی های لیگ برتر ،بر طرف
خواهند شد .در این مرحله از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ،بازی رفت
و برگشت را در خارج از خانه خواهیم داشت ؛ پس مشکلی در بازی ۱۴
مرداد برای ما ایجاد نخواهد شد.
احمد جمشیدی با اشــاره به اینکه بازی های آتی ذوب آهن در لیگ
قهرمانان خارج از خانه برگزار می شود ،ادامه می دهد :در صورت صعود
تیم فوتبال ذوب آهن به مرحله باالتر لیگ قهرمانان آســیا ،با یکی از
تیم های االهلی یا الهالل عربستان روبهرو میشویم که باید در خارج
از کشور به مصاف این تیم ها برویم .در حال انجام عملیات اجرایی در
ضلع جنوبی هستیم و باالی  ۶۰تا  ۷۰درصد پیشرفت در این قسمت
داشته ایم.

رقابتهای لیگ نداشــته و می توانند
در مدت زمان کوتاهــی آماده میزبانی از
مسابقات لیگ شوند.
مدیرعامل باشگاه ســپاهان نیز از برطرف شدن
ایرادات جزئی نقش جهان در روزهای آینده خبر می دهد
و می گوید :ورزشگاه نقشجهان هیچ مشکلی ندارد،خیلی از مشکالت
نقشجهان برطرف شده است ،مشکالت اندکی در رابطه با میکسدزون،
گیتهای الکترونیکی ،فروش اینترنتی بلیت و شمارهگذاری صندلیها
باقیمانده است که در حال تالش برای برطرف کردن این مسائل جزئی
هستیم.

رتبه  23جهان در انتظار ایران و ویلموتس

کی روش باالخره به اردوی سپاهان پیوست

تیمملی فوتبال ایران که اخیرا مارک ویلموتس را بهعنوان ســرمربی روی نیمکت خود داشته ،در دیداری
تدارکاتی مقابل تیمملی سوریه به برتری دســت پیدا کرد و پس از آن نیز در سئول به نتیجه تساوی مقابل
تیمملی کرهجنوبی رسید تا به این واسطه تا رده بیســتم جهان خود را باال بکشد .بعد از برگزاری رقابتهای
کوپا آمهریکا که با قهرمانی برزیل به پایان رسید ،جام طالیی کونکاکاف که با قهرمانی مکزیک و رقابتهای
جامملتهای آفریقا که با قهرمانی الجزایر تمام شــد ،رنکینگ بعدی ،دستخوش تغییرات جدی شده که بر
مبنای نتایج بهدست آمده ،تیمملی ایران قطعا در آن سقوط خواهد کرد .درحالحاضر و با پایان رقابتهای
کوپا و جام طالیی ،کشورمان که در دوره جدید فیفا برای اعالم رنکینگ دیداری را برگزار نکرد با  1518امتیاز
و با سه پله سقوط در رده  23جهان قرار خواهد گرفت.

کی روش استنلی ستاره برزیلی سپاهانیها ســرانجام بعد از هفتهها گمانه زنی و رقم خوردن شایعات
فراوان ،قرارداد خود را برای دو فصل با اصفهانیها تمدید کرد تا یکــی از دغدغههای بزرگ کادر فنی و
طرفداران این تیم محبوب نصف جهان برطرف شــود .کی روش که در تمام هفتههای گذشته در برزیل
کنار خانواده و همسرش قرار داشت ،دو روز بعد از تولد فرزندش خود را به اردوی سپاهان در ترکیه رساند
تا تمرینات برای رســیدن به فرم مطلوب تا قبل از آغاز لیگ نوزدهم را آغاز کند .نکته جالب اینکه ورود
ستاره برزیلی به محل اقامت سپاهانیها با اســتقبال گرم و خندان امیر قلعه نویی و سایر ستارههای این
تیم همراه شد تا کی روش که به تازگی طعم پدر شدن را چشیده بود با تبریک سرمربی و رفقایش روبهرو
شود.

اوساگونا راهی کره جنوبی شد

کریستین اوســاگونا مهاجم فصل گذشته ذوب آهن به تیم ججو
یونایتد در لیگ کره جنوبی پیوست .این مهاجم  29ساله به دلیل
عدم توافق مالی با باشــگاه ذوبآهن از این تیم جدا شد .گفتنی
است این مهاجم که در فصل گذشــته بازیهای خوبی را در تیم
ذوب آهن به نمایش گذاشــته بود ،برای فصل جدید از مسئوالن
این باشگاه مبلغ  400هزار دالر خواسته بود.
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فرهنگها متفاوت است ،نمیتوان همه را راضی کرد
در همان روزهای نخست برگزاری مســابقات وزنهبرداری قهرمانی بانوان کشور بود که انتقادها از نحوه
میزبانی هیئت وزنهبرداری استان اصفهان به گوش رسید .صحبتهایی که از نبود آب و برق در خوابگاه
محل اسکان ورزشکاران آن هم در روزهای گرم تابستان اصفهان خبر میداد .نبود آب ،حتی باعث شده
بود که برای استفاده از سرویسهای بهداشــتی از بطریهای آب معدنی استفاده شود؛ همچنین گفته
میشد تعداد نفرات اسکانداده شده در هر اتاق بسیار زیاد است و غذا نیز برای ورزشکاران آن هم در رشته
وزنهبرداری به مقدار کافی نیست و از همین رو بانوان وزنهبردار با مشکالتی رو به رو هستند .در تمام زمان
برگزاری این مسابقات و شور و هیجانی که در وزنهبرداری بانوان اصفهان به راه افتاده بود ،همه انتقادات
به رییس هیئت وزنهبرداری استان اصفهان برمیگشت؛ حمیدرضا فدوی در واکنشها به این انتقادات
گفت :میزبانی از مسابقات کشوری وزنهبرداری بانوان با حضور این تعداد شرکتکننده در کشور بیسابقه
بوده است ،حدود  300نفر از  27استان در اصفهان حضور پیدا کردند .وی با بیان اینکه  3خوابگاه در سرای
ورزشکاران ،سالن کشتی تجدد و خیابان باهنر داشتیم ،گفت :در روز اول و در یکی از خوابگاهها مشکل
افت فشار آب داشتیم؛ همه مهمانان میخواستند در اوج مصرف آب در تابستان همزمان حمام کنند که
سبب افت فشار و تخلیه مخازن آب شده بود .فدوی در ادامه عنوان داشت :همچنین به دلیل مصرف زیاد
برق ،حدود  2ساعت بامشکل پریدن کنتور برق مواجه بودیم و برخی نارضایتیها را به دنبال داشت؛ البته
خیلی زود مسئوالن مربوط حضور پیدا کردند و وضعیت به حالت ایدهآل بازگشت و تا روز آخر کمبود آب
و قطعی برق نداشتیم.وی با اشاره به اینکه قطعا به این میزبانی نمره  100نمیدهم ،خاطرنشان کرد :جای
پیشرفت زیادی داریم ،نفس میزبانی چیزی جز دردسر و زحمت برای استان میزبان ندارد و استانها از
برگزاری مسابقات طفره میروند؛ هرکاری انجام دهید با توجه به تعدد استانها و فرهنگ و رسوم و آداب
متفاوت نمیتوان نظر همه را جلب کرد.
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پس از تخلف فرزاد جعفری ،بازیکن تیم فوالد خوزستان در مسابقهای
که  22فروردین برگزار شــده بود ،کمیته انضباطی این بازیکن را به
پرداخت 10میلیون ریال جریمه نقدی و  3جلســه از همراهی تیم
خود محروم کرد .وی پس از پرداخت جریمه و گذراندن یک جلسه
محرومیت خود ،از کمیته انضباطی درخواست بخشش کردکه این
کمیته پس از بررسی محرومیتش را به حالت تعلیق در آورد.
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عکس روز

واکنش رییس هیئت وزنهبرداری به انتقادات از میزبانی اصفهان:

zayanderoud8108@gmail.com

محرومیت بازیکن فوالد تعلیق شد

صعود تابستانی به «سبالن»

سبالن یا ساواالن ،ســومین کوه مرتفع ایران ،ساالنه در ایام تابســتان پذیرای بسیاری از
کوهنوردان و صخره نوردان از نقاط مختلف کشور است.
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بازگشت کرار به ایران
با سپاهان؟
مدیرعامل ســپاهان در مورد مصاحبه جاســم
کرار مبنی بر داشــتن پیشــنهاد از ســپاهان
گفت :من قصد ندارم نــام بازیکنی را ببرم ولی
حاال این بازیکن مصاحبــه کرده و اینطور گفته
اســت .باید بگویم پیش از این مذاکراتی با وی
داشــتیم ولی در حال حاضر هیچ چیز در مورد
او مشخص نیست و کادرفنی باید تصمیم نهایی
را بگیرد .مذاکره بــا او مدتی قبل بوده و مربوط
به االن نیست ولی کامال هم منتفی نشده است.
مســعود تابش در مورد مذاکره با شایان مصلح
هم گفت :بازهم میگویم قصد ندارم از بازیکنی
نام ببرم و با هرکس توافق کنیم ،نام آن را اعالم
میکنیم و این بازیکن را هم نه تایید میکنم و نه
تکذیب.

تکذیب ماهینی؛

کدام خروج از لیست
پرسپولیس؟
در جریان بازی تدارکاتی تیمهای پرسپولیس
و نیروهای زمینی ،حســین ماهینــی از ناحیه
زانو دچار درد شد و این مســئله ،تعویض او در
این بازی دوســتانه را در پی داشــت .ماهینی
بعد از ایــن مصدومیت ،همراه با پرســپولیس
به اردوی ترکیه رفت؛ اما در اواســط اردو برای
پیگیری مصدومیتــش به تهران برگشــت تا
اقدامات پزشکی را در تهران انجام دهد .ماهینی
پس از بازگشت به تهران زیرنظر دکتر کیهانی
اقدامات درمانی خود را انجــام داد و این روزها
تمرینات خود را زیر نظر پزشکان برگزار میکند.
ماهینی اما مشــکل جدی نــدارد و طبق نظر
پزشکان از  2هفته دیگر میتواند تمرینات خود
را با پرسپولیس آغاز کند .این بازیکن همچنین
میتواند از حدود  25روز دیگر برای پرسپولیس
به میدان برود و با این شــرایط به نظر میرسد
ماهینی مشــکلی برای همراهی سرخپوشــان
نخواهد داشــت .حســین ماهینی این خبر را
تایید کرد.

منهای فوتبال

درخشش ووشوکار اصفهانی
در مسابقات جهانی
مهدی حیدری در مســابقات ووشو قهرمانی
جهان ،قهرمان شد .وی به عنوان تنها نماینده
استان در مســابقات بینالمللی ووشو سنتی
آلمان بــا غلبه بر حریفان خود ،نشــان طالی
این رقابتها را بر گردن آویخت .این مسابقات
با حضور  200ورزشــکار از  20کشور دنیا در
فرانکفورت آلمان برگزار شــد .مهدی حیدری
ســال گذشــته نیز در بخش تالو فرم جی هو
جیه (فرم زنجیر) بر سکوی سوم مسابقات آزاد
ووشو شهر امی شن چین ایستاده بود.

مسابقات پومسه بانوان کشور؛

اصفهان برای سومین سال
متوالی قهرمان شد
چهاردهمین دوره مســابقات پومسه قهرمانی
بانوان کشــور که از روز شــنبه  29تیرماه و با
حضور  323پومســهرو به میزبانی اصفهان در
مجموعه ورزشــی کوثر آغاز شــده بود ،عصر
یکشــنبه با قهرمانــی تیم اصفهان بــه پایان
رســید .این رقابتها روز یکشــنبه در بخش
تیمی پیگیری شــد و در مجموع بخش تیمی
و انفرادی تیم اصفهان با کســب  7مدال طال،
 2نقره 3 ،برنز و  74امتیاز قهرمان شــد ،تیم
البرز با  4مــدال طال ،یک نقــره 4 ،برنز و 52
امتیاز بر ســکوی نایبقهرمانی ایستاد و تیم
تهران بــا  5مدال نقره 4 ،برنــز و  35امتیاز به
مقام ســوم رســید .تیمهای اصفهان «ب»،
زنجان ،خوزستان ،کرمان ،مازندران ،همدان و
فارس نیز به ترتیب در رده چهارم تا دهم قرار
گرفتند .پومسهروهایی از استانهای آذربایجان
شرقی ،اصفهان ( 2تیم) ،البرز ،بوشهر ،تهران،
چهارمحــال و بختیــاری ،خراســان جنوبی،
خراسان رضوی ،خوزســتان ،زنجان ،سمنان،
سیســتان و بلوچســتان ،فارس ،قزوین ،قم،
کردستان ،کرمان ،گلســتان ،گیالن ،لرستان،
مازندران ،مرکزی ،همــدان و یزد در این دوره
از مسابقات شرکت کرده بودند .گفتنی است،
این رقابتها روزهای پنجشــنبه و جمعه نیز
در بخش مردان برگزار شد که با قهرمانی تیم
اصفهان به پایان رسید.
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معاون شهرسازی و معماری شهردار مطرح کرد:

چهره ها
مدیر کل میراث فرهنگی استان خبر داد:

نصب آجرهای لعابدار گنبد
مسجد شیخ لطفا ...آغاز شد

مدیــرکل میرا ثفرهنگی،صنایعدســتی و
گردشگری اصفهان از آغاز نصب آجرهای لعابدار
دو ترک (بخش) از گنبد مســجد شــیخ لطفا...
اصفهــان و اتمام عملیــات مرمت و زیرســازی
کاشیهای این بخش از گنبد خبر داد .فریدون ا...
یاری مدیر کل میراثفرهنگی این استان با اعالم
این مطلــب اظهار کرد :با توجه بــه آغاز عملیات
مرمت گنبــد این مســجد تاریخی از تابســتان
ســال  ،۱۳۹۷هم اکنون عملیات مرمت دو ترک
(بخش) از مجمــوع  ۸ترک این گنبــد به اتمام
رسیده و مرمتگران در حال حاضر در حال چینش
و تنظیم کاشــیها (آجرهای لعــابدار) تزئینی
ســطح گنبد روی قالب گنبد هســتند تا پس از
تنظیم نهایی ،این کاشــیها مجــدد روی گنبد
نصب شــوند .وی ادامه داد :هر ترک گنبد ،دارای
 ۲۴هزار قطعه کاشــی (آجر لعابدار) اســت ،لذا
در این مرحلــه مرمتگران در حال آماده ســازی
 ۴۸هزار قطعه کاشــی جهت نصــب روی گنبد
هستند.
مدیر کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهان
خاطرنشــان کرد :برآوردهای کارشناسان دفتر
فنی اداره کل میراث فرهنگی استان ،حاکی است
برای مرمت هر ترک از گنبد این مسجد تاریخی،
اعتباری بالغ بر  ۳میلیــارد و  ۳۰۰میلیون ریال
نیاز است.

عضو شورای شهر:

خصوصیسازی اتوبوسرانی به
شرط نظارت شدید مناسب است
رییس کمیسیون عمران ،معماری و شهرسازی
شورای شــهر اصفهان اظهارکرد :موضوع حمل
ونقل عمومی ،یک مســیر دوطرفه است؛ زیرا از
یک سو استقبال مردم باعث ایجاد شرایط فشار
بر شرکت واحد و شهرداری و از سوی دیگر کیفی
ســازی اتوبوســرانی ،باعث حضور بیشتر مردم
میشود.
شــیرین طغیانی افــزود :در بســتر حمل ونقل
فرهنگسازی ،درســت بودن مسیرها و کیفیت
ســامانهها ،میتواند مردم را به اســتفاده هرچه
بیشتر از اتوبوس ترغیب کند.
رییس کمیسیون عمران ،معماری و شهرسازی
شــورای شــهر اصفهان با بیان اینکه در فضای
فرهنگی جامعه ما ،داشــتن خودروی شخصی
به یک ارزش تبدیل شــده است ،تصریح کرد :به
همین دلیل حتی اگر تعــداد اتوبوسها افزایش
پیدا کند ،عــدهای باز هم ترجیــح میدهند که
سفرهای درون شهری خود را با خودروی شخصی
انجام دهند .وی خاطرنشان کرد :درصد زیادی از
بودجه سال جاری شهرداری اصفهان ،به بخش
حمل و نقل عمومی اختصاص یافته است ،در این
دوره مدیریت شهری ،هزینههای اتوبوسرانی تا
چهار برابر به شــدت افزایش پیدا کرده و شرایط
خوبی را پشــت ســر نمیگذارد .وی با اشاره به
خصوصی سازی ناوگان حمل و نقل اتوبوسرانی
شهر اصفهان ،گفت :خصوصیســازی به شرط
نظارت بسیار شــدید و حتی بی رحمانه به نفع
مردم ،میتواند شرایط خوبی را برای شرکت واحد
اتوبوسرانی رقم بزند.

مدیریت یکپارچه منابع آبی ،راهکاری برای توسعه پایدار شهری
راستا جلسه تخصصی برنامه جامع شهر اصفهان با موضوع «آب»
و با تاکید بر شناسایی مســائل و مشکالت مربوط به آن در توسعه
شهری از دیدگاه ســهمداران مختلف مرتبط با این حوزه برگزار
شــد .معاون شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان ،خاطرنشان
کرد :در این جلسه ،مســائل و مشــکالت مربوط به حوزه آب در
ارتباط با توسعه شهری از وجوه مختلف مورد بحث و بررسی قرار

معاون شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان اظهار کرد :با توجه
به اهمیت مشــارکت بخش عمومی ،خصوصی و جامعه مدنی در
فرآیند تهیه برنامه جامع شــهر اصفهان با رویکرد نوین ،جلسات
تخصصی مختلف در زمینه موضوعات شــهری گوناگون همچون
گردشگری ،حمل و نقل ،بازرگانی و کشاورزی در دستور کار قرار
گرفته و در حال برگزاری است .سید احمد حسینینیا افزود :در این

مجسمه «سلمان فارسی» در ورودی شرق اصفهان نصب میشود
نرگس طلوعی
رییس ســازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان از
پایان ساخت مجسمه ســلمان فارسی و نصب آن
در میدان اصلی منطقه  15در آینده نزدیک خبرداد
تا دیار گنبدهای فیــروزهای مزین به نمادی از یار
صدیق رسول اکرم (ص) شــود؛ همان که پیامبر
مهربانی درباره او فرمودند :سلمان منا اهل بیت.
شهر مجسمهها
اصفهان ،جزو معدود شــهرهایی در ایران است که
در آن به نصب مجسمههای زیبا ،بهای زیادی داده
میشود و کمتر میدانی در شهر را میتوان دید که
از این مجســمهها خالی باشــد ،مجسمههایی که
ساخت دست اســتادان مجرب مجسمه سازی در
ایران و اصفهان است و در چند سال گذشته به طور
ویژه به شخصیتهای برجسته این دیار اختصاص
داده شدهاند .شخصیتهایی که مظهر رشادتها،
ایثارگریها و حق طلبیها و کار و تالش گسترده در
عرصههای مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،مذهبی و
سیاسی بود و چهرههای ماندگار شهر نام گرفتهاند.
رییس ســازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان،
تاثیر گســترده نصب این مجســمهها در انتقال
مفاهیم ارزش جامعه را از دالیل اصلی اهتمام این
سازمان به نصب تندیس ،سردیس و المان شهری
مرتبط با اسطورههای اصفهان میداند و میگوید:
سازمان زیباسازی شهرداری در راستای اهداف و
سیاســتگذاریهای خود نصب مجسمه سلمان
فارسی در میدان اصلی منطقه  15به عنوان ورودی

شرق شهر اصفهان را در دستور کار قرارداده است.
عرصههای شهری ،محل برخورد روز افزون
فرهنگی اجتماعی شــهروندان است
حســن موذنی با اشــاره به اینکه مجسمه سلمان
فارسی توسط استاد نعمت اللهی به پایان رسیده،
میافزاید :این مجسمه از جنس برنز بوده و دارای
شش متر ارتفاع با پایه اســت که در میدان اصلی
منطقه  ۱۵نصب میشــود .وی ادامه داد :مجسمه
سلمان فارسی از هرگونه مشکلی به لحاظ اقلیمی
در امان خواهد بود؛ زیرا متریالهای استفاده شده
در ساخت آن ،بسیار مرغوب است.

مدیر منطقه  ۱۴شهرداری اصفهان خبر داد:

رییس سازمان زیباســازی شهرداری در خصوص
چگونگــی امــور کارشناســی و تصویــب نصب
مجسمهها در سطح شــــهر میگوید :امور مربوط
به نیــــازسنجی ،مطالعات ،پژوهش ،بررســــی
اولیه و جانمایی این مجسمهها در کمیته زیباسازی
متشکل از معاونین وتعدادی ازمدیــران حوزههای
مختلف شــهرداری ،انجام میشــود وپــس از آن
درشــورای عالی زیباسازی متشــــکل از اعضای
شورای اســامی شــهر اصفهان از دو کمیسیون
فرهنگی و عمرانی ،مجســمههای تصویب شــده،
جهت ســاخت و نصب سفارش داده میشود .وی

عرصههای شــهری را مخصوصا در کالن شهرها،
محل حضور و برخورد روز افزون فرهنگی اجتماعی
شــهروندان میداند و میگوید :قبل و بعد از انقالب
اسالمی و تا پایان دفاع مقدس به ایجاد ،گسترش
و غنا بخشیدن به فضاهای شهری به طور شایسته
پرداخته نشده بود؛ اما طی سالهای اخیر ،ر سیدگی
به امور فرهنگی و زیبا سازی شهرها و اهمیت دادن
به نیازهــای روحی-روانی شــهروندان در برنامه
کالنشهرها جایگاه ویژهای پیداکرده است.
مجسمههای کاوه آهنگر ،زاون قوکاسیان ،غالمرضا
تختی و سردیسهای شهید حسین خرازی و شهید
حسن غازی سال گذشته توسط سازمان زیباسازی
شهرداری در نقاط مختلف شهر نصب شد.
صحابی مشهور پیامبر (ص)
سلمان فارسی ،صحابی مشــهور پیامبر (ص) و از
یاران امام علی (ع) بوده اســت .وی از یاران مورد
عالقه پیامبر (ص) بوده؛ تا آنجا که حضرت محمد
(ص) ،در وصف او گفته اند :سلمان از ماست .او در
غزوههای پیامبر ،حضور داشت و ماجرای پیشنهاد
وی برای کندن خندق در نبرد احزاب که به شکست
مشــرکان انجامید ،مشهور است .ســلمان پس از
رحلت پیامبر (ص) ،در شمار یاران علی بن ابیطالب
(ع) قرار گرفت .با ماجرای سقیفه مخالف بود؛ اما با
اجازه امیرالمومنین ،با صاحبان ســقیفه همکاری
کرد .در زمان حکومت خلیفه دوم ،حاکم مدائن شد.
بنابر برخی از روایات ،سلمان ،ایرانی و زرتشتی بوده
و در منطقهای به نام جی زندگی میکرده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

بهره برداری از پروژه تقاطع غیر هم سطح اردستانی در بهمن ماه

تجهیز شهرداریها و بانکها به مخازن ذخیرهسازی پسماند خشک

مدیر منطقه  ۱۴شهرداری اصفهان گفت :از ابتدای سالجاری منطقه  ۱۴به یک کارگاه عمرانی تبدیل شده
و در ماههای آینده با افتتاح پروژههای عمرانی متعدد ،توســعه و آبادانی در این منطقه گسترش پیدا خواهد
کرد .علی شمسی با اشاره به پروژههای عمرانی در دســت اجرای منطقه  ،۱۴اظهار کرد :نخستین پروژه این
کارگاههای عمرانی احداث خیابان منتظرالمهدی اســت که تا شهریورماه ســال جاری افتتاح و در اختیار
شهروندان قرار میگیرد .وی با بیان اینکه ورزشگاههای «ســهراب» و «رستم» پروژههای فرهنگی ورزشی
منطقه  ۱۴شهرداری اصفهان است که تا آذرماه امسال در اختیار شهروندان قرار میگیرد ،افزود :ادامه خیابان
فرزانگان و اتصال آن به رینگ چهارم همچنین پروژه تقاطع غیرهمسطح اردستانی از پروژههایی است که تا
بهمن ماه امسال در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
مدیر منطقه  ۱۴شهرداری اصفهان با اشاره به احداث ســومین میدان بزرگ شهری اصفهان در این منطقه،
تصریح کرد :ایجاد این میدان ،یکی از مباحث مهم دولت در حوزه بازآفرینی شهری است؛ در سومین میدان
شهری اصفهان توجه به کمبود سرانههای فرهنگی ،آموزشی ،بهداشتی ،درمانی و هتل مورد نیاز در مجاورت
حرم حضرت زینب مورد توجه قرار گرفته است .وی با بیان اینکه چهار هکتار از سومین میدان شهری اصفهان
در اختیار اوقاف قرار دارد ،ادامه داد :ســفت کاری احداث بقعه که به اتمام رســیده و چند شبســتان و یک
پارکینگ در حال احداث برعهده اوقاف اســت و هیچ ریالی از عوارض شهری مردم منطقه  ،۱۴شهر اصفهان
همچنین حسابهای ارزش افزودهای که به شهرداری ارائه میشود در این محدوده هزینه نخواهد شد و تمام
هزینهها توسط اداره اوقاف و خیران تامین میشود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان اظهار کرد :به منظور ترویج فرهنگ تفکیک از مبدأ
پسماندهای خشک در مجموعههای اداری ،ساختمانهای مدیریت شهری و بانکهای سطح شهر ،اقدام به
توزیع سبدهای فلزی و مخازن کارتن پالست ویژه ذخیرهسازی پسماندهای خشک کردهایم .علی دهنوی افزود:
به این منظور ،اطالعات مربوط به مساحت و میزان نیاز ساختمانهای شهرداریهای مناطق  ۱۵گانه اصفهان،
معاونتهای خدمات شهری و بانکها ،استخراج و برنامه تحویل تجهیزات تفکیک پسماندهای خشک به آنها
آغاز شده است .مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به جزئیات این طرح ،تصریح کرد:
سبدهای فلزی با گنجایش  ۱۲۰لیتر و مخازن کارتن پالست با گنجایش  ۴۰لیتر ،به منظور ذخیرهسازی پسماند
خشک در بانکها و ساختمانهای مدیریت شهری در حال توزیع است و عالوه بر آن وضعیت ادارات دیگر مانند
اداره کل حفاظت محیط زیست نیز به منظور تجهیز ،در مرحله بررســی است و به زودی تجهیزات مورد نیاز
تحویل آنها میشود .وی ادامه داد :با برنامهریزیهای صورت گرفته ،به زودی تمام ادارات و دستگاههای دولتی از
نظر برخورداری از تجهیزات تفکیک از مبدأ ،پایش شده و در صورت نیاز در اسرع وقت ،نسبت به تحویل مخازن
به آنها اقدام میشود .دهنوی با اشاره به اهداف اجرای گسترده طرح تجهیز ساختمانهای شهرداری و بانکها به
مخازن ذخیرهسازی پسماند خشک ،اظهار کرد :به منظور جلب مشارکت اشخاص شاغل در بخشهای مختلف
و ساماندهی پسماندهای خشک مراکز اداری و با هدف ارتقای سطح نگرش و تغییر رفتار در مواجهه با مسائل
مربوط به مدیریت پسماند ،این زیرساختها در اختیار دستگاههای دولتی و ادارات قرار میگیرد تا بتوان میزان
همکاری این افراد را در زمینه جداسازی پسماندها افزایش داد.

رییس اداره تفریح سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری خبر داد:

پارکهای نصف جهان ،میزبان«بفرمایید بازی»

انتخاب سرمایه گذار

شهرداری کوشک با استناد به مجوز مورخ  1398/02/30هیات عالی سرمایه گذاری و مصوبه شماره /97/31ش مورخ  1398/04/06شورای محترم اسالمی شهر
کوشک در نظر دارد پروژه ساخت ،اجاره ،بهره برداری و انتقال تابلوهای تبلیغاتی  12*6را به صورت  B.O.L.Tبه سرمایه گذار واجد شرایط طبق مشخصات
خصوصی اعالم شده در شرایط فراخوان واگذار نماید.
لذا متقاضیان می توانند اسناد و مدارک پروژه را همه روزه در وقت اداری از تاریخ درج آگهی در روزنامه تا روز شنبه مورخ  1398/05/12از واحد امور مالی شهرداری
کوشک واقع در شهر کوشک بلوار امام(ره) به شماره تماس  031-33562410دریافت نمایند.
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهرداری:
از تاریخ درج نوبت دوم آگهی در روزنامه تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1398/05/13
 به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.زمان و محل تشکیل هیات عالی سرمایه گذاری جهت بازگشائی پیشنهادات:
رأس ساعت  15روز دوشنبه مورخ  1398/05/14در محل شهرداری کوشک
 شهرداری در رد یا قبول پیشنهادهای رسیده مختار استردیف

نام پروژه

آدرس محل پروژه

مشخصات تابلوها
 /ابعاد /تعداد

طول دوره
مشارکت پایه

پایه اجاره بهاء
ماهیانه (ریال)

نوع
مشارکت

1

ساخت ،اجاره ،بهره برداری
و انتقال تابلوهای تبلیغاتی

بلوار الغدیر (جاده اصفهان
نجفآباد) محدوده شهر کوشک

 2عدد تابلو به ابعاد 6*12
به صورت دو طرفه

 39ماه

17/280/000

B.O.L.T

 -به ازاء هر سال افزایش معادل  15درصد به قیمت اجاره بها اضافه می گردد.
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گرفت و بر لزوم رفع مسائلی همچون تعارض بین سازمانی ،تداخل
مسئولیتها و نبود نظارتهای قانونی ،پایین بودن راندمان مصرف
آب در کشاورزی ،مکانیزه نبودن کشاورزی ،الگوی نامناسب کشت،
استفاده کافی نکردن از پساب و بازچرخانی ،قیمتگذاری نامناسب
آب همچنین رفع پیامدهای زیست محیطی و بیماریهای ناشی
از قطع حقابههای محیط زیستی تاکید شد.

در آیندهای نزدیک؛

آگهی فراخوان عمومی

نوبت دوم
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رییــس اداره تفریح ســازمان فرهنگی اجتماعی
و ورزشــی شــهرداری اصفهان از برگزاری برنامه
«بفرمایید بازی» در دو فاز حاشــیه
زاینــده رود و پار کهــای ســطح
شــهراصفهان تا یکم شهریورماه خبر
داد .نفیسه گل شیرازی ،رییس اداره
تفریح ســازمان فرهنگــی اجتماعی
و ورزشــی شــهرداری اصفهــان
گفت :مهمتریــن رکن ویــژه برنامه
« بفرمایید بــازی» آموزش بازیهای
فکری به خانوادههاســت که آنها را به
انجام آن بازی در همان زمان تشــویق میکنند.
او با اشــاره به اینکه «بفرمایید بازی» هر شــب از
ســاعت  ۱۷تا  ۲۲در دو فاز حاشــیه زاینده رود
و پارکهای بزرگ ســطح شــهر اصفهان برگزار
میشــود ،افزود :ایــن برنامه ،یکــی از مجموعه
بازیهای اداره تفریح سازمان فرهنگی اجتماعی
و ورزشی شــهرداری اصفهان ویژه تابستان است
و تا یکم شــهریورماه نیز ادامــه دارد .رییس اداره
تفریح ســازمان فرهنگــی اجتماعی و ورزشــی

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

شهرداری اصفهان ادامه داد :در «بفرمایید بازی»،
گروه بازی یادشــده تعداد  ۲۰کوله پشتی همراه

دارند که ایــن کولههــا را در فاز اول به حاشــیه
زاینده رود و در فاز دوم به پارکهای بزرگ شــهر
حمل میکنند و به هریک از خانوادههایی که روی
حصیر نشستهاند ،یک کوله داده و بازیهای فکری
موجود در کولهها را به آنها آموزش میدهند ،سپس
خانوادهها یک ساعت فرصت دارند تا بازی کنند.
بعد از زمان یک ساعت ،کوله پشتیهای محتوی
بازیها به خانواده دیگری داده میشود و این برنامه
ادامه پیدا میکند.

zayanderoud8108@gmail.com
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برگزاری نخستین دوره
تخصصی طنز نویسی در اصفهان
مدیر دفتر طنز حوزه هنری استان اصفهان اظهار
داشت :نخستین دوره تخصصی طنز نویسی توسط
حوزه هنری اصفهان با هدف ارتقای سطح آثار طنز
اصفهان در دو سطح مقدماتی و پیشرفته و هر دوره
در  ۱۰جلسه برگزار میشود .محمد پور رشیدی
افزود :در این دوره ســرفصلهایی مانند آشنایی
با انواع طنز ،ســوژه یابی طنز ،تکنیکهای اصلی
طنز نویســی ،قالبهــای رایج طنز نویســی،
طنزنویســی مطبوعاتی و غیر مطبوعاتی مطرح
میشود و به عالقه مندان چگونگی نوشتن طنز
آموزش داده خواهد شــد .مدیر دفتر طنز حوزه
هنری استان اصفهان از برگزاری و آغاز کالسهای
آموزش طنزنویسی در مرکز آموزش حوزه هنری
استان اصفهان خبر داد و ابراز داشت :این کالسها
زیر نظر دفتر طنز اصفهان برای دوره تابســتان
برگزار میشــود و عالقه مندان بــرای حضور در
این دورهها میتوانند به مجتمع فرهنگی هنری
سوره واقع در خیابان آمادگاه مراجعه کنند .وی
به برگزاری صد و سی و پنجمین حلقه طنز نصف
جهان اشاره و تاکید کرد :حلقه طنز نصف جهان
عنوان نشســتهای ماهانه طنزپردازان اصفهان
است که چهارشنبه اول هر ماه در خانه هنرمندان
اصفهان برگزار میشود .پور رشیدی اضافه کرد:
در این نشســتها اعضای دفتر طنز حوزه هنری
اصفهان به ارائه تازهترین آثار خود میپردازند که
شامل شعر طنز ،نثر طنز و استندآپ کمدی است.
:این نشست ساعت پنج بعداز ظهر روز چهارشنبه
دوم مــرداد در خانه هنرمنــدان اصفهان برگزار
میشود و ورود برای عموم مردم نیز آزاد است.

گالری گردی هنرمندان
اصفهانی در تابستان
نگارخانههای اصفهان با برپایی پنج نمایشــگاه
میزبان عالقه مندان هنرهای تجســمی اســت.
معاون امور هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت :هم اکنون
نمایشگاه گروهی با عنوان بررسی نقاشی اصفهان
تا دوم مــرداد در نگارخانه دیــدار اصفهان برپا
شده اســت .محمد علی جعفری از دایر بودن دو
نمایشگاه نقاشــی گروهی و انفردای آرزو مؤدی
در گالری نگانه نو و کوثر اصفهان خبر داد و افزود:
نمایشگاه انفرادی سیما شاهمرادی نیز تا  ۷مرداد
در نگارخانه تام در انتظار بازدیــد عالقه مندان
هنرهای تجسمی است .وی به نمایش مجموعه
آثار علی محبوبی تا  11مــرداد در نگارخانه گذار
اصفهان نیز اشــاره کرد و ادامه داد :هنر دوستان
نصف جهان میتوانند از  4تا  17مرداد نیز از آثار
نقاشی حشــمت اله بهزادی در نگارخانه ماندانا
بازدید کنند.

خیرین از فعالیت جهادگران
اصفهانی مطلع میشوند
مسئول سازمان بسیج ســازندگی سپاه حضرت
صاحبالزمان (عج) استان اصفهان گفت :تصاویر
و ریز مشخصات منازلی که در سیل اخیر آسیب
دیدهاند در ســایت عمران اجتماعی به نشــانی
 omranejtemaei.irموجــود اســت و افراد
خیری که قصد کمک و امدادرسانی به این منازل
را دارند ،میتوانند با ورود به سایت مذکور تحت
عنوان مسجد محل خود مبالغ خود را واریز کنند.
احساناله رضاپور افزود :پس از درخواست خیرین
در سایت ،بسیج سازندگی و نواحی مختلف بسیج
ورود پیدا کرده و مراحل ساخت از طریق تصاویر
و فیلمها از ســایت عمران اجتماعــی بارگذاری
شده تا مردم عزیز و خیران محترم از روند تعمیر
و بازسازی منازل مطلع شــوند .مسئول سازمان
بسیج سازندگی سپاه حضرت صاحبالزمان (عج)
استان اصفهان به مشــکالت شهرستان پلدختر
اشــاره و بیان کرد :در بحث آواربرداری و پیکنی
منازل این شهر ،مشــکالتی وجود دارد و برخی
از مردم در پرداخت بالعوض و وامی که برای آنها
اختصاص یافته است ،دچار مشکل هستند50 .
میلیون تومــان وام و  12میلیون تومان بالعوض
برای مناطق شــهری و  40میلیون تومان وام و
 10میلیون بالعوض برای مناطق روســتایی در
نظر گرفته شده است .برخی از مردم در روستاها
که تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند در تامین
ضامن و بازپرداخت وامها دچار مشــکل هستند
و از مردم عزیز و خیر ایران اســامی درخواست
میکنیم تا با کمک به افراد آسیب دیده در سیل
در بازسازی منازل آسیب دیده مشارکت داشته
باشند تا با کمک این طرح و دولت یک منزل 60
متری در روستاها و  80متری در شهرها تا قبل از
ورود به فصل سرما تحویل خانوادههای سیلزده
کنیم .رضاپور درباره اعزام گروههای جهادی گفت:
سال گذشته  30هزار نفر در عرصههای فرهنگی،
بهداشتی ،اقتصادی ،اشتغالزایی و عمرانی وارد
میدان شدند و فعالیت چشمگیری انجام دادند و
روز به روز به انگیزه ما در راه خدمترسانی به مردم
کشور افزوده خواهد شد.

امام صادق علیه السالم:
مومنان برادرند و فرزندان يك پدر و مادرند.
هر گاه در يكى از آنان رگى [از درد] بزند،
ديگران نيز براى او بى خوابى مىكشند.

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)

سه شنبه  1مرداد  20 | 1398ذی القعده  1440شماره  8 | 2751صفحه قیمت 1000 :تومان
38

18

34

@zayanderoudonline No.2751 | July 23. 2019 |8 Pages

Society.Cultural Newspaper

14

Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

لباس عروسی از جنس پیتزا!

کشف ردپای  ۹۵۰هزار ساله انسان

به تازگی پوشیدن لباسهای نامتعارف ،مانند لباس فضانوردی ،آشپزی
و  ...در مراسمهای ازدواج مرسوم شده است؛ اما این بار یک زوج انگلیسی
قصد دارند با «تم» پیتزا ،میهمانان خود را غافلگیر کنند که برای اجرای این
کار از تشریفات عروسی «شیکاگو» کمک گرفتند .این لباس عروسی مانند
لباسهای عروسی مرســوم دارای دنباله طوالنی است که بر اساس پیتزا
پپرونی طراحی شده اســت .نکته جالب اینجاست حتی دسته گل عروس
نیز از مواد پیتزا بوده و کیک شش طبقهای از پیتزا نیز سفارش داده شده
بود تا مراسم را تکمیل کنند.

قدیمیترین ردپای انســانی انگلیس که متعلق به هزاران سال پیش است
و «مرد پیشــگام» نامیده میشود ،در ســاحل نورفلک کشف شد .براساس
آنچه که تخمین زده میشــود ،این ردپاها به بیش از  ۹۵۰هزار سال پیش
بازمیگردند؛ باستانشناسان میگویند این قدیمیترین ردپای انسانی است
که در اروپا کشف شده است .ردپاهای کشف شده در ساحل نورفلک به عنوان
« »Pioneer Manشناخته میشوند؛ سیمون لوئیس ،از دانشگاه Queen
 Maryمیگوید :ردپاهای کشف شده اطالعاتی از زندگی نخستین انسانها
در انگلیس در اختیار محققان میگذارند.

شهری متفاوت و زیبا که افسردگی میآورد!
نوردلینگن ،شهری در ایالت باوریای آلمان است که مدل شهرسازی آن با دیگر
شهرهای دنیا تفاوت دارد .این شهر زیبای قرون وسطی در دهانه شهاب سنگی
به عرض  ۲۵کیلومتر و عمق یک هزار و  ۵۰۰متری قرار دارد .این دهانه در حدود
14/5میلیون سال پیش پس از برخورد یک شهاب سنگ شکل گرفت .سالها
اعتقاد بر این بود که ساکنان وسط شهر دچار افســردگی میشوند که در سال
 ۱۹۶۰دو دانشمند به نامهای شــومیکر و چائو اثبات کردند ،افسردگی ناشی از
تاثیرات شهاب سنگ بوده است.

عکس روز
دوخط کتاب

حفر ههــای زندگیات
را نمیتوانی پر کنی
به ایــن باور رســید هام
که چیزی را نمیتوانی
جبــران کنــی و دوباره
بگــذاری
درســت
ســرجایش .حفرههای
زندگیات همیشــگی
هســتند .تــو بایــد در

اطرافــش رشــد کنی؛
مثل ریشــههای درخت
کــه از اطراف ســیمان
بیــرون میزننــد؛ بایــد
خــودت را از البــهالی
شیارها بیرون بکشی.
«دختری در قطار»
پائوال هاوکینز

اینستاگردی

رویداد هنری
«حافظه چوب»
در کرمان
این روزها محوطه پارک
ریاضیــات و کتابخانه
ملی شهر کویری کرمان
شاهد برگزاری رویداد
هنری «حافظه چوب»
اســت؛ رویدادی که در
آن درختان خشک شده
شــهر به یک اثر هنری
تبدیل میشوند.

وبگردی

«اسدا ...یکتا» عکس پسران واقعیاش را رو کرد
اسدا ...یکتا با انتشار این عکس نوشت:
#پسرام دســت گلهای بابا به ترتیب
سن وایســادن...اکبر یکتا ،احمد یکتا،
امیر یکتا ،محمد یکتا ...خدایا شکرت.
گفتنی است؛ در روزهای اخیر عکسی
از اســدا ...یکتا و دوستش منتشر شده
که به اشتباه پسرش معرفی شده است.

هدیه  40سالگی خانم مجری
راحله امینیان با انتشــار این عکس نوشت:
یک وقتهایی باید تو سکوت راه بری و فکر
کنی! فکر کنی به دفترچههای باز ذهن که
مدتهاست روی هم تلنبار شده اند و فقط
افکارت رو درگیر کرده و ازت انرژی گرفته؟!
فکر کنی به کارهایی که باید انجامش بدی
ولی هر روز به زمانی دیگر ،موکولش کردی
و فقط دل آشوب میشی وقتی یادت میوفته
کارت هنــوز ناتمام مونده! بلــه ،واقعا یک
وقتهایی باید تو سکوت خودت قدم بزنی
و تصمیمهای بزرگ بگیری! یک وقتهایی
باید تو سکوت راه بری و فکر کنی به اهدافت در زندگی...

درد دل کردن «ایرج نوذری» با پدر جانش
ایرج نوذری با انتشــار این عکس نوشت :ای پدر!
ای با دل من همنشین ،ای صمیمی!ای بر انگشتر
نگین ،ای پدر ای همدم تنهاییم آشــنایی با غم
تنهاییم ،ای طنین نام تو بر گــوش من ،ای پناه
گریه خاموش من ،همچو باران مهربان بر من ببار
ای که هستی مثل ابر نو بهار ،در صداقت برتر از
آیینهای در رفاقت بادهای بی کینهای،ای سپیدار
بلند و بی قرار ،میبرم نام تو را با افتخار هر چه دارم
از تو دارم ای پدر ! ای که هستی نور چشم و تاج
سر ،رحمت بارانی روشــن تبار ،مهربانی از تو مانده یادگار ،ای پدر! بوی شقایق میدهی
عاشقی را یاد عاشق میدهی با تو سبزم ،گل بهارم ،ای پدر هر چه دارم از تو دارم ای پدر!

حیوانات وحشی که در مکان های غیرمنتظره مشاهده شدند
گاهی اوقات حیوانات در مکان هایی دیده میشوند که نباید باشند .مثال به تازگی یک تمساح در تاالب پارک هامبولت شیکاگو پیدا شد و این
اولین بار نیست که یک حیوان وحشی بسیار دورتر از زیستگاه طبیعی خودش مشاهده میشود.
مشاهده و دستگیری تمساح یک و نیم متری در پارک هامبولت در شیکاگو :یک تمساح در پارک هامبولت پیدا شد که بعدها به
دام افتاد .مسئوالن پارک برای به دام انداختن این تمساح از چندین تله استفاده کردند .یکی از ساکنان پارک میگوید :مردم اغلب حیواناتی را
که دیگر نمیخواهند از آنها مراقبت کنند داخل تاالب می اندازند ،بنابراین شاید کسی که به صورت غیرقانونی از تمساح مراقبت میکرده ،آن را
در اینجا رها کرده است.
پنگوئنهای آبی کوچک در فروشگاه سوشی در ولینگتون ،نیوزیلند :این پنگوئنهای آبی کوچک چندین بار در یک فروشگاه سوشی
در نزدیکی ایستگاه قطار ولینگتون در نیوزیلند مشاهده شدند .ظاهرا گرمای گریل آشپزخانه آنها را جذب خود کرده بوده و به دنبال جایی برای
تخمگذاری بودهاند.
تمساح در طبقه دوم یک آپارتمان در ناپل ،فلوریدا :درست است که که تمســاحها بومی فلوریــدا هستند؛ اما در آپارتمان زندگی
نمیکنند! این تمساح یک و نیم متری در طبقه دوم یک مجتمع آپارتمانی در ناپل مشاهده شده و احتماالً از برکه پشت ساختمان آمده است.
خرس قطبی سرگردان در حومه سیبری و  ۴۸۰کیلومتری زیستگاهش :یک خرس قطبی سرگردان در حومه نوریلسک سیبری
مشاهده شد ،یعنی حدودا  ۴۸۰کیلومتر دورتر از ساحلی که معموال خرسهای قطبی زندگی میکنند؛ اما چطور به اینجا رسیده؟ یک احتمال
این است که خرسهای قطبی به دلیل ذوب شدن یخها مجبورند به مناطق دورتر سفر کنند تا غذا پیدا کنند.
شیرکوهی سرگردان در دیموین ،آیووا :یک شیر کوهی در مرکزشهر دیموین در ایالت آیووا مشاهده شد .جالب است بدانید این اولین
بار نیست که یک شیر کوهی اینجا دیده میشود.
مشاهده کانگورو روی پلی در ویسکانسین :در ماه ژوئن یک نفر با پلیس تماس گرفت و گزارش داد کانگورویی روی پل ویسکانسین
مشاهده کرده است .در نوامبر سال گذشته هم یک کانگورو با یک اتومبیل تصادف کرد و کشته شد.

خبر

کتاب
دلهرههای آخرین خاکریز
کتاب «دلهرههــای آخرین خاکریز» توســط محمد اصغرزاده،
نویسنده و پژوهشگر تاریخ شفاهی سبزوار به رشته تحریر درآمده
که به زندگی و خاطرات سردار شهید «محمدرضا شمسآبادی»
از شهدای شاخص جهاد سازندگی سبزوار میپردازد و به زودی
روانه بازار نشر میشود .پژوهش این اثر از سال  ۱۳۹۴با بیش از
 ۷۰ساعت مصاحبه با خانواده و همرزمان شهید درباره برهههای
مختلف زندگی شهید شمسآبادی آغاز شــده و با پایانیافتن
مراحل نهایی تدوین ،توســط انتشــارات راهیار وابسته به دفتر
مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اســامی منتشر میشود .ورود
شهید محمدرضا شمسآبادی به جهاد ســازندگی در سال ۶۰
و با فعالیت در اردوی چاه تلخ آغاز شــده کــه به خاطر عملکرد
موفق ،بهعنوان مسئول اردو معرفی میشــود .در ادامه بهعنوان
مسئول امور شورای روستاها معرفی و بعد از مدتی عضو شورای
مرکزی جهاد ســازندگی ســبزوار میشــود .یکی از مهمترین
برهههای زندگی شهید محمدرضا شمسآبادی در خرداد سال
 ۶۰رقم میخورد که وی بهعنوان فرمانده گردان مهندسی رزمی
جواداالئمه (ع) منصوب میشود .این شهید سرانجام در  ۱۰اسفند
 ۶۵در عملیات کربالی  ۵در منطقه شلمچه بر اثر اصابت گلوله به
ناحیه سر به مقام رفیع شهادت نائل آمد.

یادداشت
راه حلهایی برای بهره گیری حداکثری
از قدرت ذهن
مهسا احمدی
اتفاقات روزمره زندگی ،مشکالت روحی ،روانی و فکری را در
قرن حاضر با رشــدی عجیب روبه رو کرده است که بسیاری
از آنها ناشی از نحوه برخورد و ارتباط گیری مردم با یکدیگر
است .همه مشــکالت و حتی موفقیتهای روحی و روانی از
یک چیز نشأت می گیرد و آن هم مغز است .بهدرستی که مغز
شما کنترل کننده همه زندگی ،عوامل بیرونی و درونی خود
است؛ پس برای موفقیت و فرار از شر همه آنچه که تا به امروز
شما را اذیت میکرده یا زندگیتان را با اختالل مواجه کرده،
به فکر خود مراجعه کنید تا بتوانید موفق شوید.
افراد باهوش دوستان کمتری دارند
یکی از بارزترین شــاخصههای فکری یعنی ضریب هوشــی
در نحوه برخورد شــخص نمایان میشــود .گاهی با افرادی
روبه رو میشــویم که اخالق معمولی ندارند یا رفتارشان به
هیچ وجه مشابه دیگران نیست و به نوعی خاص و ویژه جلوه
میکنند .این دســته از افراد معموال به دلیل ضریب هوشی
و نوع تفکراتشــان قدرت تمرکز کمتری دارند و گاهی در
ارتباط با دیگران دچار مشــکل میشــوند .همیشه اینگونه
نیست که افرادی با دوســتان کمتر ،از مشکالت روحی رنج
میبرند .آنها به دلیل مشــغلههای زیاد فکــری خود کمتر
درگیر مسائل عاطفی یا دوستانه میشوند و به همین خاطر
دوستان کمتری دارند.
درمورد آرزوهایتان صحبت نکنید
ســعی کنید درمورد اولویتها و آرزوهایتان صحبت نکنید.
آنها را تنهــا در فکر خود مــرور کنید و اجــازه ندهید با به
زبان آوردن آنها انرژی ســاطع شــده از انگیزه و فکر خود را
نابود کنید .در تحقیقات انجام شــده محققان به این نتیجه
رســیدهاند وقتی فرد در مورد هدف و آرزویش حرف میزند
دچار خأل انگیزه میشــود و نمیتواند انگیزه قبلی را داشته
باشــد،در واقع دچار نوعی ارضای انگیزه میشود .زمانی که
سیستم فکر را درگیر آرزوهایتان نکنید دیگر میل و رغبتی
هم برای آن وجود ندارد؛ پس ســعی کنید همه آنچه را که
برایش تالش میکنید را به فکرتان بســپارید و با آن خیال
پردازی کنید.
برای تقویت ذهن یک زبان خارجی بیاموزید
دانســتن یک زبان خارجی باعث میشود قدرت تحلیل شما
به طرز عجیبی باال برود و فضایی برای شــما ایجاد کند تا از
زوایایی دیگری نیز به زندگی بنگرید .بسیاری ،یادگیری یک
زبان دیگر را به همین علت دنبال میکنند تا تمام مغز خود را
درگیر کنند و به نوعی یک ورزش و چالش بسیار مفید را برای
مغزشان انجام دهند .دانستن زبان خارجی یک تاثیر بسیار
مهمتر نیز در زندگی دارد و آن هم قدرت کنترل بر احساسات
و عواطف شما در مواقع ضروری است.
برای آرامش ذهن خود ،خیرات کنید
گاهی اخبار را دنبال میکنیم و خبری از ساخت یک مدرسه
یا بیمارستان را توسط خیرین میبینیم و تنها به جنبههای
سطحی آن مینگریم .حتی شــاید خیال بدی نیز در مورد
خیرین از جمله ریا و  ...به فکرمان خطــور کند .اما واقعیت
چیز دیگری اســت؛ بســیاری از خیرین کار خیر را در وهله
اول برای شادی و آرامش خود انجام میدهند .یک کار خیر
آنچنان آرامش و تفکرات مثبتی به شما القا میکند که حتی
نمیتوانید تصورش را هم بکنید .به همین علت اســت که از
گوشه کنارمان میبینیم که موسسهها و سازمانهای خیریه
متفاوتی شکل گرفته و هر روز در حال کمک و دستگیری از
مستضعفین هستند.

دیدگاه

زیارت «آل یاسین» جمعهها در مساجد
و امامزادگان قرائت میشود

رغبتی برای فیلمسازی
در حوزه کودک باقی نمانده است

معاون فرهنگ ،آموزش و پژوهش بنیاد حضرت مهدی موعود (عج)
با اشاره به اجرای طرح «مهر بیکران» در مساجد و امامزادگان کشور
اظهارداشــت :یکی از بهترین راهکارهای پیوند با امام زمان (عج)
قرائت زیارت آل یاسین است که این زیارت از سوی ایشان بیان شده
است و بر آن سفارش بسیار داشتهاند .حجتاالسالم محمدصادق
کفیل اضافه کرد :بزرگان دین و علما تاکید بسیاری بر قرائت دائمی
این دعا داشتهاند .وی با اشاره به اینکه روز جمعه متعلق به امام زمان
(عج) است و مساجد و امامزادگان نیز بهترین پایگاه برای فعالیتهای
دینی محسوب میشوند ،گفت :بر این اســاس اجرای طرح «مهر
بیکران» در این روز در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد روزهای
جمعه بعد از نماز مغرب و عشا در تمامی مساجد و امامزادگان کشور
زیارت آل یاسین قرائت شود .وی افزود :این طرح« ،مهر بیکران»
نامگذاری شده زیرا در این زیارتنامه به رحمهالواسعه بودن خداوند
اشاره شده اســت که امام زمان (عج) نیز مظهر این مهر و رحمت
بیکران خداوند محسوب میشوند .کفیل در پایان خاطرنشان کرد:
این طرح با مشارکت ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری
مساجد ،سازمان تبلیغات اسالمی و سازمان اوقاف و امور خیریه در
مساجد و آستان امامزادگان کشور اجرا میشود.

بیتا منصوری ،تهیهکننده سینما که در سالهای اخیر تهیهکنندگی
دو فیلم «قهرمانان کوچک» و «پاســتاریونی» بهعنوان دو فیلم
پرفروش سینمای کودک و نوجوان را برعهده داشته است ،درباره
اینکه آیا تمایل به تهیهکنندگی فیلم کــودک دیگری پس از دو
تجربه موفق اخیر خــود دارد یا خیر گفت :حوزه کودک بســیار
حوزه خطرناکی است و نمیشود با بودجه شخصی به آن ورود کرد
برای مثال هرچند از «پاستاریونی» استقبال خوبی شد ولی حتی
هزینههای ساخت آن با درآمدش سر به سر نشد در چنین شرایطی
چرا باید وارد این حوزه شویم؟ وی تصریح کرد :این شرایط سخت در
حالی است که هیچکس از این سینما حمایت نمیکند منظورم اصال
این نیست که از من حمایت شود بلکه این فیلم کودک است که باید
مورد حمایت قرار بگیرد .برای مثال حاال که فصل تابستان است و
بچهها تعطیل هستند چرا یک فیلم کودک هم روی پرده نمیبینیم؟
همه اینها باعث میشــود که ســینماگران رغبتی برای ورود به
این حوزه نداشته باشــند .منصوری هم چنین درباره جدیدترین
فعالیتهای خود گفت :چند سال پیش از این ،فیلمنامهای خریده
بودیم و در حال حاضر مشغول بازنویسی و بهروزرسانی آن هستیم
تا ابوالحسن داوودی آن را کارگردانی کند.

