رییس مرکز تحقیقات ایدز ایران:

بومی شدن بیماری سالک در استان اصفهان
یک فاجعه پزشکی است
مینو محرز ،رییس مرکز تحقیقات ایدز ایران گفت :شرکتهای مهندسی جهت

ساختمان سازی و سدســازی؛ همه ارگانها از محیط زیســت گرفته تا وزارت

بهداشت باید برای کنترل بیماری سالک آگاهانه گام بردارند .رییس مرکز تحقیقات ایدز ایران در
تشریح عوامل ایجاد کانونهای پرخطر سالک عنوان کرد که...
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تمیزاکری؛
امروز می خواهیم میز اکر و کمد و
زیر تخت و قفسه ها رو تمییز کنیم!
اینجوری اعصاب آروم تری
خواهیم داشت!

رشد پدیده سالمند آزاری در اصفهان نگران کننده است؛

فرماندار اصفهان خواستار شد؛

سالمندی زیر تیغ خشونت

تشکیل تشکلهای مبارزه با
مواد مخدر در هر محله از
اصفهان
5

5

مدیرعامل شرکت گاز استان مطرح کرد:

حفظ ارزشهای سازمانی،
مهمترین عامل در تعالی و
پیشرفت سازمان است

گالری گذار
تذکار
 ۲۱تیر الی  ۱۱مرداد

3

در سی و سومین سلسله نشستهای
راهبردهای شهرسازی و معماری مطرح شد:

اصفهان با زاینده رود و بیزایندهرود

محمد علیزاده
 13مرداد
تاالر رودکی

نمایش کُ الغ ها
کارگردان :سعید محسنی
 3الی  21مرداد
مجتمع فرهنگی فرشچیان

سرزمینی جاری است

یکی از اصلیترین دالیل هرج و مرج در بازار مسکن ،حضور بانکهاست و اصفهان یکی از مناطقی است که بیشترین سرمایه گذاری بانکی در حوزه ملکی را دارد؛

بازار داغ امالک بانکی

3

7
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عکس روز
عکس عجیب روزنامه تایمز

برای اعالم نخستوزیری «جانسون»

پیشنهاد سردبیر:

مردم از حاکمیت بیصداقتی دیدهاند
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روزنامه تایمز ،چاپ لندن در صفحه اینستاگرامی
خود و برای خبر نخست وزیری بوریس جانسون
این عکس را انتخاب کرده است!

ایرانیان مقیم آمریکا از «ترامپ» شکایت کردند
گروهی از شــهروندان آمریکا که به دلیل دستور منع مسافرتی
«دونالد ترامپ» ،رییسجمهور آمریکا قادر نبودهاند خویشاوندان
ایرانی خودشان را به ایاالت متحده بیاورند ،شکایتی علیه دولت
فدرال این کشــور تنظیم کردهاند .خبرگزاری آسوشــیتدپرس
گزارش داده خویشــاوندان این شــهروندان آمریکایی شکایت
خودشان را تقدیم یک دادگاه فدرال در شهر «سانتا آنا» در ایالت
کالیفرنیا کردهاند .آنها گفتهاند برای دیدار با خانوادههایشان در

کافه سیاست
فرمانده سپاه:

دشمن ادعای خود را ثابت
کند
سرلشکر حسین سالمی ،فرمانده کل سپاه اظهار
کرد :رسما اعالم میکنم که هیچ پهپادی از سپاه
پاسداران انقالب اسالمی ساقط نشده است.
وی خاطرنشــان کرد :پهپاد ما سه ساعت و چهل
دقیقه بر فراز آبهای خلیج فارس در گردش بوده
و کار مراقبت و نظارت را انجام داده است.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان
اینکه پهپــاد از مجموع شــناورهای منطقهای و
فرامنطقهای تصاویری را ارسال کرده است ،افزود:
همچنانکه بخشــی از این تصاویر را برای مردم
ایران و افکار عمومی جهان نشان دادیم.
سرلشکر ســامی بیان داشــت :اگر دشمنان ما
ادعایــی از ســرنگونی پهپادهای ایرانــی دارند،
مستنداتی را ارائه دهند.

روحانی در جلسه هیئت دولت:

حاضر نیستیم به اسم مذاکره
کنار میز تسلیم بنشینیم
رییس جمهور گفت :تا زمانی که مسئولیت اجرایی
کشور را برعهده دارم ،برای انجام مذاکره عادالنه و
عزتمندانه کامال آمادگــی داریم ،اما در عین حال
حاضر نیستیم به اســم مذاکره کنار میز تسلیم
بنشینیم.
حجتاالسالم حســن روحانی در جلسه هیئت
دولت با اشــاره به اینکه در هفتههای گذشــته
شــاهد تحرکات دیپلماتیک هم در کشورمان و
هم در اروپا و ســایر مناطق جهــان بودیم،اظهار
کــرد :یکی از تالشهایــی که دولــت یازدهم از
ابتدا پیگیری میکنــد ،این بوده کــه در عرصه
سیاســی و توافقات احتمالی ،بنبست شکسته
شــود .وی با تاکید بر اینکه دولــت با وجود همه
فشــارهای بدخواهان خارجی ،خســته نشده و
مصمم به راه خود ادامه میدهد ،گفت :توانستیم
در  23تیرمــاه ســال  94روزی که به نــام روز
گفت وگو و تعامل سازنده نامگذاری شده به توافق
برسیم که اولین ثمره و برکت این توافق این بود که
صادرات نفت کشورمان از یک میلیون بشکه و یا
حتی کمتر از آن به  2میلیون و  800هزار با میعانات
افزایش یافت.

واکنش وزیر دفاع به ادعای
ترامپ درباره پهپاد ایرانی
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در واکنش
به اظهارات ترامپ که گفته بود ایران الشه پهپاد
خود را از ته دریــا پیدا کند ،اظهــار کرد :هیچ
پهپادی از ما ساقط نشده اســت و پهپادهای ما
مرتب در ماموریتهای خود هستند .امیر حاتمی
ادامه داد :ما الشه پهپادی را که ساقط کردیم را
نشان دادیم و اگر کسی هم مدعی است پهپاد ما
را ساقط کرده آن را نشان دهد .هیچ پهپادی از
جمهوری اسالمی ایران ساقط نشده است.

نماینده عربستان در شورای امنیت:

عربستان آماده برقراری
ارتباط با ایران است

نماینده عربستان در شورای امنیت همزمان با اتهام
زنی علیه ایران ،از آمادگی ریــاض برای برقراری
ارتباط با تهران خبر داد .عبدا ...المعلمی ،نماینده
عربستان در شورای امنیت مدعی شد که این کشور
آماده برقراری ارتباط و همکاری با ایران است .وی
افزود :ما آمادهایم بر اساس اصل حسن همجواری
و عدم مداخله در امور دیگر کشورها با ایران رابطه
برقرار کنیم.وی در عین حال بــه اتهام زنی علیه
ایران پرداخته و گفت که تهدیدات ایران مبنی بر
بستن تنگه هرمز باعث میشود که شورای امنیت
مسئولیت مقابله با این کشــور را بر دوش داشته
باشد.المعلمی مدعی شــد :ما برای بازگرداندن
امنیت و ثبات به منطقه تــاش میکنیم و رفتار
ایران در منطقه با اصول و مبانی در تضاد اســت و
امنیت را تهدید میکند.

پیشخوان

آمریکا ماهها منتظر صدور معافیتهای قانونی بودهاند؛ اما چنین
معافیتهایی تا کنون صادر نشده اســت .در این شکایت عنوان
شده شدت گرفتن تنشها میان آمریکا و ایران موجب نگرانی این
خانوادهها شده و آنها میترسند برای مدت نامعلوم مجبور باشند
از یکدیگر جدا بمانند .دولت ترامپ گفتــه معافیتها به صورت
موردی و برای هر فرد به صورت جداگانه بررسی خواهد شد؛ اما
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشته معافیتهایی که تا کنون صادر

شده ،انگشتشمار بودهاند .ترامپ از سال  2017در یکی از اولین
اقدامات خود پس از ورود به کاخ سفید اتباع ایران و شش کشور
دیگر که جمعیت عمده آنها مســلمان هستند را از ورود به خاک
آمریکا منع کرد .ترامپ بعدا دستور اجرای خودش را تغییر داد و
اتباع  6کشور را از ورود به خاک آمریکا منع کرد .در آخرین نسخه
این فرمان ،محدودیتهایی برای ســفر اتباع  8کشور به آمریکا
وضع شده است.

علیرضا کریمیان

آیا «آمانو» قربانی تنش هستهای غرب با ایران شد؟

مرگ«آمانو» مرد آرام آژانس هســتهای چند روز
پیش خبرساز شــد .او که در هفته گذشته زمزمه
برکناری و استعفایش به گوش میرسید در حالی
فوت کرد کــه از وی به عنوان یکــی از اصلیترین
حامیان ایران در آژانس یاد میشــد؛ کسی که در
زمان ریاستش بر بزرگترین ســازمان صلح آمیز
هستهای دنیا بارها فعالیتهای ایران را تایید و در
گزارشات خود به پایبندی ایران به تعهداتش تاکید
کرده بود .حاال و پس از گذشت چند روز از ماجرای
مرگ ناگهانی آمانو ،رسانهها از احتمال عمدی بودن
این اتفاق پرده برداشتهاند .در حالی که ابتدا گفته
میشــد مرگ آمانو چند روز قبل از اعالم رسمی
اتفاق افتاده اســت و به دالیل امنیتــی و عمدی
بودن ،آمریکا اجازه انتشــار خبر مرگ وی را نداده
است ،احتماالت دست داشــتن اسراییل و آمریکا
در مرگ وی رسانهای شد .منابع مطلع میگویند
که بر اساس شــواهد قابل توجه ،مدیرکل آژانس
بین المللی انرژی اتمی توسط رژیم صهیونیستی
به قتل رسیده است .منابع آگاه به جزییات موضوع،
گفته اند که مــرگ او چند روز پیشتــر از اعالم
رسمی به وقوع پیوســته بود؛ اما آمریکا و اسراییل
از اعالم خبر آن ممانعت کرده بودنــد .این منابع
همچنین اعالم کردند کــه از مدتها پیش دولت
آمریکا و رژیم صهیونیستی دوره جدیدی از فشار
سنگین را به آمانو برای گشودن پروندهای دروغین
علیه ایران در موضوع هســتهای آغاز کرده بودند.
بر اســاس اطالعات موجود ،دولت ترامپ و رژیم
اسراییل به نحو پیگیرانهای از آمانو میخواستند که
بر خالف گزارشهای فنــی و حقوقی متعددی که
پایبندی ایران به برجام را نشان میدهد ،اعالم کند

شــده اســت تا فرد دیگری جایگزین او شود .هر
چند بر اساس اسناد منتشر شــده از سوی ویکی
لیکس ،آمانو در ســال  2009با حمایت آمریکا به
مدیر کلی آژانس رســید .او در جریان رسیدگی به
پرونده هســتهای ایران به واشنگتن اطمینان داده
است که در مسئله پرونده هستهای ایران« ،کامال
در زمین ایــاالت متحده» بــازی میکند و تالش
میکند تا فشار بر جمهوری اسالمی ایران را افزایش
دهد؛ اما به نظر میرسد طی ماه های اخیر آژانس

رد پای اسراییل در آژانس

که ایران برجام را نقض کرده است تا بدین صورت
پروژه فشار-مذاکره ترامپ علیه ایران تقویت شود.
او برای سال ها همین پروژه را تا حد قابل توجهی
برای آمریــکا پیش برد؛ اما پس از آنکه بر اســاس
گزارشهای فنی و حقوقــی پی در پی آژانس هیچ
دلیــل و مبنایی برای طرح دعــاوی دروغین علیه
ایران ندید ،رفته رفته در مقابل برخی از پروژههای
آمریکا و صهیونیستها ایستادگی کرد و به همین
علت به وســیله صهیونیســتها از میان برداشته

به شــدت تحت تاثیر فشــارهای مضاعف آمریکا
قرار داشته اســت .پس از مرگ آمانو ،گمانه زنیها
از بخت بیشــتر کرنل فروتا ،هماهنگکننده ارشد
سیاستگذاری آژانس از رومانی و «رافائل گروسی»
نماینــده آرژانتیــن در آژانــس بینالمللی انرژی
اتمی حکایت دارد؛ دو کشــوری که طی سالهای
اخیر البته ســطح روابط خوبی با ایران نداشتهاند
و در مقابــل بــه صهیونیســتها بســیار نزدیک
هستند.

ایران تهدید کرد در صورت ممانعت برزیل از سوختگیری کشــتیهای ایرانی که در ساحل برزیل سرگردان
هستند ،واردات از این کشور را متوقف میکند .سید علی صادقیان ،سفیر ایران در برزیل به مقامات برزیل گفت
اگر این کشور اجازه سوختگیری به کشتیهای ایران را ندهد ،ایران به راحتی میتواند تامین کنندگان دیگری
برای ذرت ،دانههای سویا و گوشت پیدا کند .برزیل سالیانه حدود  2میلیارد دالر صادرات به ایران دارد که بیشتر
آن را کاالهایی مانند ذرت ،گوشت و شکر تشکیل میدهند .صادقیان گفت« :من به برزیلیها گفتم آنها باید این
مسئله را حل کنند نه ایرانیها .اگر این موضوع حل نشود ،مقامات تهران احتماال تصمیمات دیگری میگیرند
چون این یک بازار آزاد است و کشورهای دیگری هم در دسترس هستند» .به تازگی دولت برزیل از ارائه سوخت به
دو کشتی باری ایران در برزیل خودداری و تصریح کرده است این اقدام در راستای تحریمهای آمریکا علیه ایران
و با هدف نزدیکی بیشتر به آمریکا انجام شده است.

وزیر نفت عراق با اشاره به اهمیت تنگه هرمز گفت که ایران تضمینهایی برای عبور نفتکشها از خلیج
فارس و تنگه هرمز به عبدالمهدی داده اســت .وزارت نفت عراق در بیانیــهای اعالم کرد که ثامر عباس
الغضبان ،وزیر نفت این کشور گفته است :رییس جمهوری ایران تضمینهایی به هیئت عراقی به ریاست
عادل عبدالمهدی ،نخست وزیر این کشور در رابطه با امنیت عبور نفتکش ها از خلیج (فارس) ،تنگه هرمز
و خلیج عمان داده است .وی که همراه عبدالمهدی به تهران سفر کرده بود گفت که ما شاهد توافق نظر
ایران و عراق در رابطه با ضرورت تضمین امنیت عبور نفتکش ها و کشــتیهای تجاری از خلیج (فارس)
و تنگه هرمز و احترام گذاشــتن به قوانین بین المللی بودیم که این مسئله کشتیرانی تمام کشورها و به
خصوص کشورهای منطقه را تضمین میکند .الغضبان گفت :همه طرفها خواهان عدم تنش و بحرانی
نشدن اوضاع و روی آوردن به گفت وگوهای سازنده هستند و عراق در این راه نقش ایفا میکند.
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انگلیس برای حل مناقشه با
ایران دست به دامن عراق شد

بین الملل

هشدار شدید چین
به آمریکا و تایوان

بنابر اخبار منتشــره ،وزیر امــور خارجه کنونی
انگلیس پیشنهاد بوریس جانســون درباره قبول
ســمت وزارت دفاع این کشــور را رد کرده است.
همچنین پس از اعالم نام «بوریس جانسون» به
عنوان نخستوزیر جدید انگلیس ،وزیر آموزش و
پرورش و وزیر دادگستری این کشور استعفا کردند.

«عمران خان» با نمایندگان
طالبان دیدار میکند
نخســت وزیر پاکســتان گفت ،اگر ترامپ نبود
درگیری در افغانســتان بین نیروهــای طالبان و
دولت این کشور میتوانست دو دهه دیگر هم ادامه
داشته یابد .عمران خان ،گفت :از خداوند بابت روی
کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهوری
سپاسگزارم .اگر به خاطر سیاستهای دولت ترامپ
نبود ،آمریکا میتوانست  ۱۹سال دیگر در جنگ
افغانستان بماند .نخست وزیر پاکستان همچنین
گفت ،قصد دارد تا با طالبان برای تســهیل روند
مذاکرات صلح افغانستان دیدار کند .وی ادامه داد:
به زودی با نمایندگانی از طالبان برای تسهیل روند
مذاکرات صلح افغانستان دیدار میکنم.

حکم جلب سیف االسالم قذافی
صادر شد

چهره ها

رییس کمیسیون امنیت ملی گفت :کریمیقدوسی
یا کمیســیون امنیت ملی مجلس یا بنده یا هیچ فرد
دیگری در هیچ زمانــی از موضع نمایندگی ،موضوع
دوتابعیتی بودن آقای رییسجمهوری را باور نداریم و
آن را مطرح نکردیم .مجتبی ذوالنوری ،افزود :زمانی
که موضوع دوتابعیتیها و تحقیــق و تفحص از آنان
مطرح شد در کنارش نام آقای روحانی نیز به چشم می
خورد .نه اینکه کسی گفته باشد آقای رییسجمهور
دوتابعیتی است .وقتی لیستی اعالم میشود ،هرکسی
یک چیزی را بیان میکند ولی این موضوع (دوتابعیتی
بودن حسن روحانی) موضع من یا آقای کریمیقدوسی
نبوده است .من عضو کمیته تحقیق و تفحص هستم
و میگویم هیچوقت چنین چیزی (دوتابعیتی بودن
روحانی) در صحن کمیسیون هم طرح نشد .وی در
مورد اظهارات ابوترابی فرد در مورد دو تابعیتی بودن
رییس جمهــور هم گفت :من پاســخگوی اظهارات
دیگران نیستم .در موضع عضو کمیسیون امنیت ملی
مجلس شورای اسالمی از قبل و حاال از موضع رییس
این کمیسیون سخن میگویم.

دردسرهای ترامپِاروپا

«جرمی هانت» دست رد به سینه
بوریس جانسون زد!

هشدار ایران به برزیل در مورد ممانعت از سوختگیری دوکشتی ایرانی

دوتابعیتی بودن روحانی را
باور نداریم

تضعیف تفکیک قوا

چین درباره اقدامات آمریکا و متحدانش در منطقه
و تاثیرات منفی آن بر امنیت شــرق آســیا هشدار
داد .وزارت دفاع چین گزارشــی را با عنوان «رقابت
اســتراتژیک بینالمللی در حال افزایش اســت»
منتشر کرده و در آن آورده که آمریکا سیاستهای
یکجانبه را اتخاذ کرده و اســتراتژیهای نظامی و
امنیت ملی خود را پیش میبرد .وزارت دفاع چین
هشدار داده که این کشور در صورتی که حرکتی در
راستای استقالل تایوان صورت بگیرد برای جنگ
آمادگی دارد .آمریکا به تازگی با فروش  ۲.۲میلیارد
دالر سالح به تایوان موافقت کرده که این امر موجب
خشم پکن شده است.

تضمین نفتی ایران به عراق

رییس کمیسیون امنیت ملی:

سرنوشت نامعلوم طلب
هزار میلیاردی

عضو فراکسیون نمایندگان والیی:

علی شمخانی
دبیر شورای عالی امنیت ملی:

مردم از حاکمیت
بیصداقتی دیدهاند

مذاکره با فرد بدعهد
حماقت است

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت :مذاکره با
فردی که به هیچ یــک از تعهدات خود پایبند
نیســت ،حماقت و نشــانه ضعف و درماندگی
اســت .علی شــمخانی ،هدف آمریکا از اتخاذ
سیاست فشار حداکثری را کاهش تاب آوری
اجتماعی در ایران و شکل گیری شورشهای
داخلی و در نهایت به زانو درآوردن نظام عنوان
کرد و گفت :مردم فهیم و نجیب ما با اشــراف
نســبت به قصد دشــمنان برای ناامن سازی
کشور در طول دوســال گذشته ،بیش از پیش
در کنار حاکمیت قــرار گرفتند .وی مذاکره با
فردی که به هیچ یــک از تعهدات خود پایبند
نیست را حماقت و نشــانه ضعف عنوان کرد و
اظهار داشــت :امروز و با مقاومت مثال زدنی
مردم ایران ،دشمنان ما به این باور رسیدهاند
که نمیتوان با بزرگنمایی شبح خیالی جنگ،
ملت ایران را وادار به پذیرش ذلت کرد.

zayanderoud8108@gmail.com

عضو فراکســیون نمایندگان والیــی مجلس گفت:
با توجــه به اینکه فضای سیاســی کشــور غیرقابل
پیشبینی است ،بروز جریان سوم در این فضا را ناشی از
ناکارآمدی عملکرد جریانات سیاسی موجود میدانم،
زیرا جریانات سیاسی خودشــان را با خواست مردم
تطابق نمیدهند ،بلکه میخواهند مردم خودشان را
با اینها تطبیق دهند ،مردم هم به دنبال جنس و نوع
فکری میگردند که خودش را با خواست مردم تطابق
دهد ،نه مردم خودشان را با آنها تطبیق دهند .قاضی
زاده هاشــمی افزود:مردم نوع رفتار سیاستمداران
را خیلی خوب متوجه میشــوند ،مگر دوران  8سال
جنگ ،چه وضعیتی بود که مردم هم فرزندانشــان
را به جبههها میفرستادند و هم مشکالت اقتصادی
کشور را تحمل میکردند؟ دلیل آن این بود که مردم
با دولتمردان و حکومت همراهی داشتند .امروز بحران
اعتماد در کشور ایجاد شده است ،دلیل آن این است
که از حاکمیــت ،بیصداقتی دیدهانــد .وقتی مردم
میبینند که مسئوالن در خلوت کار دیگری میکنند،
اعتمادشان سلب میشود.
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کریمی قدوسی
نماینده مجلس:

هیچ افغانستانی به خانه من
رفت و آمد نداشته است

نماینده مردم مشــهد در مورد حاشــیههای
مطرح کردن افغانســتانی بــودن خود اظهار
داشت :من سی سال در ســپاه فرمانده بودم
ولی حتی یکبار هم یک افغانســتانی به خانه
من رفت و آمد نداشــته است .زندگی من را به
خاطر مواضعم علیه فساد ،فتنه و نفوذ زیر و رو
کردند اما در نهایت تنها چیزی که پیدا کردند،
مدارک اقامت فرزندان عمــوی ما بود .برخی
دیگر از اقوام من هستند که از ایران رفتهاند و
تابعیت فرانسه یا یونان را دارند .آیا این دلیلی
میشود که بگویند کریمی قدوسی فرانسوی یا
یونانی است؟ وی افزود :من ریشه این مسائل
را به خاطر مبارزهام با فســاد امیر منصور آریا
و دوتابعیتیها میدانــم .گروههای تحقیقاتی
میتوانند بروند هرات و مشهد را بررسی کنند
و اگر چیز خالفی درباره خانواده ما پیدا کردند
بگویند.

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

بازپرس دادگستری لبنان حکم بازداشت  ۱۰متهم
لیبیایی در رابطه با پرونده ربوده شدن امام موسی
صدر و همراهانش را صادر کرد .زاهر حماده ،بازپرس
دادگستری در پرونده ربوده شدن امام موسی صدر
و دو همراهش محمد یعقــوب و عباس بدر حکم
بازداشت غیابی  ۱۰متهم لیبیایی را صادر کرد .از
جمله کســانی که حکم بازداشتشان صادر شده
سیف االسالم قذافی ،پسر معمر قذافی ،دیکتاتور
ســابق لیبی ،عبدا ...السنوســی و احمد رمضان
االصیبعی هستند .این حکم قضایی مقدمهای برای
ارجاع این حکمها به اینترپل است .دستگاه قضایی
لبنان نظام معمر قذافی را مسئول ربوده شدن امام
موسی صدر و همراهانش در  ۳۱اوت میداند.

افشای نقش محرمانه ولیعهد
سعودی در کاخ سفید
روزنامه پاکستانی «اکسپرس تریبون» گزارشی
از صحنه گردانی و تالشهای پشت صحنه چند
ماه قبل برای محقق شــدن ســفر عمران خان،
نخســت وزیر پاکســتان به آمریکا که به ادعای
روزنامه «شاهانه» بوده ،منتشر کرد .این روزنامه
به تالشهای دیپلماتیک که برای فراهم ســازی
مقدمات این سفر تالش کردهاند ،نوشت :محمد
بن سلمان ،ولیعهد عربستان نقش گستردهای به
منظور اصالح روابط پرتنش آمریکا و پاکســتان
ایفا کرد .این روزنامه ادامه داد :محمد بن سلمان
برای ترتیب دادن ســفر عمران خــان و دعوت از
او برای رفتن به کاخ سفید از ارتباطات شخصی و
دوستیاش با جارد کوشنر ،داماد ترامپ استفاده
کرد.
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تامین بودجه پرداخت غرامت
بیمه کشاورز بیمه گذاران
بودجــه پرداخــت غرامــت بیمه کشــاورزی به
بیمهگذاران در کشــور تا پایان ســال تامین است.
رییس اداره کل فــروش و نمایندگیهای صندوق
بیمه کشــاورزی کشــور در نشست ســتاد بیمه
کشاورزی استان اصفهان اظهار کرد :سهم دولت در
بیمههای پایه فعاالن حوزههای مختلف کشاورزی
 50درصد اســت .حوادث قهری و بالیای طبیعی
از جمله خشکسالی،ســیل ،ســرما و بیماریهای
غیرقابل پیشــگیری دام و طیور زیر پوشــش این
بیمه هستند .افشــین فهیما افزود :سامانه مناسب
برای بیمه گری و پرداخت خسارت راه اندازی شده
اســت .عضو هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی
کشور هم با اشاره به آغاز اجرای طرح پوشش بیمه
اجباری دام ،طیور ،آبزیان ،زنبورعسل و کرم ابریشم
از اردیبهشــت تاکنون اجرای ســریع این طرح را
خواستارشد .نیازعلی ابراهیمی پاک ،با بیان اینکه
بخش های زیرپوشــش طرح بیمه اجباری شامل
همه واحدهای صنعتی ،نیمه صنعتی ،روستایی و
عشایری می شوند ،افزود :در اجرای این طرح همه
دام ها و بقیه موارد شامل دستورالعمل ابالغی وزارت
جهاد کشاورزی در برابر بیماریهای واگیر و مشترک
زیر پوشش بیمه اجباری قرار می گیرند.

برپایی دو نمایشگاه تخصصی
در اصفهان
دو نمایشــگاه تخصصی «آرایشــی و بهداشتی» و
«ســامت ،ورزش و تغذیه» در اصفهان برپاست.
این دو نمایشــگاه تخصصی ،از جمله رویدادهای
نمایشگاهی غیرتجاری و اجتماعی ـ فرهنگی موفق
اصفهان در دورههای گذشــته پاسخگوی نیازهای
بســیاری از مخاطبان است .هشــتمین نمایشگاه
تخصصی صنایع و محصوالت بهداشــتی ،آرایشی
و پوســت و مو یکی از دو نمایشگاه تخصصی است
که  55شرکت فعال از استانهای اصفهان ،تهران
و کرمانشــاه آخرین محصوالت تولیدی و خدمات
خود را در زمینه لوازم آرایشی و بهداشتی ،تجهیزات
آرایشی و بهداشتی و...عرضه کردهاند .در کنار این
نمایشگاه ،هفتمین نمایشــگاه تخصصی سالمت،
ورزش ،تغذیه و خدمات وابسته با ارائه توانمندیهای
فعاالن این بخش برپا شده است .این دو نمایشگاه
تخصصی تا چهارم مرداد از ساعت  17تا  23در محل
برپایی نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان واقع
در پل شهرستان دایر است.

استاندار اصفهان:

در جنگ اقتصادی نیازمند
قوانین و مقررات جنگی هستیم

مصرفکنندگان به چای ایرانی
روی آوردهاند
از ابتدای فصل برداشــت تاکنون ۶۹ ،هزار و ۳۸۷
تن برگ سبز چای به ارزش  ۲۰۸میلیارد تومان از
چایکاران خریداری شده است .رییس سازمان چای
کشور با اعالم این مطلب افزود :تاکنون  ۸۲درصد
مطالبات چایــکاران بالغ بر  ۱۷۰میلیــارد تومان
پرداخت شــده و بقیه به مرور تسویه میشود .وی
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی برای چای وارداتی را اقدامی
مثبت در راستای تقویت تولید چای داخلی دانست
و اذعان کرد :حــذف ارز دولتی از چــای وارداتی و
تخصیص ارز نیمایی به آن موجب قدرت رقابت چای
داخلی در بازار شده است ،ضمن آنکه کارخانجات
فرآوری چای داخلی نیز به کیفی سازی چای خشک
روی آوردهاند و ذائقه مصرفکنندگان به سمت چای
داخلی سوق پیدا کرده است.
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بازار داغ امالک بانکی

تولید کنندگان گذاشته شده است.
حضور پر رنگ بانکها در اصفهان
بانکها در اصفهان پس از تهران بیشــترین شعب
بانکی را دارند .بر اســاس آمار 1431 ،شعبه بانکی
در اصفهان فعال است ،عالوه بر شعب که به نوعی
ملک تجاری بانکها محســوب میشود و در اکثر
موارد در بهترین نقاط شــهر واقع شده ،بانکها در
بخش امالک و ســاخت مجتمعهای مســکونی و
تجاری در اصفهان هم به شدت فعال هستند .برخی
از بزرگترین و لوکسترین مجتمعهای مسکونی
در شهر اصفهان هم اکنون با مشارکت بانکها در
حال ساخت است و البته اصفهان از جمله مناطقی
است که بانکها بیشــترین اموال مازاد در آن را به
فروش رساندهاند .به عنوان مثال در گزارش بانک
ملت یکی از بیشــترین مناطقی که امــوال مازاد
بانکها در آن به فروش رسیده ،اصفهان است بر این
اساس ،پس از مازندران باالترین فروش متعلق به
اصفهان با  8ملک به ارزش 88/8میلیارد ریال بوده
است .بررسی لیست مزایده امالک مازاد بانکها هم
نشان میدهد طی سه ســال اخیر همواره اصفهان
جزو مناطقی بوده که بانکها در آن بیشترین ملک

را به فروش رساندهاند.
منابعی که در بازار معلق است
در حالی که تامین اعتبار و تخصیص تســهیالت
طی ماه های اخیر به بهانــه کمبود منابع بانکی در
سراسر کشــور عمال تولید را زمینگیر کرده ،منابع
بانکهای کشــور در بازار راکد امالک ،بلوکه شده
است .در اغلب کالن شــهرها معضل کمبود خانه
قیمتها را افزایش داده است ،این در حالی است که
اغلب بانکهای بزرگ کشور خود انبوه ساز مسکن
هســتند؛ اما به نوعی خانهها را احتکار کردهاند .بر
اساس آخرین آمار ،بانک مسکن که رسالت اصلی
آن ساخت مسکن است با  20شرکت انبوه ساز در
صدر فهرست حضور در بازار امالک کشور قرار دارد
و پس از آن بانکهای تجارت با  9شرکت و پاسارگاد
با  8شرکت بیشترین حضور را در عرصه انبوه سازی
مسکونی و تجاری دارند .اغلب این بانکها در حال
ساخت پروژههای لوکسی در سراسر کشور هستند.
تاثیر اموال مازاد منجمد شــده بانکــی در اقتصاد
کشور به قدری جدی و مخرب است که واکنش وزیر
اقتصاد در جلسات مختلف با مدیران عامل بانکها
را در پی داشته است تا جایی که این مقام مسئول به

مدیر جهاد کشاورزی اصفهان اعالم کرد:

طور مستقیم خطاب به مدیران بانکی گفته است:
« با واگذاری امــوال مازاد بانکها ،از بســیاری از
دغدغههای حاشیه ساز ،رها میشویم».
مهمترین آســیب بنگاه داری و ملک داری بانکها
انحراف بانکها از انجام وظایــف اصلی خود مانند
واسطه گری وجوه و تامین اعتبارات است .از دیگر
آسیبهای بنگاه داری بانکها آشفته سازی و ضربه
زدن به بازار کاالهای اساسی و بادوام مانند مسکن
است .همچنین تمرکز منابع در بخشهای خاص،
ایجاد رانت بــرای گروههای مرتبط بــا بانکها و
تنگکردن فضای رقابتی از نتایج بنگاه داری است.
زیرا تا حد زیادی ظرفیت تامیــن منابع اقتصاد از
طریق منابع بانکی صورت می گیرد که اگر افراد و
شرکتها نتوانند منابع الزم را از طریق بانک تامین
کنند ،ناگزیر مبادرت به تامین منابع از سایر اشکال
خواهند کرد .شاید بتوان گفت بخشی از فساد افسار
گسیخته موجود در نظام بانکی کشور هم همین رها
شدگی بانکها و نظارت ضعیف بر چرخش سرمایه
در آنها باشد؛ اتفاقی که هم اکنون بخشهای وسیع
و مهمی از اقتصاد از جمله مسکن و تولید را زمینگیر
کرده است.

ممانعت جهاد کشاورزی از تغییر کاربری غیرمجاز  15هزار هکتار زمین
مدیر جهاد کشاورزی اصفهان گفت :این نهاد با حمایت دســتگاه قضایی طی دو هفته اخیر از تغییر کاربری
غیرمجاز  ۱۵هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان جلوگیری کرد .احمدرضا صادقی افزود ۱۱۱ :ویال
با حکم قضایی در منطقه «برآن شمالی» واقع در شــرق اصفهان تخریب شد .وی گفت :یکصد هکتار اراضی
کشاورزی تغییر کاربری داده شده در اصفهان وجود دارد که حدود  ۸۰درصد آن صرف ویالسازی شده است.
صادقی افزود :این مســاحت طی  ۱۲ســال اخیر به صورت غیرقانونی تغییر کاربری یافته و به غیر از ویال به
انبار ،منزل مسکونی و یا سوله تبدیل شده است .وی تصریح کرد :در مدت یاد شده در منطقه شرق اصفهان و
بیشتر در بخش مرکزی این شهرستان بالغ بر  ۱۲هزار پرونده قضایی با موضوع تغییر غیرمجاز کاربری اراضی
تشکیل شده که تاکنون پنج هزار فقره از آنها به صدور حکم منجر شده است .مدیر جهاد کشاورزی اصفهان
خاطرنشان کرد :بر اساس قانون ،هرگونه تغییر کاربری اراضی بدون مجوز ،مشمول جریمه نقدی و قلع و قمع
مکان با حکم قضایی خواهد بود.

رییس اتحادیه بافندگان فرش دستباف استان اصفهان میگوید :در استان اصفهان تعداد بیمه شدگان
نسبت به تعداد بافندگان بسیار ناچیز است ،به عنوان نمونه استان تهران با وجود اینکه تعداد بافندگان
کمتری نسبت به اصفهان دارد؛ اما افرادی که در این استان بیمه شدهاند چندین برابر استان اصفهان است.
پیوند باقر صیرفیان میافزاید :همواره وعدههایی برای افزایش تعداد بیمه شدگان در اصفهان داده شده؛
اما رفتار مسئوالن به گونهای است که گویا بافندگان اصفهانی حقی برای بیمه شدن ندارند ،کسی که تمام
عمرش را پشت دار قالی گذرانده ،محقترین کسی است که باید بیمه شود .رییس اتحادیه بافندگان فرش
دستباف استان اصفهان معتقد است :شرایط بیمه قالیبافی بسیار سخت بوده و سازمان تامین اجتماعی
در این مورد ســختگیرانه عمل میکند به طوری که اگر حتی یک بار زمانی که بازرس تامین اجتماعی
به منازل بافندگان سر میزند بافنده در منزل خود حضور نداشته باشد ،بیمه او را قطع میکنند که این
ظلم به بافندگان است.

ارتقای چشمگیر رتبه
روابط عمومی مخابرات
منطقه اصفهان

قانونگذار در بازنگری قانــون مالیات ها ،برای
مودیانی که بــه تکالیف قانونــی خود عمل
نمیکنند ،مجازات های سنگین تری را وضع
کرده کــه در زیر به برخی از موارد آن اشــاره
می شود:
تنظیم دفاتر ،اســناد و مدارک خالف واقع و
استناد به آن و نیز اختفای فعالیت اقتصادی و
کتمان درآمد حاصل از آن و همچنین ممانعت
از دسترســی ماموران مالیاتی بــه اطالعات
مالیاتی و اقتصادی خود یا اشــخاص ثالث در
اجرای ماده ( )181این قانون و امتناع از انجام
تکالیف قانونی مبنیبر ارسال اطالعات مالی
موضوع مواد ( )169و ( 169مکرر) به سازمان
امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با
این اقدام و  ...از جمله مواردی است که در این
باره صریحا در اصالحیه قانــون مالیات های
مستقیم به آن اشاره شده است.
اعمال این مجازات ،نافی اعمال محرومیتهای
مندرج در قانون ارتقای ســامت نظام اداری
و مقابله با فســاد مصوب 1390/7/8مجمع
تشخیص مصلحت نظام نیست.
اعالم جرایم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرایم
مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادســتانی
انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت
میپذیرد(.ماده  274و تبصرههای آن)
ضمنا چنانچه مرتکب هر یک از جرایم مالیاتی
شخص حقوقی باشد ،برای مدت شش ماه تا
دو ســال به یکی از مجازاتهای زیر محکوم
میشود :
 -1ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
 -2ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری

بازار

شربت و آبمیوه
16,000
تومان

رییس اتحادیه بافندگان فرش دستباف استان:

بیمه شدگان اصفهان نسبت به قالیبافان آن ،بسیار ناچیز است

مخابرات

استاندار اصفهان گفت :در جنگ اقتصادی نیازمند
قوانین و مقررات جنگی هســتیم که متاسفانه تا
حدودی بعضــی از ســازمانها و نهادهای متولی
صنعتی و اقتصادی کشور آن را انجام ندادهاند .عباس
رضایی اظهار کــرد :رفع موانع تولیــد و حمایت از
تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی در استان اصفهان
یک اولویت مهم است ،به همین منظور اعالم میکنم
تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی استان برای بیان
مشکالت و نقطه نظراتشــان یکشنبه هر هفته از
ساعت  15الی  18بدون هیچ وقت قبلی میتوانند
در استانداری حضور داشته باشند .استاندار اصفهان
گفت :اینکه بعضی از صاحبان صنایع عنوان میکنند
که فعالیت اقتصادی در ســایر اســتانها به غیر از
اســتان اصفهان مطلوبتر و راحتتر است یک امر
اشتباه است ،بنده برای بررسی این موضوع تیمهای
محرمانهای را به سایر استانهای کشور فرستادم ،و
دریافتم فعالیت اقتصادی در سایر استانها همچون
استان اصفهان است.

بانکها در سیســتم اقتصادی معیــوب ما تبدیل
به بنگاههای داللی شــدهاند .ایــن معضل اگرچه
سالهاست دامنگیر فضای کسب و کار کشورمان
اســت؛ اما تاکنون هیــچ راهکار عملــی برای آن
اندیشیده نشده اســت .بانکها در واقع غولهای
اقتصادی خودسری هستند که تحت نظر حاکمیت
اداره میشوند؛ اما در عمل به دالالنی سودجو شبیه
هستند که از هر چالش اقتصادی برای خود فرصت
میسازند .باال بردن نرخ بهره بانکی ،وجود رانت و
پولشویی و حتی بند بازی در بازار طال و ملک و ...
تنها گوشــهای از اقدامات کالن آنها در بازار ایران
اســت .یکی از بازارهایی که همواره بانکها در آن
نقش فعالی داشتهاند ،امالک است .در واقع بانکها
جزو بزرگترین مالکان کشور به حساب میآیند که
به خصوص طی چند سال اخیر ،ورود بیشتری هم
به این بازار داشتهاند.
میوه چینی بانکها از بازار امالک
این نهادها در سال گذشــته بیشترین میوه چینی
را از جهشهای قیمتی ملک داشــتهاند و حاال با
افزایش فروش اموال خود در کالن شهرها عمال به
رکود مسکن دامن زدهاند.
بر اساس آمار منتشــر شده از سوی ســامانه فام
(فروش اموال مازاد بانکهــا) جهش چند برابری
قیمت در سال گذشــته موجب رشد چند برابری
فروش امالک از ســوی بانکها در ماههای پایانی
سال شد؛ اتفاقی که در سال جدید نه تنها قیمتها
را باال برد بلکه به دلیل عرضه زیاد امالک از طرف
بانکها و قیمت گذاری خــارج از عرف بازار ،ملک
دچار رکود تورمی شــد .بررســیها همچنین از
تفاوت نحوه فروش امالک مازاد بانکها در سال ۹۷
با دست کم دو تا سه سال اخیر خبر میدهند که به
نوعی نشاندهنده تغییر رفتار بانکها در عرضه این
امالک طی دوره رونق در مقایسه با دورههای رکود
بازار مسکن است.
مقایســه روند مزایدههای انجام شــده در ســال
جاری با سالهای گذشته نشــان میدهد ،تعداد
مزایدههای انجام شــده برای فروش امالک مازاد
بانکها ،در سال  ۹۷نسبت به سالهای دوره رکود
بازار مسکن -فاصله ســالهای  ۹۳تا  -۹۵دو برابر
شده اســت .تنها در یک مورد فروش اموال مازاد
بانک ملت در سال  98جهشی  5برابری داشته است
که البته منت آن به بهانه حمایت از تولید ملی بر سر

یکی از اصلیترین دالیل هرج و مرج در بازار مسکن ،حضور بانکهاست و اصفهان یکی از
مناطقی است که بیشترین سرمایه گذاری بانکی در حوزه ملکی را دارد

ضمانت های اجرایی
قوانین مالیاتی ()2

شربت وانیل شادلی
حجم  600میلی لیتر

36,000
تومان

شربت موهیتو شادلی
مقدار  1800گرم

براساس رتبه بندی جدید شــرکت مخابرات ایران ،روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان در  6ماهه دوم سال  97ضمن قرارگیری در رتبه چهارم در بین
روابط عمومی های مناطق ،نسبت به رتبه بندی  6ماهه اول  97این شــرکت15 ،رتبه ارتقا یافت .به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان ،شرکت
مخابرات ایران امســال برای چندمین دوره به ارائه این رتبه بندی برمبنای 10شاخص درصد رشــد هزینه های جاری حوزه روابط عمومی،نسبت هزینه
مسئولیت اجتماعی به کل درآمد عملیاتی شرکت،نسبت کارکنان شرکت کننده در برنامه های مسئولیت اجتماعی،متوسط تعداد محتوای تولیدی هفتگی
در رسانه های جمعی،تعداد بازنشــر اخبار در رسانه ها،درصد رضایت ذی نفعان از اطالع رســانی،درصد تحقق برنامه های مدیریت تبلیغاتی،درصد تحقق
برنامه شرکت در همایش ها و نمایشگاه های داخلی و خارجی ،همکاری درون گروهی در ارسال اطالعات استراتژیک و امتیاز مدیریتی بر اساس مشارکت
در تمامی برنامه های روابط عمومی پرداخت است.

60,000
تومان

مدیرعامل شرکت گاز استان مطرح کرد:

شربت آناناس سن ایچ
مقدار  3کیلوگرم

حفظ ارزشهای سازمانی ،مهمترین عامل در تعالی و پیشرفت سازمان است
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان گفت :حفــظ ارزشهای
ســازمانی ،مهمترین عامل در تعالی و پیشرفت سازمان است .سید
مصطفی علوی اظهار کرد :با هدف بررســی میزان آشنایی و درک
کارکنان از مفاهیم منشور اخالقی وزارت نفت به عنوان ارزشهای
سازمانی ،پروژه بهبود «بررسی میزان درک ارزشهای سازمانی»
در شرکت گاز استان اصفهان تعریف و توسط کمیته منابع انسانی
پرسشــنامهای تهیه و از ســوی واحد روابط عمومی از طریق نرم
افزار نظرسنجی الکترونیکی اجرایی شد .وی افزود :گویه های این
پرسشنامه به صورتی طراحی شده که میتوان میزان درک کارکنان
را از هریک از ارزشهای سازمانی ،اندازه گیری و تحلیل کیفی کرده
و نتایج آن را جهت تعریف اقدامات بهبود اســتخراج کرد .علوی با
تاکید بر اهمیت فرهنگ سازی و نهادینه سازی ارزشهای سازمانی
در کارکنان افزود :در این شــرکت در راســتای تبیین ارزشهای
سازمانی ،با نامگذاری هر ماه با یکی از عناوین دوازده گانه ارزشهای
سازمانی ،مطالب مرتبط با آن ارزش جمع آوری ،تدوین و به کارکنان
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اطالعرسانی میشود که خوشبختانه اثرات مثبتی را در پی داشته
است .وی گفت :در حال حاضر ،تاکید بر ارزشهای سازمانی از طریق
روشهای مختلف نظیر جلســات و مراسمات مختلف ،کمیتههای

تعالی به ویژه کمیته راهبری شرکت ،معرفی ارزشها در کالسها
و دورههای آموزشی و همچنین از ســوی ائمه جماعات اقامه نماز
در ادارات مختلف گازرسانی و ....صورت میگیرد .وی ،امانتداری و
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صیانت از سرمایههای ملی ،انسجام و یکپارچگی ،بهره وری و بهبود
مستمر ،خدامحوری ،دانشمحوری و نوآوری ،رعایت اصول اخالقی،
رعایت حقوق شــهروندی و تکریم انسانها ،صداقت و درستکاری،
قانون مداری ،مسئولیت اجتماعی ،وجدان کاری و تعهد سازمانی و
والیت مداری را عناوین دوازده گانه ارزشهای سازمانی شرکت گاز
استان اصفهان برشمرد و اظهار داشت :تحقق اهداف متعالی سازمان
میبایست در قالب یک برنامهریزی استراتژیک و مدون دنبال شود و
این برنامه مدون به شکل زمانبندی مطابق با استراتژیهای سازمان
و به منظور انجام مطلوب وظایف و مسئولیتهای محوله انجام شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان تصریح کرد :مهمترین نقش
برنامهریزی ،تمرکز فعالیتها بر جهتگیری کلی سازمان به منظور
تحقق چشماندازهاســت و ضرورت برنامهریزی جهت رسیدن به
اهداف پیش رو یک واقعیت انکارناپذیر است که به ما کمک میکند
ضمن شناسایی امکانات و محدودیتها ،بهترین روش در راستای
وصول اهداف مان را طراحی کنیم.

zayanderoud8108@gmail.com
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حسابداری کسب و کار
نیو پالس

معرفی اپلیکیشن مالی

کافه اقتصاد

مرضیه محب رسول
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اگر صاحب کســب و کار هستید،
برنامه حسابداری آنالین نیو پالس
در محیطی ساده برای شما طراحی
شده است .نیو پالس ،امکانات مورد
نیاز برای مدیریت و حسابداری یک
کســب و کار را دارد و از همه مهم
تر این امکان را به شــما میدهد تا
اطالعات تان را همیشه همراه خود
داشته باشید و در هر زمان بتوانید
همه چیز را مدیریت کنید.
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چهره ها
مسئول اداره اوقاف نایین خبرداد:

ثبت  6وقف جدید
در نایین

نایین
مسئول اداره اوقاف و امور خیریه
نایین از ثبت شش وقف جدید در این شهرستان
خبر داد .احمد جبلی در جمع خبرنگاران گفت:
واقــف خیراندیش آقــای حاج حســن غالمی
آهنگران ،زمین مزروعی شــش دانگ باغ و آب
قنات ،در مجموع بــا بیــش از  ۱۲۰۰مترمربع
مساحت و به ارزش ریالی حدود  ۶۰۰میلیون ریال
را برای روضه خوانی و هزینههای جاری حسینیه
کلوان شهر نایین وقف کرد.همچنین خانم عصمت
احمدی نایینی شش دانگ زمین مزروعی با حدود
هزار مترمربع مساحت به ارزش ریالی حدود ۳۰۰
میلیون ریال برای تمام امور حســینیه پنجاهه
نایین وقف کرد .وی گفت :قســمتی از سهم یک
مغازه همچنین یک ساختمان مســکونی را در
مجموع به متراژ  ۵۳مترمربع نیز واقفان احمد رضا
مومنیــان نایینــی و معصومه ظهرابــی برای
هزینههای جاری حسینیه چهل دختران نایین و
مسجد جامع روســتای مزرعه امام وقف کردند.
همچنین ،خیر نیکوکار خانم حمیده یزدانی۴۳ ،
مترمربع ازیک ساختمان به ارزش ۵۰۰میلیون
ریال را وقف هزینههای بیماران صعب العالج کرد.

مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان
دهاقان خبر داد:

کاهش آبیاری غرقابی در
دهاقان

مدیــر اداره جهاد کشــاورزی
دهاقان
شهرستان دهاقان گفت :آبیاری غرقابی در مزارع
این شهرستان تا حد چشمگیری کاهش یافته و
کمتر به آن پرداخته میشــود .امیــر صفرپور از
کاهش هدر روی آب با اجــرای طرحهای نوین
آبیاری در مزارع و باغهای این شهرستان خبر داد
و اظهار کرد :با اجرای این طرح ،میزان بهرهوری
مطلوب آب به بیش از  ۹۰درصد رسیده و هدر رفت
نیز تقریبا صفر شده است .وی با بیان اینکه در سال
زراعی جدید بیشتر کشاورزان به اجرای طرحهای
نوین آبیاری از نوع تیپ گرایــش پیدا کردهاند،
عنوان کرد :امسال  ۹۰هکتار از اراضی کشاورزی
شهرستان مجهز به آبیاری تیپ ۴۳ ،هکتار آبیاری
کمفشار و  ۳۰هکتار به آبیاری قطرهای مجهز شده
و در اجــرای طرحهای آبیاری تیــپ  ۹۰درصد
پیشرفت فیزیکی حاصل شده است.

رییس میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری خوانسار:

مرمت آثار تاریخی خوانسار
 ۲۰۰میلیارد اعتبار نیاز دارد

خوانسار
رییس میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری خوانســار با بیان اینکه این
شهرستان بیش از  ۵۰اثر تاریخی دارد که از این
تعداد  ۲۳اثر به ثبت ملی رسیده ،اظهار کرد :خانه
تاریخی مهدی قلیخان در روســتای قودجان و
خانه تاریخی جعفری در شــهر خوانسار با طرح
مصوب میراث برای تبدیل به مرکز بومگردی در
حال مرمت هســتند .علی جوزیخمسلو اضافه
کرد :این دو اثر تاریخی متعلق به دوران قاجاریه
اســت و تاکنون برای خانه مهدی قلیخان ۴۰۰
میلون تومان هزینه شده و به  ۶۰۰میلیون تومان
دیگر نیاز است و برای مرمت خانه تاریخی جعفری
 ۱۵۰میلیون تومان تاکنون هزینه شده و تکمیل
مرمت آن به  ۴۰۰میلیون تومان دیگر نیاز دارد.
وی گفت :برای مرمت اصولی و احیای آثار تاریخی
به ثبت ملی رسیده در شهرســتان بالغ بر ۲۰۰
میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

پیشنهاد سردبیر:
مرمت آثار تاریخی خوانسار  ۲۰۰میلیارد اعتبار نیاز دارد
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دادستان نجف آباد مطرح کرد:

اخبار

کمبود نیروی انسانی ،مهمترین علت اطاله دادرسی در نجفآباد
نجفآباد
دادســتان نجفآباد اظهار کرد :با شرایط فعلی
ماهیانه تا  ۲۵۰پرونده به هر شعبه دادیاری ارجاع داده میشود و
در پارهای موارد قضات تا  ۵۰پرونده در روز را مطالعه و بررســی
میکنند که بخش قابل توجهی از این کار ،خارج از ساعت اداری و
در منزل انجام میشــود .محمدرضا توکلی اضافه کرد :ســرریز
مشــکالت دیگر بخشهای جامعــه بهویژه حــوزه اقتصاد در

پروندههای قضایی در شعب دادگستری ،نمایان میشود .دادستان
نجفآباد با بیان اینکه گســتردگی وظایف قــوه قضاییه ،وجود
تقاضاهای زیاد مردمی و رسیدگی به موضوعاتی خارج از حیطه
وظایف این قوه باعث افزایش کار شــعب دادگستری شده است،
تاکید کرد :تــاش برای جــذب قاضی جدید ،افزایش شــعب
رسیدگی و تخصیص بودجه برای آغاز مجدد عملیات ساخت و ساز

پروژه ساختمان سه طبقه شوراهای حل اختالف از راهکارهایی
است که برای رفع شدن بخشی از مشکالت موجود پیشنهاد شده
است .وی گفت :دادگستری این شهرستان در حال حاضر با ۵۰
درصد حداقل نیروی مورد نیاز در دادســراها و  ۶۵درصد نیروی
اداری تعریف شده فعالیت میکند که این موضوع از اصلیترین
دالیل اطاله دادرسیها محسوب میشود.

مسئوالن به گوش باشند؛

زنگخطر بیآبی در روستاهای تیرانوکرون
تیرانوکرون
زندگی انســانها ،گیاهان و
جانوران وابسته به آب است .بیآبی به منزله مرگ
طبیعت و دسترسی به آب به معنای رونق و آبادانی
است .از دهههای گذشته که بشر فهمیده ذخایر آب
بیپایان نیست و نمیتوان با دست و دل بازی ،چوب
حراج بر منابع آبــی زد به فکــر راهکارهایی برای
کنترل مصرف این مایع حیاتی افتاده است .حاال با
گرم شــدن زمین و افزایش دورههای خشکسالی،
دیگر همه به خوبی میدانند سهلانگاری در حفظ
آب میتوانــد به بهای نابــودی آنها منجر شــود.
کشورهای مختلف ،قوانین ســختگیرانهای را برای
هدر دادن آب وضع کرده و از شهروندان میخواهند
با احســاس مســئولیت برای مراقبــت از یکی از
مهمترین سرمایههای ملی ،مشارکت کنند .کشور
ایران در یکی از خشکترین مناطق جهان واقع شده
اســت .پیشــینیان ما با درک اهمیت آب ،سیستم
قنات را ابداع کردند تا هم همیشــه آب در اختیار
داشته باشند و هم از هدررفت آن جلوگیری کنند؛
اما میزان خشکی نواحی مختلف ایران نیز یکسان
نیست .بخشهای داخلی فالت ایران و نزدیک کویر
مرکزی مانند شهرهای استانهای اصفهان ،سمنان
و کرمان ،بیش از دیگر مناطــق در خطر کمآبی و
خشکی قرار دارد .تیرانوکرون در استان اصفهان از
شهرهایی است که با مشکل کمآبی مواجه بوده و به
دلیل اقلیم خشک و نیمهخشک منطقه با معضالت
ناشی از خشکســالی دســت و پنجه نرم میکند.
هرچند برای مصرف بهینه آب تالشهایی شده؛ اما
ایــن شهرســتان  ۷۲هــزار نفــری همچنــان با
چالشهایــی در مصــرف آب بهویــژه در مناطق
روستایی مواجه است.
روستاییانی تشنه ،دامهایی سیرآب

محمد اونیــک آزه ،مدیر شــرکت آب و فاضالب
روســتایی تیرانوکرون با بیان اینکه سرانه مصرف
روزانه آب روســتایی  ۱۴۰لیتر است؛ اما این سرانه
در روستاهای این شهرستان به  ۱۹۰لیتر میرسد،
میگوید :جمعیت دام روستایی از آب تصفیه شده
اســتفاده میکنند که میزان مصرف آنها به حجم
مصرف آب مشترکین اضافه میشــود .وی اضافه
میکند :افزون بر  ۹۰هزار رأس دام در روســتاهای
این شهرســتان وجود دارد که مصــرف آب آنها از
محل آب شــرب روستاست .مدیر شــرکت آب و
فاضالب روستایی تیرانوکرون میافزاید :این نوع
مصرف ،موجب افزایش برداشــت آب میشود که
در شرایط سخت آبی ،مشکالتی برای مشترکان و

مدیرعامل سازمان آتش نشانی کاشان خبر داد:

شرکت آبفار در تامین آب مورد نیاز ایجاد میکند.
اونیکآزه با بیان اینکه باید این نوع مصرف ،مدیریت
شود ،خاطرنشان میکند :جهاد کشاورزی باید برای
ارائه پروانههای بهرهبرداری نسبت به موضوع تامین
آب مورد نیاز این دسته از مشاغل توجه داشته باشد.
وی یادآور میشــود :جمعیت دام روستایی از آب
تصفیه شده استفاده میکنند و تامین این مقدار آب
اضافه در شرایط خشکسالی ،کار سختی است .مدیر
شرکت آب و فاضالب روستایی تیرانوکرون با بیان
اینکه آب شرب برخی از آبادی ها و روستاهای این
شهرستان از آب چاه یا تانکر سیار تامین میشود،
تاکید میکند :در تامین سالمت آب شرب باید دقت
و توجه ویژه نیز بشود تا مردم دچار مشکل نشوند.

وی با بیان اینکه اصالح شــبکه آبرسانی روستایی
یک ضرورت اســت ،خاطرنشــانکرد :فرسودگی
لولههای انتقال آب ،موجب هدر رفت آب میشود و
سالیانه اعتباراتی برای این کار اختصاص مییابد و
هزینههای زیادی باید صرف شود .مدیر شرکت آب
و فاضالب روستایی تیرانوکرون میگوید :استفاده
از آب شرب در مصارف دامداری و کشاورزی توسط
برخی مشــترکان ،تهدیدی برای منابع آب شرب
است و برای کنترل میزان مصرف آب این مشترکین
الزم است که دهیاریها نیز همکاری کنند.
دامدار یها ،فرصتهای شغلی هستند و
نباید به آنها آسیب وارد شود
این ســخنان در حالی مطرح میشــود که محسن
حاجعابدی ،مدیر جهاد کشــاورزی تیرانوکرون
با بیان اینکه نبایــد به فرصت اشــتغال دامداران
روستایی آسیبی وارد شود ،تصریح میکند :دامداری
یکی از فرصتهای شغلی و تولیدی روستایی است
که برای جلوگیری از مهاجرت و تامین اقتصاد مردم
این بخش ،بایــد از آن حمایت شــود .وی فعالیت
دامداری و کشاورزی در روستاهای این شهرستان
را مهم میداند و میگوید :فعالیتهای کشــاورزی
و دامداری در بخش روســتایی به رونــق تولید در
این مناطق و جلوگیری از مهاجرت روســتاییان به
شــهر کمک میکند و اگر از این فرصتها حمایت
شــود ،اقتصاد و تولید مورد حمایت قرار میگیرد.
مدیر جهاد کشــاورزی تیرانوکرون تامین آب را
یکی از نیازهای دامداریهای روســتایی میداند و
اظهار میکند :باید آب مورد نیاز بخش کشــاورزی
و دامداری تامین شــود؛ البته استفاده از روشهای
نوین در کشــاورزی به کاهش مصــرف آب در این
بخشها کمک کرده است.

رییس اداره راه و شهرسازی آران و بیدگل خبر داد:

افزایش  ۲۰درصدی صدور دستورالعملهای ایمنی اماکن در کاشان

تخصیص بودجه  4و نیم میلیارد ریالی برای احیای منطقه یحییآباد

مدیرعامل سازمان آتش نشانی کاشان در جمع خبرنگاران از  ۷۰۶مورد بازید ایمنی در سه
کاشان
ماهه نخست سال جاری خبر داد و اظهار داشت :این میزان بازدید نسبت به مشابه سال گذشته نشان دهنده
رشد  ۶برابری است و این اقدامات در راستای برنامه ریزیهای صورت گرفته سازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی شهرداری کاشان انجام شده است .محمدمسعود چایچی از بررسی  ۱۹مورد نقشههای تاسیسات ،برق
و مکانیک اماکن مختلف در این مدت خبر داد و افزود :نقشههای اماکنی همچون تجاری ،مسکونی ،تفریحی
و اقامتی مورد بازدید قرار گرفت و توسط کمیته علتیابی حوادث و حریقها س  ۳۷مورد گزارش علتیابی
تنظیم و پنج مورد تاییدیه کاربریهای شهری صادر شد .مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری کاشان ضمن اشاره به صدور دستورالعملهای ایمنی ویژه اماکن عمومی و خصوصی ابراز داشت:
در سه ماهه نخست سال جاری  ۵۹۶فقره دســتورالعملهای ایمنی برای منازل مسکونی ،اماکن آموزشی،
تفریحی ،اداری ،اقامتگاه سنتی ،تصرفات تجاری ،صنعتی و جایگاه عرضه سوخت صادر شده است که نشان
دهنده رشد  ۲۰درصدی نسبت به مشابه سال گذشته است .وی پیشگیری و رعایت موارد ایمنی را اصل مهم
و اساســی در جلوگیری از حوادث دانست و گفت :امید اســت با در نظر گرفتن و اهمیت اصول پیشگیری از
حوادث ،شاهد کمترین آمار حوادث و حریقها باشیم و همشهریان کاشانی در صحت و سالمتی به زندگی خود
ادامه دهند.

رییــس اداره راه و شهرســازی آران و بیدگل گفت :جهت نوســازی و احیای هویت
آران و بیدگل
بافتهای فرسوده ،منطقه یحییآباد در اولویت قرار گرفت و به همین منظور  4.5میلیارد بودجه تخصیص
یافت .مجتبی آراسته اظهار کرد :در طرح بافت فرسوده ،ساختمانهای باالی  30سال ،مشمول این طرح
میشوند و در شهرهای نوشآباد و سفیدشهر و خانههای تاریخی ،شهر آران و بیدگل در طرح احیای بافت
فرسوده در طرح بازآفرینی شهری قرار گرفته است.
وی افزود :دولت ،حمایت خوبی را در طرح بافتهای فرسوده برای احیا و بازآفرینی محورها و خانههای
تاریخی در نظر گرفته و طبق تعهد به ازای هر واحد مسکونی دارای سند در محدوده بافت فرسوده مبلغ
 500میلیون ریال با سود  4درصد و  400میلیون ریال با سود  18درصد و باز پرداخت بلند مدت پرداخت
میکند .آراسته ادامه داد :ارتقای هویت و منزلت مکانی ،افزایش حکمرانی محلی و کاهش فقر از جمله
اهداف اجرایی شدن این طرح است و در راستای همین اهداف ،منطقه یحییآباد آران و بیدگل در برنامه
اجرای طرح بازآفرینی شهری با مساعدت مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان ،نماینده مردم کاشان
و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی ،فرماندار و پیگیری اداره راه و شهرسازی آران و بیدگل بودجه
 4و نیم میلیارد ریالی برای این منطقه در نظر گرفته شد.

مفاد آراء
 5/13آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 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 نســبت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشــار 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 دادخواســت 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  139860302012000254هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شــرکت تعاونی کشــاورزی تامین
نیاز بوقلمون داران اســتان اصفهان به شماره شناســه  10862111700در ششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی با حق الشــرب طبــق قانون توزیع عادالنــه آبها و نحوه ملی
شدن آن به مســاحت  120000/72متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک  32فرعی
از  71اصلی موســوم به اراضــی دمیرچی گشــنیزجان حوزه ثبت ملــک فریدن جزی
بخش سیزده ثبت اصفهان خریداری از مالک رســمی آقای رشید سعیدی دارانی محرز
گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول1398/05/03 :
تاریخ چاپ نوبت دوم1398/05/17 :
م الف 542117 :موسی الرضا امامی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدن
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)
 5 /14شــماره آگهــی 139803902134000008 :شــماره پرونــده:
 139604002120000002بر اســاس پرونده اجرائی کالســه  9600005ششدانگ
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یکباب خانه پالک ثبتی  721فرعی از  33اصلــی که طبق نامه دفتر امالک ثبت تیران و
کرون وارده به شــماره  139605002134000117مورخ  96/2/30متعلق به آقای اکبر
رضوانی قهریزجانی فرزند عبداله می باشد و بموجب سند شماره  130457مورخ 95/4/6
تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره  39فوالدشــهر در رهن صندوق پس انداز و قرض
الحسنه امام حســین(ع) فوالدشهر قرار دارد از ســاعت  9صبح تا  12روز یکشنبه مورخ
 98/5/27در محل واحد اجرای اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تیران واقع در میدان
بسیج خیابان شــهید امینی از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد و مورد مزایده از
مبالغ ارزیابی شده توسط کارشــناس رسمی شــروع و به هر کس خریدار باشد نقدی و
به باالترین قیمت پیشــنهادی فروخته می شــود .در ضمن کلیه هزینه ها و بدهی های
احتمالی و همچنین بدهی هــای مربوط به آب ،برق و گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق
اشتراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعی
یا غیر قطعی به عهده برنده مزایده می باشد .لذا کســانی که مایل به خرید و شرکت در
مزایده می باشــند می توانند از مورد مزایده در آدرس :تیران روســتای قهریزجان کوی
شــهید شــجاعی دیدن نمایند .مورد مزایده عبارت اســت از تمامت ششدانگ عرصه
و اعیان پالک ثبتــی  33/721واقع در بخــش  12ثبت اصفهان مــورد ثبت در صفحه
 407دفتر جلد  202امــاک بخش مربوطه به مالکیت آقای اکبــر رضوانی قهریزجانی
فرزند عبداله که طبق گزارش کارشــناس رسمی به مســاحت حدود  212/05متر مربع
عرصه و دارای دو خواب ،آشپزخانه اپن با کاشــی کاری و کابینت ،حمام و توالت و دارای
تاسیسات آب ،برق و گاز می باشــد .به مبلغ چهارصد و چهل و نه میلیون و هفتصد و سی
هزار ریال و مشخصات ششــدانگ آن :شما ًال در سه قســمت اول دیواری است بطول
 4/30متر به باقیمانده  33اصلی دوم دیواری اســت بطــول  15/24متر به باقیمانده 33
اصلی ســوم دیواری اســت بطول  2/68متر به باقیمانده  33اصلی شــرق ًا بطول 9/59
متر درب و دیواری اســت به کوچه جنوب ًا بطــول  22/23متر دیوار به دیــوار باقیمانده
 33اصلی غرب ًا بطول  9/55متر دیواریســت بــه باقیمانده  33اصلی ،حقــوق ارتفاقی
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ندارد .ایــن آگهی در یک نوبت در تاریــخ  98/5/3در روزنامه زاینده رود درج و منتشــر
می گردد .م الف 533114 :سید محمد حســن مصطفوی رئیس اداره ثبت اسناد و
امالک تیران و کرون ( 400کلمه 4 ،کادر)
ابالغ دادخواست وضمائم
ال مجهول المكان ابالغ
 5/16بدينوسيله به آقاي اردشير محسني بند پي فرزند مسعود فع ً
مي گرددكه خواهان سيدكمال يوسفي فرزند سيدمحمد به نشاني شهرضا بلوارمطهري
صنايع چوب شــادمند دادخواســتي به خواســته مطالبــه مبلغ هفتادوهشــت ميليون
وششصدهزارريال بابت يك فقره چك به شماره  85 / 6 / 6 - 563454عهده بانك رفاه
كارگران به اين شورا تسليم كه بكالسه  46 / 98ش 6ح ثبت و وقت رسيدگي براي روز
سه شنبه مورخ  98 / 6 / 12ســاعت  4 / 30عصر تعيين گرديده اينك حسب درخواست
خواهان و به تجويزماده  73ق  0آ  0د  0م مراتب يك نوبت دريكي از جرايد كثيراالنتشار
آگهي مي شودتا ازتاريخ انتشــارظرف يك ماه بامراجعه به دبيرخانه شوراي حل اختالف
 7حقوقي شــهرضا واخذ نســخه ثاني دادخواســت 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 روزخواهد بود .م الف 540774 :رئيس دبيرخانه شوراي حل اختالف  7حقوقي
شهرضا ( 164کلمه 2 ،کادر)
ابالغ دادخواست وضمائم
ال مجهول المكان ابالغ مي
 5/17بدينوســيله به آقاي اويس راعي فرزند محمدرضا فع ً
گرددكه خواهان محمدرضا كاظمزاد فرزند مصطفي به نشاني شهرضا خيابان  45متري
فرعي  55پالك  21دادخواستي به خواســته مطالبه وجه به اين شورا تسليم كه بكالسه
 133 / 98ش 6ح ثبت و وقت رسيدگي براي روز سه شــنبه مورخ  98 / 6 / 12ساعت
 4 / 30عصــر تعيين گرديده اينك حســب درخواســت خواهان و بــه تجويزماده 73
ق  0آ 0د  0م مراتــب يــك نوبــت دريكــي از جرايــد كثيراالنتشــار آگهــي
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در راستای افزایش پویایی و نشاط در
فالورجان صورت گرفت؛

ساماندهی حاشیه زاینده رود
فالورجان
بــه گــزارش روابــط عمومی
شــهرداری و شورای اســامی شــهر فالورجان؛
ســاماندهی حاشــیه زاینده رود در راستای ایجاد
پویایی و نشاط در شهر در دستور کار مدیریت شهری
قرار گرفته اســت .در این خصــوص تمام خدمات
فرهنگی ،تفریحی و رفاهی مورد نیاز شــهروندان
پیشبینی شده است.ازجمله پیاده راهها اگربه عنوان
محوری که مردم را تشویق میکنند ،ظهور و بروز
بیشتری داشــته باشــند ،از مهمترین مسیرهایی
هستند که براساس طراحی شهری انسان محور به
ظرفیتهای انسانی شهر کمک میکنند و مردم برای
فراغت و کار میتوانند از آن اســتفاده کنند .در این
ساماندهی فرهنگی هنری رویکرد خانواده محور نیز
دیده شده تا تمامی اعضای خانواده ،لذت بودن در
کنار یکدیگر و تفریح به صورت خانوادگی را تجربه
کنند ،این ساماندهی به واسطه نوع خاص طراحی و
کارکردی که بــرای آن در حاشــیه زاینــده رود
پیشبینی شده اســت ،از اهمیت خاصی برخوردار
است .مهندس جواد نصری این مهم را یادآور شد و
تصریح کرد :در کنار مناظــر طبیعی ،وجود مکانی
برای گردهمایی شهروندان الزم به نظر میرسید،
حال اگر منظره روبهروی شهروندان ،رودخانه باشد،
آن را بهتــر از هر مــکان دیگری بــرای برگزاری
نشستهایشان تبدیل میکند.

برگزاری فستیوال فوتبال
چمنی کشوری در زواره
زواره
فســتیوال فوتبــال چمنــی
زیر9سال کشوری در ورزشــگاه شهید حقیری
زواره برگزار شد .محمدجواد نوریان رییس هیئت
فوتبال ادارهورزش و جوانــان بخش زواره اعالم
کرد :این مسابقات به مدت سه روز با حضور شش
تیم از شهرهای تهران ،شهرری و بقیه نقاط کشور
به صورت دو تایم بیســت دقیقهای یازده نفره به
صورت نیمه زمین در چمن ورزشــگاه شــهید
حقیــری زواره برگــزار شــد که در پایــان تیم
آریاپــارس تهران ،مقــام اول آکادمــی فوتبال،
شــهرری مقام دوم و فالت اردستان مقام سوم را
کسب کردند.

اجرای دو طرح در
کتابخانههای عمومی اردستان
اردستان
دو طرح «مهربانــی در مهر و
بحار کتاب انوار دانایی» در سطح کتابخانههای
عمومی شهرستان اردســتان به اجرا در میآید.
عفت باقری رییــس اداره کتابخانههای عمومی
شهرستان اردســتان در گفت و گو با خبرنگاران
اعالم کرد :به منظور یاری رســانی به هموطنان
استانهای سیلزده گلستان ،خوزستان و لرستان
با توجه به نزدیکی ســال تحصیلی جدید ،طرح
«مهربانی در مهر» جهت جمع آوری نوشت افزار
اســامی ایرانی و کتابهای کمک درسی برای
دانش آموزان این استانها اجرا میشود همچنین
طرح «بحار کتــاب انوار دانایــی» جهت جذب
کتابهای اهدایی انتشارات و عموم مردم تا پایان
شــهریور ماه در ســطح کتابخانههای عمومی
شهرستان اردستان اجرا میشود.

مــي شــودتا ازتاريــخ انتشــارظرف يــك مــاه بامراجعــه بــه دبيرخانه شــوراي
حــل اختــاف شــماره  6حقوقــي شــهرضا حاضرشــويدواگربعداً احتيــاج بــه
نشــرآگهي باشــد يــك نوبــت منتشرخواهدشــدو مــدت آن ده روزخواهدبــود.
م الف 542160 :رئيس دبيرخانه شوراي حل اختالف شماره  6حقوقي شهرضا (128
کلمه 1 ،کادر)
فقدان سند مالکیت موضوع تبصره  3ماده 120
 5/15شماره نامه 1398/04/26- 139885602033000984 :نظر به اینکه خانم گلنار
سلیمی فرزند جعفر احد از وراث مرحوم خانم ناز و جعفر ســلیمی طاری تقاضای صدور
سند مالکیت سهم االرث خود از پالک  174فرعی از  -1اصلی واقع در روستای طار جزء
بخش  11حوزه ثبتی نطنز را نموده و توجه به اینکه نامبرده اعالم داشــته یک جلد سند
مالکیت که ذیل ثبت شماره  135دفتر یک امالک صفحه  -518بنام جعفر سلیمی طاری
ثبت و صادر گردیده است و یک جلد ســند مالکیت دیگر که ذیل شماره  135دفتر یک
امالک صفحه  -522بنام خانم ناز سلیمی طاری ثبت و صادر و نیز یک جلد سند مالکیت
ذیل ثبت  135دفتر یک صفحه  520بنام حسین سلیمی طاری ثبت و صادر و تسلیم شده
است که بموجب ســند قطعی  2812مورخ  1336/08/02دفترخانه اسناد رسمی  18طار
تمامت مالکیت آقای حسین سلیمی به آقای جعفر ســلیمی طاری انتقال قطعی گردیده
است و اســناد مالکیت صادره گردیده و متقاضی اعالم نموده که اسناد مالکیت مزبور در
ید احدی از وراث بنام خانم فاطمه سلیمی طاری می باشد لذا بدینوسیله به نامبرده یا قائم
مقام قانونی وی اخطار تا ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشــار این آگهی نسبت به ارائه و
تحویل اسناد مالکیت مزبور به این اداره اقدام نمایند و در صورتی که حکم یا رایی در این
خصوص صادر و یا مجوزی قانونی وجود دارد ارائه و یا بــا اخذ گواهی از مرجع ذیصالح
قضایی به این واحد تسلیم در غیر این صورت برابر مقررات و تبصره  3ماده  120آیین نامه
قانون ثبت نسبت به صدور مالکیت سهم االرث نامبرده از پالک مرقوم اقدام خواهد شد.
م الف 538987 :اداره ثبت اسناد و امالک نطنز ( 400کلمه 4 ،کادر)
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خودروهای الکچری با پالکهای رند توقیف میشوند
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رییس مرکز تحقیقات ایدز ایران:

اخبار
فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

دستگیری باند  3نفره سارقان
 140میلیاردی در اصفهان

فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری اعضای
باند  3نفره سارقان ساعتهای مچی به ارزش 140
میلیارد ریــال در اصفهان خبر داد .ســردارمهدی
معصوم بیگی گفت :اعضای باند  3نفره ای که اقدام به
سرقت و آتش زدن عمدی انبار حاوی  140میلیارد
ریال ســاعت مچی خارجی کرده بودند ،دستگیر
شدند .وی افزود :در پی شــکایت فردی به پلیس
مبنی بر اینکه منزل مسکونی متعلق به وی که از آن
به عنوان انبار دپوی کاال استفاده میکرد ،مورد آتش
سوزی عمدی قرار گرفته و تعداد قابل توجهی ساعت
مچی با مارکهای مختلف خارجی به ارزش 140
میلیارد ریال به طور کامل در آتش ســوخته است،
موضوع به صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان
پلیس آگاهی استان اصفهان قرار گرفت .این مقام
ارشد انتظامی بیان کرد :در بررسیهای اولیه توسط
کارشناسان ســازمان آتش نشانی مشخص شد که
علت وقوع حادثه آتش ســوزی عمدی و با استفاده
از بنزین بوده است .فرمانده انتظامی استان اصفهان
گفت :کارآگاهان موفق شدند با استفاده از یک سری
اقدامات علمی و تخصصی مخفیگاه  2نفر از متهمان
را در جنوب استان تهران مورد شناسایی قرارداده و
در یک عملیات غافلگیرانه هر 2نفر را دستگیر کردند.

خودروهای الکچری با
پالکهای رند توقیف میشوند
رییس پلیس راهــور ناجا با تاکید بــر اینکه هیچ
چیزی به اســم خرید و فروش پالک رند نداریم ،از
توقیف خودروهای الکچــری با پالک رند خبر داد.
سردار سید کمال هادیانفر رییس پلیس راهور ناجا
اظهار کرد :پالک رند ،کامال شانســی است و کسی
نمیتواند پارتی بازی کند .وی افــزود :با قاطعیت
اعالم میکنم که هیچ چیزی به اسم خرید و فروش
پالک رند نداریم .رییس پلیس راهور ناجا در پاسخ به
سوالی مبنی بر اینکه چند روزی است عکسهایی از
خودروهای الکچری با پالک رند در فضای مجازی
منتشر میشــود که این امر با گفته شما در تناقض
اســت ،آیا این عکسها جعلی بوده و ما خودروی
الکچری با پالک رند نداریم؟ پاســخ داد :من منکر
این موضوع نمیشوم ولی باید بگویم که این موارد
در گذشــته اتفاق افتاده که البته تخلف محسوب
میشود .شخصااین موارد را بررسی و کنترل میکنم
و قرار است با این خودروها برخورد کنیم.

جاسازبیش از  91کیلو گرم
تریاک در زاپاس کامیون

بومی شدن بیماری سالک در استان اصفهان ،یک فاجعه پزشکی است
مینو محرز ،رییس مرکز تحقیقات ایدز ایران گفت :شــرکتهای
مهندسی جهت ســاختمان سازی و سدســازی؛ همه ارگانها از
محیط زیســت گرفته تا وزارت بهداشت باید برای کنترل بیماری
ســالک آگاهانه گام بردارند .رییس مرکز تحقیقات ایدز ایران در
تشــریح عوامل ایجاد کانونهای پرخطر ســالک عنوان کرد که
شیوع سالک در اطراف شــهر اصفهان به دلیل ساختمان سازی و

سدسازی بدون درنظرگرفتن محل زندگی موش صحرایی و پشه
خاکی فراگیرشد.
این در حالی بود که ساخت و سازها در نقاط زادگاه موش صحرایی و
پشه خاکی بدون مشورت با سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت
و درمان ،خالف محسوب میشود؛ چون سیستم اکولوژی منطقه به
هم ریخته و نتایج حتی مرگباری برای سالمت مردم به بار میآورد.

سالمندی زیر تیغ خشونت

پریسا سعادت
خشونت در حال ریشه دواندن میان ما ایرانیهاست.
پس از باال رفتن نرخ ساالنه مشــاجرات و نزاعها،
کودک آزاری و انواع خشــونتهای خانگی ،حاال
پدیده سالمند آزاری در کشور در حال رشد است.
بر اساس آخرین آماری که از سوی رییس اورژانس
اجتماعی کشور رسانهای شده است ،سالمند آزاری
رتبه سوم خشــونتهای خانگی در کشور را دارد.
این در حالی است که پدیده ســالمندی در کشور
در حال تبدیل شدن به چالشی بزرگ است؛ چرا که
آمارها نشان میدهد در سال  ،1430درصد جمعیت
ســالمند ایران از میانگین آســیا و حتی میانگین
جهانی نیز بیشتر خواهد شد .سالمند آزاری ،اتفاق
تلخی است که در اصفهان هم وضعیت بغرنجی دارد.
آنگونه که مجتبی ناجی معاون اجتماعی اداره کل
بهزیستی استان اصفهان همین چند روز پیش اعالم
کرد ،آزار و اذیت سالمندان ،سومین دلیل مداخله
اورژانس اجتماعی در اصفهان است .هر چند تعداد
گزارشها و آمار رسمی از سالمند آزاری زیاد نیست؛
اما نباید از این نکته غافل شد که تعداد بسیار زیادی
از این آزار و اذیتها اصوال گزارش نمیشود یا حتی
به چشم نمیآید .سوءرفتار با سالمند عبارت است از
انجام دادن یا ندادن رفتاری خاص به صورت عمدی
یا غیرعمدی توســط مراقبتکننده یــا فرد قابل
اعتماد دیگر که باعث افزایش خطر و صدمه یا تجاوز
به حقوق انســانی و کاهش کیفیت زندگی در فرد

سالمند (باالتر از  ۶۰سال) میشود .این سوءاستفاده
ممکن اســت به صورت فیزیکی ،جنســی ،روانی
عاطفی ،غفلت ،ترک کردن یا بهرهبرداری مالی باشد
و عوارضی همچون کاهش اعتماد به نفس ،احساس
ناامیدی ،بیتفاوتی و مشــکالت روحی روانی را در
سالمند به جا بگذارد .بسیاری از حیطههای سالمند
آزاری ،روحی و روانی اســت .بخش وسیعی از این
اقدامات به دلیل نبود زیر ساختهای حمایتی و ارائه
خدمات به سالمندان صورت میگیرد .یکی از این
مسائل احداث خانههای سالمندان است .اگر چه به
دالیل فرهنگی ،گسترش این اماکن نه با استقبال و

نه با حمایت روبهرو شده است؛ اما نباید از این نکته
غافل شد که در کشور ما جمعیت به سمت و سوی
سالمندی در حرکت اســت و به همین دلیل وجود
امکانات و سرویس دهی به ســالمندان به خصوص
در ســالهای آینده ،یک نیاز ضروری خواهد بود؛ به
خصوص آنکه به اظهارنظر جامعهشناسان در آینده
نهچندان دور ،دیگر بسیاری از فرزندان تمایل چندانی
به ادامه زندگی با افراد ســالمند ندارند که این خود
میتواند یکی از اصلیترین دالیل افزایش آمار خانه
سالمندان شود؛ ضمن اینکه کاهش تعداد ازدواجها
و فرزند آوری در آیندهای نه چندان دور ،سالمندان

را بیشتر از امروز به سوی خانههای سالمندان سوق
میدهد .امروزه مراکز ،کارکردی مانند زندان دارند.
مکانهایی که فقــط محل نگهداری هســتند و به
نوعی تبعیدگاه سالمندانی اســت که از خانواده دور
شــدهاند .این تلخی میتواند البته با برنامه ریزی و
شروع هدفگذاری برای سالمت این قشر تغییر کند.
اصفهان قرار است به عنوان یک شهر دوستدار سالمند
شناخته شود؛ اما در عمل همچنان با نیازهای اصلی
این قشــر فاصله زیادی دارد .نه تنهازیر ساختهای
حضور سالمندان با محدودیتهای جسمی هنوز در
شهر فراهم نیســت؛ بلکه راهکارهای رفع نیازها نیز
سنجیده نشده است .یکی از این ضرورتها ،مهارت
آموزی است .افزایش مهارت ،اصلیترین نیازی است
که یک سالمند به آن احتیاج دارد؛ چراکه فرد از این
طریق احساس پوچی و بیکاری نخواهد داشت که این
خود میتواند در روحیه این افراد ،بســیار تاثیرگذار
باشــد .پدیده خشونت و آزار ســالمندان با پذیرش
آنها در جامعه میتواند بســیار کاهش یابد .خدمات
حمایتی دولتی هم اکنون به صورت بسیار محدودی
به سالمندان ارائه میشــود .مراکز روزانه نگهداری
از ســالمندان یا پاتوقهایی مخصوص آنها میتواند
بخش اصلی نیازهای اجتماعی آنهــا را مرتفع کند.
از سوی دیگر باید توجه داشت که پیری جمعیت که
ایران به سوی آن میرود ،اگر با سرمایه گذاری درستی
روبهرو نباشد ،به راحتی میتواند کشور را وارد بحرانی
پر هزینه کند که البته خشونت ،تنها بخش کوچکی
از آن خواهد بود.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست:

 ۹۵هکتار حذف شده از پناهگاه حیات وحش موته ارتباطی با معدن تراورتن ندارد
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ســازمان حفاظت محیط
زیســت گفت :حذف  ۹۵هکتار از اراضی پناهگاه حیات وحش موته از
مناطق تحت حفاظت محیط زیست ،هیچ ارتباطی با معدن تراورتن ندارد.
حمید ظهرابی با اشاره به اینکه با تصویب شــورای عالی محیط زیست
به ریاســت رییس جمهور ،یک میلیون و هفتاد هزار هکتار به مساحت
مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست اضافه شده است،
اظهار کرد :اتفاق خوبی که برای اســتان اصفهان رخ داد ،منطقه خارو و
کوه بزرگی (نایین) است که به عنوان مناطق چهارگانه و تحت مدیریت
سازمان حفاظت محیط زیست ،اضافه شد .وی افزود :مساحت پیشنهاد

مدیرکل هواشناسی استان
اصفهان:

تجهیزات هواشناسی
اصفهان باید به روز شود

داده شده برای این منطقه از سوی سازمان حفاظت محیط زیست بیش از
 ۵۰۰هزار هکتار بود که براساس مصوبات شورای عالی محیط زیست ،قرار
شد با سازمان مراتع و جنگلها ،حد و حدود را به طور دقیق بررسی کنیم
و پس از توافق دو سازمان مصوبه در شورای عالی تایید میشود .ظهرابی
همچنین به اصالح حد و حدود منطقه حفاظت شــده قمصر و برزک در
شورای عالی محیط زیست اشاره کرد و گفت :طی سالها به دلیل تداخل
حریم و محدودههای قانونی شهرها و روســتاها با منطقه حفاظت شده
قمصر و برزک مردم دچار مشــکل بودند ،براین اساس امسال در جلسه
شورای عالی محیط زیست و در پی اصالحات اراضی مناطق حفاظت شده،

مدیرکل هواشناســی اســتان اصفهان گفت :تجهیزات ســنتی و خودکار
هواشناســی ،در دورههای معین باید به روزرســانی و کالیبراســیون شود
که هرســاله بخش قابل توجهی از اعتبارات هواشناســی برای بروزرسانی و
کالیبراســیون تجهیزات هزینه میشــود .حمیدرضا خورشیدی با اشاره به
فرسودگی تجهیزات سخت افزاری مرکز دیتا سنتر این اداره کل افزود :بودجه
جاری و عمرانی هواشناسی اســتان اصفهان ،کافی نیست و نیاز به افزایش

آگهي تجدید مزایده عمومی (نوبت دوم چاپ اول)
شهرداري طرق رود ،در نظر دارد یک دستگاه لودر  zl50gnسال ساخت 2017
نوع سوخت گازوئیلی با قیمت پایه کارشناسی 7/000/000/000ریال (هفت میلیارد
ریال) از طريق مزايده عمومي موضوع ماده  13آيين نامه مالي شهرداريها بفروش رساند.
-1مشخصات لودر :
 سال ساخت 2017 نوع سوخت گازوئیلی-2شرایط عمومی شرکت در مزایده :
 :1-2بپیشنهادات مخدوش  ،مبهم و بدون سپرده ویا سپرده کمتر از مبلغ تعیین شده
ونیز پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شوند بی اعتبار تلقی خواهند شد
و در مزایده شرکت داده نمی شوند .
 :2-2موضوع مزایده با وضعیت موجود که به رویت و اطالع پیشنهاد دهندگان رسیده
به فروش خواهد رسید .
 :3-2پیشنهاد دهندگان در تنظیم اسناد و ارائه پیشنهاد می بایست به شرایط و تعهدات
خود دقت کامل داشته باشند .
 :4-2شرکت کننده نباید ممنوع المعامله باشد .
 :5-2کلیه هزینه های مربوط به چاپ آگهی مزایده  ،ارزیابی کارشناسی،مالیات و بیمه
و انتقال مالکیت به عهده برنده مزایده می باشد  .به مبلغ پیشنهادی  9درصد ارزش
افزوده اضافه خواهد گردید.
 :6-2اعالم شماره حساب شخصی از طرف شــرکت کننده در مزایده  ،جهت استرداد
احتمالی وجه سپرده
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حدود دو هزار و  ۸۰۰هزار هکتار در این منطقه از مدیریت سازمان حفاظت
محیط زیست خارج شد .ظهرابی افزود :بخشی از منطقه موته که در جوار
شهر گلشهر گلپایگان است و پیش از این حجم زیادی از باطلههای معادن
سنگ در آنجا تخلیه شده بود از موته جدا شده و در حریم شهر گلشهر قرار
میگیرد .به ازای آن بخش از مناطقی که دارای ارزش اکولوژیکی است؛
اما داخل حریم شهر گلشــهر قرار گرفته ،براساس تصویب شورای عالی
شهرسازی معماری حریم آنها در منطقه کاهش مییابد؛ زیرا حد و حدود
منطقه موته با حریم شهر گلشهر تداخل داشت از این رو تصمیم بر این شد
که به طور مشترک بخشهای حریم شهر از منطقه خارج شود.

دارد .مدیرکل هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد :تجهیزات ایستگاههای
هواشناسی ،ارز بر اســت و قیمت باالیی دارد و هر ســال باید سنسورهای
پشــتیبان ایســتگاهها را تهیه و جایگزین کنیم .وی اضافه کرد :استفاده از
مدلینگ هواشناسی محلی هم به عنوان یکی از نیازهای این مجموعه است
که در زمان حاضر آن را در اختیار نداریم و از مدلینگ هواشناســی جهانی
استفاده میکنیم.

دادگستری
شهرداري طرق رود

 :7-2مبلغ واريزي ،به صورت شفاف در برگ پيشنهاد قيمت اعالم گردد.
 -3مدارک الزم جهت شرکت در مزایده :
 :3-1تصویر کارت ملی و شناسنامه متقاضی و یا معرفی نامه شرکت
:3-2اســناد شــرکت در مزایده به صورت مهر و امضاء شــده (جهت اخذ مدارک به
شهرداری طرق رود مراجعه فرمایید)
:3-3ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ  5درصد مبلغ پایه کارشناسی بشماره
حساب 0104629754001بانک صادرات شعبه طرق رود
 :3-4تنظیم و امضا فرم پیشنهاد قیمت بدون هر گونه قید و شرط
-4نحوه تنظیم و ارسال مدارک :
متقاضیان می بایست اســناد مزایده و مدارک مورد نیاز و نیز پیشنهاد قیمت خود را
بطور مجزا در پاکت های (الف ) و (ب) بشرح ذیل و به صورت الک و مهر شده تا پایان
وقت اداری 1398/05/22به دبیرخانه شــهرداری طرق رود تســلیم نموده و رسید
دریافت نمایند.
اسناد مزایده با درج نام و امضاء در ذیل تمامی صفحاتمدارک شناسایی متقاضی (کپی صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توضیح،کپی صفحه آخر و کپی کارت ملی ) توضیح  :متقاضیان حقوقی می بایست عالوه بر
کپی اساسنامه شرکت و آگهی روزنامه رسمی  ،مدارک شناسایی اعضای هیئت مدیره
را نیز ارسال نمایند.
اصل فیش واریزی ســپرده یا اصل ضمانت نامه بانکی شــرکت در مزایده با اعتبارحداقل  3ماهه.
م الف544263:

غالمرضا باباییان  _شهردار طرق رود
No. 2753 | July 25, 2019 | 8 Pages

محرز ،ادامه داد :سدسازی بی حســاب در اطراف شهر اصفهان و
زراعت گوجه فرنگی در منطقهای که موش صحرایی به وفور دیده
میشــود ،بازی کردن با جان مردم است .شــرکتهای مهندسی
نباید هرجایی ساختمان سازی و سدسازی کنند؛چون بومی شدن
بیماری سالک در ایران و به خصوص در مناطقی از استان اصفهان
یک فاجعه پزشکی محسوب میشود.

رشد پدیده سالمند آزاری در اصفهان نگران کننده است؛

هواشناسی

فرمانده انتظامی شهرستان خوروبیابانک از کشف
مقدار  91کیلو و  205گرم تریاک که در زاپاس یک
کامیون جاساز شده بود ،خبر داد .سرهنگ « نعمت
خلیلی» اظهار داشت :ماموران انتظامی شهرستان
«خوروبیابانک» حین کنتــرل خودروهای عبوری
به یک دستگاه کامیون که از شرق کشور به مقصد
شمال حرکت میکرد ،مشکوک شدند و آن را متوقف
کردند .در بازرســی از این خودرو ،مقدار  91کیلو و
 205گرم تریاک که در زاپــاس کامیون به صورت
دوبل جاساز شده بود ،کشــف شد .وی بیان داشت:
در این رابطه راننده خودرو دستگیر و برای اقدامات
قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

5

نخستین قدم دادگستری اصفهان برای حفظ کرامت؛

بازداشتیها وارد زندان نمیشوند

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت :کسانی
که به لحاظ عجز از تودیع وثیقــه یا معرفی کفیل
به زندان معرفی و معمــوال ظرف چند روز موفق به
اجرای قرار میشــوند ،به بندهای زندان فرستاده
نمیشــوند .آیین افتتاح اداره پذیرش ،تشخیص
و طبقه بندی زنــدان مرکزی اصفهــان با حضور
رییس کل دادگستری ،دادستان عمومی و انقالب
مرکز استان ،مسئوالن و خیران استانی برگزار شد.
محمدرضا حبیبی رییس کل دادگســتری استان
اصفهان گفت :بهرهبرداری از این واحد در راستای
اجرای یکی از بندهای دستورالعمل جدید ریاست
محترم قوه قضاییه مبنی بر حفظ کرامت متهمین
و نیز زندانیان است که کســانی که به لحاظ عجز
از تودیــع وثیقه یا معرفی کفیل بــه زندان معرفی
میشوند و معموال ظرف چند روز موفق به اجرای قرار
میشوند ،داخل بندهای زندان نشوند؛ ضمن اینکه
در این مدت غربالگری پزشکی نیز روی آنان انجام
میپذیرد.وی در حاشیه این مراسم که بازدیدی نیز
از بخشهای مختلف زندان مرکزی اصفهان داشت،
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بیان کرد :خوشــبختانه با اقدامات مسئوالن زندان
و همراهی خیران اســتانی ،بنیاد تعــاون زندانیان
اســتان ،گامهای موثری در راستای حرفهآموزی و
اشتغالزایی زندانیان در قالب راه اندازی کارگاههای
متعدد تولیدی و صنعتی برداشته و بخش گستردهای
از مددجویان را در این کارگاهها بهکارگرفته است.
وی افزود :هدف و سیاست اصلی از زندان و زندانبانی،
اصالح و تربیت زندانیان اســت و اقدام خوب زندان
مرکزی اصفهان در این راستا ستودنی است.

zayanderoud8108@gmail.com
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با مسئوالن
سخنگوی سازمان آتشنشانی اصفهان:

اسپری براقکننده خودرو
ماده ای قابل اشتعال است

روزانه هشدارهای زیادی در خصوص گرمای
داخل خودروهــا زیر نور آفتاب ،دســت به
دست میشــود و به ویژه یکی از توصیههای
ایمنی که مورد تاکید قرار میگیرد ،پرهیز از
قراردادن اسپریها ،فندک و دیگر وسایلی از
این قبیل در ماشینهای پارک شده در آفتاب
تابستانی است.
به نقل از ســخنگوی ســازمان آتشنشانی
اصفهان ،واضح اســت کــه در گرما و تابش
مستقیم نور خورشید که گرما تلقی میشود،
مایعات داخل محفظهها که مواد ســوختنی
محسوب میشوند ،گرم شــده و در حضور
اکســیژن و گرما ،امکان انفجــار در خودرو
وجود دارد.
فرهاد کاوه آهنگــران اظهار کــرد :امکان
انفجار اسپریها و فندک در مقابل تابش نور
مستقیم خورشید وجود دارد؛ البته اگر ظروف
این اجسام از استاندارد کافی برخوردار باشد،
احتمال انفجار این اجسام کم است و شخصا
شاهد این صحنه نبودم؛ اما به تازگی عکسی
دال بر رخداد این حادثــه در فضای مجازی
منتشر شده است.
وی گفــت :هرنوع ماده قابل اشــتعال نباید
در معرض گرما و به خصوص نور خورشــید
قرار گیــرد؛ البته انفجار اســپری با محفظه
اســتاندارد به ندرت رخ میدهد؛ اما یکی از
موارد خطرناک دیگر ،عالوه بــر این اقالم،
اســتفاده از خود اســپریهای حاوی مواد
شیمیایی در داخل خودرو است.
رییس اداره ارتباطات آتشنشــانی اصفهان
ادامه داد :برخی برای براقی ســطوح داخل
خودرو ،خوشبوســازی و ضدعفونی کردن،
از اسپری استفاده میکنند .مواد داخل این
اسپریها به دلیل وجود الکل ،قابل اشتعال
هستند و حتما باید از گرما دور بمانند.
وی گفت :افراد از اسپریها استفاده میکنند
و با خروج گاز از محفظه ،حجم زیادی از مواد
که از حالت مولکولــی مایع به چندصد برابر
مولکول گاز شــیمیایی قابل اشتعال تبدیل
شــده ،فضای خودرو را پر میکند و با ایجاد
گرما ،به عنوان مثال با روشن کردن سیگار،
انفجار رخ میدهد.
کاوه آهنگران افزود :مخازن گاز در صندوق
خودروهای دوگانه ســوز ،از استاندارد کافی
بــرای گرمای تابســتان و گرمایی بیشــتر
برخوردار هستند؛ اما بعضا در مناطقی ،حدود
استاندارد رعایت نمیشود و به کرات شاهد
انفجار و ترکیدن این مخازن هستیم؛ بنابراین
جایی بــرای نگرانی در خصــوص مخازن با
بدنه و جوشهای اســتاندارد تعبیه شده در
صندوقهای خودرو وجود ندارد.

سرپرست اداره نظارت بر فرآوردههای
طبیعی علوم پزشکی کاشان:

کپسول فرشته ،تایید اصالت
فرآورده ندارد

سرپرســت اداره نظــارت بــر فرآوردههای
طبیعــی ،ســنتی و مکمل دانشــگاه علوم
پزشکی کاشان گفت :کپسولی به نام فرشته
که در عطاریها به فروش میرسد ،هیچگونه
مجوزی برای تولید ،واردات ،توزیع و عرضه
از ســازمان غذا و دارو نداشته و فاقد هرگونه
تایید اصالت فرآورده است.
وی افزود :طبق گزارشهای رسیده مصرف
این قرص باعث بروز عوارض جدی و در برخی
موارد منجر به بستری شدن مصرف کنندگان
در بیمارســتان نیز شده اســت و تبلیغات
ماهواره و فضای مجــازی با عناوین فریبنده
در افزایش یا کاهش وزن در سریعترین زمان
و ادعای گیاهی بودن دروغ است.
سرپرســت اداره نظــارت بــر فرآوردههای
طبیعــی ،ســنتی و مکمل دانشــگاه علوم
پزشــکی کاشــان ،تصریح کرد :متاسفانه
بایــد یادآور شــد به علــت وجــود مقادیر
زیــاد داروهــای شــیمیایی از جملــه
کورتونهــا ،ترامادول و … دراین کپســول
و دریافت پاســخ ســریع مصرفکنندگان
ازآن ،ایــن مــاده مــورد اســتقبال قــرار
میگیرد.
نســاج تاکید کرد :ضایعات و پوســیدگی
اســتخوانی به خصوص در ناحیه لگن ،انواع
آســیبهای بینایــی ماننــد آب مروارید و
افزایش فشــار چشم ،تشــدید عالئم روانی
شــبه جنون ناشی از مصرف اســتروئیدها،
افزایش فشــار خــون بحرانی و نارســایی
احتقاقــی قلب از عــوارض ایــن محصول
است.

فوتبال جهان
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جریمه  1500دالری
برای لیونل مسی
کنفدراســیون فوتبال آمریکای جنوبی به دلیل
اعتراضات لیونل مســی در جریان برگزاری کوپا
آمریــکا ایــن بازیکن را
بــه پرداخت 1500
دالر جریمه نقدی
و به دلیــل کارت
قرمــزی کــه در
جریان دیــدار برابر
شــیلی دریافت کرد،
به یک جلســه محرومیت از حضــور در میدان
برای تیم ملی آرژانتین محکوم کرد .مســی در
جریان برگزاری کوپا آمریکا انتقادات بسیاری را
نسبت به کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی
و مســئوالن برگزاری این رقابتها مطرح کرد؛
اما در نهایت تنها با جریمه مالی مواجه شــد .او
برای کارت قرمزی که دریافت کرد نیز تنها با یک
جلسه محرومیت خودکاری که به طبع آن اعمال
میشود ،روبه روست .مسی ،پس از اخراج در دیدار
برابر شیلی در دیدار رده بندی صحبتهای بسیار
تندی را علیه مسئوالن برگزاری کوپا آمریکا مطرح
کرده و مدعی شد که این رقابتها برای قهرمانی
برزیل تدارک دیده شده بود.

پرش عجیب رونالدو
روی پلیس چین!
در جریــان تمریــن یوونتوس در ورزشــگاه
المپیــک نانجینگ چین ،یک هــوادار چینی
یوونتوس خــود را به
زمین چمن رساند
و سعی داشت به
ســمت بازیکنان
یوونتوس برود .اما
در حالی که پلیس
چین در حال دستگیر
کردن هــوادار چینی برای بیــرون بردن او از
زمین چمن بود ،رونالدو با حالتی شبیه شوخی
به معرکه نزدیک شده و روی پلیسی که یونیفرم
آبیرنگ پوشــیده بود ،پرید .پلیس که از این
حرکت رونالدو بهتزده شــده بود با قیافهای
متعجب او را نگاه کرده و ســپس با دست به او
اشاره کرد که از آنجا فاصله بگیرد .هوادار چینی
هم که خود را به نزدیکترین فاصله ممکن با
ستارههای یوونتوس رسانده بود توسط پلیس
از زمین بیرون برده شد.

حمید اســتیلی ،مدیر تیم امید در گفت وگو با سایت فدراسیون
فوتبال گفت :فدراسیون فوتبال به وظیفه و دین خودش در قبال
تیمهای ملی مختلف عمل کرده و با وجود تمام مشکالت مالی و
محدودیتها ،میبینیم تیمهای ردههای سنی مختلف مدام در
تورنمنتهای برون مرزی و مسابقات بین المللی شرکت میکنند.
برنامههای تیم ملی امید هم در حال پیگیری اســت با این وجود

در حاشیه

موضوع تیم المپیک با ســایر تیمهای ملی تفاوت دارد و کمیته
ملی المپیک هم در این زمینه باید نقش آفرین باشــد .مدیر تیم
ملی امید در مورد برنامههای آماده ســازی این تیم در ماههای
آینده گفت :برنامه ما آماده شده و طی هفته آینده رسما تحویل
مســئولین محترم کمیته ملی المپیک میشود .پیش از این هم
بارها نشستهای مشترکی با صالحی امیری و همکارانشان در

این زمینه داشتهایم که بر ضرورت حمایت از این تیم تاکید شد.
امسال رشتههای مختلف ورزشی وارد رقابتهای انتخابی المپیک
میشوند و کمیته ملی المپیک به همراه وزارت ورزش از تمامی
فدراسیونها در این مسیر حمایت خواهد کرد تا بیشترین سهمیه
برای کشور کسب شــود .فوتبال هم هیچ تفاوتی با سایر رشتهها
ندارد و باید در مسیر کسب سهمیه مورد حمایت قرار بگیرد.

گام پنجم لیگ برتر فوتسال؛

هفته  6امتیازی در انتظار تیمهای اصفهانی
سمیهمصور
هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر فوتســال کشور
در حالی عصر فردا با برگزاری هفت دیدار پیگیری
میشــود که تیم گیتی پســند در اصفهان از تیم
مقاومت شــهرداری البرز میزبانی میکند و تیم
هایپر شاهین شهر در مشــهد به مصاف تیم فرش
آرا میرود.
میزبانی سرخ پوشان اصفهانی از نماینده
خراسان
تیم فوتسال گیتی پسند در شرایطی در پنجمین
هفته رقابتهای لیگ برتر فوتســال کشور مقابل
تیم مقاومت شــهرداری البرز قــرار میگیرد که
این تیم طی هفتههای گذشته نتوانسته چهر های
از یک تیم مدعی به نمایش بگذارد .ســرخ پوشان
اصفهانی که با مصدومیت بازیکنان کلیدیشــان
روبه رو شــدهاند تنها توانســتهاند در این دوره از
رقابتها به یک پیروزی دســت یابند .شــاگردان
حمید بی غم ،با کسب تساوی مقابل تیم سوهان
محمد ســیما قم ،پنج امتیازی شده و در رده نهم
جدول رده بندی جای گرفتهاند.
در آن سو تیم مقاومت شــهرداری البرز که فرهاد
کشاورز را برای دومین ســال پیاپی روی نیمکت
میبیند در این فصل از رقابتها موفق به کســب
دو پیروزی و یک تساوی شده تا با هفت امتیاز در
رده پنجم جدول جای بگیرد .شــاگردان کشاورز
هفته گذشــته مقابل تیم شــاهین کرمانشاه قرار

گرفتند که این دیدار در نهایت با نتیجه تســاوی
دو بر دو به پایان رســید .تیم گیتی پســند برای
بازگشــت به روزهای اوجش نیاز مبرمی به کسب
تمام امتیازات این دیدار داشته و امیدوار است در
مقابل دید تماشــاگرانش با پیروزی زمین مسابقه
را ترک کند .بیغم ،برای این بازی محمد کشاورز
را به علت اخراج در بازی گذشته در اختیار ندارد.
در آن ســمت مقاومتیها که خارج از خانه بازی
میکنند ،میخواهند برابر قرمزپوشــان اصفهانی
حداقل امتیاز را بگیرند و قطعا حریف آسانی برای
شاگردان بیغم نخواهند بود.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن:

تمام مطالبات ذوب آهن
تسویه شد
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت :تمام مطالبات اعضای تیم
فوتبالمان را پرداخت کردیم و لیست تسویه حسابمان به
کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شد .سعید آذری با اشاره به
تسویه حساب کامل باشگاه ذوب آهن با اعضای این تیم افزود:
کلیه مطالبات اعضای تیم ما توسط مدیران شرکت سهامی ذوب

دست رد پیکان به پیشنهاد استقالل

ابوالفضل رزاق پور ،مدافع  21ساله تیم پیکان تهران که عضو تیم
ملی امید است از روز سه شنبه به طور جدی مورد توجه استقالل
تهران قرار گرفته اســت .با وجود پیشــنهاد همکاری استقالل،
باشگاه پیکان مخالف جدایی این بازیکن است .حسین فرکی به
مســئوالن تیم اعالم کرده در فصل آتی برای حضور این بازیکن
برنامه ریزی کرده و قرار نیست او به تیم دیگری منتقل شود.
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سردار موسی کمالی ،امیر سیدکمال پیامبری و سرلشکر باقری
تشکر ویژهای داشته باشیم که تالش کردند ذوب آهن به عنوان
نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا مقابل عربستانیها تنها
نماند .مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در پاسخ به این سوال که آیا
این باشگاه بازهم بازیکن جدید دیگری به خدمت میگیرد؟
گفت :آقای منصوریان درخواســت یک سانتر فوروارد دیگر
هم داشته و حاال که بازگشت اوساگونا به صورت قطعی منتفی
شده ،ممکن اســت دنبال یک مهاجم دیگر باشیم .به گفته
آذری ،تیم فوتبال ذوب آهن  ۱۲مرداد عازم امارات میشــود
تا خود را آماده بازی رفت با االتحاد عربستان در مرحله یک
هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا کند.

«بیرانوند» همچنان روی جلد روزنامه ایتالیایی

روز سه شنبه رسانه ایتالیایی توتواسپورت روی جلد خودش عکس
علیرضا بیرانوند را منتشر کرد و خبر از پیشــنهاد تیم تورینو به
دروازه بان پرسپولیس داد .حال این روزنامه ایتالیایی برای دومین
روز پیاپی روی جلد خود تصویری از بیرانوند را منتشــر کرده و
معتقد است تیم تورینو همچنان برای به خدمت گرفتن گلر تیم
ملی مسمم است و تصمیم دارد او را به خدمت بگیرد.
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«ویلموتس» در مراسم تدفین استادش

کناره گیری محمدرضا داورزنی از مهم ترین معاونت وزارت ورزش موضوع جدیدی نیست؛ اما اتفاقات اخیری
که پیرامون وی رخ داده ،باعث بازگشایی دوباره پرونده مربوط به آن شده است .این معاون وزیر ورزش چندی
پیش بنا بر دالیلی نامشحص از سوی مراجع نظارتی احضار شد .اگرچه نتیجه این احضار همچون دلیل آن
به صورت دقیق مشخص نشد؛ اما همین مسئله کناره گیری او از معاونت کلیدی وزارت ورزش را محتملتر
کرده است .این در حالی است که طی ماههای گذشته و بعد از اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستهها
در فدراسیون والیبال که منجر به کنار رفتن زودهنگام احمد ضیایی از ریاست فدراسیون والیبال شد نیز
صحبتهایی مبنی استعفای داورزنی از وزارت ورزش به خاطر ورود دوباره به این فدراسیون مطرح شده بود.
حاال اما با اتفاقات رخ داده پیرامون وی ،احتمال اتخاذ چنین تصمیمی توسط او پررنگتر شده به خصوص که
آغاز پروسه انتخابات فدراسیون والیبال هم در دستور کار وزارت ورزش قرار گرفته است .طبق اعالم وزارت
ورزش قرار است از  ۷مردادماه ثبت نام کاندیداهای ریاست در فدراسیون والیبال آغاز شود .داورزنی ،تجربه ۱۰
سال ریاست در این فدراسیون را دارد که با اتفاقات مهمی مانند اولین حضور در لیگ جهانی ،ورود به المپیک
بعد از  ۵۲سال و البته اولین قهرمانی در آسیا همراه بود .با این پیشینه مدیریتی والبته مسئولیتهایی که
داورزنی در والیبال آسیا و جهان دارد و به خصوص اتفاقات اخیر بعید نیست که وی برای بازگشت به مسئولیت
قبلی خود مصممتر شده باشد .محمدرضا داورزنی بهمن ماه سال  ۹۵با حکم مسعود سلطانی فر و به جای
نصرا...سجادی به عنوان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش منصوب شد .وی پیش از ورود
به وزارت ورزش برای مدت  ۱۰سال (از سال  )۱۳۸۵ریاست فدراسیون والیبال را عهدهدار بود ضمن اینکه
همزمان با معاونت وزارت ورزش و برای مدت یک سال هم سرپرستی فدراسیون والیبال را بر عهده داشت تا
دی ماه  ۹۶که انتخابات این فدراسیون برگزار و احمد ضیایی با اکثریت آرا به عنوان رییس انتخاب شد.

zayanderoud8108@gmail.com

از رقابتهای لیگ برتر فوتســال کشور محسوب
میشــود ،در دیدارهای قبلی خــود در این فصل
توانسته عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارد.
این تیم که سه هفته ابتدایی را با نتیجه تساوی به
پایان رسانده بود با برتری در هفته چهارم و کسب
سه امتیاز این دیدار ،شــش امتیازی شد و در رده
هفتم جدول رده بندی قرار گرفت.
در آن سمت نیز فرش آراییها که هفته اول و دوم
شکست خوردند و هفته سوم به تساوی رسیدند،
هفته گذشته دســت به کار بزرگی زدند و مدافع
عنوان قهرمانی یعنی مس سونگون را با نتیجه یک
بر صفر از پیش رو برداشــتند .شاگردان مرتضایی
هم اکنــون با چهــار امتیــاز در رده دهم جدول
ردهبندی قرار گرفتهاند.
جدال دو تیم شگفتی ساز هفته چهارم رقابتهای
لیگ برتر میتواند از جذابیتهای خاصی برخوردار
باشد ،این دو تیم که در هفته پیش طعم پیروزی
را چشــیدهاند به دنبال کسب برتری در این دیدار
هســتند تا جایگا هشــان را در جدول رده بندی
ارتقا بخشــند .وظیفه قضاوت این بــازی بر عهده
حمیدرضا قدســی راغب ،یوســف افضلی ،امید
ظریفیان و محمد جواد بابلی خواهد بود،همچنین
منوچهر نظری ناظر داوری این بازی است.
گفتنی است؛ تمام دیدارهای این هفته از ساعت
 18آغاز میشود و به گفته مسئوالن باشگاه گیتی
پسند ،تماشای دیدار این تیم با مقاومت البرز برای
تماشاگران رایگان خواهد بود.

عکس روز

بازگشت به روی تور!

E-MAI

قضاوت این دیدار بر عهده حســین تواناســت که
علی اسماعیل سزاری ،علی حفیظی و محمد علی
ســیاحی او را در این همراهی میکنند .همچنین
عبدالکریــم سیســتانی ناظر داوری ایــن دیدار
است.
جدال شگفتی سازان هفته چهارم
شاگردان رســتمی که در هفته گذشته دست به
شگفتی ســازی زده و تیم صدرنشین این دوره از
رقابتها را با نتیجه چهار بر سه از میان برداشتند
این هفته در مشهد به مصاف تیم فرش آرا میروند.
تیم هایپر که یکی از تیمهــای تازه وارد این دوره

آهن با دید مثبت پرداخت شد .جا دارد از تالشهای مدیرعامل،
مدیر راهبردی و اعضای هیئت مدیره شــرکت سهامی ذوب
آهن تشکر کنم که نسبت به تســویه حساب بازیکنان اقدام
کردند .مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن تاکید کرد :این تسویه
حساب انجام شد و لیست آن را به کنفدراسیون فوتبال آسیا
ارسال کردیم .آذری ،درباره وضعیت بازیکنان سرباز ذوب آهن
خاطرنشان کرد :خدمت احســان پهلوان که تمام شده است.
مهدی پور و اســماعیلی فر هم برای مرخصی میان دوره در
اصفهان هستند .مهدی تاج ،رییس فدراسیون فوتبال با سردار
کمالی صحبتهایی داشت .احتماال امریه این دو بازیکن هم
برای حضور در ذوب آهن صادر میشود .وی افزود :جا دارد از

احضاری که ممکن است به استعفا ختم شود؛

امری:

آرسنال فصل گذشــته را با یک امتیاز کمتر از
تاتنهام رده چهارمی در جایگاه پنجم به پایان
رساند .آنها همچنین در مســابقه فینال لیگ
اروپا برابر چلســی 1-4
شکســت خوردند و
نتوانستند سهمیه
لیــگ قهرمانان را
کســب کنند .به
گفته اونــای امری،
باشگاه و هواداران باید
واقع بین باشند و تفاوتهای زیاد بین آنها و دو
تیم اول فصل گذشته لیگ برتر را بپذیرند.امری
تاکید کرد که هدف آرسنال این است که دوباره
در جایگاه چهار تیم برتر صدرجدول قرار بگیرد
و این به معنی به چالش کشیدن تیمهایی مثل
لیورپول و منچسترسیتی نیست.

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی | شماره  | 2753پنجشنبه  3مرداد  22 | 1398ذی القعده 1440

درخواست استیلی:

کلوپ:

آرسنال امسال هم قهرمان
لیگ برتر نمیشود
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به تیم امید کمک کنید

نمیتوانیم دیوانهوار
ولخرجی کنیم
لیورپول در سال  2018ســرمایهگذاری قابل
توجهی برای خرید بازیکن کرد و ســتارههایی
مثل ویرژیل فندایک،
آلیسون ،نبی کیتا،
فابینیــو و ژردان
شــکیری را بــه
خدمــت گرفت.
اما در آســتانه فصل
 2020-2019قرمزها
تا کنون تنها به خرید «سپ فان دن برگ» جوان
از زووله هلند اکتفــا کردهاند .درحالی که گفته
میشــود «نیکالس پپه» از باشــگاه فرانسوی
لیل هدف اصلی لیورپول اســت ،یورگن کلوپ
به صورت ضمنی میگوید این امکان وجود دارد
که لیورپول با کمترین خرید به کار خود در بازار
نقل و انتقاالت تابستان جاری پایان دهد .کلوپ
به روزنامه لیورپول اکو گفت :من ســال گذشته
گفتم که ارتقای تیم با بودجه معقول و متوسط
کار سادهای نیست .ولی با بودجههای دیوانهوار به
راحتی میشود این کار را انجام داد .کسی که هر
چه دلش بخواهد خرج میکند ،مشکلی ندارد.

پیشنهاد سردبیر:

مارک ویلموتس به کشورش بلژیک بازگشت و در مراســم خاکسپاری روبرت واسیاژه ،مربی
بزرگ تاریخ این کشور اروپایی و کسی که زمانی شاگردش بود ،شرکت کرد .به نقل از لوسوارق،
«واسیاژه» یک هفته قبل در سن  79سالگی به علت کهولت سن و کسالت درگذشت .این مراسم
صبح روز سه شنبه در شهر لیژ انجام شد .طبق اطالعاتی که این روزنامه ارائه کرد ،در این رویداد
حدود  100شخصیت حضور داشتند که در میان آنها چهرههای همچون ویلموتس،آلکساندر
گروسجان،میشل پرودهوم ،ژرژ لیکنس ،دنیل فانبویتن و تیری ویتسل حضور داشتند.
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آل اشپورت ،اسپانسر تیمهای
ملی میشود
به زودی قرارداد فدراسیون فوتبال با آل اشپورت
برای تامین البســه تیمهای ملی نهایی میشود.
هم اکنون تیمهای ملی از البسه متفاوت استفاده
میکند که این وجهه خوبی در مجامع بینالمللی
ندارد .البته مهــدی تاج به تازگــی تاکید کرده
اســت در ماههای آتی همه تیمهای ملی از یک
برند اســتفاده خواهند کرد .در حال حاضر تیم
ملی ،آدیداس میپوشــد؛ اما دیگر تیمهای ملی
از آل اشــپورت و دیگر برندها استفاده میکنند.
آل اشــپورت ،پیشتر هم اسپانسر تیمهای ملی
بود که با اعتراض کارلوس کی روش فدراسیون
فوتبال به سراغ برند آدیداس رفت؛ اما هم اکنون
ارتباط بین فدراسیون فوتبال و آدیداس به دلیل
تحریمها وجود ندارد و تیم ملی از موجودی انبار
استفاده میکند.
فدراسیون فوتبال 18 ،تیم ملی در ردههای ملی
دارد و در ماههای آینده همه تیمهای ملی از برند
آل اشــپورت اســتفاده خواهند کرد .هم اکنون
سایت فدراســیون فوتبال این برند را به عنوان
یکی از اسپانسرهای خود معرفی کرده و این بدین
معنی است که قرارداد فدراسیون فوتبال و برند
آل اشپورت نهایی شده است.

روایت وحید شمسایی از دوران
پرحاشیه استقالل با «کخ»
وحید شمسایی دوره نسبتا کوتاهی در استقالل
حضور داشــت و حتی در لیگ قهرمانان آســیا
مقابل الهالل به میدان رفت .ســتاره سابق تیم
ملی فوتسال ایران در دوران حضور «رولند کخ»
آلمانی در اســتقالل به این بازیکن ملحق شد .او
دوره کوتاهی کنار این تیم بود و در آسیا یک بار
برایشان به میدان رفت .شمسایی میگوید« :آن
استقالل واقعا پرســتاره بود و در بعضی پستها
حتی  4بازیکن داشــتند .آن تیم میتوانســت
قهرمان آسیا شود .مشکلی هم نداشت .بازیکنان
اسمی بودند ».وی درباره چگونگی حضورش در
این تیم توضیح میدهد« :آقای کخ در تمرین تیم
ملی فوتســال دید من خوب توپ را نگه میدارم
و گفت به اســتقالل بیا .مــدت کوتاهی بودم و
حتی نزدیک بود به خاطر این مســئله از سوی
فدراسیون جهانی محروم شوم».

پایان حواشی؛

«دژاگه» باالخره به تبریز رفت
از روز اولی که تمرینات تراکتور زیر نظر مصطفی
دنیزلی برای لیگ نوزدهم استارت خورد ،اشکان
دژاگه یکی از غایبان بزرگ به شــمار می رفت.
دژاگه که گفته میشــد دنبال جدایی از تراکتور
است ،به واسطه قراردادی که داشت نمیتوانست
به تیم دیگری بپیوندد و از آنجایی که مسئوالن
تراکتور هم راضی بــه جدایــیاش نبودند با او
هماهنگ کردند تا کمی دیرتر به تمرینات اضافه
شــود .با این وجود دژاگــه در اردوی ترکیه نیز
حضور نداشــت تا شــایعات درباره این بازیکن
باتجربه به اوج خود برســد؛ اما در نهایت او بعد
از توافق با مدیران باشــگاه به تبریز سفر کرد تا
کارش را آغاز کند.

منهای فوتبال

اولین طالی سنگین وزن تاریخ
در انتظار «کمیل»
سه شــنبه شــب بعد از  ۷ســال اعالم شد که
دوپینگ آرتور تایمازوف ،مرد افسانهای کشتی
ازبکستان مثبت اعالم شده و او  ۲طالی خود در
المپیکهای  ۲۰۰۸و  ۲۰۱۲را باید پس بدهد.
کمیل قاســمی که در المپیک  ۲۰۱۲لندن در
نیمه نهایی بــه تایمازوف باخته بــود ،با توجه
به مثبت شــدن دوپینگ او و همچنین کشتی
گیر گرجســتانی احتماال با تصمیــم اتحادیه
جهانی به مدال طالی این وزن خواهد رســید.
در صورتی که در روزهای آینده اتحادیه جهانی
کشتی طالی کمیل قاسمی را تایید کنند ،این
کشتیگیر ایرانی میتواند به اولین کشتی گیر
ســنگین وزن تاریخ ایران تبدیل شــود که در
المپیک به مدال طال میرسد .پیش از این هیچ
کشتیگیر ایرانی چه در بخش آزاد و چه فرنگی
نتوانســته بود در تاریخ المپیک به مدال طالی
سنگین وزن دست پیدا کند .این اتفاق در حالی
رخ خواهــد داد که کمیل قاســمی چند هفته
قبل بعد از باخــت در انتخابی تیم ملی از دنیای
قهرمانی خداحافظی کرد.
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یک کارشناس شهرسازی پیشنهاد داد:

چهره ها
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه
مطرح کرد:

ارسال بیش از  1000بسته
فرهنگی به مناطق سیل زده

مســئول نمایندگــی ولیفقیه در ســپاه حضرت
صاحبالزمان (عج) با اشاره به آمادهسازی نزدیک
به  1000بسته فرهنگی برای کمک به سیلزدگان
کشور اظهار داشت :در مجموعه نمایندگی ولیفقیه
در سپاه صاحب الزمان (عج) اصفهان بر آن شدیم که
همگام و هم دوش با دیگر مردم شهیدپرور استان
اصفهان با ارسال بستههای فرهنگی به یاری مردمان
سیلزده بشــتابیم .رحمتا ...صادقی تصریح کرد:
همانند برادران بسیجی که از هنگام گرفتار شدن
مردم در چند استان در سیل به کمک آنها شتافتند
و به صورت نقــدی و غیرنقدی کمکهای فیزیکی
و یدی خود را برای کمک به مردم ســیلزده انجام
دادند در همان دوران ابتدایی وقوع ســیل ،طالب
بسیجی و روحانیون اســتان اصفهان نیز به یاری
برخاســته و حدود  1600طلبه و روحانی و استاد
بسیجی اصفهانی به صورت داوطلبانه همگام با مردم
به کمک سیلزدگان شتافتند .وی خاطرنشان کرد:
با بررسیهای انجام شده در نمایندگی ولیفقیه در
سپاه استان اصفهان و با توجه به اینکه وسایل اصلی
زندگی مردمان سیلزده در حال تامین است ،بر آن
شدیم با تامین برخی از اقالم فرهنگی نظیر قرآن،
جانماز ،چادر نماز ،چادر مشکی برای بانوان ،کتاب
مفاتیحالجنان ،کتابهای ادعیه ،تسبیح و سجاده
به یاری مردمان ســیلزده غرب کشــور بشتابیم.
وی ادامه داد :در همین راستا بیش از  1000بسته
فرهنگی به مناطق ســیلزده شهرستان پلدختر
استان لرســتان ارســال میکنیم؛ ضمن اینکه در
مرحله گذشته حدود  500قلم از اقالم فرهنگی به
استان خوزستان ارسال شده است.

فرماندار اصفهان خواستار شد؛

تشکیل تشکلهای مبارزه با مواد
مخدر در هر محله از اصفهان
فرمانــدار اصفهان در چهارمین جلســه شــورای
هماهنگــی مبارزه بــا مواد مخدر شهرســتان که
پیرامون اجرای طرح کرامت و محله پاک در روستای
فســاران از توابع بخش مرکزی و روستای رامشه از
توابع بخش جرقویه علیا برگزار شــد ،اظهار کرد :با
همکاری و هم افزایی بین دستگاهی باید گامهای
موثری برای اجرای طرح کرامت و محله پاک ،در این
دو روستا ،برداشته شود .حسین سیستانی با اشاره به
اجتماعی بودن امر پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر،
اظهار داشت :اعتیاد به مواد مخدر ،پدیدهای مخرب
و نگران کننده است و بسیاری از آسیبهای ناشی
از آن ،گریبانگیر کل جامعه در عرصههای اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی خواهد شد و جامعه را
از پویایی و حرکت باز میدارد .سیستانی با تاکید بر
اینکه ما نباید فرزندان خود را از ابتالی به مواد مخدر
مصون بدانیم ،عنوان کرد :همه مســئوالن باید با
همت مضاعف و با احساس مسئولیت و با بهره گیری
از تمامی ظرفیتهای موجود در راستای پیشگیری
و مبارزه با پدیده شوم اعتیاد وارد میدان شوند .وی
با تاکید بــر اهمیت اقدامات محلــه محور ،تصریح
کرد :تشکلهایی در هر محله متشکل از معتمدان،
بســیجیان و روحانی محل تشــکیل و با همکاری
سازمانها و نهادهای ذی مدخل ،اقدامات مقتضی
برای پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر صورت پذیرد.

رییس شورای اسالمی استان اصفهان:

حقوق معلمان حقالتدریسی
پرداخت شود

رییس شورای اسالمی اســتان اصفهان در اجالس
شورای اسالمی استان ،اظهار کرد :در نگاهی کلی،
مسائل آموزش و پرورش ایران در دو بعد ساختاری
و محتوایی مطرح میشود .عبدا ...کیانی در تشریح
ابعاد ســاختاری آموزش و پرورش افــزود :در این
حوزه ،مواردی چون پرداخت حقوق و دســتمزد،
نظام اداری آموزش و پرورش ،ســاخت مدارس و
زیرساختهای مورد نیاز در این وزارتخانه ،مطرح
است که متاسفانه در این زمینه مشکالت عدیدهای
در این دســتگاه وجود دارد .وی ادامه داد :در نظام
آموزش و پرورش ایران باید بــه این موضوع توجه
کنیم دانشآموزی که  ۱۲ســال تحصیل میکند،
چه مهارتها و اندیشههایی میآموزد یا چه تغییر
رفتاری به نفع توســعه و ارتقای جامعه در این فرد
اتفاق میافتد؛ متاسفانه به این موضوعات کمتر توجه
کردهایم .کیانی با اشاره به کمبود معلم در مدارس
استان اصفهان ،گفت :عالوه بر کمبود معلم ،تاخیر در
پرداخت حقوقها همچنین کمبود بودجه آموزش و
پرورش در پرداخت هزینهها و حق التدریس معلمان،
همواره مطرح میشــود که این امور نیازمند توجه
بیشتری است.
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طراحی مکانی برای اجتماعات شهری
یک کارشناس شهرســازی گفت :اجتماع شهری ،متشکل از افرادی
است که در یک فضای شهری برای یک یا چند هدف مشترک جمع
شدهاند ،افرادی که در این اجتماعات حضور دارند نیاز به دیدن و دیده
شدن دارند .فرزاد مومنی با بیان اینکه پایداری اجتماعات شهری به
مدت زمان حضور شــهروندان در یک فضای کالبدی بستگی دارد،
افزود :برگزاری اجتماعات شــهری ،موجب پویایی ،نشاط و شادابی

اجتماعی مناطق و محالت شهری نیز باالتر میرود .مومنی تصریح
کرد :برگزاری اجتماعات شهری در فضاها و کالبدهای منطقهای ،نه
تنها موجب باال رفتن امنیت میشود؛ بلکه پویایی و نشاط شهروندان
را نیز در پی دارد ،هر کدام از فضاهای کالبدی شهرها ،مناطق شهری و
واحدهای همسایگی محلی نیازمند مراکزی برای برگزاری رویدادها و
تشکیل اجتماعات شهری است.

شهروندان میشود ،در این راستا و به منظور افزایش مدت زمان حضور
شهروندان در فضاهای کالبدی و اجتماعات شهری ،شهرسازان باید
میادین یا مراکزی را برای برگزاری این اجتماعات طراحی کنند .این
کارشناس شهرسازی ادامه داد :با برگزاری این اجتماعات ،شهروندان
بخشی از زمان خود را بدون داشتن دغدغه ذهنی در فضاهای عمومی
شهر میگذرانند ،هر چه تعداد اجتماعات شهری بیشتر باشد ،امنیت

در سی و سومین سلسله نشستهای راهبردهای شهرسازی و معماری مطرح شد:

اصفهان با زاینده رود و بی زاینده رود ،سرزمینی جاری است
نرگس طلوعی
با حمایت معاونت شهرســازی و معماری شهرداری
اصفهان و در ادامه سلسله نشســتهای راهبردهای
شهرسازی و معماری ،ســی و سومین برنامه با عنوان
«شهر به مثابه سرزمین جهانی اصفهان» برگزار شد.
در این نشست ،پروفســور محمد منصور فالمکی از
چهرههای ماندگار معماری ایران و از افراد شــاخص
در عرصه شهرسازی ،سخنرانی کرد وگفت :اصفهان با
زاینده رود و بی زاینده رود ،سرزمینی جاری است و باید
به همه ابعاد این شهر از جمله شهرسازی و معماری آن
توجه کرد؛ اگر برای یک شهر ،تعریفی نداشته باشیم،
نمیتوانیم مقولههای در حال تجربه شدن را ببینیم،
باید برای یک شــهر ،تعریف و برنامه داشــته باشیم،
نمیتوان به زاینده رود فکر نکرد و شهر را بی سرزمینش
تصور کرد .وی ادامه میدهد :بــا توجه به معلومات و
منابع علمی ،در تعریف «شــهر» سخن از موجودیت
تغییرپذیر اســت که میتوان آن را ساختار معنا کرد،
ساختار یک شهر ،در برگیرنده همه شرایط سکونت،
تولید و اقتصاد ،فرهنگ ،مدنیت و مذهب است.
فالمکی افزود :از دیدگاه من ،اصفهان ،بهترین روزهای
خود را زمانــی پیدا خواهد کرد که بــه عصر صفویان
میرسد و موقعیتهای ســرزمینی و شهرساختی را
پیدا میکند.وی با بیان اینکه در عصر صفوی ساختار
شهری شــاهد تحولی پویا بوده است ،اظهار میکند:
تحول پویا ،یک معنای جدی دارد که هر اثر معماری
به عنوان اثری بهینه خلق میشــود و این وجه بهینه
دائمی نیســت؛ اما وقتی در کنار هم قرار میگیرند ،با

هم تعامل مییابند.این پروفسور معماری با بیان اینکه
تحول پویا با دگرگونی ،شهر را حرکت میدهد ،ادامه
میدهد :اصفهان ،بهترین نمونه تحول پویای شهری
اســت و در طول تاریخ ،خود را به کمال رسانده است
و اصفهان در دوران قبل ازصفوی ،تحول پویا را داشته
و کمال سامان یافتگی این شهر را میتوان در مسجد
جامع ،میدان کهنه و بازارهای آن دید و مذهب یکی از
عوامل مهم برای زنده نگهداشتن شهر است که بیشتر
بزرگان و مشاهیر اصفهان در خانوادههای مذهبی چشم
بر جهان گشودهاند.
این چهره ماندگار با ذکر اینکه اصفهان در دوران صفوی
دارای ساختار بندی شده است و کار ،سکونت ،فرهنگ

و مذهب ،چهار مقوله مدیریت شهری این دوره است،
میگوید :چهار رکن اصلی و در حقیقت متمرکز کردن
تمام توانمندیهــای عناصر شــهری را میتوان در
میدان نقش جهان مشاهده کرد؛ همچنین غنیترین
و سرزندهترین شهر کشور است و براساس شناخت ۶۵
سالهای که از شهرهای ایران دارم ،معماری و شهرسازی
شهرهایی مانند شیراز ،مشهد و تبریز به پای اصفهان
نمیرســد.او ادامه داد :پس از انقالب مشــروطیت،
مدیریت شهری استمرار یافته و قوانین شهری تدوین
شد؛ اما با وجود این قوانین در ساختار شهری دگرگونی
صورت نگرفت ،اما پس از این دوران ،شهرها از راه اقتصاد
شهری توســعه یافته و پس از آن قانون شهرسازی به

مدیر منطقه  ۹شهرداری :

اینها سامان داد.فالمکی با اشاره به گسترش شبکههای
ارتباطی و توسعه صنایع در دوره پهلوی دوم و پس از
دهه  ۳۰خورشیدی گفت :در دهه  ۴۰اولین شهری که
دارای طرح جامع شد ،اصفهان بود که این مهم به دست
پروفسور «فایل»در سال  ۴۸تدوین شد؛ اما متاسفانه
بافوت وی ،این طرح نیز کنار گذاشته شد؛ اما امیدوارم
شهرداری اصفهان نســخه اصلی طرح جامع را که در
کتابخانه کهن شهرداری است ،در اختیار شهرسازان
قرار دهد و با استفاده از آن ،طرح جامع را بررسی کند.
وی با بیان اینکه در دوره کنونی ترســیم طرح جامع
شهری به دســت مهندسان مشــاور انجام میشود،
ادامه میدهد :ما شهری داریم که نقطه تمرکز خود را
میتوانستیم بر چهار اصل ساختار شهر تعریف کنیم؛
اما امروزه شاهدیم که این چهار رکن اصلی در آن وجود
ندارد؛ اصفهــان ،فاقد مرکز واحدی اســت که بتواند
مدیریت انجام دهد؛ چراکه بحث امروز این اســت که
چگونه شــهر را مدیریت کنیم در واقع باید به سمتی
حرکت کنیم که برای توســعه و شهرسازی ساختار
مشخصی تعریف شود.
فالمکی در پایان این نشست تخصصی اظهار داشت:
در شرایط کنونی مدیریت شهری ،مهندسان مشاوری
دارد که بر تصمیمگیریها در شــاخصها و ساختار
شهری همچنین سرنوشت ساکنان اثر گذار هستند؛
اما در تالش هستیم تا شــرایط بهتری را فراهم کنیم.
قابل ذکر است در پایان سی و سومین نشست از سلسله
نشســتهای راهبردهای شهرســازی و معماری از
پروفســور «محمد منصور فالمکی» چهــره ماندگار
معماری ایران تقدیر به عمل آمد.

معاون عمران شهری شهردار خبر داد:

شهردار اصفهان با اهالی منطقه  ۹دیدار میکند

پیشرفت  ۷۰درصدی احداث پارک سوار قدس

مدیر منطقه  ۹شهرداری اصفهان گفت :شهردار اصفهان ششم مردادماه  ۹۸با شهروندان ساکن در این منطقه
برای شنیدن صحبتها و رسیدگی به مشکالت آنها دیدار خواهد کرد .عباس روحانی اظهار کرد :شهروندان
ساکن در منطقه  ۹برای دیدار با شهردار اصفهان میتوانند تا چهارم مردادماه سال جاری از طریق مراجعه به
سایت  Mayor.isfahan.irثبت نام یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  ۱۳۷شهرداری تماس بگیرند.
وی با اشاره به بلوک فرش بخشی از پیاده روهای خیابان میرزاطاهر تصریح کرد :سه چهارم پیادهروهای خیابان
میرزاطاهر حدفاصل میدان وحدت تا سه پله ،بلوک فرش شد و بخش باقی مانده در محدوده اراضی کشاورزی
خارج از محدوده و بخشی به دلیل انجام ساخت و ساز ساختمانها انجام نشده است .روحانی منطقه  ۹را یک
منطقه خاص عنوان کرد و گفت :در این منطقه ظرفیتهای گردشگری زیادی وجود دارد؛ اما متاسفانه کمتر
مورد توجه قرارگرفته است.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان اظهار کرد :پروژه پارک ســوار قدس با هدف سهولت عبور و مرور
شهروندان ،کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی ،همچنین ایجاد دسترسی و هدایت آسان مسافران
جهت استفاده از وســایل حمل ونقل عمومی مانند مترو و اتوبوس ،افزایش استقبال عمومی از امکانات
تهیه شده در مجموعه قطار شهری و توســعه حمل و نقل همگانی در منطقه  ۱۲شهرداری اصفهان در
دست اجراست .ایرج مظفر با بیان اینکه مساحت کل پروژه  ۱۱هزار و  ۲۰۰متر مربع با هزینه اجرایی ۲۴
میلیارد ریال و هزینه آزادسازی  ۱۱۲میلیارد ریال اســت ،خاطرنشان کرد :مجموع کل هزینههای این
پروژه  ۱۳۶میلیارد ریال برآورد شده که تاکنون  ۷۰درصد پیشرفت داشته است .وی تصریح کرد :احداث
پارکسوارها موجب شده شهروندان با دغدغه کمتر ،آرامش و اطمینان خاطر بیشتر سفر خود را با وسایل
حمل و نقل عمومی انجام دهند.

در همایش «نمادشناسی عرفانی گلها و پرندگان» مطرح شد:

«گل» معشوق بیچون و چرای «بلبل»

در گل و مرغ ایرانی و ادبیات فارســی ،گل ســرخ بین تمام گلهــای باغ و بلبل بین تمــام پرندگان و
عاشقان گل ،جایگاه نخست را به خود اختصاص میدهند و از نگاه عزالدین مقدسی ،گل سرخ معشوق
بی چون و چرای بلبل است .همایش «نمادشناســی عرفانی گلها و پرندگان» با تاکید بر معناشناسی
هنــر گل و مرغ در اصفهان عصر صفــوی از منظر عزالدین مقدســی عارف قرن هفتــم به همت مرکز
اصفهانیشناسی و خانه ملل وابسته به ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی شهرداری اصفهان در
کتابخانه مرکزی برگزار شــد .رضوان پورعصار مدیر مرکز اصفهانیشناســی و خانه ملل در ابتدای این
مراسم به برگزاری بیش از  100نشست تخصصی توسط این مرکز از سال  84تا کنون اشاره کرد و گفت:
سال گذشته نشســتی با عنوان «گردشــگری خالق با تکیه بر جایگاه عرفان اسالمی در هنر و معماری
صفوی» برگزار کردیم؛ اما فرصتی برای تشــریح کامل مطالب مرتبط با نقوش گل و مرغ توسط استاد
جلیل جوکار فراهم نشــد و به همین دلیل تصمیم به برگزاری این نشســت گرفتیــم .در ادامه ،جلیل
جوکار عضو هیئت علمی دانشــگاه هنر اصفهان تاریخ تولد عزالدین مقدســی را به طور دقیق مشخص
ندانست .به گفته او ،مقدســی پس از ســال  628هجری قمری در بیتالمقدس متولد شده و در سال
 678هجری قمری از دنیا رفته اســت .او نوه «غانم» یکی از عرفای بزرگ و بنام بیتالمقدس بوده که
در این شــهر زاویهای (چلهخانهای) داشــته که همچنان قبلهگاه اهل دل اســت .وی افزود :عزالدین
مقدســی پس از تکمیل تحصیالت خود به قاهره میرود؛ امــا انگار دلــش را در بیتالمقدس جا می
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گذارد و در طول عمر  50ساله و کوتاه خود ،مدام بین قاهره و بیتالمقدس در رفت و آمد بوده است .عضو
هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان با اشاره به رساله «کشف األسرار فی الحکم الطیور و األزهار» مقدسی
ادامه داد :ترجمه دکتر محمدرضا شــفیعی کدکنی از این کتاب در مقدمه کتاب منطقالطیر عطار در
سال  ۱۳۸۳توسط نشر سخن منتشر شده است و این ترجمه به تنهایی ویژگی تالیف هم دارد .به گفته
جوکار ،عرفای مختلف از سایر عارفان برهمکنش و تاثیر و تاثر دارند و عزالدین مقدسی نیز از عطار تاثیر
پذیرفته است؛ همچنین تاثیر نوشته ابنغانم در اشعار قرن هفتم به بعد در ادبیات فارسی مشهود است.
وی تصریح کرد :عزالدین مقدسی در باب نخست رساله «کشف األسرار فی حکم الطیور و األزهار» که به
گل اختصاص دارد از گل سرخ ،مورد ،نرگس ،نیلوفر ،بنفشه ،شببو ،یاسمن ،بابونه ،خیری دشتی یا گل
همیشهبهار و شقایق سخن گفته است .او باب دوم رساله خود را نیز به پرندگان اختصاص داده و درباره
هزاردستان (بلبل) ،کبوتر ،پرستو ،طاووس ،طوطی و هدهد سخن رانده است .عضو هیئت علمی دانشگاه
هنر اصفهان اضافه کرد :عزالدین مقدسی مقام معشوق را به عاشق رجحان داده است و رساله خود را با
گل سرخ آغاز کرده و نخستین پرنده در رساله او نیز بلبل است .در واقع این ویژگی ،وجهه تطابق ادبیات
فارسی و رساله عزالدین مقدسی است.
جوکار بیان کرد :در گل و مرغ ایرانی و در ادبیات فارسی ،گل سرخ بین تمام گلهای باغ جایگاه نخست
را به خود اختصاص میدهد و بلبل بین تمام پرندگان و عاشقان گل ،رتبه اول را دارد.
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اصفهان میزبان سومین دوره
مسابقات قرآن کمیته امداد
مدیر کل کمیته امداد اســتان اصفهان بابیان
اینکه ســومین دوره مســابقات کشوری قرآن
کمیته امداد به میزبانی استان اصفهان از پنجم
تا نهم مردادماه برگزار میشود ،اظهار کرد :این
دوره از مســابقات بانام «رهپویان والیت» و با
حضور بیش از  ۴۰۰نفر از جامعه تحت حمایت
و کارکنان این نهاد در دو رده ســنی  ۱۲تا ۱۶
سال و  ۱۶سال به باال برگزار میشود .محمدرضا
متین پور به برگزاری همزمان مسابقات برادران
و خواهران در دو محل مجزا اشاره کرد و گفت:
مسابقات برادران در محل اردوگاه شهید بهشتی
واقع در خیابان هزارجریب ،کوی امام همچنین
مســابقات خواهران نیــز در اردوگاه فرهنگی
آموزشــی شــیخ بهایی واقع در جاده اصفهان
نجفآباد ،شهر گلدشت برگزار خواهد شد .وی
با بیان اینکه مسابقهدهندگان در این دوره از ۳۱
استان کشور و پس از موفقیت در مراحل استانی
این رقابتها انتخابشدهاند ،افزود :این افراد در
شش رشته حفظ  ۱۰و  ۲۰جزء ،حفظ کل قرآن
کریم ،قرائت ،ترتیــل و اذان به رقابت خواهند
پرداخت .متین پور با توضیــح اینکه افتتاحیه
این رویداد بزرگ قرآنی ،روز پنجم مردادماه از
ساعت  ۱۷الی  ۱۹در محل اردوگاه شیخ بهایی
برگزار میشــود ،بیان کرد :اختتامیه این دوره
از مســابقات نیز با حضور چهرههای برجسته
قرآنی ،فرهنگی و مسئوالن استانی و کشوری
نهم مردادماه در محل موسسه تحقیقات و نشر
معــارف اهلبیت (ع) واقع در ابتــدای خیابان
فرشادی برگزار میشود.

ُکالغها در قاب تابستانی تئاتر
تئاتر کالغهــا با ایفای نقش قــادر طباطبایی،
محمد ترابی و بهاره آقا داوود و به تهیه کنندگی
میعاد ســلیمانی راد ،بــه روی صحنه میرود.
ُکالغهــا در لغتنامه دهخدا بــه معنی کنگره
باالی مقبرههاســت و برای جلبتوجه و ایجاد
سوال در ذهن مخاطب این کلمه برای این تئاتر
انتخاب شــد .نگارش متن نمایشنامه کالغها
حدود  ۶ســال پیش به پایان رسیده و طی یک
پروســه دو ماهه تمرینات اولیــه این نمایش
انجام شده است.مســئول دفتر تخصصی تئاتر
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری
اصفهان در مورد تئاتر ُکالغها گفت :این تئاتر
به نویســندگی و کارگردانی سعید محسنی از
 ۳تا  ۲۱مردادماه از ســاعت  19در تماشاخانه
اصفهان مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان
اجرا میشود .مهدی شفیعی با تاکید بر ضرورت
حمایت از تئاترهای کمدی اجتماعی افزود :یکی
از اهداف دفتر تخصصی تئاتر سازمان فرهنگی
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان ،کمک به
حفظ زیست تئاتر شهر است که در راستای این
هدف در حد توان و براساس کیفیت تئاتر از آن
حمایت میکند .وی ادامه داد :نمایش کالغها
موضوع اجتماعی امــروزی را در قالب نمایش
مدرن مطرح و آن را بومی ســازی میکند .وی
با بیان اینکه در این تئاتــر از لهجه اصفهانی به
درستی استفاده شده است ،گفت :دو شخصیت
اصلی در این تئاتر دچار امیــد واهی بی دلیل
میشوند ،این چنین کمدی در موقعیت شکل
میگیرد و مردم به واســطه لهجه اصفهانی به
تئاتر نمیخندند.

ایده کاپ ششم شهر اصفهان به
بخش نهایی رسید
مدیر پژوهش ،خالقیــت و فناوریهای نوین
شهرداری اصفهان اظهار کرد :ایدهکاپ ششم
با محوریت نوجوان پویا و شهر خالق به سبکی
متفاوت نسبت به پنج رویداد قبلی برگزار شده
و عصردیروز رویداد پایانی آن رقم خورد.
سعید ابراهیمی با بیان اینکه در ایده کاپ ششم
کارگاههای آموزشی برای نوجوانان برگزار شد،
افزود :در این دوره بیش از  ۳۰تیم ایده پردازی
شکل گرفته که  ۱۰تیم و ایده به رویداد نهایی
راه پیدا کردند تــا در بخش اصلــی به رقابت
بپردازند.مدیر پژوهش ،خالقیت و فناوریهای
نوین شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد :در این
دوره چهار تیم در بخش جنبی ،ایدههای خود
را مطرح کردند که هر تیم ســه دقیقه فرصت
دفاع از ایدههای خود را داشــت.وی با اشاره به
نحوه داوری ایدهها ،گفــت :داوری این رویداد
در دو بخش داوران رســمی و رأی شهروندان
بود؛ به طــوری که بر اســاس  ۷۰درصد رأی
داوران و  ۳۰درصد رأی شرکت کنندگان تیمها
ارزیابی و برترینها انتخاب شــدند.ابراهیمی
تاکید کرد :ظرفیتهای بسیار خوبی در حوزه
نوجوانی وجود دارد که امیدواریم با برنامههایی
که مدیریت خالقیــت و فناوریهــای نوین
با همــکاری خانه نوجوان مد نظــر دارند ،این
ظرفیتها در سطح شهر فعال شوند.

امام علی علیه السالم:
در هنگام تنگ دستى است كه ُحسن مواسات
دوست  ،آشكار مى شود

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)

پنجشنبه  3مرداد  22 | 1398ذی القعده  1440شماره  8 | 2753صفحه قیمت 1000 :تومان
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ممنوعیت مادام العمر زن دیوانه از پرواز!

کشف تونلی که  7قرن قدمت دارد!

رفتارهای خطرناک و دیوانه وار مسافر ناآرام پروازی در انگلیس ،هواپیما را با
اسکورت دو جت جنگی به فرودگاه بازگرداند« .کیلی هاینس» که با پرواز شرکت
هواپیمایی « »jet2از انگلیس به مقصد ترکیه در پرواز بود ،پس از برخاستن
هواپیما در حالی که با ایجاد سر و صدا مسافران را وحشت زده کرده بود ،سعی
کرد در هواپیما را باز کند که مهمانداران مانع او شدند .در این شرایط ،خلبان با
اعالم شرایط اضطراری درخواست فرود کرد و با اسکورت دو جت جنگی دستور
بازگشت گرفت .مسافر ناآرام پس از فرود هواپیما دستگیر و به پرداخت جریمه
نقدی و ممنوعیت ابدی از پرواز محکوم شد.

باستانشناسان موفق به کشف یک تونل در اسکاتلند شدند که قدمت آن به
قرن چهاردهم میالدی بازمیگردد .این تونل بیش از  91متر طول دارد و به
خوبی حفظ شده است.باستانشناسان میگویند :این تونل یکی از بهترین
آثار به جامانده از دوران تاریخی است که عالوه بر سالم بودن ،ناشناخته هم
بوده است .این تونل باســتانی در محدوده کلیسای  Paisley Abbeyدر
گالسگو اسکاتلند کشف شده اســت .باستانشناسان باور دارند ،یافتههای
آنها میتواند به توسعه یک جاذبه دائمی کمک کند که در دسترس عموم
نیز قرار دارد.

خودکشی آنالین جوان هندی در فیس بوک!
مرد جوان هندی پس از شنیدن خبر ازدواج دختر مورد عالقهاش با مرد دیگری
آنالین در صفحه فیس بوک خود خودکشی کرد« .شیام سیکاروار»  22ساله
هنگام خودکشی بیان کرد که نمیتواند شاهد ازدواج دختر مورد عالقهاش با
مرد دیگری باشــد و به همین دلیل به زندگیاش پایان میدهد .این جوان در
یادداشت  4صفحهای از خانواده خود به خاطر خودکشی عذرخواهی کرده است.
گزارشهای پلیس نشان میدهد که قربانی بیکار و افسرده بوده و در عشق نیز
شکست خورده و همین موضوع علت خودکشی قربانی بوده است.

عکس روز
دوخط کتاب

زندگــی،
فاصلههاست

هنــر

ما در زندگــی ،همه
هــم
تنگاتنــگ
افتاد هایــم .فکــر
میکنم هنــر اصلی،
هنر فاصلهها باشد.
زیــاد نزدیک بــه هم،

میسوزیم .زیاد دور
از هم ،یخ میزنیم.
«دیوانه وار»
کریستین بوبن

اینستاگردی

جشنواره
شکرگزاری انبه
در میناب
هفتمیــن جشــنواره
شــکرگزاری انبــه و
یاســمینگل میناب با
هدف ایجاد انگیزه ،شور،
نشاط و همچنین معرفی
قابلیتها ،توانمندیها و
در نهایت رونق و توسعه
گردشــگری منطقه در
پارک آنامیس شــهر
میناب برگزار شد.

وبگردی

افتخاری که بعد از  20سال نصیب «الیکا عبدالرزاقی» شد
الیکا عبدالرزاقی با انتشــار این عکس
نوشت :چقدر خوبه با شما همکار بودن
خانم تیموریان نازنیــن و مهربان .بعد
از بیست ســال دوباره افتخار کنار شما
بودن نصیبم شد.
عکسها از ســالومه میرسعید عزیز و
مرتضی شکری.

ابراز دلتنگی «احسان کرمی» به سبک دیبی
احســان کرمی با انتشــار این عکس
نوشت :پسران طهماسب! به قول دیبی
چقدر دلم برای شما دوتا عاقل گشاد
شده بود! (این تیشرتو یه دوست نازنین
هنرمند به من هدیه داد و ما سه تا رو
به هیجان آورد...ب َ َره! اینجوریاس!)

خوشمزهترین دالیل سفر به ایران از نگاه تلگراف ()2
نشریه تلگراف در گزارشی ،ایران را مهد پیچیدهترین غذاهای دنیا معرفی کرده و چند دلیل خوراکی برای مخاطبانش آورده که بهواسطه آن
باید به کشورمان سفر کنند.
 -۴توقف در کاشان و عطر گل محمدی
ایران حدود  ۲۵۰۰سال پیش ،اولین کشــوری بود که از گلبرگهای گل محمدی ،گالب تولید کرد .هر ساله در فصل بهار جشن گالبگیری
در کاشان برگزار میشود و شــما میتوانید چگونگی به دســت آوردن آب گلها را در دیگهای بزرگ پر از بخار ببینید .یکی از مطلوبترین
خوراکیهایی که در یک بعدازظهر آفتابی میتوان از آن لذت برد خوردن یک کاسه فالوده خواهد بود .فالوده ،دسر شیرینی است که با گالب،
ورمیشل برنج و آبلیمو درست میشود.
 -۵بهشت سبزیها در تالش
یکی از زیباترین بخشهای طبیعت ایران با جنگلهای سبز انبوه و شالیزارهای برنج در نزدیکی دریای خزر در شهرستان تالش قرار دارد .ایرانیان
در بهار و تابستان برای گذراندن تعطیالت خود به آنجا میروند .غذاهای این منطقه نیز مانند طبیعتش پر از سبزیهای مختلف و تازه هستند.
ترشیتره یک غذای خوشمزه و زمردی رنگ است که با چندین کیلو سبزی اسفناج ،شوید ،جعفری ،گشنیز و پیازچه پخته میشود.
 -۶در یزد ،شیرین کام شوید
شهر تاریخی و آجر خشتی یزد ،در بین دو کویر بزرگ ایران قرار دارد .این شهر با بادگیرها ،آتشکدههای زرتشتیان و شیرینیهایش معروف است.
شیرینیپزان در سراسر شهر به صورت شعبهای و منظم پراکنده شدهاند .باقلواهای بادام و کیکهای یزدی درست شده با هل و پسته و قطاب،
شیرینی محلی سرخ شده که با بادام زمینی پر شده است ،از معروفترین شیرینیهای این شهر هستند.
 -۷کیک برنج؛ ته چین در شیراز
تهچین در واقع غذایی کامل است که فشردهاش میکنند و به صورت تهدیگی درمیآورند .برنج ،ماست ،زرده تخم مرغ و زعفران را با یکدیگر
مخلوط میکنند و در البهالیش مرغ یا گوشت مزهدار شده میریزند و میگذارند روی گاز تا طالیی شود.

خبر

کتاب
فرشته سکوت کرد

با ما بدون فاصله صحبت کن

ســوگل طهماســبی با
انتشار این عکس نوشت:
فریــاد تو تالطــم یک
طوفان ،آرامشت تالوت
یک دریاست ،با ما بدون
فاصلــه صحبت کن ،ای
آنکــه ارتفاع تــو دور از
ماست.

کتاب «فرشــته ســکوت کرد» اثر «هاینریش بــل» با ترجمه
«سعید فرهودی» است.
ماجرای این کتاب در روز تسلیم شدن آلمان در سال  ۱۹۴۵آغاز
میشود و روایت سربازی اســت که از جنگ فرار کرده و به شهر
ویران شده خود باز میگردد .قهرمان داستان که هانس نام دارد در
شهر به دنبال نان و سرپناه است و ...در قسمتی از کتاب به دوران
جنگ هم اشاره میشود؛ اما کتاب به هیچ وجه روایت خود جنگ
نیست ،بلکه روایت زندگی پس از جنگ است .مترجم در مقدمه
کتاب آورده است که «:فرشته سکوت کرد ،در اصل کلیدی است
برای آثار بعدی بُل».
در قسمتی از پشت جلد کتاب هم آمده است که« :فرشته سکوت
کرد را همیشه میتوان خواند یا بهتر بگوییم حتما باید خواند! »
هاینریش بُل در سال  1917در شهر کلن چشم به جهان گشود.
پس از پایان دوره دبیرستان در یک کتابفروشی کار می کرد .از
سال  1939تا  1945سرباز بود و بعد از تحمل مدتی زندان راهی
دانشگاه شد و در سال  1949نخســتین کتاب خود را با عنوان
«قطار سر وقت رسید» منتشــر کرد و به دنبال آن آثاری را یکی
پس از دیگری منتشر کرد که بسیاری از آنها به سایر زبانها هم
ترجمه شدهاند.

یادداشت
راهکارهایی ساده برای جلوگیری از
پشت گوش انداختن کارها
مهسا احمدی
هنگامی که فرد بی حوصله اســت و از نظر روحی در شــرایط
مطلوبی قرار ندارد ،بدون اینکه بخواهد ،بی انگیزه میشــود و
کارها و وظایف خود را پشت گوش میاندازد .به تعویق انداختن
پی در پی امور ،در نهایت به کارکرد نامناسب منتهی شده و او را از
اهداف خود دور میکند .به همین خاطر برای اینکه بیانگیزگی،
بی حوصله بــودن و رخوت را از خود و زندگــی کاری خود دور
کنید ،پیشنهاد میکنیم راهکارهایی که در ادامه ذکر میشود را
مطالعه کنید و به کار بگیرید.
اهدافتان را برای خود یاد آوری کنید :برای اینکه اهدافی
که تعیین کردهاید همیشــه در ذهنتان باشــند ،بهتر است به
گونهای آنها را جلوی چشم خود قرار دهید .مثال اگر دوست دارید
در تابستان یک سفر اروپایی داشته باشید ،تصویر مقصد مورد
نظرتان را در زمینه لپ تاپ بگذارید تــا با دیدنش انگیزه کافی
برای تالش بیشتر و انجام امور را پیدا کنید.
کتابهای آموزنده و روانشناسی مطالعه کنید :برای اینکه
دقیقا بتوانید افکار و ذهنیات خود را تحت کنترل داشته باشید،
به مطالعه و یادگیری راهکارهای صحیح نیازدارید .کتابهای
روانشناســی مرتبط به کارها و فعالیتهای خود را خریداری
کرده و با اســتفاده از ترفندهای ذکر شده در آنها مسیرمناسب
زندگیتان را پیدا کنید.
کمک کردن به دیگران :وقتی از تواناییها و استعدادهای خود
برای کمک به دیگران اســتفاده میکنید ،خودتان حال بهتری
پیدا خواهید کرد .در ضمن این امر موجــب افزایش اعتماد به
نفس شــده و انگیزههای الزم و کافی برای به موقع انجام دادن
وظایف را برایتان مهیا میکند.
خود را تحت فشار قرار ندهید :هنگامی که احساس میکنید
انرژی کافی ندارید کمی چرت بزنید ،راه بروید ،بستنی بخورید
یا کارهای دلخواه خود را انجام دهیــد .در فاصلهای که در حال
بازیابی انرژی هستید ،اســترسهای کاری را فراموش کنید تا
بتوانید دوباره با انگیزه بیشتر آغاز کنید.
روند کارهای خود را مورد بازبینی قرار دهید :گاهی ،اصل
مشــکل به انگیزه داشتن یا نداشــتن مربوط نمیشود .ممکن
است روش انجام کارها اشتباه باشد .به همین خاطر ،از خودتان
بپرسید آیا پروسهای که برای انجام امور برای خود تعیین کرده
و بر اساس آن پیش میروید ،نتیجه درست و کاملی در بر دارد
یا خیر!
خود را موفق تصور کنید :برای اینکه انگیزه الزم برای انجام به
موقع کارها را داشته باشید ،سعی کنید موفقیتهای خود را در
ذهنتان مرور کنید .حتی این طور تصور کنید که به خواستههای
خود رسیدهاید و هر آنچه میخواستهاید را به دست آوردهاید .این
تصورات ،میزان ترشح دوپامین را در مغز افزایش داده و نیروی
الزم برای انجام امور را تامین میکند.
ویدئوهای الهام بخش تماشــا کنید :شــاید تصور کنید
ویدئوهای الهــام بخش که انرژی مثبــت میدهند یک درمان
موقتی هستند؛ اما این گونه نیست .هر زمان که احساس میکنید
دوباره بی حوصله شــدهاید و همه کارهایتان عقب افتاده ،فقط
کافی است ویدئوها یا فایلهای صوتی که مملو از جمالت انرژی
دهنده هستند را مشــاهده یا گوش کنید تا از تاثیرات جادویی
آنها بهره مند شوید.
برای دستاوردهای خود جشن بگیرید :در انتهای هر روز،
کارهای خود را مرور کنید .آســانترین کار این است که نیمه
خالی لیوان را دیده و از اینکه هنوز بخش زیادی از وظایفتان را
به انجام نرساندهاید ،ناامید و عصبی بشوید؛ اما این بار برعکس
عمل کنید ،کارهای مثبتی که انجام دادهاید را لیســت کرده و
برای آنها خودتان را تشویق کنید.

قاب جادویی

رونمایی از قدیمیترین اسناد زیارت
موجود در گنجینه رضوی

رفتن باباپنجعلی از پایتخت
و بازگشت بهبود!

ابوالفضل حسنآبادی ،مدیر مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس
رضوی در هجدهمین جلسه از سهشنبههای فرهنگی آستان قدس
رضوی با موضوع معرفی و رونمایی از «قدیمیترین اســناد زیارت
موجود در گنجینه رضوی» ،که حرم در مطهر رضوی برگزار شــد،
پیرامون این اسناد اظهار کرد :اسنادی که مورد بررسی قرار میگیرد،
شامل چند مبحث کلی است ،یک دسته اسناد مربوط به موقوفات
زیارت است که از دوره صفویه تا قاجار را در برمیگیرد .دسته دوم
اسناد مربوط به تشکیالت اداری آستان قدس است که در این مورد
از دوره صفویه بحث زیارتنامه خوانان را در آســتان قدس داریم و
جزو تشکیالت کشیکی محسوب میشدند .همچنین اسناد مربوط
به کمکهای نقدی و جنسی به زوار و نیز اسناد استقبال و پذیرایی
زوار ،از دیگر موارد مربوط به اســناد زیارت موجود در آستان قدس
رضوی است .وی با بیان اینکه بحث زیارت مشاهد متبرکه در جهان
اسالم مبحثی قدیمی است ،ادامه داد :معموال در بین شیعیان ،زیارت
مشاهد متبرکه و امامزادگان و به ویژه امام رضا (ع) جایگاه ویژهای
داشته است و اصوال شکلگیری و گسترش آستان قدس رضوی به
عنوان نهاد وقفی براساس مبحث زیارت و ورود زوار از مناطق مختلف
بوده که به خصوص در دوره صفویه گسترش زیادی داشته است.

تهیه کننده مجموعه «پایتخت» از حذف شخصیت باباپنجعلی
و بازگشت «بهبود» در فصل ششم این سریال خبر داد« .الهام
غفوری» گفت :باالخره شخصیت بهبود با بازی مهران احمدی
لحظات کمیکی را رقم میزد و با مشورت آقای تنابنده و آقای
مقدم ،شخصیت بابا پنجعلی حذف شــده و بر اساس نیاز قصه
بهبود برمیگردد .وی در پاســخ به اینکه آیا مخاطب فوت بابا
پنجعلی را در فصل ششــم خواهد دید نیز عنوان داشت :خیر.
چون سریال برای نوروز است ،قرار نیست با فوت مواجه باشیم
اما مدتی از فوت او گذشته است .از سال گذشته هم آقای خمسه
و هم آقای تنابنده اعالم کرده بودند که نقش،تکراری شده و با
ویژگیهایی که برایش رسم شده بود امکان طراحی موقعیت و
شوخی جدید نداشت و دست و بال نویسنده را میبست .غفوری
درباره اینکه در فصلهای قبل به مخاطب گفته شده بهبود فوت
کرده ،او چطور به داســتان برمی گردد؟ نیز اظهارداشت :من
ترجیح میدهم در این باره چیــزی نگویم و چگونگی آن را در
قصه ببینیم .وی گفت :ما پاییز پیش تولید را آغاز کرده و از اوایل
آذر وارد مرحله فیلمبرداری میشــویم و امیدوارم که بتوانند
مخاطبان را جذب کند.

