ورود ویژه دادستان اصفهان
به موضوع حمله سگ به زن باردار

پس از انتشار گزارشهایی از حادثه ملکشهر اصفهان که در آن یک زن باردار و
خانواده وی مورد حمله یک قالده سگ خانگی عظیمالجثه قرار گرفتند ،دادستان

اصفهان به صورت ویژه به این پرونده ورود کرد .علی اصفهانی اظهار کرد :سگگردانی از آن جهت

که تهدیدی علیه بهداشت عمومی است و از سوی دیگر میتواند باعث ایجاد مزاحمت و جراحت
ناشی از حمله به مردم شود ،قابل پیگرد قانونی است...

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

صفحه 5
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روز بزرگداشت محمدبن
زکریای رازی و روز داروساز؛
به پاس زحمات و کشفیات این
حکیم و شیمیدان بزرگ ایرانی در
عرصه داروسازی ،روز بزرگداشت
وی ،روز داروسازی نام
نهاده شده است.

 ۷شهریورماه آغاز مهری دوباره؛

مشارکت اصفهانیها در جشن عاطفهها

معاون هماهنگی امور اقتصادی
استانداری اصفهان:

 ۲شهرک نساجی در استان
اصفهان ایجاد میشود

3

5

عکس :ایمنا

موزه هنرهای معاصر
نهمین نمایشگاه سالیانه کانون
عکس اصفهان
 31مرداد الی  25شهریور

اقتدار عملیاتی پلیس
اصفهان در طرح ارتقای
امنیت اجتماعی

5

احتمال حضور آذری در پایتخت
قوت گرفت؛

مدیرعامل سابق ذوب آهن
سرخابی میشود؟

نمایش کمدی خیر نبینی سعیده
مجتمع فرهگی فرشچیان
 24مرداد الی  8شهریور

تپلی و من
کارگردان:حسین قناعت
پردیس سینمایی ساحل

روزشلوغ و پرکار اصفهان؛

میزبانی نصف جهان از دولتیها

7

6

2

عکس روز


جانسون
بوریس
در انتهای صف
بر خالف رویه معمــول در برگزاری اجالسها
این بار بوریس جانســون در انتهای صف این
گروه قرار گرفت که این امر موجب سوژه شدن
او در شبکههای مجازی شده است.

پیشنهاد سردبیر:

آقای رحمانیفضلی چرا با آتش بازی میکنید؟
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پیشخوان

نماینده مردم شاهین شهر:

آقای رحمانیفضلی چرا با آتش بازی میکنید؟
نماینده مردم شاهین شــهر ،میمه و برخوار در مجلس شورای
اسالمی گفت :آقای رحمانی فضلی باید توضیح دهد به چه حقی
مسئله تغییر مرز بین دو استان را دنبال میکند .حسینعلی حاجی
دلیگانی با استناد به اصل  ۴۸و  ۱۳۷قانون اساسی تصریح کرد:
متاسفانه وزارت کشور بحث نادرستی را در کشور دنبال میکند

که موجب ایجاد اختالف در کشــور خواهد شــد ،آقای رحمانی
فضلی باید توضیــح دهد به چه حقی مســئله تغییر مرز بین دو
اســتان را دنبال میکند .حاجی دلیگانی خطاب به وزیر کشور،
گفت :آیا شما خبر از مشکالت تامین آب شرب  ۵میلیون جمعیت
اســتان اصفهان ندارید .چرا با آتش بازی میکنید؟ از شما بعید

تخلفات مالی با سرپوش
قانون؟

است که چنین مواردی را دنبال میکنید ،از همین تریبون به شما
اخطار میدهم که با مردم استان اصفهان اینطور رفتار نکنید که
پس از سالها بحث کهنهای را پیش کشیدید .وی افزود :قطعا با
چنین تصمیماتی مشکل آب شرب استان دوچندان خواهد شد
و تنش افزایش مییابد.

سران گروه  7برای کاهش
تنش با ایران توافق کردند
گفت و گوهای برجامی در
چند قدمی ترامپ
عدالــت در حــوزه های
انتخابیه وظیفه دولت است یا
مجلس؟

موسوی الرگانی ،رییس دفتر رییس جمهور را دلیل اصلی فعالیتهای مدیران ناکارآمد صنعتی عنوان کرد؛

سریال ادامه دار دخالت «واعظی» در دولت

کافه سیاست
علیرضا کریمیان

رییس جمهور:

اگر نتیجه مالقات با فردی،
آبادانی کشور است ،دریغ
نمیکنم
حجت االســام و المســلمین حســن روحانی
در همایــش دســتاوردهای دولت در توســعه
زیرساختهای روستایی ،اظهار کرد :اگر بدانم به
جلسهای بروم و با کسی مالقات کنم که در نتیجه
آن کشور آباد شده و مشکالت مردم حل میشود،
دریغ نمیکنم؛ اصل منافع ملی ماســت .رییس
جمهور خاطرنشان کرد :گویی در گوش بعضیها
پنبه اســت و هر چه ما میگوییم آنها میگویند
مذاکره چه خاصیتی دارد ،بعد از مذاکره به جای
یک میلیون بشــکه نفت ،دو میلیون و  800هزار
بشکه نفت صادر کردیم .میلیاردها دالر به کشور
آوردیم ،هر ماه یک میلیارد دالر از پولهای خود را
آزاد کردیم ،سرمایه خارجی جذب شد؛ البته وقتی
شرکتهای خارجی به کشور آمدند عدهای نگفتند
این شــرکتها آمدند؛ اما وقتی شرکتها رفتند
میگویند چر این شرکتها رفتند؟روحانی ادامه
داد :ما با مسئوالن مربوطه مشورت و بحث داریم
و باید کارمان را انجام دهیــم ،جایی که احتمال
موفقیت حتی  10تا  20درصد وجود دارد هم باید
جلو رفت و نباید فرصت را از دست بدهیم.

طرح تشکیل وزارتخانه
جدید در دستور کار مجلس
ادامه رســیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و
حقوقی در رابطه با الیحه تجارت ،بررسی گزارش
کمیســیون اجتماعی در مورد تشــکیل وزارت
تجارت و خدمــات بازرگانی ،بررســی گزارش
کمیســیون قضایــی و حقوقی در مــورد طرح
اصالح موادی از قانون تشکیالت و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری ،بررســی گزارش کمیسیون
اقتصادی در مورد طرح استفســاریه بند  ۲ماده
 ۲قانون مالیاتهای مســتقیم ،بررسی گزارش
کمیسیون عمران در خصوص الیحه موافقتنامه
سرویسهای هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری
اســامی ایران و دولت کشــور کویت و بررسی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصالح
ماده  ۱۳۳قانون مالیاتهای مستقیم در دستور کار
نمایندگان قرار دارد.

هشدار جدی سردار سلیمانی
به رژیم صهیونیستی
حساب توئیتری منتســب به سردار سلیمانی
بخشی از سخنان فرمانده ســپاه قدس درباره
اسراییل را منتشر کرده اســت .در این پست
توییتری کــه در واکنش بــه تجاوزهای رژیم
صهیونیستی به لبنان و ســوریه منتشر شده،
به نقل از ســردار ســلیمانی آمده است؛ قطعا
این عملیاتهای دیوانهوار ،آخرین دســت و پا
زدنهای رژیم صهیونیستی خواهد بود.

توضیحات دو نماینده بازداشت
شده  به زودی اعالم خواهد شد
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با
بیان اینکه گزارشی از فعالیتهای اقتصادی شستا
و سازمان تامین اجتماعی در کمیسیون ارائه شد،
افزود :در حال حاضر داراییهای شســتا تجدید
ارزیابی شده و میزان آن به  40هزار میلیارد تومان
رسیده اســت .این نماینده مردم در مجلس دهم
اضافه کرد :به زعم مدیرعامل شستا قانون منع به
کارگیری بازنشستگان در این سازمان اجرا شده و
در صورت وجود موارد خاص قرار شد نمایندگان
آن را اطالع دهند تا در صورت صحت عزل شوند.
سخنگوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس
با اشاره به بررســی موضوع بازداشت دو نماینده
استان زنجان در کمیسیون متبوعش ،تصریح کرد:
توضیحات این دو نماینده شنیده و مقرر شد ظرف
چند روز آینده نتیجه اعالم شود.

ماجرای فساد و رانت در بخشهای مختلف صنعت
و تجارت همچنان ادامه دارد .پس از دستگیری دو
نماینده به جرم تخلف در بازار خودرو ،روز گذشته
موســوی الرگانی با متهم کــردن نزدیکان رییس
جمهور در ایجاد وضعیت کنونی در بازار خودرو گفت
به صورت مستقیم جهانگیری و واعظی در انتصاب
و نگه داشــتن مدیران ناکارآمد در صنعت خودرو
سازی نقش دارند .متهم کردن رییس دفتر رییس
جمهور تقریبا در تمامــی دولتهای قبل هم وجود
داشته است .شاخصترین چهره مورد انتقاد «رحیم
مشایی» بود.مشــایی که با حکم رهبری نتوانست
معاون اول احمدی نژاد شود ،در دولت دوم به عنوان
رییس دفتر وی به کار گرفته شــد و همواره بخش
زیادی از تصمیمات عجیب و ناکارآمد دولتی به وی
نسبت داده میشد .در دولت اصالحات نیز ابطحی
به عنوان یکی از نزدیــکان رییس دولت اصالحات،
نقش زیادی در ناکارآمدی حوزه سیاســت خارجی
داشت .حاال به نظر میرسد سلســله اتهامات علیه
رییس دفتر رییس جمهور این بــار متوجه واعظی
شده است .محمود واعظی از ابتدای روی کارآمدن
روحانی به عنوان یکی از اصلیترین مهرههای دولت
فعالیت کرده اســت .او که به واسطه حضور و وجهه
ظریف در ســطوح بینالمللی ،از حضور در جایگاه
مورد عالقه خود یعنی وزارت امــور خارجه بازماند
در دولت دوم به ریاست دفتر رییس جمهور منصوب
شد تا بســیاری از تصمیمات و اقدامات دولت دوم

روحانی به او نسبت داده شود .یکی از اولین تنشها،
در مورد زاویه پیدا کردن دولــت با جهانگیری بود؛
مســئلهای که گفته میشــد به صورت مستقیم به
دلیل دخالتهای واعظی در پروسه کار دولت شکل
گرفته است و همین اختالف جهانگیری را تا آستانه
جدایی از دولت پیش برد؛ اما بر اســاس مالحظاتی
این جدایی صورت نگرفت .پس از آن واعظی متهم به
حمایت ازبرخی مدیران ناکارآمد دولتی مانند رییس
کل بانک مرکزی پیشین شد .حتی منتقدان معتقد
بودند واعظی نقش مستقیمی در انتخاب وزار دارد و
این مسئله دلیل جدایی برخی از وزرا از بدنه دولت
اســت .تقریبا هر رخداد و چالشی در دولت رخ دهد

میتوان ردی از واعظــی را در آن پیدا کرد .در مورد
برکناری مدیران دولتی و صنعتی نیز برخی مدعی
نقش داشتن وی در بقای مدیرانی هستند که امروز
بازداشت شــده و عامل اصلی اخالل در بخشهای
اقتصادی به شمار می روند .عضو کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اسالمی مدعی شده است جهانگیری
و واعظی مدیران خودروسازیها را تغییر میدهند و
در جایی رییس دفتر رییسجمهــور وزیر را تهدید
کرده که حق نداری مدیــر متخلف را جابهجا کنی!
سیدناصر موسویالرگانی با اشاره به اینکه متاسفانه
تخلــف در خودروســازیها مربوط بــه یک دولت
خــاص نیســت و در ادوار مختلــف دولتها دیده

شده است ،اظهار کرد :خودروســازان همواره برای
برخی نقش حیاط خلوت را داشــتهاند که تخلفات
و سوءاســتفادههایی در آنجا انجام میدادند .وی با
بیان اینکه این نحوه حکومتداری نیســت ،اظهار
کرد :مجلس از یک ســو قانون تصویــب میکند و
عدهای به ایــن قانون کجدهنی کــرده و آن را اجرا
نمیکنند؛ البته این نشان ضعف مجلس هم هست
که اگر اقتدار الزم را داشت و در بعد نظارتی قویتر
ظاهر میشد ،کشــور دچار چنین مسائلی نمیشد.
موسویالرگانی با اشاره به تخلفات رییس سازمان
خصوصیسازی گفت :پورحســینی ،ماهها تخلفات
بزرگی را در واگذاری آلومینیوم المهدی ،نیشــکر
هفتتپه ،پتروشیمی اصفهان و اخیرا هم واگذاری
هواپیمایــی ایران ایرتور و امثــال اینها صورت داد؛
اما دولت رغبتی برای کنارگذاشــتن وی نداشت و
از ماندنش حمایت کرد .نماینــده مردم فالورجان
در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد :بارها در
مورد تخلفات خصوصیسازی به وزیر اقتصاد تذکر
دادیم و از او سوال کردیم؛ اما متوجه شدیم که وزیر
اقتصاد در دولت کارهای نیست و اجازهای ندارد که
بخواهد دست به ترکیب این دستگاه مربوطه بزند و
این موضوع ادامه پیدا کرد تا قوه قضاییه ورود کرده
و پورحسینی را دستگیر کرد.
به نظر میرســد همه این رخدادهــا یک ماجرای
تکراری اســت؛ اتفاقــی که در دولتهــای قبل به
سرانجام خوشی نرســید و در این دولت نیز حضور
خارج از چهارچوب عدهای در نهایت به ضرر جریان
اعتدال خواهد بود.

حاشیههای ضدونقیض در مورد اطالع آمریکا  از سفر ظریف به فرانسه

خبرنگاری که به کشور برنگشت!

مقامات کاخ ســفید گفتهاند که رییس جمهور آمریکا در جریان سفر وزیر امورخارجه ایران به محل نشست
گروه هفت قرار نداشته ،این در حالی است که دولت فرانسه اعالم کرده در یادداشتی کوتاه سران گروه هفت را
مطلع کرده بود .یک مقام آمریکایی در این باره گفت :هیچکس انتظار چنین چیزی را نداشت .این یک سورپرایز
بود .برخی مقامات آمریکا پس از حضور ظریف در فرانسه گفتند که واشنگتن حتی از اقدام دولت فرانسه برای
دعوت از وزیر امورخارجه ایران بدون اعالم قبلی خشمگین شدند؛ اما برخالف گزارشهای منتشرشده درباره
غافلگیری مقامات آمریکا از سفر وزیر خارجه ایران به بیاریتز فرانسه ،ترامپ میگوید این سفر با هماهنگی او
انجام شده است .رییس جمهور آمریکا اعالم کرد که امانوئل مکرون ،رییسجمهور فرانسه ،سفر محمد جواد
ظریف ،به محل برگزاری نشســت گروه هفت را با او هماهنگ کرده بود .ترامپ اظهارات مذکور را در دیدار با
عبدالفتاح السیسی ،همتای مصری خود در حاشیه نشست سران گروه هفت بیان کرد.

امیرتوحید فاضل ،خبرنگار و دبیر سرویس سیاسی خبرگزاری موج و از اصولگرایان که چندی پیش لیست
دوتابعیتی ها را منتشر کرده و همراه با ظریف به سوئد رفته بود به این کشور درخواست پناهندگی داده است.
برخی از خبرنگاران در توئیتر خبردادند ،امیرتوحید فاضل ،از تیم خبری جدا شده و درخواست پناهندگی
داده است .احسان بداغی ،خبرنگار پارلمانی روزنامه ایران نوشته «:کریمی قدوسی روز اول مرداد لیست کذایی
دوتابعیتیها را برای انتشار به خبرنگار مورد اعتمادش که دبیر سیاسی خبرگزاری اصولگرای «موج» بود ،داد.
درست روز آخر همان ماه یعنی  31مرداد ،همان خبرنگار در جریان سفر ظریف به سوئد ،پناهنده این کشور
شد» .مهدی افشارنیک روزنامه نگار حوزه نفت نوشته« :همین خبرنگار وقتی ما زیر مستند زیر صفر مرزی
را در جشنواره اکران کردیم ،علیه ما جوسازی کرد که ضد شهدا و دفاع مقدس فیلم ساختیم .حتما دو روز
دیگر هم سلطنت طلب می شود و باز هم به ما فحش میدهد».

چهره ها
سخنگوی دولت:


«ظریف»
سفر
به گروه   ۷ارتباط نداشت
سخنگوی دولت درباره سفر اخیر ظریف به پاریس
اظهار کرد :ســفر آقای ظریف ارتباطــی با «گروه
 »7نداشــته و به درخواست فرانســویها صورت
گرفته اســت .در این ســفر تمایلی از جانب ایران
وجود نداشــت که مالقاتی با مقامهای آمریکا در
فرانســه صورت بگیرد .ما از حســن نیت فرانسه
استقبال میکنیم؛ اما دخالتی در مذاکرات فرانسه
با آمریکاییها نداریم.
علی ربیعی ادامه داد :متاسفانه برخی بیمهریهای
داخلی از ســوی برخی مخالفان دولت هم صورت
گرفت؛ اما با صبر و هدایتهای مقام معظم رهبری
توانستیم در شــرایط وخیم ثبات نسبی را بهوجود
بیاوریم .سخنگوی دولت ادامه داد :عمل به تعهدات
ذیل برجام برای ما مهم اســت و بر اســاس نتیجه
قضاوت میکنیم .سفر دکتر ظریف مخفیانه نبوده
و آمریکاییها از این ســفر مطلع بودند و حتما هم
مطلع بودند و اینکه ادعا کردند که غافلگیر شــدند
اینطور نبوده است.
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عضو کمیسیون امنیت ملی:

محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه:


دولت
مجمع با مجلس و
به یک تصمیم رسیده است

به دعوت وزیر امور خارجه
فرانسه به «بیاریتز» رفتم
رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان با تشریح
ســفر چند ســاعتهاش به بیاریتز فرانسه در
حاشــیه برگزاری اجالس جی  ۷گفت :ســفر
به بیاریتز با دعوت وزیر امور خارجه فرانســه
برای ادامه مشــورتهایی کــه در هفتههای
گذشته بین روســای جمهور ایران و فرانسه
صورت گرفتــه بود و همچنیــن گفتوگویی
کــه روز جمعــه گذشــته مــن در پاریس با
رییسجمهور فرانسه و وزیر خارجه این کشور
داشتم و موضوعاتی را بررســی کرده بودیم،
انجام شد.
محمد جواد ظریف ادامــه داد :نیاز بود در یک
دور دیگر ،برخی نکاتی کــه الزم به توضیح و
مذاکره بیشــتر بود مورد بحث قرار گیرد ،به
خصوص درباره مســائل بانکی و نفت که بین
متخصصان ما بررسی شــد و این کار در یک
مذاکره فشرده صورت گرفت.

zayanderoud8108@gmail.com

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی
مجلس اظهار کرد :ســال گذشــته گفتند که در
ســال جدید  FATFبررســی میشــود ،در حال
حاضر وارد نیمه دوم سال میشــویم؛ اما مجلس
و دولت درخواستی برای بررسی  FATFنداشتند.
بنابراین فکر میکنم دولت ،مجلس و مجمع به یک
نظر مصلحتی رســیدهاند و تعویق بررسی FATF
مصلحتی اســت .حشمتا...فالحتپیشه با اشاره
به سرنوشت نامشــخص  ،FATFگفت :همین که
مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی  FATFرا از
لحاظ زمانی طول میدهد ،بخشی از مصلحتی است
که در مجمع تصمیم گرفته شــده است .این عضو
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در
خصوص ارتباط تعویق  FATFو عدم اجرای برجام
از ســوی اروپاییها ،تاکیدکرد :مجموعه مناسبات
سیاست خارجی به خصوص در  FATFبه هم وصل
شــده  ،بنابراین وضعیت برجام هم روی بررســی
 FATFاثر گذاشته است.
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پزشکیان
نایب رییس مجلس:

مخالف تشکیل وزارت
بازرگانی هستم
نایب رییس مجلس شــورای اســامی گفت:
مخالف تشکیل وزارت بازرگانی هستم و معتقدم
که دولت نباید بزرگ شــود .مسعود پزشکیان
افزود :ما موظفیم که طبق قانون طرحها و لوایح را
بر اساس نوبت بررسیشان در دستور کار صحن
علنی قرار دهیم .وی تاکیــد کرد :بنده مخالف
تشکیل وزارت بازرگانی هستم ،چرا که معتقدم
دولت نباید بزرگ شود.پزشکیان تصریح کرد:
از سوی دیگر مشــکل ما ایجاد ساختار نیست،
بلکه مشکل اصلی عدم تفویض اختیار و قدرت
به مدیران پایین دستی اســت و تا زمانی که به
آنان اختیار ندهیم و همه اختیارات را در تهران
متمرکز کنیم ،همین آش و همین کاسه است.
وی خاطرنشان کرد :برای حل مشکالت کشور
نباید به دنبال تشکیل وزارتخانه جدید باشیم،
بلکه باید اختیارات از پایتخت به اســتانها و از
استانها به شهرستانها واگذار شود.
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بین الملل

آغاز دور دوم تحریمها
علیه روسیه
دور دوم تحریمهــای مرتبــط بــا ماجــرای
مسمومیت جاسوس دوجانبه سابق روس علیه
روسیه اجرایی شــد .طبق اطالعیه وزارت امور
خارجه آمریکا دور جدیــد تحریمها ،بانکهای
آمریکایی را از پرداخت وام یا تامین اعتبار برای
دولت روسیه منع میکند ،مگر اینکه به منظور
خرید مواد غذایی یا ســایر کاالهای کشاورزی
باشــد .طبق این اطالعیه ،آمریکا همچنین با
تمدید هرگونه وام مســاعدت مالــی یا فنی به
روســیه از طریق موسســات مالی بین المللی
مخالف است.

«پمپئو» حریری را به اجتناب
از تنش فراخواند
به دنبال سرنگونی دو پهپاد رژیم صهیونیستی در
ناحیه جنوبی بیروت ،وزیر خارجه آمریکا نخست
وزیر لبنان را به اجتناب از تنش فراخواند .دفتر
سعد حریری ،نخســت وزیر لبنان در بیانیهای
اعالم کرد که مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا
طی تماس تلفنی با حریری تحوالت اخیر لبنان
و منطقه را مورد بررســی قرار داد و بر ضرورت
اجتناب از هرگونــه تنش و همــکاری با همه
طرفهــای ذیربط برای جلوگیــری از وخیم
شدن وضعیت تاکید کرد.
در همین راســتا ،حریــری نیز بــر پایبندی
کشــورش به قطعنامههای بینالمللی به ویژه
قطعنامه  ۱۷۰۱تاکید کرد و نسبت به خطرات
تداوم نقض ایــن قطعنامــه و حاکمیت لبنان
توســط رژیم صهیونیســتی هشــدار داد و بر
لزوم انجام اقداماتی جهــت توقف این نقضها
تاکیدکرد.


فنتانیل
سایه ماده مخدر
بر نبرد تجاری آمریکا و چین
در سایه نبرد تجاری گسترده بین آمریکا و چین،
نبرد موازی دیگری بین دو کشور بر سر بحران
مواد مخدر درگرفته است .در این نبرد موازی،
اداره رســیدگی به امور مواد مخــدر و افیونی
چین ،دولت آمریکا را به سیاسی کردن مسئله
صادرات ماده بیهوش کننده و مسکن فنتانیل
متهم و اعــام کرد که دولت واشــنگتن از این
مســئله به عنوان ســاحی علیه پکن استفاده
میکند.
لئــو یوئجیــن ،معــاون کمیســیون ملــی
کنترل مــواد افیونــی و مخدر چیــن به این
مسئله اشــاره کرد که آمریکا گفته چین به قدر
کافی برای مقابله بــا روند صــادرات فنتانیل
تــاش نکــرده و در مصاحبــهای گفــت:
برخــی از سیاســتمداران آمریکایــی از این
مســئله بــه نفــع ضرور تهــای سیاســی
خودشان استفاده میکنند .اســتفاده از ماده
مخدر فنتانیل که  ۱۰۰برابر مرفین اثربخشــی
دارد ،در آمریکا باعث اوردوز و مرگ هزاران تن
میشود و در طبقهبندی فوریت پزشکی عمومی
قرار دارد.

اعالم حالت فوقالعاده
در «سودان»
مسئوالن دولت انتقالی سودان در استان شرقیه،
حالت فوقالعاده اعــام کرده و دســتور آغاز
تحقیقی درباره خشونتهای شدید قبایل منطقه
در چند روز گذشــته را صــادر کردند .پلیس
سودان بدون اشــاره به علت آغاز درگیریهای
یاد شــده ،اعالم کرد ،دســتکم  ۱۶تن در این
درگیریها کشته و تجهیزات نظامی جهت مهار
درگیریها به این منطقه ارسال شده است .در
برخی مناطق سودان به ویژه منطقه دارفور غربی
بعضا درگیر یهایی میان قبایل سودانی شکل
میگیرند.
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پیشنهاد سردبیر:

 ۲شهرک نساجی در استان اصفهان ایجاد میشود
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کافه اقتصاد
معاون هماهنگی امور اقتصادی
استانداری اصفهان:

 ۲شهرک نساجی در استان
اصفهان ایجاد میشود
معاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتانداری
اصفهان گفت :احداث دو شــهرک پوشــاک در
اصفهان و کاشان از اهداف ماست که زمین آنها
انتخاب شده است .سیدحسن قاضیعسکر اظهار
داشت :بهدنبال رفع مشکالت طرحهای صنعتی،
فعاالن اقتصادی و سرمایهگذاران و به نوعی شکار
سرمایهگذاران در استان اصفهان هستیم .وی با
بیان اینکه نرخ بیکاری اســتان در  3ماه نخست
امسال از  14/1به 10/7درصد کاهش یافته است،
افزود :هدف اصلی رســیدن نرخ بیکاری استان
به کمتر از  5درصد تا پایان امسال است .معاون
هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان با
اشاره به تشکیل کمیتههای تخصصی برای رفع
مشــکالت اســتان ادامه داد :صنعت نساجی و
پوشاک جزو اولویتهای ماست و بهدنبال احداث
دو شهرک پوشاک در اصفهان و کاشان هستیم
که زمین آنها انتخاب شــده است .قاضیعسکر
افزود :در مدیریت مصــرف آب نیز اصالح الگوی
کشت توسط جهاد ســازندگی دنبال میشود،
همچنین امسال نزدیک به  1400هکتار گلخانه
در حال ساخت در استان است.

برگزاری نمایشگاه نما و
پوششهای ساختمانی در
شهریور ماه
نمایشــگاه نمــا و پوشــشهای ســاختمانی
از  ۲۶تــا  ۲۹شــهریورماه در محــل دائمــی
نمایشــگاههای پل شهرســتان برگزار خواهد
شــد .رییس انجمن صنفی معماران اســتان
اصفهان پیرامون نمایشــگاه نما و پوششهای
ســاختمانی عنوان کــرد« :این نمایشــگاه با
برند تجــاری کاورکس موضوع مــورد نیاز در
صنعت ساختمان اســت و با توجه به اینکه این
نمایشگاه یک نمایشگاه تخصصی است میتوان
آن را یک نمایشــگاه حرفهای و فوق تخصصی
دانست».

جزییات صادرات گوشت و لبنیات
در سال گذشته؛

 227تن خرچنگ
از کشور صادر شد

بر اســاس آمار سازمان دامپزشــکی کشور در
ســال  ۹۷به میزان  ۲۹۴۶تن انــواع لبنیات
در قالب  ۱۸۳مجوز فقره مجوز بهداشــتی به
کشورهای دیگر صادر شده است .در این مدت
همچنین  ۲۵۳هــزار و  ۶۶۰رأس گوســفند
و بز و  18هزار و  533رأس گوســاله و تلیســه
کشتاری صادر شده است .صادرات آالیش دام
و طیور به میزان  ۵۳هزار و  ۲۱۹تن و خوراک
دام و طیــور و آبزیان  ۱۲۰هــزار و  ۹۴۱تن و
 ۱۷۸هزار و  ۱۲۲قطعه پرنــده زینتی و بیش
از4/5میلیون هنگ روده به کشــورهای دیگر
صادر شــده اســت .همچنین در سال گذشته
 ۲۲۷تن انواع خرچنگ از کشور صادر شده که
برای این کار  ۸۱فقره مجوز بهداشتی ارائه شده
است.
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«استخدامهای اتوبوســی» واژهای است که برای
اولین بار در دولت روحانی شنیده شد؛ اصطالحی
که به استخدام های گسترده و خارج از عرف دولت
احمدی نژاد در آستانه انتخابات و به مناسبتهای
مختلف داده شــد و از ســوی رییــس جمهور و
معاونانش انتقادات تندی نســبت بــه آن صورت
گرفت .تا پیش از این ســخنان نه تنها حساسیتی
نســبت به اســتخدامها در نهادهای دولتی وجود
نداشت بلکه اجرای برخی از طرحها مانند طرح مهر
آفرین و اســتخدام بیش از  1500نفر در نهادهای
دولتی که در زمــان احمدی نــژاد صورت گرفت
،کاری قابل تحســین شمرده میشــد؛ اما پس از
باال گرفتن انتقادات نســبت بــه ناکارآمدی افراد
استخدامی و مشکالت تامین مالیاتی ،حاال هر نوع
اقدام اســتخدامی نهادها به خصوص شهرداری و
استانداریها زیر ذره بین رسانهها و افکار عمومی
قرار دارد؛ رفتاری که طی روزهایی که به انتخابات
مجلــس و ریاســت جمهوری نزدیک میشــویم
در حال تکرار شــدن در دولتی اســت که خود از
اصلیترین منتقدان اســتخدامهای بدون ضابطه
بوده است.
به نظــر میرســد دســت انــدر کاران دولت در
آستانه انتخابات دســت و آستینهایشان را برای
استخدامهای اتوبوسی باال زدهاند ،هر چند مدیران
ادعا میکنند تمام استخدامها با مجوز نهادها و زیر
مجموعههای مرتبط است؛ اما شدت گرفتن این نوع
از استخدام برخی از شائبههای تبلیغاتی بودن آن را
به ذهن متبادر میکند .خبر درخواست جذب 150
نفر در مجموعه استانداری اصفهان به همین دلیل با
حاشیهها و انتقادات روبه رو شد .استخدام و معرفی
افراد البته پیش از این هم دراســتانداری اصفهان
و حتی شــهرداری صــورت گرفته بــود .در دوره
مهرعلیزاده،درســت قبل از کنارهگیــری وی از
استانداری اصفهان لیستی  15نفره از افرادی منتشر
شد که برای انتصاب در پستهای فرمانداری و ...
درخواست استخدام آنها در استانداری مطرح شده
بود .البته آنچــه در مورد خبر اخیــر اعتراضات را
بیشتر کرد این موضوع بود که گفته شد قرار است
این استخدام به درخواســت یک جناح خاص و از
افراد تعیین شــده صورت بگیــرد؛ خبری که پای

استاندار اصفهان اعتراضات به نامه استخدام  150نفر در استانداری را بی مورد خواند؛

جنجال استخدام!

نمایندگان مجلس را هم به میان کشــید و برخی
مانند نماینده مردم خمینیشهر از استاندار خواست
که جلوی این اقــدام را بگیرد .ابطحــی با انتقاد از
جذب بدون ضابط با عناوین به اصطالح زیبا گفت:
به اسم جوانگرایی یا مسائل دیگر مثل اینکه تا 30
درصد ظرفیتهای مدیریتی باید دست بانوان باشد
یا با عناوین مختلف هم این کارهای بدون ضابطه
را انجام میدهند .نماینده مردم خمینیشــهر در
مجلس شورای اسالمی گفت :مشخص است هرچه
به پایان این دولت نزدیک میشــویم و در آستانه
انتخابت مجلس یازدهم و آرایش جدید نیروها قرار
میگیریم ،جریانات خاص فشار حداکثری خود را
برای مدیریت انتخابات و مدیریت قولهای قبلی به
کار خواهند گرفت .استانداراصفهان پس از سکوتی
چند روزه دیروز طی سخنانی با انتقاد از جو سازی
علیه استانداری گفت :در سفر رییس سازمان اداری
و استخدامی نامهای نوشتیم که مجوز جذب ۱۵۰

قرار است این استخدام
به درخواست یک جناح خاص
و از افراد تعیین شده
صورت بگیرد
نیرو را به مــا بدهند تا کادرســازی کنیم و برخی
در فضای مجازی نوشتند اســتانداری میخواهد
نیروی خــارج از چارچوب جذب کنــد .رضایی به
حاشیههایی که درباره استخدام نیرو در استانداری
اصفهان در برخی رسانهها منتشر شده بود ،اشاره
کرد و اظهار داشــت :متاسفانه چند سالی است که
در استانداری و فرمانداری نیروپروری نشده چون
مجوز استخدام نداریم .وی تاکید کرد این نامه تنها
درخواست مجوز بود که اگر چنین مجوزی میدادند
تازه باید فراخوان عمومی منتشــر کــرده و از بین

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان:

شرکتکنندگان نیرو استخدام میکردیم .امیدوارم
در فضای مجازی اخــاق رعایت شــود .هرچند
امسال قرار است  30هزار نفر به استخدام نهادهای
دولتی درآیند؛ اما بر اساس ادعای نهادهایی مانند
سازمان امور استخدامی قرار است این استخدامها
بر مبنای شایسته ســاالری و ورودیهای معمول
باشد؛ رویهای که طی ســالهای اخیر کمتر دیده
شده و یا به آن به صورت کامل عمل شده است .در
نهایت آنچه از برآیند این جنجالها بر سر استخدام
 150نفــر نیرو در اســتانداری اصفهــان میتوان
فهمید این است که شــاید زمانی استخدام و مهره
چینی در نهادهای دولتی برای رســیدن به نتیجه
دلخواه ،کار راحت و کم هزینــهای بود؛ اما امروز با
حساسیتهای عمومی نسبت به روند استخدامهای
دولتی دیگر نمیتوان از این حربه برای رسیدن به
خواســتههای مورد نظر مدیران دولتی اســتفاده
کرد.

رییس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار اصفهان:

 ۲میلیون مترمربع از معابر روستایی استان اصفهان آسفالت شد
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان از عملیات آسفالت  ۲۸۰روستا در استان
اصفهان خبر داد و گفت :در سال گذشته نزدیک  ۴۶میلیارد تومان قیر رایگان دریافت و  ۲۶۵هزار تن آسفالت
تولید و  ۲میلیون متر مربع از جادههای روستایی آسفالت شدند .علی کریمی اظهار داشت :در سال  97از محل
قیر رایگان  45میلیارد و  800میلیون تومان قیر رایگان دریافت و  265هزار تن آسفالت تولید شد .وی افزود :تا
پایان تیر ماه سال جاری که واحد سال مالی به شمار میرود ،عملیات آسفالتسازی  2میلیون متر مربع معبر
در سطح  280روستای استان انجام شد .وی تصریح کرد 10 :میلیارد و  900میلیون تومان سهمیهای بود که
از سوی دولت به استان اصفهان تعلق گرفت ولی با پیگیریهای انجام شده و آماده شدن زمینه کار توانستیم
 45میلیارد و  800میلیون تومان اعتبار برای آسفالت معابر روستاها دریافت کنیم.

رییس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار اصفهان گفت :در حالی که حداقل دستمزد کارگران یک میلیون
و  500هزار تومان است؛اما براساس نرخ تورم امروز هزینه سبد معیشت کارگران به حدود پنج میلیون تومان
رسیده است .احمدرضا معینی ،در خصوص وضعیت معیشــت کارگران با توجه به افزایش نرخ تورم ،اظهار
کرد :جلسات مختلفی جهت بهبود معیشت کارگران هر ماه برگزار میشود ،البته تعیین مزد در پایان هر سال
مشخص خواهد شد .وی افزود :در جلسات مختلف در نظر داریم به کارفرمایان بگوییم که با توجه به رقم مزد
تعیین شده در پایان سال گذشته هنوز معیشت کارگران جبران نشده و اکنون تورم از دستمزد کارگران پیشی
گرفته است .وی گفت :اگرچه به گفته رییسجمهور تورم نقطهبهنقطه در حال کاهش است؛ اما هنوز تورم ساالنه
کاهش نیافته و متاسفانه امروز کارگران در تامین معیشت خود دچار مشکل شدهاند .

مدیرعامل تولید نیروی برق
اصفهان:

بیش از هزار مگاوات
کمبود برق داریم

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق استان اصفهان گفت :ساخت سه واحد بخار با ظرفیت  ۴۸۰مگاوات در نیروگاه
جنوب اصفهان و همچنین احداث نیروگاه هزار مگاواتی در شــرق اصفهان در دستور کار این شرکت قرار دارد.
سعید محسنی اظهار کرد :در حال حاضر کل تولید اسمی استان  ۵۰۰۰مگاوات و ظرفیت عملی حدود چهار هزار
و  ۶۰۰مگاوات است؛ اما میزان مصرف نیروی برق استان اصفهان بیش از این مقدار بوده و حدود یکهزار مگاوات
کمبود داریم .مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق استان اصفهان افزود :با وجود اینکه در حال حاضر نیروگاهی در
دست ساخت نیست؛ اما اضافه کردن سه واحد بخار با ظرفیت  ۴۸۰مگاوات در نیروگاه جنوب اصفهان و احداث
نیروگاه هزار مگاواتی سیکل ترکیبی در شرق اصفهان در دستور کار قرار دارد.

وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد:

جزییات جدید مالی احداث خطآهن سریعالسیر
تهران-قم-اصفهان
وزیر راه و شهرسازی ضمن تشریح جزییات جدید مالی احداث خطآهن سریعالسیر تهران-قم-اصفهان و
نحوه هزینهکرد منابع مالی در این پروژه ،گفت :سرعت سیر قطار در این خطآهن از  250کیلومتر بر ساعت
به  300کیلومتر بر ســاعت افزایش یافت .محمد اســامی درباره آخرین وضعیت پروژه احداث خطآهن
سریعالسیر تهران-قم-اصفهان ،اظهار داشت :در فرآیند توســعهیافتگی خطآهن سریعالسیر از الزامات
ارتباطات جهانی و به خصوص ترانزیت در کریدور شمال-جنوب و شرق-غرب است که ضرورت دارد ما هم در
این کریدور سهم قابل مالحظهای داشته باشیم و باید زیرساختهای خود را با نگاه به آینده توسعه دهیم و در
این حوزه خطآهن سریعالسیر با سرعت  300کیلومتر بر ساعت ،یکی از اقتضائات این توسعه است.وی افزود:
نکته مهم بعدی درباره خطآهن سریعالسیر تهران-اصفهان این بود که موانع و ابهامات تیمی که میخواهد
پروژه را اجرا کند ،برطرف شود که این کار هم انجام شد ،درواقع رایزنی با تیم جدید که بتواند پیوسته روی این
کار وقت بگذارد ،انجام شد .وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد :همچنین با طرف خارجی تفاهمات انجام دادم تا
بدون هیچگونه مانع و معارض ،تامین مالی پروژه را انجام دهند و حرکت آن را مستمر دنبال میکنیم؛ در این
راستا امروز کارگاههای پروژه فعالتر و پروژه از رکود خارج شده است .اسالمی با اشاره به برگزاری کارگروه
ویژه این خطآهن با حضور معاون اول رییس جمهور ،اظهار داشت :آقای جهانگیری تاکید کرد که تامین
منابعی که از سوی فاینانسر انجام میشود ،در اولویتسنجی طبق هماهنگی در جبهههای دارای «اولویت
یک» خرج شود به گونهای که بتوان پروژه را به سرعت اجرا کرد .اسالمی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال
تغییر روند شیوه تامین مالی در خطآهن سریعالسیر تهران-قم-اصفهان وجود دارد؟ بیان کرد :خیر ،روند
تامین مالی ،همان شیوه تامین مالی قبلی است ولی با ضوابط جدید دنبال خواهد شد.
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قانونگذاران آمریکایی
نگران ارز مجازی
فیسبوک هستند
رییس کمیته خدمات مالی آمریکا در کنگره
پس از دیدار با مقامات آمریکا در ســوئیس
گفت ،همچنان نگران طرحهای فیســبوک
برای ساخت یک ارز دیجیتال است.
مکســین واترز ،نماینــده دموکرات کنگره
آمریکا طی بیانیهای گفت« :ضمن تشکر از
وقتی که مقامات دولت سوئیس برای دیدار
با ما گذاشــتهاند ،نگرانیهــای من در مورد
اعطای مجوز به یک شرکت بزرگ تکنولوژی
برای ساخت یک ارز خصوصی به جایگزینی
ارز جهانی همچنان باقی است».
پس از اینکه فیســبوک در ژوئــن ناظران
و قانــون گــذاران را با اعالم ســاخت یک
ســکه دیجیتــال جدید بــا نام لیبــرا در
 ،2020شــوکه کــرد ،ســعی میکنــد
واشــنگتن را با خود همراه سازد .فیسبوک
اعالم کرده این ارز توســط «انجمن لیبرا»
واقــع در ژنو ســوئیس منتشــر و مدیریت
خواهد شد.

لبنان هم تولیدکننده نفت و
گاز میشود

تورم از دستمزد کارگران پیشی گرفته است

نیرو

آتوسا افغان پیرامون اهمیت باالی این نمایشگاه
تصریح کرد« :پوشش ساختمانی هم در قسمت
خارجی ســاختمان که در اصطــاح به آن نما
گفته میشود کاربرد دارد و هم در کلیه فضاهای
داخلی ساختمانها کارایی دارد ».وی با اشاره به
اینکه این نمایشگاه برای اولین بار نگاه تخصصی
به پوشــش ســاختمانی دارد خاطرنشان کرد:
«این نمایشــگاه باید یک نگاه ویژه به نماهای
ســاختمانی داشــته باشــد تا بتواند در زمینه
فرهنگسازی و برندســازی ورود و محصوالت
را به لحــاظ کیفی ارزیابی کند .بر این اســاس
نمایشگاه مذکور صرفا محلی برای دیدن نیست
بلکه میتواند منبعی برای انتخاب خوب باشد و با
این اوصاف حضور در این نمایشگاه اعتبار دهنده
به محصوالت ساختمانی شرکت کننده خواهد
بود».

مرضیه محب رسول
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لبنان که ناشــناختهترین ســرزمین نفت و
گاز دریایی در شــرق مدیترانه است ،خود را
برای ورود احتمالی به جمع تولیدکنندگان
آماده میکند.
در پایان ســال  ،2019به احتمــال زیاد در
نوامبر و دســامبر ،حفاری دریایی در لبنان
آغاز میشــود و هدف آن حوزههای بسیار
حاصلخیز است.
موفقیت حفاریهای رژیم صهیونیســتی،
قبرس و مصر عالقه بیــروت برای این کار را
افزایش داده است .لبنان بر اساس مطالعات
لرزهای تخمین میزند ذخایر گاز طبیعی آن
 25تریلیون فوت مکعب باشد ولی تمام این
مقدار از نظر اقتصادی قابل دسترسی نیست.
در ماههای آینده راهی را که لبنان باید طی
کند مشخص خواهد شد.
دولت لبنان حداقل توانســته ساختار مالی
نفت خود را با تمرکــز بر نفت دریایی تعیین
کند .همچنین اعالم کرده که قوانین جدیدی
در سالهای آتی در مورد نفت و گاز ساحلی
و ایجاد یک صندوق ثروت ملی برنامه ریزی
شده است.

بازار

کیف و ساک لوازم کودک

67,000
تومان

کیف لوازم کودک کاپال مدل Ball

عکس روز

افتتاح نمایشگاه فرش دستباف در تهران
بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دســتباف ایران با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت و
 ۱۴سفیر از کشورهای مختلف در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران افتتاح شد.

110,000
تومان

ساک لوازم نوزاد کد 4530

170,000
تومان

ساک لوازم کودک مدل 025

zayanderoud8108@gmail.com
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چهره ها
نماینده نجفآباد در شورای استان:

جهاد کشاورزی به جای تغییر
کاربری به فکر تامین آب باشد
نجف آباد
نماینــده نجفآباد در شــورای
اسالمی اســتان اصفهان گفت :بهتر است به جای
تمرکز بر تغییر کاربری اراضی خشــک و غیرقابل
کشت ،جهاد کشاورزی برای این اراضی آب تامین
کند .مهران صادقی با بیان اینکه عمده تمرکز جهاد
کشاورزی در خصوص زمینهای کشاورزی موجود
در نجف آباد روی تغییر کاربری به بهانه نبود منابع
آبی مناسب جهت کشت اســت ،اظهار کرد :این در
حالی است که عزمی برای برنامهریزی برای احیای
دوباره این زمینها وجود ندارد .وی اضافه کرد :یکی
از مشکالت عمده استان به ویژه شهرستانهای غرب
استان از جمله نجفآباد ،فوالد شهر و فالورجان ،این
است که حقابهای داشــته و دارند از زایندهرود که
متاسفانه دریافت نمیکردند؛ اما خوشبختانه امسال
با تدابیری که اتخاذ شد توانستند این حقابه را بگیرند
و از خسارت سنگین به اشجار قدیمی و خشک شدن
آنها جلوگیری کنند .نماینده نجف آباد در شورای
اسالمی استان اصفهان ادامه داد :درخواست مردم
نجفآباد تامین حقابهشان از زاینده رود است و در
ســطح کالنتر درخواســت تامین حقابه استان را
داریم ،اگر این موضوع نیازمند سیاستگذاریهای
کالن در حوزه آب است ،باید در راستای آن اقدامات
الزم به عمل آید.

مسئول پایگاه بسیج اداره کل دامپزشکی
استان خبرداد:

اعزام گروههای جهادی
داوطلبانه دامپزشکی
به فریدونشهر

فریدونشهر
گرو ههــای جهــادی
داوطلبانه دامپزشکی اســتان اصفهان به منطقه
پشــت کوه دوم شهرســتان فریدون شهر اعزام
شدند .مسئول پایگاه بسیج اداره کل دامپزشکی
استان اصفهان گفت :با حضور گروههای داوطلب
مایه کوبی دامپزشکی استان در منطقه پشت کوه
دوم شهرستان فریدون شهر ،پیش بینی میشود
بیش از  13هزار رأس دام ســبک و سنگین علیه
بیماریهای شاربن ،آبله و تب مالت ،تب برفکی و
بروسلوز واکسینه شوند .کوروش دهقان با اشاره
به اینکه داوطلبان در قالب دو اکیپ مایه کوبی به
مناطق کم برخوردار اســتان اعزام شدند ،افزود:
اکیپهای داوطلب طی دو روز به صورت فشرده
نسبت به واکسیناســیون کامال رایگان دامهای
سبک و سنگین در هفت روستای این شهرستان
اقدام میکنند.

پیشنهاد سردبیر:
کشف  250کیلوگرم فرآورده خام دامی فاسد در فریدن
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همزمان با هفته دولت همانند روال
سالیان اخیر ،طر حهای مختلفی
در بسیاری از شــهرهای اســتان به بهره برداری
میرســد؛ طرحهایی که به گفتــه عباس غالمی،
معاون عمرانی اســتاندار اصفهان نسبت به سال
گذشته از لحاظ اعتباری پیشــرفت قابل توجهی
داشــته اســت .طر حهای مذکور در بخشهای
مختلف اجرایی مثل کشــاورزی ،صنعت ومعدن،
آبرســانی ،میراث فرهنگی و گردشگری ،بخش
خدماتی و گردشگری و همچنین بخش بهداشت
و درمان که بیشتر مربوط به علوم پزشکی و مراکز
درمانی اســت به بهره برداری میرسد .در ادامه
نگاهی خواهیم داشــت به طرحهای بهره برداری
شده در دهاقان ،کاشان و اردستان:
بهر هبرداری از  21طرح در شهرســتان
دهاقان
فرماندار دهاقان با اشاره به برنامههای تدوین شده
برای هفته دولت ،گفت :همزمــان با هفته دولت
بهر هبرداری از  21طرح در این شهرســتان آغاز
میشود .قاسمیان تاکید کرد :جهت بهر هبرداری
از این تعداد طرح 14/13،میلیــارد تومان اعتبار
ملی ،استانی ،ســرمایهگذاری بخش خصوصی و
ســایر ردیفها هزینه شده اســت که از این مبلغ
 11میلیاردســهم دولت و  1/3میلیارد توســط
بخش خصوصی و  2میلیارد تسهیالت تامین شده
است .وی ازتکمیل طرح انتقال آب به شهرستان
تا پایان ســال  98خبر داد و افزود :با بهرهبرداری
از طرحهای هفته دولت ،سالجاری در شهرستان
دهاقان زمینه اشتغال مســتقیم د هها نفر فراهم
میشــود .قاســمیان تصریح کرد :همچنین در
هفته دولت ،عملیات اجرایی چند طرح جدید در
شهرستان دهاقان آغاز خواهد شد .وی یادآور شد:
برای اجرای این طرحها  11میلیارد ریال اعتبار از
منابع ملی و استانی برآورد شده است .وی اظهار
داشــت :جهت طرحهای کلنگزنی شهرســتان
دهاقــان در هفته دولت در ســالجاری دهها نفر
اشــتغالزایی پیشبینی شــده اســت .در هفته
دولت ســالجاری  21طرح با  14میلیارد و 300
میلیون تومان اعتبار در شهرستان دهاقان افتتاح،
بهرهبرداری و کلنگزنی میشود.
بهره برداری از  150پروژه در کاشان
فرماندار کاشــان گفت :همزمان با گرامیداشــت
هفته دولــت ۱۵۰ ،پــروژه عمرانــی ،زیربنایی،
تولیــدی و خدماتــی در ایــن شهرســتان بــه
بهرهبرداری میرســد و عملیات اجرایی  ۱۰طرح

اخطار اجرایی
 6/32شماره 2977/97 :حل ، 3مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی :محمدرضا
حاصلی ،نام پدر :غالمعباس  ،نشــانی :مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له :نام و نام
خانوادگی :جواد دهقانی با وکالت آقای اصغر صافی  ،نام پدر :ولی اله  ،نشانی :خمینی شهر
میدان شهدا ابتدای خ طالقانی طبقه فوقانی لوازم خانگی نادری ،محکوم به:به موجب رای
شماره  378تاریخ  98/02/28حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهرکه
قطعیت یافته است .محکوم علیه محکوم است به :پرداخت مبلغ  68/400/000ريال بابت
اصل خواســته و پرداخت مبلغ  95/500ريال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک  97/3/29و  97/9/29و  97/7/29و  97/5/29و حق
الوکاله وکیل لغایت اجرای حکم در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشــر دولت
در حق صندوق دولت رای صادره غیابی اســت .ماده 34قانون اجرای احکام :همین که
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی
ندارد صریح ًا اعالم نماید .م الف 572970 :مصطفی زیبایی فر قاضی شــعبه سوم
شورای حل اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی
 6/34شــماره 2242/97 :حل ، 4مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی :محمد
حبیب زاده  ،نام پدر :عالالدین  ،نشانی :مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له :نام و
نام خانوادگی :نادر رجبی پیروز  ،نام پدر :حبیب  ،نشــانی :خمینی شهر خ امیرکبیر فرعی
 85جنب آرایشگاه رضائی ،محکوم به:به موجب رای شماره  148تاریخ  98/02/01حوزه
چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهرکه قطعیت یافته است .محکوم علیه
محکوم اســت به :پرداخت مبلغ  85/000/000ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ
 2/122/500ريال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر
رســید چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت مبلغ نیم عشــر دولتی رای
صادره غیابی است .ماده 34قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن
میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریح ًا اعالم نماید.
م الف 573590 :عمار امیــری آرانی قاضی شــعبه چهارم شــورای حل اختالف
خمینی شهر
اخطار اجرایی
 6/36شماره 2499/97 :حل ، 3مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی-1 :رامین
جعفری -2سجاد کاظمی  ،نشــانی-1 :مجهول المکان -2خمینی شهر چهارراه ماربین
کوی حقیقت تولیدی صنعنی فدک ؛ مشخصات محکوم له :نام و نام خانوادگی :نادر رجبی
پیروز  ،نشانی :خمینی شــهر خ امیرکبیر فرعی  85جنب آرایشگاه رضائی ،محکوم به:به
موجب رای شــماره  173تاریخ  98/02/08حوزه سوم شــورای حل اختالف شهرستان
خمینی شــهرکه قطعیت یافته اســت .محکوم علیه محکوم اســت بــه :پرداخت مبلغ
 75/000/000ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  1/967/500ريال بابت خسارات
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک  97/7/30لغایت زمان اجرای
حکم و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است .ماده 34قانون اجرای احکام :همین
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه
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همزمان با هفته دولت صورت میگیرد؛

بهره برداری از طرحهای مختلف دولتی در استان اصفهان

جدید نیز آغاز خواهد شــد .علیاکبــر مرتضایی
قهرودی اظهــار کــرد :اعتبار این تعــداد طرح،
معادل دو هزار و  ۵۷۰میلیارد ریال اســت که ۹۵
درصد اعتبارها از محل بودجههای ملی و استانی
و پنج درصد نیز با مشــارکت بخــش خصوصی
تامین شده اســت .وی افزود :طرحهای برگزیده
هفتــه دولت شــامل  57طرح عمران شــهری و
روســتایی 13 ،طرح آموزشــی و بهداشتی10،
طرح اشتغا لزایی و خدماتی ،یک طرح امور برق
و انرژی 10،طرح میراث فرهنگی و گردشــگری،
هشت طرح کشــاورزی 10 ،طرح آب و فاضالب،
 25طرح مخابراتی 23 ،طــرح راهداری و حمل و
نقل و سه طرح نیز در حوزه ورزش است .مرتضایی
گفت :با وجود آنکه تحریمهای ظالمانه ،شــرایط
اقتصادی را بر کشــور تحمیل کرده اســت ارائه
خدمت دســتگا ههای اجرایی و عمومی به مردم
نیز با محدودیتهایی روبرو شده؛اما این شرایط با
تداوم همدلی و ایســتادگی ملت و دولت همراه با
عزت و سربلندی ،هرچه سریعتر طی خواهد شد.

نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر
مالی ندارد صریح ًا اعالم نماید .م الف 573591 :مصطفی زیبایی فر قاضی شعبه سوم
شورای حل اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی
 6/33شماره 105/97 :حل  ، 11مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی-1:میالد
فیض اله پور -2مسعود (منصور) حاج حیدری  ،نشانی-1 :مجهول المکان -2خمینی شهر
خ رجایی ک مالکی سبزی فروشی فانوس ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی:
ابوالفضل کوچکی  ،نشانی :اصفهان محمود آباد خ 34سنگبری برادران کاظمی ،محکوم
به:به موجب رای شــماره  765تاریــخ  97/04/30حوزه یازدهم شــورای حل اختالف
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است .محکوم علیه محکوم است به :پرداخت مبلغ
هفتاد میلیون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت یک میلیون و نهصد و پانزده هزار ريال
بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای
حکم در زمان اجرا در حق خواهان و پرداخت نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت در
ضمن رای صادره غیابی می باشــد .ماده 34قانون اجرای احــکام :همین که اجرائیه به
محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا
بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفــی کند که اجرای حکم و
استیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و
اگر مالی ندارد صریح ًا اعالم نماید .م الف 573179 :قاضی شــعبه یازدهم شورای
حل اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی
 6/37شماره 2213/97 :حل ، 11مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی-1 :اویس
طیران -2حسینعلی قاسمی  ،نشــانی-1 :مجهول المکان -2خمینی شهر بلوار باغبان
شمالی خ صنعت پشت تاالر آپادانا کوچه دوم روبری کارگاه گیوتین شایان ؛ مشخصات
محکوم له :نام و نام خانوادگی :نادر رجبی پیروز  ،نام پدر :حبیب  ،نشــانی :خمینی شهر
خ امیرکبیر فرعی  85جنب آرایشگاه رضائی ،محکوم به:به موجب رای شماره  63تاریخ
 98/01/21حوزه یازدهم شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهرکه قطعیت یافته
است .محکوم علیه محکوم است به :حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت
مبلغ جمع ًا سی میلیون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و چهارصد و بیست و پنج
هزار ريال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکها لغایت زمان
پرداخت در زمان اجرا در حق خواهان و نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت در ضمن
رای صادره غیابی اســت .ماده 34قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از
آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریح ًا اعالم نماید.
م الف 573592 :ایمــان بختیاری قاضی شــعبه یازدهم شــورای حل اختالف
خمینی شهر
ابالغ رای
 6/38کالســه پرونــده، 98/4/8-182/98:شــماره دادنامه98/4/12-726:مرجــع
رسیدگی:شــعبه  11شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان :مرتضی اشــتریان
فرزند محمدتقی به نشانی :خمینی شــهر میدان نماز مجتمع پردیسان بلوک جهاد ط5
واحد 7؛ خواندگان-1 :فرهاد زنگنه فرزند عیســی نشــانی :مجهول المکان -2قدمعلی
امیریوسفی فرزند کرمعلی نشانی :خمینی شهر فلکه کوزه جنب شیرینی مولوی ،خواسته:
مطالبه  ،گردشــکار :پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی
تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به

zayanderoud8108@gmail.com

افتتاح  8طرح عمرانی و خدماتی در بخش
مرکزی اردستان
بخشــدار مرکزی اردســتان گفــت :همزمان با
دومیــن روز از هفتــه دولت  ۸طــرح خدماتی و
عمرانی بااعتبار  ۱۲میلیارد ریال در بخش مرکزی
اردستان افتتاح شد .سید رضا مرتضوی در مراسم
افتتاح پروژههای بخش مرکزی ،اظهار کرد :هفته
دولت فرصت بســیار خوبی برای بیــان عملکرد
نظام و دولــت و همچنین دســتگاههای اجرایی
برای مردم است .از هفته دولت ســال گذشته تا
به امروز ،اقدامات خوبی در حوز ههای مختلف به
ویژه در حوزههای زیرساختی در سطح روستاهای
بخش مرکزی انجام شــده است .وی با بیان اینکه
طرح بهســازی روستای ظفرقند شــامل اجرای
 ۱۲هزار متر مربع آســفالت به صورت مشارکتی
با بنیاد مســکن ،نصب دوربین پایــش تصویری
توسط بخشداری ،اجرای سنگ فرش به مساحت
 ۱۰۰۰متر مربع و اجــرای جدول به طول ۱۲۰۰
متر توســط بنیاد مســکن اســت ،افزود :هزینه

اجرای این طرحها بالغ بــر  ۸۲۵میلیون تومان از
منابع بنیاد مسکن ،بخشــداری و دهیاری است.
بخشدار مرکزی اردســتان همچنین در روستای
دستجرد ،گفت ۱۱۰۰ :متر اجرای آسفالت معابر
با صرف اعتباری بالغ بر  ۲۰میلیون تومان در این
روستا صورت گرفته اســت .مرتضوی ادامه داد:
 ۵۰۰متر جدولگذاری و دیوارکشــی آرامستان
در پنج روستابا صرف اعتباری بالغ بر  ۴۰میلیون
تومان صورت گرفته اســت .همچنین  ۱۳۰۰متر
زیرسازی و آســفالت با صرف اعتباری بالغ بر ۲۲
میلیون تومان از محــل اعتبارات مالیات بر ارزش
افزوده در روستای میشــاب انجام شده است .وی
اضافه کرد :جهت اجــرای  ۱۶۰۰متر پیادهرو در
روستای هندوآباد  ۵۵میلیون تومان هزینه شده
است .همچنین طرح ورودی روستای سرابه شامل
اجرای  ۱۲۰۰مترمربع زیرسازی ۹ ،هزار مترمربع
آســفالت ورودی و کوچههای اطراف و اجرای ۳
هزار متر طول جدول با صرف اعتباری بالغ بر ۶۰۰
میلیون تومان از اعتبارات دهیاری است.

شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دادخواست آقای
مرتضی اشــتریان فرزند محمدتقی به طرفیت خواندگان  -1فرهاد زنگنه فرزند عیسی
-2قدمعلی امیریوســفی فرزند کرمعلی به خواســته مطالبه وجه  1فقره چک به شماره
 825301به مبلغ  100/000/000ريال مورخ  97/10/01عهده بانک مســکن شــعبه
تهران از جاری  14001263844به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه شورا
با توجه به دادخواست تقدیمی و ضمایم و وجود اصل مســتندات دعوی در ید خواهان و
اینکه خواندگان دلیل ومدرکی مبنی بر برائت ذمه خود یا ادای دین در حق خواهان ارایه
نکرده اند همچنین خوانده ردیف اول به عنــوان متعهد اصلی صادر کننده چک و خوانده
ردیف دوم به عنوان ضامن مبادرت بــه صدور چک فوق نموده انــد دعوی خواهان را
مقرون به صحت دانســته و با توجه به نظریه مشورتی اعضا شــورا به شرح صورتجلسه
مورخه  98/04/08و به اســتناد مــواد  522و  519و  198قانون آئین دادرســی دادگاه
های عمومی و انقالب در امور مدنی و مــواد  249و  310و  313و  314از قانون تجارت
و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به مــاده 2قانون صدور چک
حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  100/000/000ريال بابت اصل
خواسته و مبلغ  2/280/000ريال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر
رســید چک  97/10/01لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق
خواهان صــادر و اعالم می نماید رای شــورا غیابی اســت و ظرف بیســت روز پس از
ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیســت روز
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان خمینی شــهر می باشد.
م الف 571968 :ایمان بختیاری قاضی شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف
شهرستان خمینی شهر
ابالغ رای
 6/39کالســه پرونــده، 98/4/8-180/98:شــماره دادنامه98/4/19-789:مرجــع
رسیدگی:شعبه  11شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان :مرتضی اشتریان فرزند
محمدتقی به نشانی :خمینی شــهر میدان نماز مجتمع پردیسان بلوک جهاد ط 5واحد7
؛ خواندگان-1 :عبدالحسین خلدی فرزند علی اصغر نشانی :مجهول المکان -2قدمعلی
عموتقی فرزند کرمعلی نشانی :خمینی شــهر فلکه کوزه جنب شیرینی مولوی ،خواسته:
مطالبه  ،گردشــکار :پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی
تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دادخواست آقای
مرتضی اشتریان فرزند محمدتقی به طرفیت خواندگان  -1عبدالحسین خلدی فرزند علی
اصغر -2قدمعلی عموتقی فرزند کرمعلی به خواســته مطالبه وجه  1فقره چک به شماره
 1011728819به مبلغ  188/000/000ريال مورخ  97/12/25عهده بانک آینده شعبه
تهران از جاری  0100272797006به انضمام هزینه دادرســی و خسارت تاخیر در تادیه
شورا با توجه به دادخواست تقدیمی و ضمایم و وجود اصل مستندات دعوی در ید خواهان
و اینکه خواندگان دلیــل ومدرکی مبنی بر برائت ذمه خود یــا ادای دین در حق خواهان
ارایه نکرده اند همچنین خوانده ردیــف اول به عنوان متعهد اصلــی صادر کننده چک
و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن مبادرت به صدور چک فوق نموده اند دعوی خواهان
را مقرون به صحت دانسته و با توجه به نظریه مشــورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه
مورخه  98/04/08و به اســتناد مواد  522و  519و  198قانون آئین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد  249و  310و  313و  314از قانون تجارت و تبصره
الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظــام به ماده 2قانون صــدور چک حکم
به محکومیت تضامنی خواندگان بــه پرداخت مبلــغ  188/000/000ريال بابت اصل
خواسته و مبلغ  3/380/000ريال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل وفق آیین
نامه تعرفه حق الوکاله وکال و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 97/12/25
لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاســبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم
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پلمب واحد غیرمجاز نگهداری
آالیش دام در خمینی شهر
رییس شــبکه دامپزشکی
خمینی شهر
شهرستان خمینی شــهرگفت :کارشناسان واحد
نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این شبکه،
یک واحد نگهداری آالیــش دامی را که به صورت
غیرمجاز نگهــداری میکرد ،شناســایی کردند.
ســعید جان بخش با بیان اینکه کارشناســان در
بازدید از سه سردخانه نگهداری زیر صفر این واحد
حدود  6تن آالیش خوراکــی و غیرخوراکی دام
بدون هویت را کشــف کردند ،افزود :محمولهها
توقیف و محل نیز پلمب شد.
رییس شبکه دامپزشکی شهرستان خمینی شهر
گفت :این شــبکه با نظارت مستقیم بر واحدهای
آالیش دامی شهرستان ،برای بهداشت و سالمت
جامعه و مبارزه با تولیــد فرآوردههای خام دامی
فاسد و غیرقابل مصرف انســانی فعالیت میکند
و هم اکنــون  10مرکــز آالیش و بســته بندی
آالیش دامی در این شهرســتان مشغول فعالیت
هستند.

کشف  250کیلوگرم فرآورده
خام دامی فاسد در فریدن
فریدن
بیش از  250کیلوگــرم فرآورده
خام دامی فاســد در فریدن کشــف و ضبط شد.
درحمایت از سالمت شــهروندان ،بیش از 250
کیلوگــرم انــواع فــرآورده خــام دامی فاســد
وغیربهداشتی در شهرستان فریدن کشف وجمع
آوری شد .سرپرست شــبکه دامپزشکی فریدن
گفت :طی بازرسی کارشناســان واحد نظارت بر
بهداشت عمومی و مواد غذایی این شبکه از مراکز
عرضه فرآوردههای خام دامی این شهرستان ،این
مقدار انواع فرآورده تاریخ مصرف گذشــته و غیر
قابل مصرف ضبط و برای صیانت از سالمت عمومی
شــهروندان از چرخه مصرف خارج شــد .امین
ابوالقاسمی افزود:جهت پیشگیری از بروز تخلف،
ســه متصدی این مراکز به تعزیــرات حکومتی
شهرستان معرفی شدند .وی از شهروندان خواست
هرگونــه تخلــف بهداشــتی در مراکــز عرضه
فرآوردههای خام دامی را به شــماره تلفن 1512
گزارش دهند.

می نماید رای شــورا غیابی است و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این
شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم
عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر می باشد .م الف 571969 :ایمان بختیاری
قاضی شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 6/35شماره 785/98 :حل ، 4مرجع رسیدگی :شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  09:30صبح روز یکشنبه مورخه
 ، 1398/07/06مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :ابوالفضل فخاری  ،نام پدر:
عزیزاله  ،با وکالت فرشته جعفری  ،نشــانی :خمینی شهر خ امیرکبیر کوچه 101روبروی
باطری سازی عباسی  ،مشــخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :سعید غفارزاده  ،نام
پدر :قادر  ،خواسته و بهای آن :مطالبه مبلغ  74/000/000ريال یک فقره چک به شماره
 98/2/30-909405بانضمام خسارات وارده و هزینه دادرســی و خسارت تاخیر تادیه ،
دالیل خواهان :کپی چک و عدم برگشت چک  ،گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و
انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات
یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و
ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف575177 :
رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 6/40شماره 155/98:آقای حسن عشــوری فرزند اکبر دادخواستی مبنی بر الزام خوانده
به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی موتور سیکلت به شماره انتظامی  622-67989به
طرفیت آقای محمد تقی زمانی فرزند مصطفی تقدیم نموده و خوانده را مجهول المکان
اعالم نموده اســت لذا شعبه دوم شــورای حل اختالف شهرســتان فریدون شهر وقت
رسیدگی برای رسیدگی به ادعای خواهان برای مورخ  98/7/6ساعت سه بعد از ظهر در
محل شوراهای حل اختالف شهرستان فریدون شهر واقع در بلوار گلستان شهدا  -جنب
دادگســتری تعیین و بدین نحو به آقای خوانده مجهول المکان اعــام و به منزله ابالغ
قانونی تلقی می شــود .م الف 576169 :شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف
شهرستان فریدونشهر
تحدید حدود اختصاصی
 6/42شــماره نامه 1398/05/28-139885602032000847 :نظــر با اینکه تحدید
حدود ششدانگ قطعه ملک مزروعی پالک شــماره  631واقع در کوی محال اردستان
یک اصلی دهستان گرمســیر بخش  17ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به
نام خانم معصومه فدائی فرزند مسلم و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود
قانونی آن به عمل نیامده اســت .اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده  15قانون ثبت و
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ  98/06/25ساعت
 9صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات
مالکین یا مجاورین مطابق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی
تا  30روز پذیرفته خواهد شد .مالف 577963:خیراله عصاری رئیس اداره ثبت اسناد
و امالک اردستان
اصالحیه
 6/41آگهی ابالغ منتشره درروزنامه  1398 / 6 / 2کالسه پرونده  369 / 98علیرضا نجی
زاده و عمربلوچی صحیح می باشد .م الف  571155دبیرخانه شورای حل اختالف
شماره یک حقوقی شهرضا
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پیشنهاد سردبیر:
با به کارگیری مشموالن غایب برخورد میشود
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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان:

اخبار
رییس سازمان وظیفه عمومی نیروی
انتظامی:

با به کارگیری مشموالن غایب
برخورد میشود
رییس ســازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی
گفت :مشــموالن غایبی که تاکنون برای تعیین
تکلیف وضعیــت خدمتی خود اقــدام نکردهاند
برابر ماده  ۱۰قانون با محرومیتهای اجتماعی
مواجه میشــوند .وی عنوان کرد :مشــموالن
خدمت وظیفــه عمومی که مــدت غیبت اولیه
آنان تا  ۳ماه باشد ۳ ،ماه اضافه خدمت و چنانچه
غیبت اولیه آنــان بیش از  ۳ماه باشــد به  ۶ماه
اضافه خدمت تنبیه میشــوند؛ مشــموالنی که
غیبت اولیه آنها بیش از یک ســال باشد ،عالوه
بر  ۶ماه اضافه خدمت به عنوان فراری محسوب
شده و به مراجع قضایی معرفی میشوند .سردار
مهری با اشاره به محدودیت قانونی به کارگیری
مشموالن غایب توســط بخشهای خصوصی و
دولتی گفت :در صورت به کارگیری مشــموالن
غایب توســط کارخانهها ،کارگاهها ،شرکتها،
آموزشــگاهها ،بنگاهها ،مغازهها ،تعمیرگاههای
دولتی و خصوصــی ،برابر مــاده  ۶۳و  ۶۳مکرر
قانون خدمت وظیفه عمومی بــا آنان برخورد و
برای اعمال مجازات تعیین شده به دستگاههای
قضایی معرفی میشوند.

سوءاستفاده جدید جایگاهداران
از کارت سوخت؛

موارد تخلف را گزارش کنید
کارت سوخت به منظور سروســامان دادن بازار
بنزین به میدان آمد؛ اما مواردی مشــاهده شده
که عدهای از متصدیان در برخی جایگاهها ،سفره
سوءاستفاده خود را پهن کردهاند .طی تماسهای
تلفنی و گزارشهــای مردمی که اعالم شــده
اســت ،در برخی از جایگاهها متصدیان جایگاه
در ازای کارت ســوخت مبلغی را از مشــتریان
دریافــت میکننــد که بــر اســاس گفتههای
فاطمه کاهی،ســخنگوی شــرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی این کار کامال غیرقانونی بوده
و هیچ جایگاهی حــق دریافت هزینه جداگانه را
از مشتریان ندارد .وی با تاکید بر این مسئله که
جایگاهها نباید بابت کارت سوخت مبلغی دریافت
کنند ،اظهار کرد :مشتریان در صورت برخورد با
این مسئله میتوانند به منظور گزارش تخلف با
شماره  ۰۹۶۲۷تماس حاصل کنند.

محاکم تخصصی کودکان
در اصفهان تشکیل شده است

سه هکتار از مراتع روستای الیبید
شاهین شهر طعمه حریق شد
سه هکتار مرتع از عرصههای طبیعی و ارزشمند
روستای الیبید شهرستان شاهین شهر و میمه در
آتش سوخت .مدیرکل مدیریت بحران استانداری
اصفهان گفت :با تالش چهار ساعته عوامل یگان
حفاظت منابع طبیعی و گروههــای امداد حریق
مهار و از گســتردگی آن و بروز خسارت به اطراف
جلوگیری شد .منصور شیشه فروش افزود :علت
این حادثه بی احتیاطی گردشــگران در روشــن
کردن آتش اعالم شده است .گفتنی است؛ امسال
بیش از  165هکتار از مراتع استان اصفهان طمعه
حریق شده است.
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تصادفات دانشآموزان در استان اصفهان به صفر رسید
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای اســتان اصفهان گفت:
تصادف دانش آموزان در مدارس حاشیه جادهها به صفر رسیده
و به دنبال آن هســتیم تا این آمار را حفظ کنیم.مهدی خضری
اظهار کرد :حفظ جان کودکان از مهمترین اقدامات در راســتای
حقوق کودک اســت و اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای
اســتان اصفهان تالش کرده تــا با آموزش در مدارس حاشــیه

ترافیکی اختصاص میدهند .خضری در انتقادی تصریح کرد :صدا
و سیما ســاعتها تبلیغ چیپس و پفک پخش میکند؛ اما زمان
بسیار کمی را به آموزش ترافیکی دانشآموزان اختصاص میدهد.
وی اضافه کرد :یکی از وظایف اصلــی اداره کل راهداری و حمل
و نقل جادهای ایمنسازی راههاســت؛ اما نبستن کمربند ایمنی
عامل  70درصد تلفات جادهای است.

جادهها کاهش تلفــات جادهای دانشآموزان را در دســتور کار
قرار دهد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای اســتان اصفهان ادامه
داد :آموزش در مدارس حاشیه جادهها برای تمامی مقاطع انجام
میشود و معلمان این مدارس با محتوای تهیه شده توسط اداره
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ســاعاتی را به آموزشهای

سازمان محیط زیست نسبت به ورود فاضالبهای صنعتی به زاینده رود هشدار داد؛

فاضالبهای دردسر ساز

پریسا سعادت
ورود پساب به رودخانهها در کشور ما یک معضل
قدیمی است .سال گذشــته در تهران کانالهای
انتقال غیر قانونــی آب فاضالب بــه رودخانهها
و آبراههای ســطحی کشــف شــد ،نگرانیها در
مورد رود ارس بــه دلیل تخلیه پســاب فاضالب
نیروگاه اتمی کشور ارمنســتان هم جدی است،
وضعیت بــرای رودهای گیالن هم قرمز اســت و
گفته میشود مقدار ورود پساب فاضالب خانهها
و بیمارستانها به حدی به 2رود زرجوب و گوهر
رود باالست که علوم پزشــکی هشدار داده نباید
ماهیهای این دو رودخانه توســط انسان خورده
شــود .وضعیت برای زاینده رود هم بهتر از دیگر
رودهای ایران نیســت .چندی پیش وجود آنتی
بیوتیک های شیمیایی در آب که به دلیل ریخته
شــدن فاضالب بیمارســتا نها و دامدار یها به
زایندهرود اتفاق افتاده بود ،خبر ســاز شد .نبود
شبکه فاضالب در بســیاری از شهرهای کوچک
در مســیر زاینده رود موجب شــده تا پساب این
مناطق به صورت مســتقیم وارد زاینده رود شود.
حتی چندی پیش نایب رییس شــورای اسالمی
باغبادران در مــورد ورود فاضالب این شــهر به
زاینده رود هشــدار داده بود .وضعیت زاینده رود
در شــهرکرد هم بهتر از اصفهان نیست ،بیش از
 11شــهر و  21روســتا در این منطقه به صورت
مستقیم فاضالب خود را به زاینده رود میریزند.

جدای از مناطق شهری ،ورود فاضالبهای صنعتی
نیز خطر جدی دیگری اســت کــه زاینده رود را
تهدید میکند .بر اســاس اعالم ســازمان محیط
زیست ،فاضالبهای میکروبی حوضچههای خاکی
بزر گترین کارخانه تولید کاغذســازی اصفهان
به زاینــده رود میریزد و ســامت آب رودخانه
زاینده رود و ســفرههای آب زیر زمینی را تهدید
میکند .خالی شدن فاضالب این کارخانه در سه
حوضچه خاکی و احتمــال نفوذ این فاضالبها به
آبهای زیر زمینی و یا سرریز شدن آن به آبراهه

منتهی به رودخانه زاینده رود ،دغدغهای است که
شهروندان و فعاالن محیط زیست را نگران کرده
است .حمیرا صفی قلی ،رییس اداره محیط زیست
انســانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان
اصفهان در خصوص آالینده بــودن این کارخانه
اظهار کرد :این واحد صنعتی که  ۱۰ســال پیش
به بهر هبرداری رسیده ،مشکالت زیست محیطی
بسیاری داشته اســت ،حوضچههایی که فاضالب
کارخانه در آنها تخلیه میشد ،تهدیدی بر آبهای
زیرزمینی بود چرا که آلودگیهای زیادی را برای

منطقه اطــراف خود ایجاد کرده بــود .وی افزود:
تصفیهخانه این واحد صنعتــی که پس از احداث
کارخانه ساخته شد ،کارایی نداشت و حتی در حال
حاضر به رغم تجهیز به تیکر ،بخشــی از فاضالب
تصفیه میشــود اما به تصفیه استاندارد نمیرسد
و هنوز تــوان تصفیه فاضالبی کــه مدنظر محیط
زیست اســت را ندارد .صفی قلی افزود :اداره کل
محیط زیست مسئله مدیریت و بازچرخانی پساب
از سوی این کارخانه را پیگیری کرد؛ اما متاسفانه
این واحد صنعتی اعالم کرد که به دلیل باال بودن
هزینهها بازچرخانی آب به صرفه نیســت و برای
همین بخشی از پســاب را در فضای سبز استفاده
میکنند و بخشــی را نیز در حوضچهها که مورد
تایید ما نیست.
نتیجه سالها چشم بستن مسئوالن به این دست
از اقدامات این شده اســت که بر اساس تحقیقات
صورت گرفته ،کیفیت آب رودخانه زاینده رود از
بســیاری جهات نه برای کشاورزی و نه آشامیدن
حتی در صورت تصفیه شــدن مناســب نیست!
عالوه بر این ،وجود عناصر آالینده در پایین دست
موجب شده تا بسیاری از اکوسیستمهای موجود
و دیرینه این رود کم کم از بین بروند .در شرایطی
که وضعیت آب های زیرزمین در استان اصفهان
در وضعیت بحرانی اســت ،آلودگی زاینده رود به
سرعت میتواند در الیههای زیرین خاک هم نفوذ
کند،مسئله ای که درآینده بحرانهای زیادی در
حوزه آب و خاک استان ایجاد خواهد کرد.

اقتدار عملیاتی پلیس اصفهان در طرح ارتقای امنیت اجتماعی

کتابخانهها باید به باشگاههای فرهنگی تبدیل شوند

فرمانــده انتظامی شهرســتان از اجرای طرح ارتقــای امنیت اجتماعــی خبر داد و گفــت :در این طرح
ســارقان ،معتادان متجاهر ،فروشــندگان مواد مخدرو متخلفان زیر ذره بین پلیس قرار گرفتند .سرهنگ
« محمدرضا خدادوست» اظهار کرد :در راستای اجرای امنیت محله محور به منظور ارتقای سطح امنیت
عمومی ،پیشبینی و پیشــگیری از وقوع جرائم با رویکرد انتظامی به خصــوص در نقاط جرمخیز ،آلوده و
تفرجگاهها و پیشگیری از گســترش کانونهای جرم در ســطح حوزه این فرماندهی ضمن برنامهریزی و
همکاری پلیسهای تخصصی و اســتفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود با کالنتریهای مربوطه طرح
عملیاتی ارتقای امنیت اجتماعی اجرایی شد .فرمانده انتظامی شهرستان به دستگیری  35سارق وکشف
 22فقره سرقت اشــاره کرد و گفت :در این عملیات حدود  5کیلوگرم مواد مخدر کشف و  25نفر از عوامل
تهیه و توزیع مواد مخدر دســتگیر و  29معتاد متجاهر نیز پس از جمع آوری به کمپ ترک اعتیاد منتقل
شدند.

معاون اداری و مالی نهاد کتابخانههای عمومیکشور گفت :تمامی کتابخانههای عمومی در سطح کشور
باید به فرهنگسراها و باشگاههای فرهنگی با کارکردهای مختلف علمی ،فرهنگی و هنری تبدیل شوند.
اســماعیل شــفاعی در آیین افتتاح و بهره برداری از طرحها و پروژههای فرهنگی استان اصفهان افزود:
کتابخانهها باید به پرمراجعه ترین نهادهای اجتماعی تبدیل شــوند و به این منظور الزم است خدمات
مختلف فرهنگی با کارکردهای گوناگون در آنها انجام شــود .وی ادامه داد :برای افزایش کتابخانههای
عمومی و توسعه آنها نیازمند مشارکت هر چه بیشتر خیران هستیم؛ خیران در کنار مدرسهسازی ساخت
کتابخانهها را نیز به طور ویژه در برنامههای خود قرار دهند زیرا کتابخانهها پایگاههای مناسب برای آموزش
و تربیت نسل جوان است .شفاعی خاطرنشان کرد :اســتمرار یادگیری دانش آموزان در کتابخانهها نیز
باید به طور جدی دنبال شود و بیشک برآورد ارزش معنوی ،فرهنگی ساخت کتابخانهها بسیار بیشتر از
اعداد مالی و مادی آن است.

کمیته امداد

رییسکل دادگســتری اســتان اصفهان گفت:
محاکم تخصصی کودکان در اصفهان تشــکیل
شده؛ اما فعالیت این شــعب در مکانی که سایر
شــعب قضایی قرار دارند ،آسیبزاســت و نیاز
داریم تا این شــعب به مکانی دیگــری منتقل
شــوند .محمدرضا حبیبی اظهار کرد :کودکان
امروز پدران و مادران زنان و مــردان آینده این
کشور هســتند و داشــتن جامعه عاری از جرم
بدون اهتمام به رعایت حقــوق کودکان ممکن
نیست .رییسکل دادگستری اســتان اصفهان
ادامه داد :مطابق مواد  ۲۸۵الی  ۲۸۷قانون آیین
دادرســی کیفری رســیدگی به پرونده کیفری
افراد زیر  ۱۸ســال باید در شعب ویژه تحت نظر
قضات مجرب و مددکار اجتماعی انجام پذیرد و
پلیس از تحقیقات برای افراد زیر  ۱۸ســال منع
شــده و نگهداری کودکان در زندان ممنوع و در
صورت اعتبار در محدوده سنی  ۱۵تا  ۱۸سال در
کانونهای اصالح و تربیت ممکن است .حبیبی
اضافه کرد :قانون الزام حضور مددکار اجتماعی
در محاکم قضایی در ســال  ۹۲ابالغ شــده؛ اما
تاکنون هیچ بودجهای در این رابطه به قوه قضاییه
اختصاص داده نشــده و در تامیــن هزینههای
حضور مددکار ممکن است دچار مشکل شویم.
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پزشکان نیکوکار
اصفهانی حامی فرزندان
نیازمند کمیته امداد

هزار و  500پزشــک نیکوکار اصفهانی حامی فرزندان یتیــم و نیازمند زیر
پوشــش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان هســتند .قائم مقام
کمیته امداد امــام خمینی(ره) اســتان اصفهان گفت :این تعداد پزشــک
نیکوکار درحرکتی خیرخواهانه حمایت پنج هزار و  700فرزند یتیم و نیازمند
زیرپوشش این نهاد دولتی را عهده دار هســتند .کریم زارع افزود :پزشکان
اصفهانی همچون دیگر نیکوکاران این اســتان مشــارکت قابل توجهی در

پس از انتشــار گزارشهایی از حادثه ملکشــهر
اصفهان کــه در آن یک زن بــاردار و خانواده وی
مورد حمله یک قالده ســگ خانگی عظیمالجثه
قرار گرفتند ،دادســتان اصفهان به صورت ویژه به
این پرونده ورود کرد .علــی اصفهانی اظهار کرد:
سگگردانی از آن جهت که تهدیدی علیه بهداشت
عمومی است و از سوی دیگر میتواند باعث ایجاد
مزاحمت و جراحت ناشــی از حمله به مردم شود،
قابل پیگرد قانونی است .دادستان عمومی و انقالب
اصفهان در تشــریح مجازاتهای لحاظ شــده در
قانون برای ایــن جرائم عنوان کــرد :اگر موضوع
پرونده ،تهدید علیه بهداشت عمومی باشد منجر
به تعزیر خواهد شــد و اگر ایجــاد مزاحمت برای
مردم نیز تشخیص داده شود قاضی حکم به تعزیر
خواهد داد .وی در پاســخ به این سوال خبرنگاران
که آیا در قانون تفاوتی بین ایجاد جراحت توســط
انســان یا حیوان وجود دارد ،بیان کرد :مواظبت از
این که حیوان خانگی مشــکلی برای کسی ایجاد
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 ۷شهریورماه آغاز مهری دوباره؛

مشارکت اصفهانیها
در جشن عاطفهها

احســان و نیکوکاری یکــی از خصایــص ویژه
ایرانیهاســت ،وقتی پای نیازمند و نیازهایشان
به میان میآید خیران و مردم بســیاری دســت
بهکار و یاریگر میشوند .همدلی با دانشآموزان
و دانشجویان نیازمند ،یکی از اقداماتی است که
در آستانه ماه مهر توسط ایرانیها انجام میشود
و همه ساله کمکهای نقدی و غیرنقدی بسیاری
ق عاطفهها و پایگاههای از پیش تعیین
روانه صندو 
شده میشود .مرحله نخســت جشن عاطفهها
امسال نیز از  7شهریور همزمان با سراسر کشور
در اصفهان برگزار میشود و کمکهای جمعآوری
شده به دست دانشجویان و دانشآموزان نیازمند
میرسد .مرحله دوم جشن عاطفهها نیز دهم مهر
در مدارس سراسر استان اصفهان برگزار میشود
و کمکهای بیشــتری در این زمان جمع شده
و به دســت دانشآموزان نیازمند همان مدرسه
و منطقه خواهد رســید .مدیــرکل کمیته امداد
اســتان اصفهان نیز با بیان اینکه جشن عاطفه از
 7شــهریورماه در دو مرحله آغاز میشود ،گفت:
جشــن عاطفهها برای حمایت از  20هزار و 492
دانشآموز و دانشجوی نیازمند زیر پوشش استان
اصفهان برگزار میشود .محمدرضا متینپور افزود:
جشن عاطفهها امسال با شعار «با رنگ مهر ،رویایی
را بســازیم» در اصفهان برگزار میشود و از مردم
نیکوکار اصفهان دعوت میکنیم در این جشن ما
را یاری کنند .وی گفت :کمیته امداد برای فراهم
کردن اقالم مورد نیــاز دانشآموزان مانند کیف،
کفش ،پوشاک ،نوشــتافزار و هزینه کتابهای
درسی به دنبال تهیه بسته حمایتی به ارزش 400
هزار تومان است و برای این کار به کمک گسترده
مردم اصفهان در جشن عاطفهها نیاز داریم .جشن
عاطفهها بهانههای است برای حضور در کنار افراد
توانمندی که آیندهســاز این کشور هستند و در
صورتی که از آنها حمایت شود میتوانند با خاطری
آسودهتر به ادامه تحصیل بپردازند.

آمار

تعداد اعضای خانوادههای
ایرانی کاهش یافت
براســاس آمارهای موجود ،در ســال  ۶۵حدود
 ۱۰میلیون خانوار در کشــور زندگی میکردند
که سال  ۹۵این رقم به  ۲۴میلیون خانوار رسید؛
این موضوع بیانگر آن است که با افزایش جمعیت،
تعداد خانوارها نیز افزایش یافته ،اما با گذشــت
زمان میانگین تعداد اعضــای خانوار تغییر یافته
اســت به طوری که در دهه  ۷۰به طور میانگین
بیش از پنج نفر در هــر خانوار زندگی میکردند؛
اما رفته رفته تعداد اعضای خانوارها کاهش یافت.
میانگین تعداد اعضای خانوارها در سال  ۹۵حدود
 ۳.۳نفر است ،یعنی در هر خانوار به طور متوسط
حدود سه نفر زندگی میکنند .از میان  ۲۴میلیون
خانوار ،حــدود  ۶۱درصد را خانواده هســتهای
(خانوادهای کــه در آن والدین بــا فرزندان خود
زندگی میکننــد) ،حدود  ۴درصــد را خانواده
گسترده (خانوادهای که در آن والدین با فرزندان
ازدواج کــرده و نوهها زندگــی میکنند) ،حدود
هفت درصد را خانواده تکوالــد (خانوادهای که
یکی از زوجین به دلیــل فوت ،طالق یا مهاجرت
حضور ندارند) ،حدود  ۲۵صدم درصد را خانواده
فرزند سرپرست ،حدود  ۱۵درصد خانواده زوجی
و حدود  ۶.۵درصد را سایر موارد شامل میشود که
البته خانوارهای دستهجمعی که شامل ساکنان
آسایشگاهها ،زندانها و  ...هستند در آمارگیری
خانوارها دستهبندی نمیشوند.

آگهی مناقصه عمومی

ورود ویژه دادستان اصفهان به موضوع حمله سگ به زن باردار
نکند بر عهده صاحب آن اســت و اگر خســارتی
ایجاد شود جبران آن بر عهده صاحب سگ است؛
اما تشخیص مجازات کیفری و تعزیری و اینکه آیا
رها کردن سگ با سوءنیت انجام شده یا خیر برعهده
قاضی پرونده است .اصفهانی افزود :پیش از این به
شهرداری و نیروی انتظامی اعالم کرده بودیم که
باید از سگگردانی جلوگیری و با آن برخورد کنند.

یاریرسانی به همشهریان نیازمند خود دارند .وی گفت :این پزشکان نیکوکار
نه تنها حمایت ایتام و فرزندان محسنین بلکه در زمان بیمه پردازی کمیته
امداد طرف قرارداد این نهاد و یاریرسان بیماران نیازمند هستند .قائممقام
کمیته امداد استان اصفهان افزود 17 :هزار و  633فرزند از کمکهای مادی و
معنوی حامیان بهرهمند و پنج هزارو  128فرزند نیازمند هم در انتظار حامی
هستند.

خبر

دانشگاه فنی و حرفهای استان اصفهان در نظر دارد انجام امور تهیه مواد اولیه غذایی و طبح و توزیع غذای دانشجویان سه مرکز شهر
اصفهان (دانشکده شهید مهاجر ،آموزشکده ســروش و آموزشکده دختران اصفهان واقع در سپاهانشــهر) را به صورت تجمیعی در قالب
دو قرارداد جداگانه ( -1خرید مواد اولیه  -2طبخ و توزیع غذا در مرکز) به صورت مناقصه دو مرحلهای به اشــخاص حقوقی واگذار نماید.
متقاضایان میتوانند جهت خرید اســناد هر مناقصه به همراه فیش بانکی (به صورت مجزا) به مبلغ  750/000ریال بابت هزینه خرید هر
یک از اسناد مناقصه (جمعاً به مبلغ  1/500/000ریال) واریز به حساب شماره  697086641نزد بانک تجارت شعبه سعادت آباد (حساب
مستقل دانشجویی) از تاریخ  1398/06/04لغایت  1398/06/09از ساعت  8الی  14به اداره خدمات و پشتیبانی دانشگاه فنی و حرفهای
استان اصفهان مراجعه نمایند.
آدرس :اصفهان -خیابان هزار جریب -دانشگاه فنی و حرفهای استان اصفهان -دانشکده شهید مهاجر اصفهان -ساختمان اداری -طبقه
دوم -اداره خدمات و پشتیبانی -آقای کالنتر
آخرین مهلت ارائه پیشنهادات پایان وقت اداری  1398/06/17میباشد.
«هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود»
تلفن تماس جهت پاسخگویی به سؤاالت 031-36736549
بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد حقی برای شرکت کننده و تکلیف یا سلب اختیاری برای دانشگاه ایجاد نمینماید و دانشگاه
مجاز است در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه هر یک ازپیشنهادات را قبول یا رد کند.
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تاریخ سازی «امباپه»
در شبی تلخ
کیلیان امباپه از بازیکنان کلیدی و تاثیرگذار
پاری ســن ژرمن به
شــمار میآیــد.
امباپــه در دیدار
برابر تولــوز در
ترکیــب اصلی
پاری ســن ژرمن
به میدان رفت .این
بازیکن که تنها  20سال و  8ماه دارد توانست
برای صدمین بار در رقابتهای لیگ فرانسه به
میدان برود .او دومیــن بازیکن در تاریخ لیگ
فرانسه به شمار میآید که توانسته در این سن
و سال به رکورد  100بازی در این لیگ برسد.
«جرمی منز» با  20ســال و  7ماه توانست به
رکورد  100بازی در لیگ فرانســه برسد و از
این حیث رکورد دار اســت .بازی برابر تولوز
شب خاطره انگیزه امباپه را تلخ کرد؛ چرا که
این بازیکن جوان در دقیقه  65آســیب دید و
نتوانست به بازی ادامه دهد.

خبر خوب به بایرن؛

«لواندوفسکی» تمدید میکند
رابرت لواندوفســکی بعــد از مدتها مذاکره
ناموفق با رئال مادرید،
تصمیــم دارد تا
پایــان دوران
حرفهای خود در
جمــع باواریایی
هــا باقــی بماند.
نشــریه بیلد مدعی
شد رابرت لواندوفســکی برای تمدید قرارداد
خود با بایرن مونیخ به توافق کامل دست یافته
و تا سال  2023و سن  35سالگی در این تیم
ماندنی خواهد شد .در گذشته اخباری مبنی
بر نارضایتی رابرت لواندوفسکی از عدم تمایل
مدیران بایرن مونیخ به خرید بازیکنان بزرگ
و ناکامیهای متوالی این تیم طی ســالهای
گذشته در لیگ قهرمانان شنیده شده بود؛اما
تابستان امسال بازیکنان بزرگی چون فیلیپ
کوتینیو ،بنجامین پاوارد ،تئو هرناندز و ایوان
پریشیچ راهی مونیخ شدند و به نظر میرسد
گلزن لهستانی نیز تصمیم گرفته در این تیم
باقی بماند.

اوبالک:
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مروری بر پیراهن تیمهای لیگ برتری؛

شــانزده تیم لیگ برتری در هفته اول با لباسهای
جدید خود به میدان رفتند؛لباسهایی که اغلب آنها
از تولیدات خارجی بود و تنها هفت تیم ترجیح دادند
با برندهای داخلی همکاری کننــد .در این دوره از
رقابتها که استارت آغازین آن روز پنجشنبه با دیدار
تیمهای پرسپولیس تهران و پارس جنوبی جم زده
شد ،برند آل اشپورت به تنهایی تولید پیراهنهای
نیمی از تیمهای حاضر در ایــن دوره از رقابتهای
لیگ را بر عهده داشت تا بار دیگر امپراتوری این برند
که در سالهای نه چندان دور یکی از برندهای غالب
در فوتبال ایران بود ،آغاز شود .شرکت آل اشپورت
از مقدماتی جام جهانی  ۲۰۱۴برزیل همکاریاش با
فدراسیون فوتبال را شروع کرد؛ اما پس از ماجرای
افشاگری کارلوس کی روش و بازیکنان تیم ملی و
اعتراض آنها به پاییــن بودن کیفیت لباسهایی که
نمایندگی خاورمیانه آن را در اختیار تیم ملی قرار
میدهــد در پایان جام ملتهای  ۲۰۱۵اســترالیا،
همکاریاش بــا تیم ملی کشــورمان را قطع کرد و
در سالهای اخیر از سوی باشــگاههای ایرانی هم
مورد اقبال قرار نمیگرفت؛ اما این شرکت دوباره با
رایزنیهای فراوان توانست بازار تیمهای ایرانی را در
اختیار بگیرد .آل اشپورت از لحاظ میزان مقبولیت
در رقابتهای باشــگاهی ایتالیا ،اســپانیا ،آلمان،
فرانســه و انگلیس با تولیدیهــای هومل ،له کاف
اســپورتیف ،لوتو و اره آ ،در یک رده قرار میگیرد و
این شرکتها هم تنها لباس دو تیم را در سطح اول
لیگ این پنج کشور تولید میکنند.
در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشت به پیراهن
تیمهای لیگ برتری:
سپاهان
تیم سپاهان که سال گذشــته با یک تولید کننده
ایرانی به توافق رســیده بود در سال جاری بار دیگر
به سراغ برند آل اشپورت رفت و با این شرکت بر سر
طراحی و تولید پیراهنهای این تیم به توافق رسید.
طراحی پیراهنهــای این تیم رضایــت هواداران
اصفهانی را به دنبال داشت .ســپاهان در سالهای
پیشین نیز با برند آل اشــپورت همکاری داشت و با
پیراهنهای این برند به مقام قهرمانی در مسابقات
لیگ دست یافته بود.
پرسپولیس
تیم پرســپولیس ،قهرمان دوره گذشته رقابتهای

لیگ برتر فوتبال کشور یکی از تیمهای ایرانی است
که در سال جدید بار دیگر با شرکت آل اشپورت بر
ســر تولید پیراهنهای بازیکنانش به توافق رسید.
طراحی پیراهنهای این فصل پرسپولیس نتوانست
رضایت هواداران این تیم را به دنبال داشــته باشد.
محســن خلیلی ،مدیر تیــم فوتبال پرســپولیس
درباره انتقادات صورت گرفتــه از پیراهنهای این
تیم گفت :اینکه اعالم شــده لباس اصلی این فصل
پرســپولیس برای فصل پیش است و طرح جدیدی
برای سرخپوشان درنظر گرفته نشده ،درست نیست.
شاید طرح  ۲۰۱۹که انتخاب شده کمی شبیه طرح
سال  ۲۰۱۸باشــد؛ اما وقتی دو پیراهن را کنار هم
قرار میدهید متوجه میشــوید کــه تفاوتهایی
وجود دارد.
استقالل تهران
آبی پوشــان تهرانی نیز در این فصل با آل اشپورت
بــرای طراحی و تولیــد پیراهنهایشــان به توافق
رسیدند .طراحی این پیراهنها نسبت به سالهای
گذشــته کامال متفاوت بــوده و توانســته رضایت

هــواداران این تیم تهرانــی را فراهم کنــد .در این
طراحی برخالف سالهای پیشین از طرحهای افقی
و عمودی نشانی نیست.
تراکتورسازی
تیم فوتبال تراکتورســازی ،تنها تیم ایرانی اســت
که برای طراحی و تولید پیراهنهای تیمش با برند
آدیداس به توافق رسیده است .سرخ پوشان تبریزی،
اولین تیم لیگ برتر بودند که با برگزاری یک مراسم
مجلل از پیراهنهای این فصلشان رونمایی کردند.
این اقدام تراکتورسازی در صورتی اجرایی شده است
که فدراسیون فوتبال ایران به همکاریاش با شرکت
آدیداس پایان داده و آنها با این کار به نخستین تیم
ایرانی تبدیل شدند که پس از سالها از البسه تولیدی
این شرکت درجه یک پوشــاک ورزشی جهان بهره
میگیرند.
البته تراکتور با مسئوالن این شرکت آلمانی قرارداد
اسپانسرینگ امضا نکرده و مالک متمول تیم تبریزی
مانند مدیران فدراســیون به دلیل مشکالتی مانند
قانون کپی رایت که در راه عقــد قرارداد ایرانیها با

مدیرعامل سابق ذوب آهن سرخابی میشود؟

چهارشنبه هفته گذشته ،حوالی نیمه شب بود که با برگزاری
جلسه هیئت مدیره باشگاه ذوبآهن ،باالخره سعید آذری مدیر
عامل این باشگاه برکنار شد و جواد محمدی جایگزین وی شد.
آذری که از سال  1392مدیر عامل این باشگاه بود ،پیش از این از
عضویت هیئت مدیره باشگاه کنار گذاشته شده بود و به همین
دلیل اولیـن گمانهزنـیهـــا در خصـوص تغییـر احتمالی او
مطـرح شـد .بعد از اینکه آذری از هیئت مدیره کنار رفت حتی

«نورالهی» از استقالل جدا شد

مهدی نورالهی ،دروازه بان جوان استقالل بعد از توافق با این باشگاه
رسما از جمع آبی پوشان جدا شد.نورالهی به منظور پیدا کردن فرصت
بازی جمع استقاللیها را ترک کرده است .مهدی نورالهی تا  6شهریور
فرصت خواهد داشت تیم جدید خود را مشخص کند .در این روز پرونده
نقل و انتقاالتی بسته میشود و در ادامه ملحق شدن به تیم جدید تابع
قوانین خاص خواهد بود.

برای مدتی ممنوعالمصاحبه بود و سپس با ورود اعضای جدید
به هیئت مدیره ذوبآهن ،انتظار میرفت خیلی زودتر آذری
برکنار شود تا این که اتفاق هفته گذشته رخ داد .بعد از برکناری
آذری از مدیرعاملی باشــگاه ذوبآهن ،حرف و حدیثهای
زیادی مبنی بر حضور وی در پایتخت شنیده شد و خود آذری
نیز با انتشار پستی در صفحه شــخصیاش در اینستاگرام بر
این شایعات دامن زد.این در حالی است که رحیمی ،مدیرعامل
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به اسم فوالد مبارکه سپاهان در مسابقات حاضر میشویم؛
اما حمایتی نیست!
سرمربی تیم آکروژیم سپاهان در رابطه با مرحله اول لیگ کشوری آکروژیم ،اظهار کرد :این رقابت در
استان قزوین برگزار شد که  110شرکتکننده از یازده استان و سیزده تیم در رده سنی  11تا  16سال،
 12تا  18سال و بزرگساالن در آن حضور داشتند .تیم اصفهان خوش درخشید و توانستند درمجموع
سه رده سنی با  18ورزشکار ،مقتدرانه در جایگاه نخست بایستند .جواد کاظمی بابیان اینکه ارتباط
هیئت با فوالد مبارکه میتواند کمک تیم باشد؛ اما این روش صحیح تیمداری نیست ،تصریح کرد :به
نظر من اسپانسر باید سالن ،لباس ،اردو ،سفر و هزینه مربیان را فراهم کند و حامی تیم باشد .سرمربی
تیم آکروژیم سپاهان افزود :انتظارات از سپاهان بیشتر است ،به اسم فوالد مبارکه سپاهان در مسابقات
حاضر میشویم؛ اما حمایتی انجام نمیشود! این منطقی نیست .اگر قرار است حمایت سپاهان به این
شکل باشد امیدواریم اسپانسرهای قویتری جذب کنیم تا حداقل هزینههای بازیکنان پرداخت شود.
کاظمی با اشاره به اینکه در مسابقات انتخابی تیم ملی بنا به دالیلی بازیکنان نتوانستند نتیجه خوبی
کسب کنند ،خاطر نشان کرد :بعد از این اتفاق تیم ما را کامل رها کردند و کار صحیح در ورزش نبود که
من هم دیگر سر تمرینات حاضر نشدم .طی پانزده روز گذشته رییس کمیته اکروژیم که دبیر هیئت
ژیمناستیک هم هستند گفتند به تمرینات برگردم و پس از بازگشتم موفق شدیم در طول پانزده روز
عملکرد خوبی در مسابقات به نمایش بگذاریم .وی در رابطه با اســتعدادهای استان اصفهان ،تاکید
کرد :همیشه در رده  12تا  18ســال کار میکردم و وقتی از من میپرســیدند چرا در ردههای سنی
دیگر فعالیت نمیکنی ،میگفتم ظلم است که به بچه در این رشته سختی بدهیم؛اما توجهی به آنها
نشود .بعد از اتفاقی که افتاد باید ثابت میکردم اصفهان پتانسیل باالیی دارد و میتواند قهرمان باشد.
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zayanderoud8108@gmail.com

آدیداس وجود این لباسها را برای تیمش خریداری
میکند .بــه همین دلیل شــرکت مذکــور برای
تراکتوریها هم طرح اختصاصــی تولید نمیکند
و پرشــورها با لباس طــرح  SQUADRAدر لیگ
نوزدهم بــازی میکنند که البتــه همین طرح هم
تراکتور را در زمینه استفاده از لباسهای باکیفیت
در بین تمام تیمهای لیگ ،ممتاز میکند.
برند دیگر تیمهای لیگ برتری
پدیده شــهر خودرو ،فوالد خوزســتان ،شــاهین
شــهرداری بوشــهر ،پارس جنوبی و نفت مسجد
ســلیمان دیگر تیمهای ایرانی هستند که با شرکت
آل اشپورت برای طراحی و تولید پیراهنش هایشان
به توافق رسیدند .هفت تیم دیگر لیگ برتر در فصل
آتی ،لباس تولیدیهای داخلی را میپوشند .سایپا
از لباسهای استارت استفاده کرد .بازیکنان تیمهای
ذوب آهن ،صنعت نفت آبادان و گل گهر سیرجان،
لباسهای شرکت مجید را پوشیدند و دو تیم پیکان
و ماشــین ســازی هم از لباسهای شرکت یوسف
بهرهمند شدند.

اسبق سپاهان پس از جدایی از این باشگاه به عنوان مدیرعامل
باشگاه پرپسولیس فعالیت کرد و جالب است که علیرضا رحیمی
نسبت فامیلی با مدیرعامل سابق ذوبآهن دارد و باجناق سعید
آذری است .روزگذشته نیز برخی خبرنگاران اصفهانی از ادامه
تماس مدیران پایتختنشین با آذری خبر داده بودند .با توجه به
مشکالت مدیریتی در تیمهای استقالل و پرسپولیس و خبرهای
ضد و نقیض روزهای گذشته مبنی بر برکناری و یا استعفای عرب
مدیر عامل پرسپولیس ،احتمال میرود آذری جایگزین وی شود؛
البته برخی معتقدند شانس حضور آذری در استقالل بیشتر از
پرسپولیس است.

حاتمی دوباره شاگرد مهدی تارتار شد

فرزاد حاتمی ،مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال پارس جنوبی جم
که سابقه حضور در تیمهایی چون استقالل ،پرسپولیس ،سپاهان
و تراکتور را در کارنامه دارد ،به تیم نفت مسجدسلیمان پیوست.
این انتقــال در حالی اتفاق افتاد که یک مهاجــم آفریقایی به نام
ممدو کولیبالی ،مدتی در تمرینات نفتیها حاضر بود که نتوانست
رضایت مهدی تارتار را جلب کند.

21

عکس روز

سرمربی تیم آکروژیم سپاهان:

E-MAI

در حاشیه

آغاز دوباره امپراتوری آل اشپورت

احتمال حضور آذری در پایتخت قوت گرفت؛

«پوچتینو» احتمال جدایی
اریکسن از تاتنهام را رد نکرد
مائوریســیو پوچتینو ،ســرمربی تیم فوتبال
تاتنهــام بــرای بازی
خانگــی تاتنهــام
در لیــگ برتــر
مقابل نیوکاسل
که با باخت یک
بر صفر مــردان او
خاتمــه یافــت ،نام
اریکسن را در ترکیب قرار نداد و همین مسئله
سبب شــد که به شــایعه جدایی این بازیکن
دانمارکی دامن زده شود .این اما تنها حرکت
پوچتینو نبود که باعث قوت گرفتن احتمال
انتقال اریکســن شــد .ســرمربی آرژانتینی
تاتنهام دربــاره احتمــال انتقال اریکســن
گفت :من نمیدانم که آیا ایــن آخرین بازی
اریکسن برای ما بوده اســت یا نه .چرا این را
از من میپرسید؟ آیا خبری اســت و شما از
چیزی مطلع هستید؟ وضعیت واقعا پیچیده
است.

شعار علیه قلعهنویی برای بوشهریها دردسرساز شد

سمیهمصور

فلیکس میتواند یکی از
بهترین بازیکنان جهان شود
تیم فوتبال رئال مادرید در حالی یکشــنبه
شب موفق شد به لطف
گلزنــی ویتولو با
نتیجه یک بر صفر
میزبــان خــود،
لگانــس را در
هفته دوم اللیگای
اســپانیا از پیشرو
بردارد که عملکرد ژوائو فلیکس ،خرید جدید
روخیبالنکــو دوباره نظرهــا را به خود جلب
کرد .یان اوبالک در تمجید از مهاجم  19ساله
اتلتیکومادرید گفت :میدانســتم که فلیکس
استعداد و پتانسیل فوقالعادهای دارد .باشگاه
تالش زیادی برای آوردن ژوائو به اینجا کرد و
همه ما اتفاق نظر داریم که مدیران باشــگاه،
بازیکنی باکیفیت به تیــم آوردهاند .فلیکس
میتواند یکی از بهترین بازیکنان جهان شود.
در حال حاضــر ژوائو عالی بــازی میکند و
امیدواریم او همین روند را در پیش بگیرد و ما
هم از بازی او لذت ببریم.

پیشنهاد سردبیر:

«پیکه» به کلوپ  500تاییهای بارسا پیوست

سایت رسمی باشگاه بارسا اعالم کرد پیکه با حضور مقابل بتیس پانصدمین باری است که با
پیراهن آبیو اناری پوشان مقابل رقبا قرار گرفته است .مدافع ملی پوش با این تعداد بازی در
جمع کلوپ  500تاییهای بارسا قرار گرفت .مسی ،اینیستا ،ژاوی ،بوسکتس ،پیکه ،پویول،
میگوئل و والدس  500بازی و یا بیشتر را در کارنامه دارند.
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شعار علیه قلعهنویی برای
بوشهریها دردسرساز شد
در آخرین دیدار از هفته اول لیگ برتر نوزدهم،
سپاهان موفق شد شاهین شهرداری بوشهر را
با سه گل شکست دهد .در جریان این مسابقه،
تماشــاگران بوشــهری علیه امیــر قلعهنویی
فحاشــی کردند و حاال اســماعیل حسنزاده،
رییس کمیتــه انضباطی فدراســیون فوتبال
ایران در گفتوگو با ســایت فدراسیون فوتبال
گفت« :گــزارش ایــن دیــدار در اختیارمان
قرار گرفتــه و قطعا به رفتار تماشــاگران تیم
شاهین بوشــهر رســیدگی خواهد شد ».وی
ادامه داد« :باشــگاه شاهین بوشــهر باید در
این زمینــه دفاعیات الزم را ارســال کند .در
واقع با چنین صحبتهایی که علیه اشــخاص
حقیقــی و حقوقی در ورزشــگاهها مطرح می
شود ،برخورد شدیدی خواهیم کرد .از متولیان
باشگاه شاهین بوشــهر میخواهیم که در ارائه
تماشــاگران خود بیش از پیــش تالش کنند،
چون در فصل جاری با تنبیهات بسیار شدید ،با
این گونه رفتارها برخورد خواهیم کرد».

منهای فوتبال

چک ضمانت  ۲۰۰میلیونی
برای برقراری نظم در لیگ برتر
بخشنامه رقابتهای لیگ برتر روز یکشــنبه
به امضای رییس فدراســیون کشــتی رسید.
عبدالمهدی نصیرزاده ،رییس ســازمان لیگ
کشــتی در این باره به تســنیم گفت :روز ۲۱
شهریور مراسم قرعه کشی برگزار خواهد شد.
 30میلیون تومان به عنــوان ورودیه تیمها در
نظر گرفته شده است که تا تاریخ  ۱۴شهریور
باید به حساب فدراسیون کشتی واریز شود ،در
غیر این صورت ســراغ تیمهای دیگر خواهیم
رفت .نصیــرزاده همچنیــن از دریافت چک
ضمانــت  200میلیون تومانــی از تیمها خبر
داد و گفت :این چک به عنوان تضمین حضور
تیمها تا پایان لیگ از آنها گرفته شده و تحویل
امور مالی فدراســیون خواهد شــد .بعد از آن
تیمها میتوانند نســبت به ثبت قرارداد اقدام
کنند .تیمها تا پایان وقت اداری  ۲۷شــهریور
برای ثبت قرارداد  ۱۶کشتیگیر و مربیانشان
فرصت دارند تا ســازمان لیگ برای آنها آیدی
کارت صادر کند .قرار اســت لیگ برتر آزاد و
فرنگی بعد از مسابقات جهانی قزاقستان (۲۳
تا  ۳۱شهریور) استارت بخورد.

پردهبرداری قهرمان بوکس
از رشوه سه هزار دالری
شاهین موســوی ،قهرمان بوکس ایران و آسیا
در برنامه «ســام صبحبهخیر» حاضر شــد و
صحبتهای جنجالی را به زبان آورد .شــاهین
موســوی درباره فیلم «گاو خشمگین» با بازی
رابرت دنیرو که به رشــته ورزشی او میپردازد
گفت« :این فیلم از روی واقعیت ســاخته شده
است و دنیرو بازیگر این فیلم هم برای اینکه این
فیلم را خوب بازی کند چند سال بوکس حرفهای
تمرین کرده است ».این بوکســور در پاسخ به
اینکه آیا مثل این فیلم در دنیای واقعی هم این
اتفاق می افتد که به بوکســوری بگویند ببرد یا
ببازد ،گفت« :بله ،چــون بوکس مافیای خیلی
قوی دارد ،خیلی البی میکنند و پیشــنهادات
بزرگی میدهنــد که بازی را ببرنــد و ببازند».
موسوی در پاســخ به اینکه آیا تا به حال چنین
پیشنهادی به او هم شده ،گفت« :به من پیشنهاد
نشده؛ اما به چشم دیدهام و در مسابقات المپیک
کشورهای اســامی که به باکو رفتیم ،یکی از
هم تیمیهایم امید احمــدی صفا که با میزبان
بازی داشت و برای مدال رقابت میکرد ،شاهد
چنین پیشــنهادی بود ».وی ادامه داد« :به او
پیشنهاد کردند که سه هزار
دالر بگیــرد و بازی
نکنــد .امید هم
قبول نکرد و بازی
کرد .آنها هم گفتند
این پــول را بین
داوران تقسیم
می کنیــم
تــا حکــم به
شکســت تو
بدهند!»
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چهره ها
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان خبر داد:

اصفهان ،مقصد  220هزار
گردشگر خارجی در سالجاری
امســال بیش از  220هزار گردشگر خارجی از
جاذبههای گردشگری اســتان اصفهان بازدید
کردند .مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
وگردشــگری اســتان اصفهان ،تعداد بازدید
گردشگران خارجی را پنج درصد بیشتر از مدت
مشابه سال گذشته بیان کرد و گفت :پنج ماهه
امسال بیشترین گردشــگرانی که شهر تاریخی
اصفهان را مقصد ســفر خود انتخــاب کردند
از کشــورهای آلمان ،فرانســه ،چین ،اسپانیا،
ترکیه ،ژاپن ،یونان ،تایلند واســترالیا هستند.
فریدون الهیاری افزود :امسال شاهد رشد ورود
گردشگران آسیایی به ویژه از کشورهای عربی به
اصفهان بودهایم ،به طوری که بررســیها نشان
میدهد وجود مراکز درمانی گردشگری سالمت،
جاری بودن رودخانه زاینده رود و وجود اماکن
متعدد زیارتی در مناطق مختلف این اســتان
از جمله عوامل موثر در اســتقبال گردشگران
آسیایی به ویژه کشــورهای مسلمان به استان
اصفهان بوده است .استان اصفهان دارای بیش از
 22هزار بنا و اثر تاریخی است که هزار و  850اثر
آن ثبت ملی و چهار اثر شاخص میدان امام (ره)،
کاخ چهلستون ،باغ فین کاشان و مسجد جامع
به ثبت جهانی رسیده است.

عضو شورای شهر:

از همجواری پایانهها با منازل
مسکونی جلوگیری شود
رییس کمیسیون حملونقل و فناوری اطالعات
شورای اسالمی شــهر اصفهان در نود و یکمین
جلسه علنی شــورای اسالمی شــهر اصفهان
اظهار کرد :مطابق مــاده  ۱۲و  ۱۳قانون ،نحوه
جلوگیری از آلودگی هوا ،احداث ،توسعه ،تغییر
محل و جانمایی پایانههــا باید منوط به رعایت
ضوابط و استانداردهای سازمان حفاظت محیط
زیست باشد.
امیراحمــد زندآور افــزود :با توجه بــه اینکه
شــهرداری اصفهان در حال احداث پایانههایی
همچون اندیشــه و دارک اســت ،الزم است به
اســتانداردهای محیط زیســتی توجه شــود.
رییس کمیسیون حملونقل و فناوری اطالعات
شورای اســامی شــهر اصفهان با بیان اینکه
باید از همجــواری پایانهها با منازل مســکونی
جلوگیری کرد ،ادامــه داد :با توجه به مجاورت
برخی پایانههای درون شهری مانند باقوشخانه
با واحدهای مسکونی و مدارس به دالیل آلودگی
صوتی و آلودگی هوا موجب اعتراض مردم شده
است که باید مشکالت این پایانه به روش های
ممکن حل شــود .وی خاطرنشان کرد :مطابق
دادههای مرکز پایش هــوای اصفهان ،خیابان
کاوه یکی از آلودهترین نقاط شهر است بنابراین
الزم است برنامههای مناسبی در جهت کاهش
آلودگیها و معضالت پایانه کاوه تدوین شود.

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات
شهری شهرداری خبر داد:

برخورد با عامالن ضرب و شتم
نیروهای رفع تخلفات شهری
مدیر کل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری
شهرداری اصفهان اظهار کرد :ظهر روز شنبه با
توجه به ساخت و ساز خالف در مجموعه شهرک
صنعتی محمودآبــاد ،نیروهای رفــع تخلفات
شــهری با در اختیار داشتن دســتور قضایی و
به همراه عوامــل انتظامی بــرای جلوگیری از
ســاخت و ســاز خالف به محل مراجعه کردند
که دو نفــر از نیروهای شــهرداری مورد ضرب
و شــتم افراد زیادهخواه قرار گرفتند .حســن
محمدحســینی افــزود :افراد خاطــی پس از
ضرب و شــتم نیروهای رفع تخلفات شهری از
محل متواری شدند؛ اما هویت آنها برای پلیس
شناسایی شد .مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات
شهری شهرداری ادامه داد :پیگیریهای الزم در
دستگاه قضایی اصفهان انجام و دادستان نهایت
همکاری را در این باره داشت و دستور قاطع را
برای دســتگیری و برخورد با خاطیان را صادر
کرد.
وی تاکید کــرد :تمام اقدامــات نیروهای رفع
تخلفات شــهری در چارچوب قانون ،با دستور
قضایی و همراهی نیروی انتظامی بوده؛ اما برخی
از افرادی که بیش از رعایــت قانون به منفعت،
ســودجویی و زیادهخواهی خود میاندیشــند
و قانون را تمکین نمیکنند ،دســت به چنین
اقدامات ناجوانمردانهای میزنند.
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روزشلوغ و پرکار اصفهان؛

شهر گنبدهای فیروزهای روزگذشته همزمان با
هفته دولت میزبان دوتن از اعضای کابینه رییس
جمهور بود تا اصفهان دیروز ،روز شــلوغ و پرکاری را پشــت سر
بگذارد .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برای حضور در آیین افتتاح
طرحها و پروژههای فرهنگی اســتان اصفهان ،مراسم افتتاح گذر
فرهنگ و هنر نجف آباد و همچنین سخنرانی در آیین اختتامیه
سی و دومین جشــنواره بین المللی فیلمهای کودک و نوجوان
راهی اصفهان شــده بود و معاون رییس جمهــور در امور زنان و
خانواده برای حضور در نشست تخصصی حقوق.
اصفهان میتواند تابلــوی ایران در مراودات فرهنگی
هنری با دنیا باشد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در بدو ورود به اصفهان با حضور در
گلزار شهدای این شهر به مقام شامخ شــهدای انقالب اسالمی،
دفاع مقدس ،مدافعان حــرم و حریم امنیــت ادای احترام کرد
سپس برای حضور در مراسم افتتاح طرحها و پروژههای فرهنگی
اصفهان راهی مجموعه فرشچیان شد .سید عباس صالحی در این
مراسم با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان
رجایی و باهنر و ابراز خرسندی برای حضور در اصفهان گفت :اگر
روح زندگی فردی و اجتماعی را در ابعاد علم ،فلسفه ،دین و هنر
ببینیم این روح در اصفهان متبلور ،لبریز و سرشار است که البته
این ابعاد چندگانه حیات روحی در اصفهان محدود به دوره کوتاه
نبوده و در طول زمان این روح در ابعاد مختلف هم در جریان بوده
و هست .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خاطرنشان کرد :اصفهان در
حوزههای چهارگانه یاد شده دارای تنوع و تکثر بوده و با این نگاه؛
حضور در این شهر و استان علم دوست و دین مدار را بسیار مغتنم
میشــماریم .وی با بیان اینکه نیازمند افزایش زیرســاختهای
فرهنگی و هنری هستیم ،تصریح کرد :الزم است فضاهای زیست
بوم زندگی شهری همزمان با گسترش محیط شهری افزایش پیدا
کند که در حوزه فضاهای فرهنگی هنــری نیازمند نگاه ویژهای
هســتیم تا شــهرها امکانات درخوری پیدا کنند .صالحی با بیان
اینکه تا سال  ۹۷تعداد سالنهای ســینما  ۲برابر در سطح کشور
افزایش پیدا کــرده و هماکنون  ۱۰۰پروژه ســینمایی دیگر در
دست افتتاح و بهرهبرداری داریم ،اظهار کرد :در حوزه کتابخانهها
گامهای رو به جلویی برداشتیم و  ۳۴۴۵باب کتابخانه عمومی تا
سال  ۹۷داشتیم که  ۴۰۰باب آن طی  ۶سال دولت تدبیر و امید
ساخته شده است و امسال در هفته دولت  ۴۰کتابخانه افتتاح شده
و در حال افتتاح است .وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی با تاکید بر
لزوم حضور خیران برای تقویت کمیت فضاهای فرهنگی هنری در
کشور گفت :استفاده بهینه حداکثری از فضاهای فرهنگی هنری
موجود نیز نکته مهمی بوده که الزم است مورد پیگیری واقع شود
که در این زمینه برای مثال میتوان محیط کتابخانه با محوریت
کتاب؛ در حوزههای رسانهای ،فرهنگی و دینی فعالیت داشته باشد
تا کتابخانه را به عنوان یک باشــگاه و فرهنگسرا بر مبنای کتاب

میزبانی نصف جهان از دولتیها

تلقی کنیم همچنین کتابخانه میتواند محیط پرورش و خالقیت
کودکان باشد .وی با اشــاره به موضوع دیپلماسی فرهنگی اظهار
کرد :دیپلماسی عمومی میتواند قدرتمندتر از دیپلماسی رسمی
عمل کند و هیچ بخشی از دیپلماسی عمومی موثرتر از دیپلماسی
فرهنگی هنری نبوده که بــا این نگاه در ســال  ۹۷بیش از هزار
حضور بین المللی سینمایی داشتیم و بیش از  ۱۸۰روز فرهنگی
در کشورهای مختلف برگزار شــده و اتفاقات مهمی در این حوزه
در حال انجام اســت .صالحی افزود ۳۷ :سند و مبادله فرهنگی با
کشورهای مختلف داریم و  ۲۰سند در دست اقدام بوده و رویکرد
دیپلماسی فرهنگی به عنوان یک رویکرد جدی مورد اهتمام است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه استان اصفهان با سابقه
طوالنی در حوزه فرهنگ و هنر بیش از گذشته میتواند در حوزه
تقویت فضاهای فرهنگی هنری و بهــره وری بهینه از این فضاها
گام بردارد ،خاطرنشــان کرد :باید در اصفهان به عنوان پایتخت
فرهنگی هنری کشور شــاخصهای فرهنگی هنری به گونهای
باشــد که با اســتانداردهای جهانی برابری داشــته باشد .وی با
اشاره به اینکه فرهنگ و هنر مانند هوا همه جا در حرکت است و
دیپلماسی عمومی اقتضا میکند که سرمایه گذاری در این حوزه
داشته باشیم و استان اصفهان سهم قابل توجهی را در دیپلماسی
فرهنگی هنری دارد ،تصریح کرد :شخصیتهای مطرحی از این

استان در دنیا شناخته شده هستند و میتوان مراودات عمیقتری
با اصفهان برقرار کرد تا این شهر تابلوی ایران در مراودات فرهنگی
هنری با دنیا باشد.
الیحه حمایت از کــودکان و نوجوانان در صحن علنی
مجلس
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در نشست تخصصی
حقوق کودک در اصفهان ،گفت :اصفهان از دیرباز به کودک توجه
ویژه داشته و به عنوان شهر دوستدار کودک در اجالس بین المللی
معرفی شده است.
معصومه ابتکار با بیان اینکه نبود کــودکان در برنامههایی که در
مورد آنها تصمیمگیری میشــود یکــی از ضعفهای موجود در
چنین برنامههایی اســت ،تصریح کرد :متاســفانه نبود کودکان
سبب میشود که انتظارات و مطالبات آنها شنیده نشود و به دنبال
آن درک درستی هم از نظرات و خواستههای کودکان را نداشته
باشیم؛ بنابراین نیاز است که برای سیاســتگذاری از این موارد
مطلع شویم تا شــرایط و فضایی را برای رشــد صحیح به همراه
بازیهای مفید فراهم آوریم.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانــواده افزود :البته وزارت
آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی دو دســتگاه اصلی در این
امر هستند ،ولی در کنار آنها شــهرداریها و سازمانهای مردم

نهاد نقش محوری دارنــد ،خیریهها و ســازمانهای مردم نهاد
موفقی در زمینه حقوق کودک بــه ویژه در حمایت از کودکان در
معرض آســیب فعالیت میکنند و دولت نیز در جهت حمایت از
سازمانهای مردم نهاد اقدام کرده است.
وی تاکید کرد :یکی از رویکردهای اصلی دولت مسئله توانافزایی
سمنها در حوزه خانواده ،زنان و کودکان است به ویژه کودکانی
که در معرض آسیب هستند ،از این رو نخستین نشست توان افزایی
برای استانهای همجوار در سال گذشته در اصفهان برگزار شد و
تا پایان سال برای همه استانها و سازمانهای مردم نهاد نشست
برگزار خواهد شد و امیدواریم سرمایه عظیم سمنها برای تحوالت
اجتماعی مخصوصا ایجاد امید و نشاط به آینده راهگشا باشند.
ابتکار با بیان اینکه کــودکان مایه امید و نشــاط و دلیل تحمل
سختیها و صبوری خانوادهها هســتند ،افزود :همچنین دولت
اقداماتی را در راستای حمایت از سازمانها و دستگاههای مربوط
به کودکان مانند بهزیستی و اورژانس اجتماعی  ۱۲۳انجام داده
است ،زیرا نقش بسیار مهمی در مداخله آســیبها دارند و برای
مقابله با کودک همســری و از همه مهمتر مقابله با قربانی شدن
کودکان در خشونتها موثر هستند.
وی با بیان اینکه اورژانس اجتماعی یکی از موثرترین و موفقترین
شبکههای مداخله در آسیب اجتماعی است ،گفت :مسئله خانواده،
توجه به ضرورت انســجام درون خانواده و مهارتهای ارتباطی و
گفت وگو از مهمتریــن زمینههای مورد توجه اســت که انجمن
جامعه شناســی ایران آن را مورد بررســی و اجرا قرار داده است،
موضوع گفتوگوی بین نسلی به عنوان مسئله مهم جامعه امروز از
سطح کودکان تا بزرگساالن نیاز است که به طور خاص و تخصصی
مورد توجه قرار گیرد.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد :از دیگر
کارهای معاونت ،رویکرد اصالح قوانین بوده که مشکالتی را برای
کودکان ایجاد کرده و الیحه حمایت از کــودکان و نوجوانان که
نزدیک به  ۱۰سال راکد مانده بود به صحن علنی برگشت و نهایتا
در کمیسیون قضایی ایرادات را برطرف کردند و از همین تریبون
از الریجانی ،رییس مجلس درخواست دارم که تایید نهایی و ابالغ
را در دســتور کار قرار دهند .وی ادامــه داد :از طرف دولت برای
اجرای قوانین فرابخشی اعالم آمادگی میکنیم و دو الیحه دیگر
تحت عنوان مقابله با کودک همسری و ازدواج زیر  ۱۳سال نیز ارائه
شده است ،متاسفانه گرچه آمار کمی است؛ اما تعدادی ازدواج زیر
 ۱۳سال در روستاها و نواحی مرزی داریم که سبب جلوگیری از
کودکی کردن آنهاست.
ابتکار افزود :همچنین در زمینه اصالح سن کیفری کودکان الیحه
موردنظر در کمیسیون لوایح دولت بررسی و به مجلس ارائه شده
است ،باید خاطرنشــان کرد که فرهنگ و نگاه درست به حقوق
کودکان مسئله مهمی است که باید با کمک دستگاهها به سبک
زندگی تبدیل شود.

چهره روز

در قالب  22کارگاه صورت گرفت؛

آموزش مفاهیم شهروندی در گذر فرهنگی چهارباغ
رییس توســعه اداره شهروندی بیان کرد :امســال در سی و دومین
جشــنواره فیلم کودک و نوجوان ،بخش جنبی گــذرگاه فرهنگی
چهارباغ به سازمان ما واگذار شــد .احمد رضایی ادامه داد :هرسال
برگزاری بخش جنبی جشــنواره باعث میشــد مردم و شهروندان
از بخــش اصلی که اکران فیلم و تماشــای آنها بود دور شــوند .چه
ســالهایی که بخش جنبی با برنامههای عموپورنگ برگزار میشد،
سالنها خالی میماند و چه ســالهایی که در چهارباغ عروسکها و
ابر عروسکها حضور داشتند و مردم دور آنها جمع میشدند وبازهم

سینماها خالی بود .رضایی با اشــاره به این نکته که در بعضی مواقع
اصل جشــنواره فیلم کودک فراموش میشد ،تصریح کرد :براساس
تجربهای که سالهای گذشته کســب کردیم به این نتیجه رسیدیم
که برنامههایی را برگزار کنیم که هم جمعیت را جذب کند هم مانع
حضور مردم در سالنهای سینما نباشد.
وی افزود :تصمیم گرفتیم در کنار ایجاد فضایی شاد برای کودکان
مفاهیم شهروندی را هم آموزش دهیم که چند محور اصلی داشت:
آموزش مفاهیم حمل و نقــل عمومی و ترافیک ،پســماند ،فضای

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

افزایش  2برابری پسماند خشک در اصفهان

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری
اصفهان با اشــاره بــه طرح تخصصی شــدن
جمعآوری پسماند خشــک در اصفهان گفت:
میزان پسماند شهر اصفهان از  37تن در خرداد
ماه سال جاری به بیش از  75تن افزایش یافت.

علی دهنوی افزود :پیش از اجــرای این طرح
پسماند خشک و تر از سوی پیمانکاران مناطق
با هم جمع آوری میشد و به دلیل حضور برخی
گروههای غیرمجاز برای جمع آوری پســماند
خشک در شهر ،میزان پســماند به  37تن در
ماه خرداد سال جاری کاهش یافته بود .دهنوی
بیان داشــت :با توجه به اینکه از ابتدای تیرماه
جمع آوری پسماند خشک در اختیار سازمان
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان قرار گرفت،
با همکاری دادســتانی اصفهان ،نیروی محترم
انتظامی و نیز دادیار شــعبه ویژه بهداشــتی و
زیســت محیطی ،با گروههای غیرمجازی که
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اقدام به جمع آوری پسماند خشک میکردند،
برخورد و برخی کارگاهها پلمب شــد و این کار
با شدت در حال انجام و پیگیری است .در حال
حاضر تنها در برخی مناطق حاشــیهای شهر
هنوز فعالیت این گروهها ادامه دارد .مدیرعامل
سازمان مدیریت پسماند شهرداری
اصفهان افزود :برخی از این گروهها
با راه اندازی کارگاههای زیرزمینی
غیرمجــاز اقــدام به تولیــد برخی
اجناس و مواد از پسماندهای خشک
میکردنــد که این اقدام بهداشــت
شــهروندان را تهدید میکرد .وی
با اشــاره به اینکه در طــرح جدید
جمعآوری پسماند ،شهر اصفهان به
دو ناحیه غربی و شرقی با محوریت
چهارباغ عباسی ،تقسیم شــد ،گفت :از زمان
اجرایی شدن این طرح وزن پسماند جمعآوری
شــده در شــهر از  ۳۷تن به تدریج به  75تن
افزایش یافته اســت .دهنوی با بیان اینکه در
راستای اجرای این طرح ،ایستگاههای بازیافت
نیز در اختیار ســازمان مدیریت پســماند قرار
گرفت ،تصریح کرد :پیش از این مردم در ازای
تحویل بازیافت نمک دریافت میکردند؛ اما در
طرح جدید ،هم نرخ مواد بازیافتی افزایش یافته
و نیز در ازای تحویل ،مردم هدایای غیر نقدی
دریافت کرده و یا اصفهان کارت خود را شــارژ
میکنند.

سبز ،آتش نشانی و اخالق شــهروندی مثل رعایت قوانین ،کنترل
خشــم ،احترام به دیگران و . ...گفتنی اســت؛  22کارگاه با مربیان
مربوط با روشهــای مختلف و خــاق مانند قصه گویــی ،نقالی،
عروسک گردانی ،ساخت کاردستی و بازی مفاهیم مدنظر را آموزش
میدهند و کودکان بعداز آموزش درکارگاه ها از طرف اداره توسعه
شــهروندی کتاب و ســی دی آموزشــی هدیه میگیرند که حدود
 20هزار کتاب و بستههای آموزشــی تا کنون به کودکان اهدا شده
است.

امیر سرتیپ دوم خلبان
«عباس توانگریان» به
همرزمان شهیدش پیوست
ســرتیپ دوم خلبــان عبــاس توانگریان از
همرزمان شهیدان ستاری ،بابایی و دوران روز
یکشنبه دار فانی را وداع گفت و آیین تشییع
پیکر آن مرحوم صبح دیروز در اصفهان برگزار
شد.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان خبر داد:

افتتاح  ۳۷۸پروژه عمرانی در هفته دولت

معاون عمران شهری شــهردار اصفهان گفت:
 ۳۷۸پروژه به ارزش بیش از  ۱۸۵میلیارد تومان
شامل خیابانســازی ،پیاده روســازی ،مراکز
ورزشی و فرهنگی ،مناسب سازی ،عملیاتهای
اســتفاده از پســاب و  ...در هفته دولت افتتاح
میشــود .ایرج مظفر اظهار کرد :از
جمله پروژ ههای آمــاده افتتاح در
هفته دولت  ۳۰پروژه اماکن ورزشی
و تفریحی با اعتباری افزون بر ۱۷۳
میلیارد ریال است .وی با بیان اینکه
 ۷۶پروژه پارک و فضای سبز با اعتبار
 ۲۱۹میلیارد و  ۸۸۰میلیون ریال در
هفته دولت مــورد بهره برداری قرار
میگیرد ،ادامه داد ۸۸ :پروژه پیاده
روســازی با اعتباری افزون بر ۲۸۸
میلیارد و  ۶۷۶میلیون ریال ۶۴ ،پروژه تاسیسات
زیربنایی و آبرســانی با اعتبار  ۵۶۳میلیارد و
 ۳۲۰میلیون ریال ۵۴ ،پروژه احداث خیابان با
اعتبار  ۴۹۶میلیارد و  ۹۳۰میلیون ریال از دیگر
پروژههای هفته دولت به شمار میرود.
معــاون عمــران شــهری شــهردار اصفهان
خاطرنشــان کرد ۲۷ :پروژه مرکــز فرهنگی
با اعتبــار  ۸۷میلیارد و  ۸۴۰میلیــون ریال و
 ۳۹پروژه مناسبســازی معابر جهت معلوالن
با اعتبــار  ۲۸میلیــارد و  ۵۱۷میلیون ریال به
مناســبت هفته دولت مورد بهرهبرداری قرار
میگیرد .وی ادامه داد :از ابتدای سالجاری تا
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پایان تیرماه ،تعداد  ۷۱قرارداد به مبلغ ۱۷۰۴
میلیارد ریال منعقد شده که این رقم در مقایسه
با مدت مشابه سال گذشته به تعداد  ۴۱قرارداد
و مبلغ  ۴۷۲میلیــارد ریال  ۷۳درصد در تعداد
و  ۲۶۱درصد در مبلغ قراردادهای منعقد شده

رشد داشــته اســت .مظفر افزود :افزایش این
تعداد قرارداد در بازه زمانی چهار ماهه به نوعی
رکورد جدیدی در انعقــاد قراردادهای عمرانی
در شهرداری اصفهان محسوب میشود .معاون
عمران شهری شــهردار اصفهان با بیان اینکه
کل بودجه خالص عمرانی در ســالجاری در
مقایسه با بودجه سال گذشته رشد حدود ۶۰
درصدی را نشــان میدهد ،گفــت :همواره به
واحدهای عمرانی مناطق  ۱۵گانه شــهرداری
اصفهان تاکید بر اولویتبندی ،نیاز ســنجی،
تعریف و اجرای پروژههای شاخص ،در مناطق
کردهایم.

zayanderoud8108@gmail.com
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مرحــوم امیر ســرتیپ دوم جانبــاز خلبان
اکبر توانگریان ،ســالیان زیــادی را در کنار
همرزمان شــهیدش ،پیروزیهای بینظیری
را در دوران هشت ســال دفاع مقدس رقم زد
و نام و یــادش برای همیشــه تاریخ در کتاب
افتخارات نظــام مقدس جمهوری اســامی
ایران ثبت و ضبط شده اســت .افزون بر این،
ایشان عالوه بر آموزش دهها خلبان شایسته،
در عرصه ورزش نیز منشأ خدمات بیشماری
بود کــه از آن جملــه میتوان به تاســیس
زورخانههایی در پایگاههای اصفهان و چابهار
اشــاره کرد .گفتنی اســت؛ مرحوم سرتیپ
دوم جانباز خلبان توانگریان در ســال 1348
در ارتش اســتخدام شــد و عالقه ویژهای به
ورزش زورخانهای داشــت .او خلبان  F4بود
و در عملیا تهای مهمــی در کنار همرزمان
شــهیدش همچون دوران ،بابایی ،ستاری و...
حضور فعال داشت .بارها تا مرز شهادت پیش
رفت؛ اما با جانبازی راه شهیدان را ادامه داد.
حضور در نبرد تانکها در هشــت سال دفاع
مقدس و منهدم کردن  50تانک دشــمن در
این نبــرد ،از جمله رشــادتهای آن مرحوم
بود .جانشینی منطقه هوایی اصفهان آخرین
مسئولیت مرحوم سرتیپ دوم خلبان عباس
توانگریان به شمار می رود.

امام جواد علیه السالم:
چنانچه افراد جاهل ساكت باشند ،مردم دچار
اختالفات نمىشوند.

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

رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه33 :

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

آدرس :ابتدای جاده حبیبآباد -روبهروی شهرک امام حسین (ع)
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زندگی عجیب یک عنکبوت در گوش یک زن

افتتاح بزرگترین مسجد اروپا در چچن

یــک زن آمریکایی که از گوش درد به پزشــک مراجعه کــرده بود و فکر
میکرد پس از شنا آب در گوشش جمع شــده است با عنکبوتی در گوش
خود مواجه شد .این زن که «سوزی تورس» نام دارد و اهل کانزاس سیتی
است ،اظهار داشت :پزشک پس از معاینه گوش او به صراحت گفت که تصور
میکند سوزی یک حشره در گوشش دارد؛ اما دقیقا اشاره نکرد که چه نوع
حشرهای .سوزی با وجود هراس شدید راضی شد گوشش معاینه و حشره
ناشناس از گوشش خارج شود .بعد از معاینههای بعدی مشخص شد او یک
عنکبوت در گوشش دارد.

در شهر شالی چچن مراسم گشایش مسجدی از سنگ مرمر سفید که به نام
رمضان قدیروف رهبر چچن نامگذاری شده است ،افتتاح شد.
این مســجد ظرفیت  30هزار نمازگزار را دارد و بــا محوطههای پیرامون
آن میتوانــد پذیرای تا  70هزار نفر باشــد ضمن اینکــه دیوارهای آن با
مرمر ســفید تزیین شــده و در حاشــیههای آن از طال اســتفاده شده
است .مســجد جامع شــالی در روز تولد احمد قدیروف ،رییس جمهور
فقید چچــن و پدر رمضان قدیــروف رییس جمهور کنونــی این منطقه
گشایش یافت.

سرگذشت عجیب خرس عروسکی
یک خانواده کانادایی که به شهر دیگری رفته بودند ،بدون یکی از اعضای مهم
خانواده ،یعنی خرس عروســکی پسرشان برگشــتند« .دانکن» ،پسر  7ساله
خانواده ،این خرس را خیلی دوست داشت چون صدای مادر فوت شدهاش روی
آن ضبط شده بود .نامادری دانکن قضیه را در یک وبسایت محلی اعالم کرد و از
ساکنان شهر خواست که اگر خرس را پیدا کردند به آنها اطالع بدهند« .هیدی
اریکسون» هنگام بردن پسرش به پارک ،در کمال ناباوری کولهای را که خرس در
آن بود ،پیدا کرد و این خرس ارزشمند را سالم و سرحال به صاحبش برگرداند.

عکس روز
دوخط کتاب

یــاد بگیریــد نمیتوانیــد
محبوب همگان باشید
بایــد یــاد بگیریــد نمیتوانیــد
محبوب همگان باشــید .شــما
میتوانیــد بهتریــن آلــوی دنیا
باشــید ،رســیده ،آبدار ،شیرین
و خوشــمزه .اما یادتان باشــد،
هستندآم هایی که آلو دوست
ندارنــد .باید بفهمیــد که اگر
مرغوبتریــن آلو هســتید؛ اما
دوست شما آلو دوســت ندارد،

حاال میتوانید انتخاب کنید که
مــوز بشــوید؛اما بایــد متوجه
باشید که اگر تصمیم بگیرید
موز بشــوید ،همیشه یک موز
درجــه دوم خواهیــد بــود ،در
حالی کــه میتوانســتید برای
همیشه بهترین آلوی دنیا باقی
بمانید...

«زندگی ،عشق
و دیگر هیچ »
لئو بوسکالیا

اینستاگردی

طبیعت بکر آبشار
شیرآباد گرگان
مجموعه آبشار شیرآباد
شامل  ۷آبشار کوچک و
بزرگ به شکل پلکانی و
غار شیرآباداست .این
آبشار در فاصله حدود
 ۵۵کیلومتری از گرگان
قرار گرفته که بلندترین
آبشــار این مجموعه
حدود  ۲۵متــر ارتفاع
دارد.

وبگردی

اولین فیلم سینمایی که «شهره لرستانی» بازی کرد
شهره لرســتانی با انتشــار این عکس
نوشت :اولین فیلم ســینمایی که بازی
کردم( .نیاز)...آن روزها در هر نقشــی،
شیوه استانیسالوسکی را کار میکردم
و تجربه آن  -اگر جادویی را در شــرایط
تجربه نشده زندگی ،میآزمودم#شهره-
لرستانی#ودود لرستانی#نیاز#سینما
#استانیسالوسکی

وقتی «هادی حجازی فر» بر درختی تکیه کرده!
هــادی حجازی فــر با
انتشار این عکس نوشت:
کدام َدلو فــرو رفت و پر
بُرون نامدِ /ز چاه یوسف
جان را چرا فغان باشد
 #مولوی  #شــمس _
تبریــزی #آتابــای #
خوی

«شهرزاد کمالزاده» در یکی از روستاهای سیستان و بلوچستان

شهرزاد کمالزاده با انتشار این عکس نوشــت :همراه با تیم جمعیت هالل احمر در طرح
ملی نذر آب که برای هموطنان روستاهای کم برخوردار استان سیستان و بلوچستان اجرا
میشود .کاروان سالمت هالل احمر با پزشکان و دندانپزشــکان و پیراپزشکان داوطلب
از تهران به روستاهای شهرســتان خاش آمدهاند و با ارائه خدمات رایگان به روستاییان
این مناطق به ارتقای سالمت جسمانی و بهداشــتی این عزیزان میپردازند .در کنار این
خدمات ،بالغ بر  ۶۰تانکر آب که توســط خیرین هالل احمر تهیه شده بود در روستاهای
مذکور نصب شد.

نقاش معروف کاشانی که افسانه شد!
 170تابلو ،اثرهایــی بی نظیر از محمد غفاری اســت کــه در مدت
حضورش در دربار ایرانی بر جای گذاشت .محمد غفاری متولد 1224
خورشیدی در شهر کاشان اســت .او در نوجوانی به همراه برادر بزرگ
خود به تهران سفر کرد و در مدرسه دارالفنون مشغول به تحصیل شد.
اما چرا پیکر او سر از نیشابور درآورده اســت؟ محمدغفاری که بعد از
کشیدن تابلوی تاالر آینه توسط ناصرالدین شاه به عنوان کمال الملک
شناخته شد ،در مدرسه دارالفنون در رشته نقاشی ادامه تحصیل داد تا
اینکه در سال سوم توسط شخص ناصرالدین شاه پس از دیدن تابلویی
که او از چهره اعتضاد السلطنه کشیده بود ،کشف شد و دستور داد تا او را
به عنوان نقاش دربار استخدام کنند .کمالالملک چند سال در اروپا نزد
نقاشان معروف آن زمان به تحصیل پرداخت و در موزههای مختلف به تحقیق آثار نقاشان برجسته اروپا همت گماشت .پس از بازگشت
به ایران ،مدرسه صنایع مستظرفه را تاسیس و مدیریت آن را عهدهدار شد .او در سال  ۱۳۰۷به حسینآباد نیشابور سفر کرد و سالهای
آخر عمر خود را در این روستا گذراند و سرانجام در سال  ۱۳۱۹در سن  ۹۵سالگی درگذشــت .آرامگاه وی در نیشابور در کنار آرامگاه
شیخ عطار نیشابوری قرار دارد که طرح آرامگاه را هوشنگ سیحون در سال  1337طراحی کرد و در سال  1341بنا نهاده شد .فرم بنا و
تزیینات و کاشیکاریها ،شباهت زیادی به آرامگاه شیخ عطار دارد بهطوری که در هنگام ورود و در نگاه اول تصور میکنید که این دو بنا،
عضوی از یک بنا هستند .تزیینات به کار رفته شامل کاشی معرق است که نقوش آن بسیار ماهرانه روی سطح منحنی نما استفاده شده
و به سمت خط تقارن قوسها این نقوش به نسبت کوچک و کوچکتر میشوند .طبق گفته هوشنگ سیحون ،معماری این بنا یادآور و
نمایانگر معماری زادگاه کمالالملک یعنی کاشان است.

خبر

کتاب

یادداشت
چگونه به فردی خالق تبدیل شویم؟
مریم گل محمدی
یکی از بهترین راهها برای رشــد خالقیت ،خبره شدن در یک
حوزه است .با داشتن درک عمیق از موضوع ،قادر خواهید بود
که به تفکر درباره راهحلهای ابتکاری و نوآورانه برای مسائل
بپردازید .خالقیت به معنی یافتن راههــای جدید برای حل
مشکالت و نزدیک شدن به شرایط اســت .خالقیت ،مهارتی
نیســت که فقط منحصر بــه هنرمندان ،موســیقیدانان یا
نویسندگان باشد .بلکه مهارت ســودمندی است که در همه
مردم میتواند وجود داشته باشد.
توصیههایی برای پرورش خالقیت
 نسبت به رشــد خالقیت متعهد باشــید .نخستین گام ایناســت که خود را بهطور کامل وقف رشد و توسعه تواناییهای
خود کنید.
 از تالش دســت برندارید .هدفگــذاری کنید ،روی کمکدیگران حساب باز کنید و برای رشد مهارتهای خود ،زمانی
را در هر روز کنار بگذارید.
 خبره شوید .یکی از بهترین راهها برای رشد خالقیت ،خبرهشدن در یک حوزه است .با داشــتن درک عمیق از موضوع،
بهتر قادر خواهید بود که به تفکر درباره راهحلهای ابتکاری و
نوآورانه برای مسائل بپردازید.
 برای کنجکاوی خود ارزش قائل شوید .یکی از موانع متداولبر ســر راه خالقیت ،کماهمیــت دادن به کنجکاوی اســت.
هنگامیکه کنجکاوی شما نسبت به چیزی برانگیخته میشود
بهجای آنکه خود را سرزنش یا توبیخ کنید ،به تحسین خود
بپردازید و به خود پاداش دهید .برای خــود این فرصت را به
وجود آورید که به کشف موضوعات تازه بپردازید.
 باور کنید که خالقیت بهخودیخود با ارزش اســت .رشــدانگیزههای درونی بســیار اهمیت دارد .این بــاور را در خود
تقویت کنید که خالقیت ،ارزشمند است حتی اگر به دستاورد
خاصی منجر نشود.
 خطرپذیر باشــید .برای تقویت مهارتهــای خالقانه خود،باید آماده خطرپذیری باشــید .ممکن است تالشهای شما
همیشــه به موفقیت بینجامد؛ اما مطمئن باشید که تقویت
استعدادهای خالقانه و دستیابی به مهارتهای تازه در آینده
به دردتان خواهد خورد.
 به خود اعتماد داشــته باشــید .بیاعتمادی به تواناییهایخود ،مانع خالقیت می شــود .به همین دلیل ،تقویت حس
اعتمادبهنفس اهمیت زیادی دارد .پیشرفتهایی که به دست
آوردهاید را ثبت کنید ،از تالشهای خود خشــنود باشــید و
همیشه درصدد یافتن راهی برای تحسین خالقیت خود باشید.
 زمان الزم را برای خالقیت در نظــر بگیرید .اگر زمان الزم وکافی را برای رشد استعدادهای خالقانه خود اختصاص ندهید،
در این کار موفق نخواهید شد .در هر هفته زمانی را برای تمرکز
روی یک نوع پروژه خالقانه کنار بگذارید.
 نگرشهای منفی را کنار بگذارید .نگــرش مثبت میتواندتوانایی شما در تفکر خالقانه را افزایش دهد .بدین خاطر ،روی
حذف و کنار گذاشتن افکار منفی یا خودانتقادی که میتواند
مانع رشد مهارتهای خالقانه شما شود ،تمرکز کنید.
 بر ترس خود از شکســت غلبه کنید .ترس از اشتباه کردنیا شکســت خوردن از پیشــرفت شــما جلوگیری میکند.
هرگاه چنین افکار و احساسی سراغتان آمد ،به خودتان یادآور
شوید که اشتباهات ،خود بخشــی از فرآیند است .باوجودی
که گاهی اوقات ممکن اســت با موانعی در مســیر خالقیت
خود روبه رو شــوید؛ امــادر نهایت به اهداف خــود خواهید
رسید.

دیدگاه

چتری با پروانههای سفید

مسابقه استعدادیابی تازه از شبکه سه

کتاب «چتری با پروانههای ســفید» ،از کتابهای کودک و
نوجوان انتشارات فاطمی (کتاب طوطی) در بخش تصویرگری
و طراحی گرافیک کتاب مصور ،در ســومین دو ساالنه نشان
شــیرازه (هنر طراحی کتاب) ،به عنوان اثر شایســته تقدیر
شناخته شد .این کتاب به قلم فرهاد حسن زاده و تصویرگری
غزاله بیگدلو ،اسفند  ۱۳۹۶توسط انتشارات فاطمی روانه بازار
شد .کتاب ،ماجرای چهار کودک در ساعتهای پایانی سال را
روایت میکند ،روایتی که بــا تصویرگریهای زیبا به خوبی از
عهده توصیف حال و هوای شهر در ساعات قبل از تحویل سال
برآمده اســت« .اردالن» پســربچهای که در آرایشگاه منتظر
نوبتش است؛ اما دلشوره نرسیدن به خانه پیش از تحویل سال
را دارد ،آتوسا دختربچهای که پشــت در منزل خیاط مانده تا
لباسش را بگیرد اما زنگ خراب اســت و … و در نهایت مریم
و علی خواهر و برادر گل فروشــی که نخستین گره داستان با
دســتان آنها باز میشــود و به به ترتیب گرههای دیگر نیز باز
میشوند .قبال هم غزاله بیگدلو برای تصویرگری کتاب «چتری
با پروانههای ســفید» در لیســت نامزدهــای نهایی دریافت
جایزه دوساالنه تصویرگری براتیســاوا ( )۲۰۱۹قرار گرفته
بود.

مسابقه تلویزیونی «میدون» به تهیه کنندگی سیدمحمدحسین
هاشمی گلپایگانی به زودی روی آنتن شــبکه سه سیما میرود.
«میدون» یک رقابت تلویزیونی اســتعدادیابی شغلی است که با
هدف مشاوره و حمایت از کسب و کارهای برتر نوپا ،طراحی شده و
با حضور  ۴داور متخصص و فعال در حوزه کسب و کار نوین پخش
خود را آغاز خواهد کرد .فصل نخســت «میدون» در  ۲۶قسمت و
به صورت  ۲روز در هفته روانه آنتن خواهد شد .مینا مهرنوش عضو
هیئت علمی دانشگاه تهران ،مدیرعامل چندین شتاب دهنده و مرکز
استعدادیابی و خالقیت کسب و کار ،علیرضا یونچی عضو مجمع عالی
واردات ،پرویز کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم ،فناوری و اقتصاد
دانشبنیان و امیرحسین اسدی ،مدیرعامل چندین شتاب دهنده
و استارت آپ ،تیم داوری نخستین دوره از مسابقه بزرگ تلویزیونی
«میدون» را تشکیل میدهند .در این برنامه که اکنون پیش تولید
خود را سپری کرده است ۳ ،شرکت کننده راه یافته به هر قسمت به
ارائه طرح خود میپردازند و کارآفرین برتر هر شب با نظر داوران و
جمعی از دانشجویان نخبه ایرانی انتخاب خواهد شد .در انتهای هر
هفته با رای مخاطبان« ،کارآفرین برگزیده» از میان نفرات برتر هر
قسمت انتخاب شده و تا سقف یک میلیارد تومان وام برای تبدیل
طرح منتخب به کار صنعتی به برگزیده اختصاص داده میشود.

هدف دشمن ریشهکن کردن هویت
ایرانی اسالمی است
حجتاالسالم والمسلمین محمد قمی ،رییس سازمان تبلیغات
اسالمی در اختتامیه نخســتین دوره ادبی شــهید سید علی
اندرزگو که در تاالر ســوره حوزه هنری انقالب اسالمی برگزار
شد بابیان اینکه دوران گذشته در حفظ تمامیت ارضی و خاک
دوران سیاهی بود و بحرین ،تکههایی از آرارات و رود هیرمند از
ایران جدا شدند ،اظهار داشت :دشمنان با داعیه نقد و مستندات
تاریخی دروغ را به خورد مردم میدهند و اینجا دیگر ســخن
از تفاوت روایت نیســت بلکه دشــمن حقیقت را طور دیگری
روایت میکند .وی با استناد به فرموده رهبر معظم انقالب که
نویسندگان ،ناشران ،شاعران و همه را باید در خیر بزرگ و این
کار ضروری که شناســاندن آن خباثتی است که با انگیزه دین
زدایی شکل گرفت ،دعوت کنید ،تاکید کرد :دشمنان آمدهاند
هویت ایرانی اسالمی را از ریشه بزنند .رییس سازمان تبلیغات
اسالمی افزود :آنقدر خیر در روایت حقایق بهصورت زالل و سره
وجود دارد که نویسندهها باید نذر کنند این توفیق نصیبشان
شود .روشن کردن حقیقت کربال و عاشورا یا برمال کردن خباثت
یزید و یزیدیان مســاوق با ادبیات طلبگی است و نمیشود از
شهید اندرزگو سخن به میان آورد؛ اما از خباثت پهلویها نگفت.

