شهردار اصفهان:

پروژه نصف جهان مشارکت دولت را میطلبد
شهردار اصفهان در جلسه بررســی روند پیشرفت پروژههای عمرانی شهر اظهار
کرد :پیرو جلسات  ۱۵روز یک بار بررسی روند پیشرفت پروژههای عمرانی ،جلسه

عمرانی در پروژه نصف جهان و جنب کارخانه قند تشــکیل شد و خوشبختانه گزارشهای اعالم

شده مبنی بر پیشرفت مطلوب فعالیتها بود .قدرت ا ...نوروزی افزود :بعضی از مشکالت در مسیر

اجرای پروژه مربوط به آزادسازیها بود که...
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نگرانیها از جابه جایی مرزهای استان اصفهان برای حل مشکل طرح آب رسانی بن-بروجن همچنان ادامه دارد؛

جنجال مرزی

روز بدون دروغ
حتی از نوع مصلحتی؛
امروز می خوایم منافعمون رو
فدای درستی کنیم .هیچگونه
دروغ امروز مجاز نیست!

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت
آب منطقهای استان:

نیمه دوم آبانماه آب برای
کشت پاییزه تخصیص مییابد

3

3

همزمان با آغاز ماه محرم پخش میشود؛

مستند روایت زندگی
پیرغالمان در شبکه اصفهان

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

7

هفته دوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال؛

طالیی پوشان نصف جهان
به دنبال کسب اولین
پیروزی خانگی

نمایش پیک نیک در میدان جنگ
سالن سعدی حوزه هنری
 21مرداد الی  8شهریور

در راستای مقابله با آالیندگیها ؛

فضاهای سبز عمودی در اصفهان گسترش مییابد

ایده اصلی
کارگردان:آزیتا موگویی
پردیس ساحل /پردیس چهارباغ
سینما سیتی سنتر

6

7

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در اصفهان مطرح کرد:

ثبت نام آزمون فراگیر نهادهای اجرایی کشور هفته آینده آغاز میشود

جدول شماره  :9جدول مشخصات لیست کلنگ زنی در هفته دولت 1398

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

پایگاه اورژانس و فوریت های 115شادروان

4

چهار واحد مسکن متخصصین اردل

اردل

اردل

مرکزی

1398

1400

10.000

0

5

هشت واحد مسکن متخصصین لردگان

لردگان

لردگان

مرکزی

1398

1400

22.500

0

92.500

0

3

مهدی رئیسی دهکردی ( ،میدان قمر بنی هاشم)

استانی

محلی

شهرکرد

شهرکرد

مرکزی

1398

1400

10.000

0

مالیاتی

2

مرکز جامع سالمت شبانه روزی گندمان

بروجن

گندمان

تسهیالتی

1398

1400

20.000

0

20

بهداشتی

1

پایگاه سالمت بروم پهنه شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد

مرکزی

سایر

1398

1400

30.000

0

20

بهداشتی

آماده کلنگ زنی

شهرستان

شهر /روستا

بخش

شروع

خاتمه

اعتبار مورد نیاز
(میلیون ریال)

شخصی

دستگاه
اجرایی
استان

نوع کاربری

محل اجرا

نام پروژه

سال

محل تامین اعتبارات به میلیون ریال

اشتغال
زایی
نفر

0

0

0

0

0

0

5

درمانی

0

درمانی

0

درمانی

معاون سرمایه انسانی ســازمان اداری و استخدامی کشــور گفت :با توجه به
تامین اعتبار برای بیــش از  ۲۸هزار اســتخدام جدید ،از اوایــل هفته آینده
ثبت نــام هفتمین آزمــون اســتخدامی نهادهای دولتی شــروع میشــود.
ســیدصدرالدین صدری نوشآبادی در نشســت خبری به مناسبت بیست و
دومین جشنواره شــهید رجایی استان درســالن اجتماعات سازمان مدیریت
و برنامه ریــزی اصفهان اظهار داشــت :در این آزمون  ۱۸هــزار نیروی جدید
جذب آموزش و پرورش و  ۱۰هزار نفر جذب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی و بقیه جذب دیگر دســتگاههای دولتی متقاضی میشوند .وی یادآور
شد :از  ۱۸هزار مجوز اســتخدامی آموزش و پرورش در این آزمون چهار هزار
مجوز مربوط به دورههای قبل بود که تاکنون جذب نشد و  ۱۲هزار مجوز جدید
است و  ۲هزار مجوز فقط برای استان سیستان و بلوچستان خواهد بود .معاون
سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به برگزاری دو نوبت
آزمونهای مشترک فراگیر دســتگاههای اجرایی در هر سال گفت :در رابطه با
جذب نخبگان قانون خاصی وجود ندارد؛ اما شرکت همه افراد متقاضی در این
آزمون مشترک الزامی است .صدری نوش آبادی بیان داشت :ادارههای دولتی
تا درصد مشخصی میتوانند افراد را در قالب قرارداد کار معین برای مدت یک
سال به کار گیرند و در زمان حاضر هیچ قانونی وجود ندارد که بتوان این افراد
را تبدیل وضعیت کرد .وی با اشاره به برگزاری هر ساله جشنواره شهید رجایی

گفت :به منظور شناسایی و تقدیر از تالشــگران عرصه خدمت به نظام مقدس
جمهوری اســامی و ملت بزرگوار ایران و نهادینهکردن فرهنگ ارتقا و بهبود
عملکرد دستگاههای اجرایی در سطوح مختلف ،در خصوص ارزیابی عملکرد،
بخشنامه جشنواره شهیدرجایی ســاالنه ابالغ و این جشنواره در سطح ملی،
دستگاهی و استانی برگزار میشود.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با استناد به آییننامه
اجرایی مواد  ۸۱و  ۸۲قانون مدیریت خدمات کشــوری و دســتورالعملهای
اجرایی مربوطه ،نهادینه کــردن فرهنگ ارتقا و بهبود عملکرد دســتگاههای
اجرایی را از اهداف اصلی این جشنواره برشمرد.
وی تصریح کرد :در جشنواره شهید رجایی امسال دستگاههای برتر با انتخاب
حداکثر سه دســتگاه از بین وزارتخانهها و سازمانهای مستقل زیر نظر رییس
جمهور که باالترین امتیاز یا بیشــترین میزان رشــد امتیاز را نســبت به سال
گذشته در مجموع شــاخصهای عمومی و اختصاصی کســب کنند ،صورت
میگیرد.وی اضافه کرد :عالوه بر این ســه نهاد ،انتخاب  ۲دستگاه که باالترین
امتیاز یا بیشترین میزان رشــد امتیاز را نسبت به سال گذشته در شاخصهای
عمومی کســب کنند و انتخاب دو دســتگاه که باالترین امتیاز یا میزان رشد
امتیاز را نســبت به ســال گذشــته در شــاخصهای اختصاصی کسب کنند
انجام میشود.

45

عکس خبر

3

پایگاه سالمت شهری نقنه

بروجن

نقنه

1395

4

پایگاه سالمت شهری چلیچه

فارسان

چلیچه

1395

5

ستاد شبکه و  4واحد خانه پزشک
شلمزار

کیار

شلمزار

6

پایگاه اورژانس و فوریت های 115
هفشجان

شهرکرد

هفشجان

مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مرکزی

محلی

2

مرکز جامع خدمات سالمت امام
سجاد(ع) بروجن

بروجن

بروجن

استان

استانی

1

مرکز جامع سالمت شهری هفشجان

شهرکرد

شهرکرد

اجرایی

شروع

خاتمه

1395

1398

30.000

1395

1398

19.500

1398

2.993

0

1398

4.500

0

مالیاتی

شهرستان

شهر /روستا

بخش

(میلیون ریال)

تسهیالتی

نام پروژه
قابل افتتاح و بهره برداری

نفر

0

25

بهداشتی

0

40

بهداشتی

20

بهداشتی

20

بهداشتی

1395

1398

31.457

1395

1398

22.500

0
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پایگاه اورژانس و فوریت های 115
شادروان محمد رئیسی دهکردی
(میرآباد غربی)

شهرکرد

شهرکرد

مرکزی

1396

1398

3.000

0

8

پایگاه سالمت غیر ضمیمه  2مرکز
شماره  4منظریه شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد

مرکزی

1395

1398

2.645

0

9

مسکن متخصصین لردگان

لردگان

لردگان

مرکزی

1397

1398

1.952

0

10

مرکز جامع سالمت شهری صمصامی

کوهرنگ

صمصامی

1395

1398

12.000

130.547

0

0

0

0

0

زایی

سایر

محل اجرا

شخصی

دستگاه

سال

اعتبارات هزینه شده

محل تامین اعتبارات به میلیون ریال

اشتغال

نوع کاربری

جدول شماره  :10جدول مشخصات لیست پروژه های قابل افتتاح ،بهره برداری در هفته دولت 1398

50

بهداشتی

10

درمانی

10

درمانی

20

بهداشتی

0

درمانی

0

25

بهداشتی

0

220

بازدید حجاج از موزه مکه
در سال  ۱۳۷۹در مکه موزهای با نام «معرض عماره الحرمین الشریفین» و با مساحت  ۱۲۰۰متر مربع تاسیس شد .این موزه در منطقه ام الجواد و سر
راه قدیم مکه به جده واقع است .موزه حرمین شریفین ،حاوی بخشی از نمادها و آثار تاریخی است که در بازسازی ها و یا توسعه حرمین شریفین ،از این
اماکن خارج کردهاند و مجموعه آنها در هفت بخش به نمایش گذاشته شده است .آثار تاریخی موجود در این موزه در هفت سالن ورودی ،مسجدالحرام،
کعبه مشرفه ،تصاویر ،نسخههای خطی ،مسجدالنبی و زمزم در معرض دید زائران بیتا ...الحرام قرار گرفته است.

2

عکس روز

بستنی ،البه الی مذاکرات
دیپلماتیک

پیشنهاد سردبیر:

به ترامپ اطمینان نداریم
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والدیمر پوتیــن ،رییس جمهور روســیه در
نمایشــگاه هوایی ماکس ،در اقدامی ناگهانی
برای اردوغان بستنی خرید.

سخنگوی دولت:

به ترامپ اطمینان نداریم
سخنگوی دولت با اشاره به شایعه استعفای رییس سازمان هالل
احمر تصریح کرد :هیچ اســتعفایی در این زمینه به دولت داده
نشده و من این شایعه را تکذیب میکنم.
علی ربیعی در پاســخ به ســوالی در مورد امکان پذیرش شروط
ایران از ســوی آمریکا نیز خاطرنشــان کرد :بــه رییس جمهور
آمریکا اطمینان نداریم؛ اما به هیچ عنوان ما دیپلماســی را کنار

کافه سیاست

انتقامی سخت در راه است

رییسجمهور
در مجلس حاضر می شود

مذاکره در هر سطحی
با اذن رهبری انجام میشود
عضو کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت
خارجی مجلس شورای اسالمی اظهار داشت:
اگر در هر ســطحی مذاکرهای آغاز شود حتما
لوازم قانونی و سیاســی آن و قبل از همه اذن
رهبــری و هماهنگیهای ضــروریاش انجام
میشــود .علیرضا رحیمی در توئیتی نوشت:
اســتفاده از همه ابزارهای دیپلماســی برای
مدیریت و پیشرفت کشور ،از اختیارات عادی
رییسجمهوری بــوده و گفتوگوی دو رییس
جمهور هم ،نــه تابو و نه معجزهآفرین اســت.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شــورای اســامی عنوان کرد :اگر در
هر سطحی مذاکرهای آغاز شــود حتما لوازم
قانونی و سیاسی آن و قبل از همه ،اذن رهبری
و هماهنگیهای ضروریاش نیز انجام میشود.

«آبه» و روحانی اواخر سپتامبر
در نیویورک دیدار میکنند
یک رسانه ژاپنی گزارش کرد که نخستوزیر
این کشــور با رییسجمهور ایــران اواخر ماه
سپتامبر ســال جاری میالدی در نیویورک
با یکدیگر دیــدار و گفتوگــو خواهند کرد.
این خبرگزاری اضافه کرد« :تارو کونو» وزیر
خارجه ژاپن در دیدار با «محمد جواد ظریف»
وزیــر خارجه ایــران در یوکوهامــا از تهران
خواســت به توافق هســتهای  2015متعهد
باشد .کونو ،بعد از دیدار با همتای ایرانی خود
با اشاره به روابط دوســتانه تهران و توکیو به
خبرنگاران گفــت« :ما توافــق کردیم که به
منظور کاهش تنشها بین ایــران و آمریکا،
ایران و ژاپــن ارتباطات نزدیکــی با یکدیگر
داشته باشند».

رییس مرکز آمار به مجلس
فراخوانده شد
رییس مرکز آمار برای ارائه توضیحات درباره آمار
منتشرشــده در خصوص بیکاری و مبنای این
مرکز برای انتشار آمار در این حوزه به کمیسیون
اصل  90میآید .به دنبال آمار منتشرشده از سوی
مرکز آمار در ارتباط با بیکاری در اســتانهای
مختلف از رییس این مرکز خواســته شده تا با
حضور در جلسه یکشنبه هفته آینده کمیسیون
اصــل  ،90مالکهــا و معیارهای ایــن مرکز
برای انتشــار این قبیل آمارهــا را ارائه کند و
توضیحات الزم را در این زمینه ارائه دهد.

نمیگذاریم و در شرایط برابر دیپلماسی را دنبال میکنیم .از اول
هم شرط ما این بوده است که آمریکا به شرایط اولیه بازگردد ،البته
ما جای ترامپ نیستیم .ربیعی در مورد وزرای پیشنهادی دولت نیز
اظهار کرد :آقای حاجی میرزایی با عنوان وزیر پیشنهادی آموزش
و پرورش کمتر شناخته شده اســت؛ اما از قدیمیهای آموزش و
پرورش بوده و  20ســال در آموزش و پرورش سابقه دارد و چون

علیرضا کریمیان
ماجراجوییها و تجاوزات اخیر اســراییل به جنوب
لبنان،سوریه و غزه دور تازهای از تنشها میان حزب
ا ...و صهیونیســتها را به راه انداخته است .اسراییل
از بیم اقدامات تالفی جویانه حزب ا ...به تمام مراکز
و نهادهای وابسته خود در سراســر دنیا آماده باش
داده اســت .این وضعیت در حالی اســت که سید
حسن نصرا ...اعالم کرده فعال عجلهای برای اقدامات
تالفیجویانه ندارد ،هر چند که پاسخ به اقدامات اخیر
صهیونیستها گسترده و شدید خواهد بود.
اســراییل در روزهای اخیر با تهاجمات پهپادی به
لبنان و سوریه ،سلســله انفجارهایی را طرح ریزی
کرد .گفته میشود این پهپادها بمب گذاری شده و به
قصد ترور وارد لبنان شده بودند .یکی از این پهپادها
توانست خسارتهایی به ساختمان رسانهای حزب ا...
در جنوب بیروت وارد کند .از سوی دیگر در روزهای
آغازین هفتــه جاری حمله رژیم صهیونیســتی به
یک پایگاه گروههــای مقاومت در شــمال نوار غزه
خسارتهایی را بر جا گذاشت.
تحلیلگران مســائل منطقه معتقدند که همزمانی
تجاوز پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب بیروت و
حمله راکتی بمب افکن های این رژیم به پایگاه المزه
دمشق و سپس حمله به یک پایگاه گروههای مقاومت
در شمال غزه به منظور قدرت نمایی اسراییل انجام

شده است؛ اقدامی به تالفی مانورهای سیاسی ظریف
در اروپا و مطرح شدن طرح آشتی ایران و آمریکاست،
در واقع بنیامین نتانیاهو از کاهش تنشها در منطقه
هراس دارد و میکوشد با به راه انداختن درگیری در
منطقه و تحریک ایران برای ورود به درگیری ،اثرات
مذاکرات مثبتی که در روزهــای اخیر میان ایران و
اروپا انجام شــده را خنثی کند .برپایی دورهای دیگر
از خشونتها در لبنان و فلسطین میتواند بار دیگر
زمینه را برای لفاظی و مظلوم نمایی اســراییل علیه

ایران فراهم کنــد .در مقابل ایــن اقدامات مقامات
لبنان ازجمله رییــس جمهور این کشــور هم این
دست از تجاوزات را نقض آشــکار قطعنامه ۱۷۰۱
شورای امنیت ســازمان ملل متحد دانست اقدامی
که نشــان میدهد رژیم تل آویو با نیات تجاوزکارانه
خود به دنبال تهدید امنیت و صلح در منطقه است.
در حالی که به نظر میرسد اســراییل در تجاوزات
خود زیادهروی کرده ترس از تالفی ،صهیونیستها
را دچار هراس کرده است .اسراییل ،تدابیر حفاظت

از ســفارتخانههای خود در سرتاسر جهان را شدت
بخشــیده و به مقامات ارشــد خود ابــاغ کرده که
در انتظار پاســخ احتمالی حزب ا ...به حادثه بیروت
باشــند .این منبع به روزنامه «ایندیپندنت» عربی
گفت :اســراییل به ســفارتخانهها ،کنسولگریها و
نمایندگیهای خود در سرتاسر جهان سفارش کرده
تا احتیاط بیشتری کنند و از سفرا و نمایندگان ارشد
خود خواسته است طی روزهای آتی در خانههایشان
بمانند و زیاد تردد نداشته باشند .این منبع همچنین
به تقویت حفاظت از کنیســهها ،مدارس و نهادهای
یهودی در تعدادی از کشورها اشاره کرد؛ اما از آوردن
نام آن امتناع ورزید .اســراییل همچنین به مقامات
خود دســتور داد در این مدت به ترکیه سفر نکنند
زیرا پیش بینی میشــود حماس علیه آنها عملیات
احتمالی انجام دهد زیرا برخــی رهبران حماس در
ترکیه هســتند .هر چند سید حســن نصرا ...اعالم
کرده عجلهای برای تالفی اقدامات اسراییل ندارد؛ اما
نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی بیش از هر کسی
با روحیات وی آشنا هستند و میدانند که وی در عمل
به وعدههای خود تعلل نمیکنــد و اگر حرفی بزند
بهآن عمل خواهد کرد .بــا توجه به رخدادهای اخیر
باال گرفتن تنشها میان اسراییل و حزب ا...محتمل
خواهد بود؛ رویارویی که بدون شــک برای اسراییل
بســیار هراس آور و یادآور شکستهای مفتضاحانه
این کشور از حزب ا ...لبنان است.

کیهان ،از دفتر رییس جمهور تقدیر کرد

آیت ا...مصباح یزدی :چرا تالش نمیکنیم مثل سوئیس باشیم؟

کیهان نوشت :در پی انعکاس برخی مطالب رسانهای درخصوص پوشش نامناسب و حاشیهساز تعداد معدودی
از حاضران در همایش «ارائه دســتاوردهای دولت تدبیر و امید در توسعه زیرساختهای روستایی» ،روابط
عمومی ریاســت جمهوری با صدور اطالعیهای ،توضیحاتی ارائه کرد .در این اطالعیه آمده است« :انتخاب و
دعوت میهمانان همایش یاد شده ،از سوی نهادهای صنفی و محلی مرتبط با موضوع برنامه انجام شده و دفتر
و نهاد ریاست جمهوری در این مرحله نقشی نداشته است .در عین حال برگزارکنندگان همایش پیش و در
حین اجالس ،به میهمانان همایش ،درخصوص رعایت شئونات اســامی و فرهنگی در حوزه پوشش ،تذکر
داده بودند ».گفتنی است ،واکنش دفتر ریاست جمهوری و پذیرش اینکه در این زمینه خطایی صورت گرفته
و با خاطیان برخورد خواهد شد قابل تقدیر است ،ضمن اینکه با توجه به اهمیت موضوعی همچون حجاب و
ارزشهای اسالمی مسئوالن دفتر ریاست جمهوری و ســایر بخشها در برگزاری مراسمات این چنینی باید
دقت بیشتری داشته باشند.

خبرگزاری حوزه نوشت :آیت ا ...محمد تقی مصباح یزدی در نشست عمومی طالب و فضالی قمی اظهار
داشت :با وجود پیشرفتهای فکری ،روحی و معنوی جامعه بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران ،هنوز در
پاسخ به این سوال ،جواب ساده ،روشن ،قانع کننده و دلپذیر مناسبی ندادهایم؛ همه نام کشور سوئیس
را شنیدهاند که کشوری امن بوده و این سوال وجود دارد که چه اشکال دارد ما هم همانند آنان کشوری
امن برای خود ساخته و پیشرفت علمی داشته و کشوری امن برای پول و سرمایه دیگر کشورها باشیم؟
چرا باید این همه جنگ و نزاع اطراف ما باشد؟ ما چه جوابی برای این سوال داریم؟ آیت ا...مصباح یزدی
تصریح کرد :ما در هیچ زمانی همانند امروز شاهد توسعه عوامل فساد به این راحتی نبودهایم و آثار سوء
آن را نیز در جامعه خود مشاهده میکنیم و در هیچ زمانی برای یک کشور اسالمی این همه دشمن قسم
خورده وجود نداشته است؛ آیا در این شرایط میتوانیم به راحتی به فکر زندگی بوده و سوئیس جدیدی
به وجود آوریم؟

دولت به فرآوردههای
وزارت اطالعات نیاز دارد
معاون اول رییسجمهور گفت :دولت برای اداره کشور
به فرآوردههای اطالعات و تحلیلهای راهبردی وزارت
اطالعات نیازمند است .اســحاق جهانگیری ،افزود:
باید برای رســیدن به امنیت از هیچ اقدامی مضایقه
نکنیم و تامین آن را هدف اصلی خــود برای ارتقای
همه بخشهای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی بدانیم
تا در سایه آن به آزادی و مشارکت خوب آحاد جامعه
دســت یابیم.وی تصریح کرد :امروز تعریف امنیت با
دهههای گذشته تفاوت و تغییرات جدی پیدا کرده و
اکنون احساس امنیت جامعه ،از امنیت مهمتر است و
زیربنای ایجاد این احساس ،دستیابی به اطالعات است.
جهانگیری بیان کرد :به طور قانونی و عقالنی وزارت
اطالعات مســئول جمع آوری و تولید اطالعات برای
ایجاد امنیت هوشــمند است و نقش کلیدی و تعیین
کننده دارد .معاون اول رییــس جمهور گفت :اکنون
گزارشات وزارت اطالعات از پیش بینیها ،تحلیلها
و شناخت راهبردهای فرصتی و تهدیدی از پشتوانه
تحقیقی و متکی بر یافتههای علمی برخوردار است و
به اقدامات تخصصی و حرفهای مشهورند.
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اول لغو تحریم ،بعد عکس

توهین ترامپ و مکرون،
نتیجه دیپلماسی انفعال
دعوت از بخش خصوصی
برای ساخت مسکن

بین الملل

پوتین فعال برنامهای برای سفر به
آمریکا ندارد
سخنگوی کرملین اعالم کرد که مقدمات هریک
از ســفرهای رییسجمهوری روســیه به سایر
کشــورها بادقت برنامهریزی میشــود و پوتین
عادت ندارد که سفری را صرفا برای انجام یک سفر
انجام دهد .پســکوف در یک مصاحبه تلویزیونی
با اعالم این مطلب گفت ،مقدمات هرگونه ســفر
رییس جمهور به سایر کشورها باید با دقت زیاد
فراهمسازی شود و والدیمیر پوتین تنها بهصرف
سفر کردن ،دســت به چنین اقدامی نخواهد زد.
رییس جمهوری آمریکا در جریان نشست سران
گروه  7در فرانســه اعالم کرد که شخصا موافق
بازگشــت روســیه به ترکیب این گروه است و
والدیمیر پوتین را برای شرکت در نشست سران
بعدی که در ایاالت متحده برگزار میکند ،دعوت
خواهد کرد .پســکوف در پاسخ به سوال دیگری
درباره امکان برگزاری نشست سران کشورهای
عضو «گروه نرماندی» نیز یادآور شــد« :رهبران
کشورهای روســیه ،اوکراین ،فرانســه و آلمان
خواستار ازسرگیری مذاکرات در چارچوب گروه
نرماندی در باالترین ســطح هســتند و در حال
حاضر امکان برگزاری نشست ســران این گروه
بسیار فعال شده و این نظریه در پاریس ،برلین،
مسکو و کییف مورد حمایت قرار دارد».

بازگشت «احمد مسعود»
به عرصه سیاسی افغانستان
 ۱۸ســال بعد از ترور احمد شاه مسعود ،فرمانده
محبوب جنبش مقابله با طالبان در افغانســتان
اکنون تنها پسر او درصدد ادامه دادن راه پدرش
است .احمد مسعود در مصاحبهای گفت :من واقعا
دعا میکنم و امیدوارم افغانستان و افغانها هرگز
دوباره خونریزیهای جدید را شاهد نباشد .احمد
مســعود برنامه ریزی کرد تا در تاریخ  ۵سپتامبر
در منطقــه پنجــه شــیر ،زادگاه آب و اجدادی
خانوادهاش واقع در شــمال کابل که نه توســط
شــوروی ونه توســط طالبان فتح نشد جنبش
سیاسی خود را رسما اعالم کند.

معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل:

چهره ها
معاون اول رییسجمهور:

روحانی :آمریــکا برای
مذاکره باید همه تحریم ها را
لغو کند

دبیر هیئت دولت بوده اســت رییس جمهور ،معاون وی و رییس
سازمان برنامه و بودجه هم دست به دست هم میدهند تا موانع
کارش حل شود.
مونسان نیز به عنوان وزیر پیشــنهادی میراث فرهنگی ،کارنامه
قابل قبولی در این زمینه و در جذب گردشگر و رفع موانع تولید
صنایع دستی و گردشگری دارد.

در حالی که دبیرکل حزبا ...لبنان گفته است عجلهای برای پاسخ دادن به تجاوزات صهیونیستها ندارد؛ اما اسراییل به
تمام مراکز خود آماده باش اعالم کرده است

معاون پارلمانی رییسجمهور:

معاون پارلمانی رییسجمهــور گفت :هفته
آینده آقــای روحانی جهــت معرفی وزرای
پیشنهادی آموزش و پرورش و میراث فرهنگی
در صحــن علنــی مجلس حاضر میشــود.
حســینعلی امیری اظهار داشــت :سهشنبه
هفته آینده جلســه رای اعتماد بــه دو وزیر
پیشنهادی آموزش و پرورش و میراث فرهنگی
و گردشــگری در مجلس برگزار میشــود و
رییسجمهور هم در آن جلســه برای معرفی
این دو وزیر حضور پیــدا خواهد کرد .معاون
پارلمانی رییس جمهــور تصریح کرد :هر دو
وزیر پیشنهادی با نمایندگان مجلس جلسات
و گفت وگوهایی داشتهاند و تاکنون استقبال
از آنان بسیار خوب بوده است .وی در پاسخ به
سوالی مبنی بر اینکه چرا رییس جمهور برای
این دو وزارتخانه کاندیــدای خانم را معرفی
نکرد ،گفت :برای رییس جمهور واقعا جنسیت
مطرح نیست بلکه وی با بررسیهایی که انجام
میدهد باید ببیند که چه کســی میتواند در
اجرای برنامههای دولت توفیق داشته باشد و
بنابراین در بررسیهایی که انجام شد ،به این
دو گزینه رسید؛ اما به هیچ وجه بحث جنسیت
مطرح نبود.

پیشخوان

نقویحسینی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:

وزارت خارجه
دستاوردی نداشته است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت:
سفارتخانهها و سفرای ایران عملکرد خوبی در
ایجاد مبادالت اقتصادی ندارند و توجه اصلی
وزارت خارجه معطوف به دیپلماسی سیاسی
است.
سید حسین نقوی حســینی ،درباره عملکرد
معاونت اقتصادی وزارت امــور خارجه ادامه
داد :ما تاکنون گزارشی از فعالیتها و اقدامات
معاونت دیپلماســی اقتصادی وزارت خارجه
دریافت نکردهایــم در حالی که وزارت خارجه
بایــد هر چه ســریعتر گــزارش عملکرد این
معاونت را به ما ارائه کند .سخنگوی کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح
کرد :متاسفانه نقش ســفارتخانهها و سفیران
جمهوری اسالمی در ایجاد و تقویت مبادالت
اقتصادی با سایر کشورها پررنگ نیست و باید
در این عرصه فعالتر عمل کنند.

zayanderoud8108@gmail.com

رییس جمهور:

باید با دنیا حرف بزنیم
و تعامل داشته باشیم
رییس جمهور با بیان اینکه باید با دنیا حرف بزنیم و
تعامل داشته باشیم ،گفت :بدیهی است که بایستی
توجه اصلی به ظرفیتهای داخلی باشد؛چرا که همه
اقتدار ما از داخل کشور نشــأت میگیرد .روحانی
تصریح کرد :بایــد در عرصه سیاســت خارجی از
ظرفیت کشورهای دوست و همسو استفاده کرده و
مشکالت را کاهش دهیم .وی ادامه داد :متاسفانه
بعضا سخنان نامتعادلی مطرح میشود که یا باید از
خارج و یا از داخل کشور چشمپوشی کنیم در حالی
که معتقدیم باید از همه تــوان خود در عرصههای
مختلف اســتفاده کنیم .رییس جمهــوری افزود:
ایران با همه کشــورهای جهان جــز آنهایی که به
دنبال دشمنی هستند ،تعامل و مشارکت دارد.وی
با تاکید بر اینکه تضادی بین استفاده از توان داخلی
با برقراری روابط خارجی وجود ندارد ،اظهار داشت:
جوانان ،نویسندگان و اقشــار مختلف مردم به این
نکته توجه داشته باشند که استفاده از توان داخلی
و تعامل با جهان مکمل هم هســتند و تضادی بین
آنها وجود ندارد.
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واعظی
رییس دفتر ریاستجمهوری:

مالقات برای مالقات
مشکلی را حل نمیکند
رییس دفتر ریاســتجمهوری با بیان اینکه
مالقات برای مالقات مشکلی را حل نمیکند،
تاکید کرد :برای انجام گفتوگو ،آمریکا باید به
میز مذاکره  ۵+۱برگــردد و به توافقات پایبند
باشــد تا مردم و دولت ایــران بتوانند از همه
مزایایی که در برجام اســت ،استفاده کند .اگر
آمریکا به دنبال روش دیگر اســت ،ابتدا باید
اشتباهی که در تحریمها مرتکب شده را اصالح
کند« .ســید محمود واعظی» دربــاره دیدار
احتمالی رؤسای جمهور ایران و آمریکا گفت:
رییسجمهور ،دولت و وزیر امور خارجه ما به
دنبال آن هســتند که از تمامی ابزارها در هر
شرایطی اســتفاده کنند تا تحریمها برداشته
شــود .همواره گفتهایم مالقات برای مالقات
مشکلی را حل نمیکند تا وقتی در این رابطه
اعتماد پیدا نکنیم ،صحبت از مالقات صحیح
نیست.

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

 3هزار داعشی در سوریه
فعال هستند

معــاون نماینده دائم روســیه در ســازمان ملل
تاکید کرد که در حــال حاضر حدود ســه هزار
عضو تکفیریهای داعش و هــواداران این گروه
تروریستی در سوریه فعال هستند .وی در خصوص
فعالیت دیگر گروههای تروریســتی در ســوریه
ادامــه داد« :به عالوه ،تعداد زیــادی از گروههای
تروریستی دیگر نیز در ســوریه فعالیت دارند ،که
قابل توجه ترین آنها ،جبهه النصره اســت» .این
دیپلمات روس تصریح کرد« :بیش از یکهزار و 500
شبهنظامی از مناطق جنگی به اقامتگاههای دائمی
خود بازگشتهاند یا اینکه تحت عنوان آوارگان ،وارد
دیگر پناهگاهها شدهاند».

ادامه تنش بین بروکسل و لندن
بر سر برگزیت
نخســت وزیر انگلیــس در گفت وگو بــا رییس
کمیسیون اروپا بار دیگر تهدید به خروج این کشور از
اتحادیه اروپا بدون توافق کرده است .بوریس جانسون
در گفت وگــوی تلفنی با ژان کلــود یونکر ،رییس
کمیسیون اروپا تاکید کرده است که اگر بروکسل
در موضع خود در قبال مرز ایرلند تغییر اساســی
انجام ندهد ،بریتانیا بدون توافق از این اتحادیه خارج
خواهد شــد .دفتر نخســت وزیر انگلیس با انتشار
بیانیهای اعالم کرد :بوریس جانسون به طور شفاف
گفته است که بریتانیا روز  31اکتبر اتحادیه اروپا را
تحت هر شــرایطی ترک خواهد کرد ،و قطعا لندن
خواستار دستیابی به یک توافق نهایی با بروکسل و
خروج از اتحادیه اروپا با توافق است.
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پیشنهاد سردبیر:

نیمه دوم آبانماه آب برای کشت پاییزه تخصیص مییابد
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نگرانیها از جابه جایی مرزهای استان اصفهان برای حل مشکل طرح آب رسانی بن-بروجن همچنان ادامه دارد؛

کافه اقتصاد

جنجال مرزی

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت
آب منطقهای استان:

نیمه دوم آبانماه آب برای
کشت پاییزه تخصیص مییابد
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای
اســتان اصفهان با بیان اینکه زایندهرود تا پایان
شهریورماه جاری خواهد بود ،گفت :برای کشت
پاییزه کشاورزان ،یک نوبت در نیمه دوم آبانماه
آب تخصیص خواهد شد .حســن ساسانی اظهار
کرد :هم اکنون ورودی به ســد  ۲۸مترمکعب بر
ثانیه و خروجی آن  ۸۵مترمکعب بر ثانیه است و
ذخیره سد زاینده رود به  ۶۵۴میلیون مترمکعب
رسیده است .وی با اشاره به جریان رودخانه زاینده
رود تا پایان شــهریورماه امســال ،تصریح کرد:
براساس تصمیم گیریها توزیع آب کشت تابستانه
برای کشــاورزان غرب اصفهان تا  ۲۰شهریورماه
ادامه دارد و برای کشــاورزان شــرق اصفهان نیز
منتظر اعالم نظر سازمان جهاد کشاورزی هستیم
که تا چه زمانی برای کشت تابســتانه نیاز به آب
دارند که به طور عمده تا پایان شهریور است .معاون
حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای استان
اصفهان با اشــاره به برگزاری جلساتی با سازمان
هواشناسی ،گفت :به گفته کارشناسان هواشناسی،
پیش بینی بارشهای نیمه دوم سال دشوار است
زیرا الگوها پیچیده اســت؛ اما معتقدند که از ۲۰
آبانماه و در آذرماه بارشهای موثر در حوضه آبریز
زاینده رود رخ خواهد داد.

رونق کسب و کار روستاییان
اصفهان با اپلیکیشن «باسالم»

دبیر انجمن انبوه سازان استان بیان کرد:

لزوم کاهش هزینه
پروانهساخت و نظاممهندسی
در طرح اقدامملی مسکن

دبیــر انجمن انبــوه ســازان اســتان اصفهان
درخصوص طرح اقدام ملی تولید مسکن گفت:
مصوبه اخیر و تصمیم وزارت راه و شهرســازی
مبنی بر این اســت که تا پایان ســال 400 ،99
هزار واحد مســکونی را به اتمام برساند که 200
هزار واحد برای شــهرهای جدید 5 ،هزار واحد
برای شــهرهایی با جمعیت زیر  200هزار نفر و
 100هزار واحد در بافتهای فرســوده است با
این وجود پیشــرفت مراحل عملیاتی این طرح
با گذشت زمان مشــخص خواهد شد .احمد توال
در خصوص نگرانی اینکه طرح اقدام ملی مسکن
به سرنوشت مسکن مهر دچار نشود ،افزود :طرح
مسکن مهر در دولت یازدهم و دوازدهم تا حدودی
ادامه پیدا کرد ،اما بعد از حدود شش سال طرح
تولید ملی مسکن ،نخستین اتفاقی است که در
مورد مسکن رخ داده ،البته مسکن مهرهای نیمه
کاره موجود در برخی نقاط کشور تا پایان امسال
به اتمام خواهد رســید .تــوال در رابطه با قیمت
مســکن نیز گفت :قیمت تمام شــده یک واحد
ســاختمانی حدود پنج تا  10برابر افزایش یافته
است ،همچنین در بخش پروانه نظام مهندسی،
زمین برای ســاختمان و بخش خدمات شــاهد
افزایش هزینهها هستیم.
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مرضیه محب رسول
گویــا حاشــیهها و جنجالها بر ســر طرحهای
آبرســانی میان اصفهان و چهارمحال و بختیاری
قرار نیســت پایان یابد .پس از ناکام ماندن احداث
تونل بهشت آب و کوهرنگ حاال طی روزهای اخیر
باز هم بحث طرح انتقال آب بن -بروجن و احتمال
برداشت آب از رودخانه در اســتان اصفهان برای
راهاندازی این طرح اعتراضات و نگرانیهای زیادی
را به وجود آورده است.
چند روز پیش نماینده مردم شاهین شهر در صحن
علنی مجلس در مورد اجرای هر گونه طرحی جهت
جابه جایی مرزهای اســتان اصفهان هشدار داد و
وزیر کشور را تهدید به اســتیضاح کرد ،همچنین
این حرکت وزارت کشــور را بازی با آتش دانست.
پس از آن مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور
اعالم کرد تغییری در مرزهای اســتان اصفهان با
اســتانهای همجوار در دســتور کار قرار ندارد؛
اما به نظــر میرســد نگرانیها از ســوی فعاالن
محیط زیســت و کشــاوران اصفهانــی برطرف
نشده است.
طرحی که با بی تدبیری روی زمین ماند
جدال آب میان اصفهــان و چهارمحال بختیاری
مصداق بارز بــی تدبیری در مدیریــت منابع آب
کشور است .در حالی که برداشــت بی رویه آب از
زاینده رود در اســتان چهارمحال و بختیاری چند
سالی زاینده رود را خشکاند و کشاورزان اصفهانی را
بیکار کرد ،همواره مسئوالن وزارت نیرو در برابر هر
نوع اعمال نظری در مورد محدودیت برداشت آب
به این بهانه که مدیریت آب در سطح کشور استانی
است ،خودداری کردند .در مقابل اصفهانیها هم با
برداشت آب برای راه اندازی طرح بن -بروجن که
در مناطقی از زاینــده رود در اصفهان پیش بینی
شــده بود ،مخالفت کردند .این کشمکش موجب
شده طرحی که بیش از  75درصد آن تکمیل شده
اســت عمال روی زمین بمانــد .در حالی که اغلب

چاههای عمیق در اصفهان به دلیل افزایش برداشت
خشکیده و ســطح آبهای زیرزمینی در برخی از
مناطق بحرانی است ،مدیران چهار محال و بختیاری
با ابراز نگرانی از تامین آب شــرب استانشــان از
منابع آب زیرزمینی ،مدعی هســتند با افتتاح این
طرح آب شرب نیمی از مردم اســتان چهارمحال
بختیاری تامین میشود .آنچه نگرانیها از برداشت
آب از زاینده رود را بیشــتر کرد ،خبر حل و فصل
مشکالت این طرح بود که از سوی یکی از نمایندگان
چهارمحال و بختیاری رسانهای شد.
خدیجه ربیعی فرادنبه در  24مرداد طی مصاحبهای
گفــت مهمترین مشــکل طرح انتقــال آب بن به
بروجن ،محل آبگیر است که در استان اصفهان قرار
دارد و همچنین مخالفتهایی که برای آزادسازی
اجرای طرح در این منطقه مشــاهده می شود .وی
افزود :طی ارتباطی که با وزیر نیرو و آقای خامسی،
معاون وزیر جهت سفر به اســتان و حل مشکالت
آب داشــتم ،با پیگیریهای استاندار چهارمحال و

بختیاری قرار شد در اوایل هفته آتی ،طی فراخوانی
که از مدیران امــور آب اصفهــان و چهارمحال و
بختیاری خواهند داشت ،مشکل پروژه بن -بروجن
برای همیشه حل و فصل شود .به نظر میآید نسخه
حل همیشگی این مســئله از سوی دولت در جابه
جایی مرزها و خارج کردن مدیران اصفهانی از این
پروژه باشد.
نگرانی کشاورزان از اجرای تحمیلی یک
طرح
اسفندیار امینی ،دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان
اســتان اصفهان گفته است وزیر کشــور در سفر
اخیر به اســتان چهارمحال و بختیاری قول افتتاح
این طرح را داده و دبیر شــورای امنیت کشور نیز
به اســتاندار اصفهان گفته است که اراضی حاشیه
رودخانه برای احداث ایســتگاه پمپــاژ طرح بن-
بروجن را تحویل اســتان چهارمحــال و بختیاری
دهد ،امنیت را تامین کند و جلوی کشــاورزان را
نیز بگیرد .دبیــر اجرایی نظام صنفی کشــاورزان

استان اصفهان با اشــاره به زمزمههایی برای تغییر
مرز دو اســتان اصفهان و چهار محال و بختیاری و
واگذاری مدیریت سد زاینده رود و رودخانه به استان
باالدست ،گفت :هر روز یک نقشه جدیدی مطرح
میکنند ،بر این اساس کشاورزان حوضه زایندهرود
اعالم کردند دیگر اجازه نمیدهیــم در اصفهان و
چهارمحال و بختیاری طــرح جدیدی بر رودخانه
اجرا شود .وی با تاکید براینکه طرح بن بروجن نباید
اجرا شــود زیرا منبع آن وجود ندارد ،گفت :اجرای
این طرح ضرورتی ندارد .اســفندیار امینی اظهار
کرد :به تازگی اخباری بین کشاورزان شرق و غرب
اصفهان شایع شده است که در سفرهای اخیر وزرا
و مسئوالن کشور به استان چهارمحال و بختیاری
قول اجرای طرح غیرقانونی بن-بروجن و تعدادی
طرح برداشت آب دیگر ،همچنین تغییر خط مرزی
دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری ،واگذاری
مدیریت ســد زاینده رود و تونلها به استان مجاور
مطرح شده است .وی افزود :طرح بن بروجن نباید
اجرا شود زیرا منبع آنها وجود ندارد ،به رغم اینکه
وزارت نیــرو میداند منبعی بــرای تامین آب این
طرحها وجود ندارد و در شورای عالی آب و جلسه
 ۵۱۰شــورای امنیت نیز مصوب شــده تا مشکل
حقابههای کشــاورزی و محیط زیست رفع نشده
هیچ بازگذاری جدیدی بر رودخانه انجام نشود؛ اما
هر زمان یک مسئول کشوری به استان چهارمحال
و بختیاری ســفر میکند ،طرحهای بارگذاری بر
زاینده رود مطرح میشود.
به نظر میرسد تالشهای دولت برای حل و فصل
مناقشات آبی میان دو اســتان نه تنها موفق نبوده
بلکه حساسیتها نسبت به هر نوع تحرکی در این
زمینه بسیار بیشتر هم شده است .بازی با آتش واژه
درستی بود که از ســوی حاجی دلیگانی در مورد
این موضوع به کار برده شــد؛ چرا که خشکسالی
در اصفهان رشــد بیکاری و تورم باال در روســتاها
آتشی اســت که میتواند هر لحظه دامن دولت و
وزار را بگیرد.

تیغ بدهی بر گردن داروسازان اصفهانی

رونق کشاورزی ،نرخ بیکاری اصفهان را کاهش داده است

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در مورد وضعیت نامناسب اقتصادی شرکتهای داروسازی
اصفهان اظهار کرد :برخی شرکتهای دارویی اصفهان ماههاست که در صف اخذ دالر نیمایی برای تامین
تجهیزات و راهاندازی خطوط تولید جدید خود باقی ماندهاند که تسریع این فرآیند منجر به افزایش تولید
و رفع نیازهای دارویی کشور میشود .غالمرضا اخوانفرید ادامه داد :در حال حاضر به طور متوسط ،دوره
وصول مطالبات داروسازان به  400روز رسیده و این یعنی یک داروســاز پس از فروش محصول خود باید
 400روز صبر کند تا به وجه نقد برسد و به تازگی نیز این مطالبات در قالب اوراق خزانه پرداخت میشوند
که نقد کردن آن نیازمند کســر بیش از  10درصد ارزش آن در بازار فرابورس است .وی متذکر شد :خرید
مواد اولیه دارویی به سختی و به صورت نقدی تهیه میشود و شرکت داروساز در وضعیتی که قیمت همه
چیز سه برابر شده برای تامین ســرمایه در گردش خود و جبران دوره خواب سرمایه نیازمند شارژ مالی از
سوی بانکهاست.

رییس سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با بیان اینکه رونق بخش کشاورزی موجب کاهش نرخ
بیکاری در استان اصفهان شده است ،گفت :بسیاری از مردم استان در بخش کشاورزی مشغول هستند
اما در بسیاری از مناطق با کمبود کارگر روبه رو هستیم .مهرداد مرادمند با اشاره به وقوع حادثه سیل در
اوایل سال جدید در کشور ،خاطر نشــان کرد :پیش بینی کارشناسان جهاد کشاورزی استان اصفهان و
اقدامات کارشناسی شده موجب کاهش خسارت سیل در استان شد .مرادمند اضافه کرد :برای اولین بار
در  ۱۰سال گذشته شاهد جاری شدن رودخانه زاینده رود در فصل تابستان بودیم و برخورداری مجدد
استان اصفهان از این نعمت خدادادی با پیگیری کشاورزان و استاندار اصفهان محقق شد .جاری شدن
زاینده رود در تابستان سال جاری بســیاری از باغات حوزه این رودخانه را نجات داد ،امسال میتوانیم با
تامین حجم زیادی از خوراک دامهای اســتان اصفهان ،هزینه خریداری و حمل و نقل نهادههای دامی
برای دامداران را کاهش دهیم.

خبر

پلتفرم «باســام» یک بــازار اجتماعی آنالین
است که در آن محصوالت روســتاییان و کسب
و کارهــای خانگــی و محلی خریــد و فروش
میشــود و تاکنون  4756غرفــه از  388نقطه
جغرافیایی کشــور در حال فروش  70هزار نوع
محصول (موادغذایی ،صنایع دســتی ،عطاری،
بهداشتی و )...هستند .محمدرضا آقایا ،مدیر این
اســتارتاپ با بیان این مطلب گفت :بیشترین
کســب و کارهایی هم که در این پلتفرم شــکل
گرفته از روستاییان اســتان اصفهان است؛ اما از
تمام نقاط کشــور در این پلتفرم غرفه دارند ،به
طوری که هر روز  60درخواســت جدید از نقاط
مختلف ایران ،به خصوص روستاها به این پلتفرم
ارســال میشــود .آقایا در ادامه در پاسخ به این
ســوال که این پلتفرم چه میزان اشتغال ایجاد
کرده اســت ،گفت :بیش از  4هزار غرفه از نقاط
مختلف کشور در این پلتفرم راهاندازی شده است
و از سوی فرزندان روستاییان که آموزش دیدهاند
اداره میشود؛ اما پشت پرده افراد زیادی مشغول
بهکار هستند .در غرفه ای که هر روستا محصول
خود را عرضه میکند از یک تا چند نفر مشغول
به کار هستند و همین موضوع موجب شده است
که روستاییان و حتی فرزندان آنها از مهاجرت به
شــهر خودداری کنند ،چرا که وقتی روستایی از
طریق تولید محصوالتش به درآمدزایی منطقی و
معقولی برسد و بداند دسترنجش به جیب دالالن
نمیرود ،دیار خود را ترک نمیکند.
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همزمان با هفته دولت صورت
گرفت؛

افتتاح  336طرح
مخابراتی در استان
اصفهان

همزمان با هفته دولت  336طرح مخابراتی با اعتباری بالغ بر  590میلیارد ریال به بهره برداری رســید .استاندار
اصفهان در این آیین ،ســرمایه گذاری بیش از  6هزار میلیارد ریالی در طرحهای هفته دولت را مربوط به بخش
خصوصی دانست و گفت :این نشان از پویایی اقتصاد است .عباس رضایی خواستار برنامه ریزی شرکت مخابرات
برای رفع نقاط کور ارتباطی شد و گفت 900 :روستای باالی  20خانوار استان به شبکه ملی اطالعات وصل است
و این افتخاری برای استان به شــمار می رود .وی با بیان اینکه برجسته سازی طرحهای مختلف برای مردم امید
آفرین است ،افزود :همه این طرحها در راستای نشاط عمومی بوده که افتتاح شده است و در صورت رسانهای شدن
مناسب ،بسیاری از فضاسازیهای مسموم دشمن را خنثی میکند.

آغاز طرح تشدید نظارت بر بازار اصفهان
در آستانه بازگشایی مدارس
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت :طرح تشــدید نظارت بر بازار اصفهان از پنجم
شــهریور تا پنجم مهرماه جاری ،با نظارت  88نفر از بازرســان اصناف به همراه  243نفر از ناظران
افتخاری در سطح استان آغاز شد .جواد محمدی فشــارکی با اعالم این خبر ،اظهار کرد :با توجه به
نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس ،همچنین افزایش تقاضا در برخی از کاالها
و خدمات ،این مدیریت در راستای پیشگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها ،طرح تشدید بازرسی
و نظارت ویژه بازگشایی مدارس در سراسر استان را برگزار میکند .وی افزود :طرح تشدید نظارت و
کنترل بازار با هدف نظارت بر روند عرضه لوازمالتحریر ،کیف و کفش ،پوشاک و فرم مدارس ،از پنجم
شهریورماه به صورت همزمان در سراسر اســتان اجرایی میشود و بازرسان اصناف استان در قالب
تیمهای محسوس و نامحسوس با حضور در بازار ،ضمن پایش عرضه اقالم ضروری در بازار ،با هرگونه
تخلفات صنفی برخورد قانونی الزم را انجام میدهند و با تشکیل پرونده ،متخلفان هر صنف به اداره
کل تعزیرات حکومتی استان معرفی میشوند.
وی با تاکید بر اهمیت نقش شهروندان در جلوگیری از تخلفات یادآور شد :شهروندان هنگام خرید
لوازم مورد نیاز خود به واحدهای صنفی معتبر و دارای پروانه کســب مراجعــه کنند و در صورت
مشــاهده هرگونه تخلفی ،موضوع را ســریعا از طریق تلفنهــای  32352013 – 32352012و
یا ارســال پیام کوتاه به شــماره  09140403039و یا گزینه شــکایات مردمی در وب سایت این
مدیریت به نشانی  bazresiasnafisf.irبه ستاد خبری و دایره رسیدگی به شکایات و گزارشات
مردمی ایــن مدیریت اطــاع دهند تــا در اســرع وقت جهــت بررســی ،اقــدام الزم صورت
گیرد.
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آمار

آمار هزینه و درآمد ایرانیها
چقدر واقعی است؟
مرکز آمــار ایران طی روزهای گذشــته نتایج
طرحی با عنوان هزینه و درآمدهای خانوارهای
شــهری را در سال  ۱۳۹۷منتشــر کرد که بر
اساس آن متوسط درآمد خانوارهای ایرانی در
این ســال  ۴۳میلیون تومان و هزینههای آنها
نیز  ۳۹میلیون تومان برآورد شده بود .از طرف
دیگر بر اساس همین آمار ،متوسط هزینههای
خانوارهای شهری در ســال  ۱۳۹۷به نسبت
ســال قبل از آن  ۱۹.۳درصد افزایش داشــته
اســت .این نرخ  ۱۹درصدی افزایش هزینهها
و البته متوسط درآمد  ۴۳میلیون تومانی مورد
انتقاد برخی از مخاطبان ایســنا قرار گرفت و
این آمارها را برخالف شــرایط خود احساس
میکردند؛ اما سوالی که مطرح میشود اینکه
این آمــار چقدر منطبق بــا درآمدهای واقعی
مردم در ایران است.
کمیل طیبــی  ،عضو هیئت علمی دانشــگاه
اصفهان درباره آمارهای مرکز آمار درباره نرخ
تورم با بیــان اینکه پدیده تــورم از یک طرف
قدرت خریــد و از طرف دیگر ســطح تقاضا را
پایین میآورد ،اظهار کــرد :نرخ  ۱۹درصدی
افزایش هزینهها در سال  ۱۳۹۷و کمتر بودن
آن نســبت به نرخ تورم در این ســال به این
معناست که بسیاری از خانوارها الگوی مصرف
خود را تغییر دادهاند و برای مثال از هزینههای
تفریح و گردش خود کــم کردهاند تا هزینهها
را پایین بیاورنــد .این اقتصاددان بــا انتقاد از
محاسبه قیمت رسمی کاالها در آمارگیریهای
مرکز آمار و تفاوت آن با قیمت واقعی این کاالها
در بازار گفــت :آن چیزی که در این شــرایط
قدرت خریــد را بهتر نشــان میدهد وضعیت
درآمدی افراد است .وی همچنین به آمار ۴۳
میلیون تومانی درآمد خانوارهای شــهری نیز
اشاره و اظهار کرد :اگر درآمدها را ماهیانه بین
حداقل دو میلیون تومان تا  ۱۵میلیون تومان
در نظر بگیرم ،به دست آمدن رقم  ۴۳میلیون
تومان در برآورد درآمدهای شــهروندان امری
منطقی به نظر میرسد.
همچنین عبدالحســین ساســان ،اقتصاددان
هم معتقد اســت که در حال حاضر تشخیص
قطعی صحت آمارها مشــکل دارد ،با این حال
قیمت بســیاری از کاالها از  ۵۰تا  ۱۰۰درصد
هم افزایش پیدا کرده ؛ اما ممکن است که مردم
از همه این کاالهایی که گران شــدهاند به یک
نسبت استفاده نکنند .عبدالحسین ساسان با
بیان اینکه قیمت بســیاری از کاالها به صورت
یارانهای کنترل شده است ،گفت که برای مثال
نان به صورت یارانهای تنظیم میشود و چون
این کاال در سبد مصرف خانوارهای فقیرتر وزن
بیشتری دارد ممکن اســت تاثیر گرانی دیگر
اقالم را در مجموع کنترل کند.

بازار

تشک نوزاد و کودک
85,000
تومان

سرویس خواب  2تکه نوزادی
 Mymioمدل 7460

عکس روز

هواپیماهای بدون مشتری
پس از سوانح هوایی مرگبار در اندونزی و اتیوپی ،شرکت بوئینگ ناگزیر شده دهها فروند
هواپیمای مدل  ۷۳۷مکس خود را که مشــتری برای آنها پیدا نشده در ایالت واشنگتن
زمینگیر کند.

115,000
تومان

تشک آغوشی کابوک مدل Life-1

160,000
تومان

تشک کودک کد 98003

zayanderoud8108@gmail.com
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خطر استفاده از نرم کنندههای
پارچه
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بیشــتر نرم کنندههای پارچه ،حــاوی عناصر مضری
هستند که در نگاه نخست همانند دیگر مواد شیمیایی
مورد اســتفاده در محصوالت پاک کننده و شــوینده
خانگی مورد توجه قرار نمیگیرنــد .نرم کننده پارچه
محصولی پر طرفدار است که برای حفظ نرمی لباسها
طراحی شده ،در شرایطی که بوی خوب و دلپذیری نیز
به آنها میبخشد .بیشــتر نرم کنندههای پارچه حاوی
عناصر مضری هستند که در نگاه نخست همانند دیگر
مواد شیمیایی مورد استفاده در محصوالت پاک کننده
و شوینده خانگی مورد توجه قرار نمیگیرند .برخی از
آنها در تماس مستقیم یا غیر مستقیم موجب مشکالت
تنفسی و اختالالت پوستی میشوند .بیش از نیمی از نرم
کنندههای پارچه حاوی دو ماده شیمیایی هستند که
در زمینه بروز عوارض سالمتی شناخته شده هستند.
آلفا-ترپینئول
آلفا-ترپینئول مایعی بی رنگ و قابل اشــتعال با رایحه
یاس بنفش است که به عنوان یک افزودنی معطر برای
نرم کنندههای پارچه استفاده میشود .سازمان حفاظت
از محیط زیست آمریکا هشدار داده است که این ترکیب
میتواند موجب ابتال به اختالالتی مانند بی تعادلی در
سیستم عصبی مرکزی ،سردردهای مزمن ،افسردگی و
اضطراب ،فقدان هماهنگی عضالنی و تحریک غشاهای
مخاطی شود.
بنزیل استات
این افزودنی معطر یکی از رایجترین مواد مورد استفاده
در تولید محصوالت مخصوص ماشین لباسشویی و نرم
کنندههای پارچه محسوب می شود .بنزیل استات نیز
مایعی بی رنگ است که از رایحه گل برخوردار است .به
مرور زمان ،حضور آن در محصوالت پاک کننده منجر
به بروز مواردی مانند افزایش خطر ســرطان پانکراس،
تحریک و سوزش چشم ،دشــواری در تنفس و سردرد
میشود.
بنزیل الکل
این ترکیب بی رنگ رایحهای خوشایند دارد که از گیاهان
و گلها اســتخراج میشــود .افزون بر نرم کنندههای
پارچه ،بنزیل الکل در روغنهای اساسی ،مانند سنبل و
یاسمن ،نیز وجود دارد .زمانی که موضوع تماس با بدن
انسان مطرح میشود ،این ماده میتواند با مواردی مانند
اختالالت سیستم عصبی مرکزی ،عفونتهای دستگاه
تنفسی فوقانی و مسمومیت و استفراغ مرتبط باشد.
ترپینئول
ترپینئول ،مایعی بی رنگ است که رایحهای مرکباتی
به بســیاری از محصوالت پاک کننــده خانگی اضافه
میکند .از این رو ،این ماده در تولیــد نرم کنندههای
پارچه ،کرمهای اصالح ،صابونها و محصوالت دیگر که
در خانهها یافت میشوند ،مورد استفاده قرار میگیرد.
ترپینئول ممکن است عاملی سرطانزا باشد که امکان
حضور سلولهای بدخیم در کلیهها و مثانه را افزایش
میدهد.

پیشنهاد سردبیر:
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چگونه خواب راحتی داشته باشیم؟
داشــتن یک خواب شــبانه خوب و کافی یکــی از مهمترین
کارهایی اســت که میتوانید در جهت حفظ سالمتی بدن و
همچنین آرامش فکر و ذهنتان انجام دهید .خواب کافی زمان
و انرژی الزم را در اختیار بدنتان قرار میدهد تا از اضطرابها
و نگرانیهای روز گذشته جدا شده و برای روز آینده بازیابی و
بازسازی شود؛ اما مسئله اینجاست هنگامی که پای خواب در
میان باشد ،تنها کمیت آن نیست که اهمیت دارد ،بلکه کیفیت
هم مهم اســت! اینکه در زمان بیداری چه احساسی دارید ،به
شدت به این بستگی دارد که چگونه میخوابید .به طور مشابه،
درمان مسائلی مانند خستگی در طول روز و مشکالت خواب،
معموال در برنامه روزانه و سبک زندگیتان نهفته است .پس اگر
شما هم چنین مسائلی را تجربه کردهاید ،نکات زیر را امتحان
کنید و از میانشان ،آنهایی را پیدا کنید که بیشترین کمک را
به بهبود خوابتان میکنند:
ریتم طبیعی بدنتان را بشناسید
هماهنگ شــدن با چرخه طبیعی خواب و بیــداری بدنتان
یا همان ریتم شــبانهروزی ،یکی از مهمترین اســتراتژیها
برای بهتر خوابیدن اســت .اگر برنامــه منظمی برای خواب و
بیداریتان داشته باشید ،احساس نشــاط و شادابی بیشتری
میکنید.
سعی کنید هر روز در زمان مشخصی بخوابید و بیدار
شوید
این کار به تنظیم ساعت درونی بدنتان کمک کرده و کیفیت
خوابتان را بهبود می بخشد .زمانی را برای خوابیدن انتخاب
کنید که به طور طبیعی احساس خســتگی میکنید تا مدام
پهلو به پهلو نشــوید .اگر به اندازه کافــی بخوابید ،باید بدون
زنگ ســاعت و به طور طبیعــی بیدار شــوید؛اما اگر به زنگ
زدن ساعت برای بیدار شــدن نیاز دارید ،بنابراین باید زودتر
به خواب بروید.
از زیاد خوابیدن بپرهیزید ،حتی در تعطیالت!
هرچه برنامــه خوابتــان در روزهای هفته بــا روزهای آخر
هفته متفاوتتر باشد ،نشانههای مشابه «حالت پرواززدگی»
را بیشتر احساس خواهید کرد .اگر شب دیر خوابیدهاید ،برای
جبران آن به جای صبح دیر بیدار شــدن ،چرت نیمروزی را
انتخاب کنید .این کار به شما کمک میکند که کمخوابیتان
را جبران کنید ،بدون اینکه ریتم طبیعی خواب و بیداریتان
را به هم بزنید.
درباره چرت زدن ،هوشمندانه عمل کنید
با اینکه چرت زدن روش خوبی برای جبران کمبود خواب است؛
اما اگر برای به خواب رفتن یا خوابیدن در شب مشکل دارید،

مفاد آراء
 6/54شــماره صادره  1398/6/4-1398/15/581529 :آگهي موضوع ماده  3قانون و
ماده  13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند
رسمي شهرســتان فريدن به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز از
طريق روزنامه کثيراالنتشار و محلي آگهي مي شــود در صورتي که اشخاص نسبت به
صدور مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه
از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند بديهي است
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر
خواهد شد.
 -1برابر راي شماره  139860302012000271هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک
فريدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي عباســي فرزند محمد به شماره
شناسنامه  701صادره از چادگان در ششدانگ يک درب گلخانه واقع در اراضي سمندگان
حوزه ثبت فريدن جزي بخش سيزده ثبت اصفهان مفروز و مجزي شده از پالک  1فرعي
از  62اصلي به مســاحت  4499/16متر مربع خريداري از مالک رسمي آقاي اله قلي امير
معظمي محرز گرديده است.
تاريخ چاپ نوبت اول1398/06/07 :
تاريخ چاپ نوبت دوم1398/06/21 :
م الف 578244 :موسي الرضا امامي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک فريدن
ابالغ رای
 6/55کالسه پرونده ، 624/98:شماره دادنامه ، 1202:تاریخ رسیدگی 98/05/27 :مرجع
رسیدگی:شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان :فخرالسادات میردامادی
فرزند سیدلطف اله به نشانی :خمینی شهر خ شریعتی شمالی ک زهتابها پ 19؛ خوانده:
سیامک یعقوبی فرزند علی اکبر نشانی :مجهول المکان ،خواسته :مطالبه  ،گردشکار :پس
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه
مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای
می نماید .رای قاضی شــورا :در خصوص دعوی خانم فخرالســادات میردامادی فرزند
ســیدلطف اله به طرفیت آقای ســیامک یعقوبی فرزند علی اکبر به خواسته مطالبه مبلغ
 49/000/000ريال بابت اجور معوقه از تاریخ  97/9/25الی  98/4/25به انضمام هزینه
دادرسی و خســارت تاخیر تادیه موضوع قرارداد شماره  2344مورخ  97/9/20منعقده در
دفتر مشاورامالک شهریار نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و رونوشت مصدق قرارداد
و نظریه مشورتی اعضا شــورا و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه شورا و عدم ارائه
الیحه دفاعیه از جانب وی خواسته خواهان را ثابت دانســته مستنداً به مواد  198و 519
و  522قانون آئین دادرســی مدنی و مواد  9و  18و  19و  25و  27قانون شــوراهای حل
اختالف مصوب  94/8/10و بند ج مــاده  490قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به
پرداخت مبلغ چهل و نه میلیون ريال بابت اجــور معوقه از تاریخ  97/9/25الی 98/4/25
به مدت هفت ماه از قرارداد ماهیانه هفت میلیون ريال و پرداخت مبلغ  1/642/500ريال
بابت هزینه دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 98/4/3
لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره
غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف
مهلت بیست روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی
حقوقی شهرستان خمینی شهر می باشد .م الف 575959 :عمار امیری آرانی قاضی
شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 6/56شماره 86/97 :حل ، 10مرجع رسیدگی :شــعبه دهم 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  04:30بعدازظهر روز چهارشنبه
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چرت زدن ممکن است اوضاع را خرابتر کند .سعی کنید که
در ساعات اولیه بعد از ظهر چرت بزنید و مدت آن را به تنها ۱۵
تا  ۲۰دقیقه محدود کنید.
با خوابآلودگی بعد از شام مقابله کنید
اگر خیلی زودتر از زمان خوابتان ،خوابآلود میشــوید ،از
روی کاناپه بلند شوید و کاری با تحرک متعادل انجام دهید،
مانند شستن ظرفها ،زنگ زدن به یک دوست یا آماده کردن
لباسهای روز بعدتان .اگر تســلیم خوابآلودگی بعد از شام
شوید ،آخر شب از خواب بیدار میشوید و برای دوباره خوابیدن
مشکل پیدا میکنید.
میزان نور را تنظیم کنید
«مالتونین» هورمونی طبیعی است که توسط میزان نور کنترل
میشــود و به تنظیم چرخه خواب و بیداری کمک میکند.
هنگامی که در تاریکی قرار میگیریــد ،مغزتان «مالتونین»
بیشــتری ترشــح کرده و شــما را خوابآلود میکند؛ اما در
محیطی که نور وجود دارد ،شما را هشیارتر میکند .هرچند،
بســیاری از جنبههای زندگی مدرن میتواند تولید مالتونین
را در بدن تغییر دهد و ریتم شــبانهروزی بدن را جابهجا کند.
بنابراین بهتر است استراحتهای کاریتان را بیرون و در نور
آفتاب بگذرانید ،تا جایی که امکان دارد ،در خانه یا محل کارتان
از نور طبیعی استفاده کنید.پردهها و کرکرهها را در طول روز باز
بگذارید یا میز کارتان را به پنجره نزدیکتر کنید.
ورزش منظم
ورزش میکنند،
کســانی که به طور منظم
طول روز احساس
خواب بهتــری دارند و در
خوابآلودگــی نمیکنند.
ورزش منظم نشــانههای
بیخوابی و «آپنه خواب»
(وقفه تنفســی در خواب)
را بهبــود میبخشــد و
مدت زمــان مرحله عمیق
و تجدیدکننــده خواب را
افزایش میدهــد .هرچه
با شــور و نشــاط و شدت
بیشــتری ورزش کنیــد،
فوایــد آن بــرای بهبــود
خوابتــان نیــز بیشــتر
میشــود .امــا حتــی
ورزشهــای ســبک نیز،
۱۰
مانند پیادهرویهای روزانه

مورخه  ، 1398/07/17مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :ابوالفضل کریم خانی
 ،نام پدر :رضا  ،نشــانی :خمینی شــهر خ جانبازان معلم 25پ ، 24مشــخصات خوانده:
-1نام و نام خانوادگی :رسول توکاشــونه  ،نام پدر :غالمعلی  ،خواسته و بهای آن :مطالبه
چک  ،دالیل خواهان :کپی چک و کپی گواهینامــه عدم پرداخت  ،گردش کار :خواهان.
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از
طریــق نشــر آگهــی در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار وفق مــاده 73
قانون آئین دادرســی دادگاه هــای عمومی و انقــاب در امور مدنی نموده اســت .لذا
در اجــرای قانــون مذکــور خالصــه دادخواســت و مســتندات یک نوبــت آگهی
می گــردد خوانده مــی تواند بــا مراجعه بــه این شــورا نســخه ثانی دادخواســت
و ضمائــم را دریافــت نمــوده و در وقــت مقــرر جهــت رســیدگی حاضــر گردد.
م الف 575816 :رئیس شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 6/57شماره 820/98 :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  08:45صبح روز سه شنبه مورخه
 ، 1398/07/09مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :ابوالفضل فخاری  ،با وکالت
فرشته جعفری  ،نشانی :خمینی شــهر خ امیرکبیر کوچه ، 101مشخصات خوانده-1 :نام
و نام خانوادگی :اصغر کردآبادی  ،خواسته و بهای آن :مطالبه مبلغ  147/000/000ريال
بابت یک فقره چک بانضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه  ،دالیل خواهان :کپی
چک و کپی عدم پرداخت چک و وکالتنامه وکیل  ،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 الف575176 :
رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ راي
 6/58شــماره دادنامه ، 242/98 :شــماره دادنامه ، 98/4/25-816 :تاريخ رســيدگي:
 ، 98/04/19مرجع رسيدگي :شعبه دوازدهم شوراي حل اختالف خميني شهر خواهان:
نادر رجبي پيروز فرزند حبيب نشاني :خميني شــهر خ اميرکبير فرعي 85جنب آرايشگاه
رضايي ؛ خوانده :حسين عباسي فرزند اصغر نشاني :مجهول المکان  ،خواسته :مطالبه وجه
چک (غيابي) ،گردشکار :پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جري
تشريفات قانوني و اخذ نظريه مشورتي اعضاءقاضي شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح
زير مبادرت به صدور راي مي نمايد .راي قاضي شــورا :در خصوص دادخواست تقديمي
آقاي نادر رجبي پيروز به طرفيت آقاي حسين عباسي به خواسته مطالبه مبلغ سي و هفت
ميليون ريال وجه  4فقره چک به شماره  97/4/15- 804490مبلغ هشت ميليون ريال ،
 97/2/15-804491 ، 97/3/1-804495مبلغ يازده ميليون ريال 96/12/11-569441 ،
مبلغ ســيزده ميليون ريال عهده بانک ملي و سپه شــعبه خام اصفهان بانضمام خسارت
دادرسي و خسارت تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده دادخواست تقديمي مالحظه
رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگي مورخه  98/4/19و
عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگي شورا و نظر به اينکه از ناحيه خوانده دليلي که حکايت
از پرداخت وجه چک نمايد ارائه نگرديده فلذا با توجه به نظريه مشــورتي اعضاء شورا به
شرح صورتجلسه مورخه  98/4/19و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقاي دين
مستنداً به ماده  9و  18و  19و  25و  27قانون شوراهاي حل اختالف  94/8/10و مواد ،310
 313 ، 311از قانون تجارت و تبصره الحاقي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به
ماده  2قانون صدور چک و مواد 198و  519و  522از قانون آئين دادرســي مدني حکم به
محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ سي و هفت ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رســيد چک تا زمان اجراي حکم که توسط دايره محترم
اجراي احکام حقوقي بر اساس شاخص اعالمي از ناحيه بانک مرکزي محاسبه مي گردد
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دقیقهای ،کیفیت خوابتان را بهبود میدهد .ممکن اســت
چند ماه طول بکشد تا تاثیر کامل ورزش منظم را روی بهبود
خوابتان تجربه کنید .پس شکیبا باشــید و روی ایجاد یک
الگوی ورزشی پایدار و منظم تمرکز کنید.
بهتر اســت برای خواب بهتر ،ورزشتان را درست زمانبندی
کنید .ورزش کردن سوختوساز بدن را باال می برد ،دمای بدن
را افزایش میدهد و ترشح هورمونهایی مانند «کورتیزول»
را شدت میبخشــد .اگر صبحها یا بعد از ظهرها ورزش کنید،
مســئلهای نیســت .اما ورزش کردن در زمانهــای خیلی
نزدیک بــه زمان خــواب ،ممکن اســت در خوابتان اخالل
ایجاد کند.
کافئین و نیکوتین را محدود کنید
احتماال تعجــب میکنید اگر بفهمید کــه کافئین  ۱۰تا ۱۲
ســاعت پس از مصرف ،باعث ایجاد مشکالت خواب میشود.
به طور مشابه ،سیگار کشــیدن نیز یکی دیگر از محرکهایی
است که خوابتان را تخریب میکند ،به ویژه اگر قبل از خواب
سیگار بکشید.
آرام بگیرید و ذهنتان را خالی کنید
آیا شــما هم شــبها خوابتان نمیبرد و هر شــب تا مدتی
بیدارید؟ اســترس ،نگرانی و عصبانیت باقیمانده از مســائل
طول روز ،خوب خوابیدن را بسیار دشوار میکند .اگر شبها
اضطراب و نگرانی مزمن بر افکارتان چیره میشوند ،گامهایی
وجود دارد برای اینکه یــاد بگیرید چگونه از عــادات روانی
مضر رها شــوید و به زندگی از دیدگاهی مثبتتر
نگاه کنید .حتی شمردن ستارهها نیز از نگران

و پرداخت مبلغ  592/500ريال بابت هزينه دادرســي در حق خواهان صادر و اعالم مي
گردد .راي صادره غيابي و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شورا و
سپس ظرف مدت بيست روز پس از آن قابل تجديدنظر در محاکم عمومي حقوقي خميني
شهر مي باشد .م الف 573589 :ايمان بختياري قاضي شعبه دوازدهم شوراي حل
اختالف شهرستان خميني شهر
ابالغ راي
6/46کالســه پرونده ، 2827/97:شــماره دادنامه ، 1057:تاريخ رسيدگي 98/05/12
،مرجع رسيدگي :شعبه سوم شوراي حل اختالف خميني شهر خواهان :نادر رجبي پيروز به
نشاني:خميني شهر خ اميرکبير فرعي  85جنب آرايشگاه رضائي ؛ خوانده :عليرضا شريف
کيش نشاني :مجهول المکان  ،گردشکار :پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به
کالسه فوق و جري تشريفات قانوني و اخذ نظريه مشورتي اعضاءقاضي شورا ختم رسيدگي
را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد .راي قاضي شورا :در خصوص دعوي
آقاي نادر رجبي پيروز فرزند حبيب عليه آقاي عليرضا شريف کيش فرزند حسين به خواسته
مطالبه مبلغ  60/000/000ريال وجه يک فقره چک به شماره  97/01/30-745776به
انضمام خسارات دادرسي و تاخير تاديه نظر به مفاد دادخواست و مالحظه رونوشت مصدق
چک و گواهينامه عدم پرداخت و اينکه وجود اصول مســتندات در يد خواهان ظهور در
اشتغال ذمه صادر کننده و متعهدين آن دارد و اينکه از ناحيه خوانه دليلي که برائت ذمه خود
را مدلل بدارند ارائه نداشته اند با استصحاب دين دعوي خواهان ثابت تشخيص مي گردد با
استناد به مواد  9و  18و  19و  25و  27قانون شوراهاي حل اختالف و مواد 313 ، 311 ، 310
از قانون تجارت و تبصره الحاقي به ماده  2قانون صدور چک و مواد 198و  519و  522از
قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني حکم به محکوميت خوانده
به پرداخت مبلغ  60/000/000ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/780/000
ريال بابت خسارات دادرسي و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چک لغايت
استهالک کامل دين بر مبناي شاخص بهاي کاال و خدمات مصرفي در حق خواهان صادر
و اعالم مي گردد .اين راي غيابي است و ظرف مهلت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهي
در همين شعبه و سپس ظرف مهلت  20روز قابل تجديدنظرخواهي در محاکم عمومي و
حقوقي خميني شهر مي باشد .م الف 573588 :مصطفي زيبايي فر قاضي شعبه سوم
شوراي حل اختالف شهرستان خميني شهر
ابالغ راي
 6/48کالســه پرونده 2965/97 :شعبه 2شورا  ،شــماره دادنامه ، 828 :تاريخ رسيدگي:
 ، 98/05/12خواهان :علــي مختاري فرزند غالمعلي با وکالت خانم فاطمه عباســي به
نشاني :خميني شهر خ امام شمالي کوچه شهيد موذني پ115؛ خواندگان-1 :امير مهرابي
فرزند علي نشاني:کوشک بلوار الغدير نمايشگاه صحرا بنگاه صحرا -2مهدي داودي فرزند
محمد نشاني :مجهول المکان  ،خواسته :الزام به انتقال رسمي سند يکدستگاه خودروي
زانتيا مدل  1384به شماره انتظامي  664 -43م  95به انضمام کليه خسارات قانوني مقوم
به  31/000/000ريال  ،گردشکار :پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالسه
فوق و طي تشريفات قانوني و اخذ نظريه مشــورتي اعضاءقاضي شورا ختم رسيدگي را
اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد .راي قاضي شورا :در خصوص دعوي
علي مختاري فرزند غالمعلي به طرفيت -1امير مهرابــي فرزند علي -2مهدي داودي
به خواســته الزام به انتقال رسمي سند يکدســتگاه خودروي زانتيا مدل  1384به شماره
انتظامي  664 -43م  95به انضمام کليه خسارات قانوني مقوم به  31/000/000ريال نظر
به جميع محتويات پرونده دادخواست تقديمي خواهان و مبايعه نامه مورد استناد خواهان
و با توجه به اينکه با اســتعالم بعمل آمده از پليس راهور اتومبيل موصوف بنام خوانده ي
رديف دوم بوده و اينکه خواندگان عليرغم ابالغ قانونــي هيچگونه دفاع موثري در قبال
خواســته ي خواهان به عمل نياورده اند دعوي خواهان وارد تشخيص و شورا مستنداً به
ماده  22قانون مدني و ماده  198و  515قانون آيين دادرسي مدني خوانده رديف دوم را به
حضور در يکي از دفاتر اسناد رســمي و انتقال اتومبيل موصوف به نام خواهان بابت اصل
خواسته و پرداخت  387/500ريال بابت هزينه دادرسي محکوم مي نمايد همچنين نظر
به اينکه دعوي متوجه خوانده ديگر نبوده به اســتناد ماده  84قانون آيين دادرسي مدني
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بودن در زمان خواب فایده بیشتری دارد .اگر استرس کاری،
خانوادگی یا تحصیلی شبها شما را بیدار نگه میدارد ،در مورد
مدیریت استرس به کمک احتیاج دارید .با یادگیری چگونگی
مدیریت زمانتان به طور موثر ،مدیریت استرستان به روشی
کارآمد و داشتن نگاهی آرام و مثبت به زندگی ،شبها خواب
بهتری خواهید داشت.
نگرانیها و طوفانهای ذهنی را به تعویق بیندازید
اگر نیمه شب از خواب بیدار شــدید و احساس کردید نگران
مســئله خاصی هســتید ،آن را روی یک تکه کاغذ یادداشت
کنید و نگرانی در مورد آن را تا صبح روز بعد که حل کردن آن
مسئله راحتتر خواهد بود ،به تعویق بیندازید .به طور مشابه،
اگر ایدهای عالی دارید که اجازه نمیدهد به خواب بروید ،آن
را یادداشــت کنید و با در نظر داشتن این نکته که پس از یک
خواب شبانه درست و حســابی ،بهرهوری و کارایی بیشتری
خواهید داشت ،به خواب بروید.

نسبت به وي قرار رد دعوي خواهان صادر مي گردد اين راي نسبت به خوانده رديف دوم
غيابي است و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شورا و سپس ظرف
مهلت بيست روز پس از انقضاي مهلت واخواهي قابل تجديدنظرخواهي در محاکم عمومي
(حقوقي) خميني شهر است و نســبت به خوانده رديف اول حضوري است و ظرف بيست
روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در محاکم عمومي حقوقي خميني شــهر است.
م الف 573848 :ايمان بختياري قاضي شــعبه دوم شوراي حل اختالف شهرستان
خميني شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 6/62شماره 257/98 :خواندگان -1 :مهرداد سلحشــور (نعمتیان)  -2بتول مهدی پور
اردبیلی  ،وقت رسیدگی 98/7/15 :ســاعت  16در خصوص دعوی آقای فرزین صفاری
به طرفیت شما بدینوسیله وقت رسیدگی  98/7/15ساعت  16وفق ماده  73قانون آئین
دادرسی مدنی به شما ابالغ می گردد در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی
و وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد .شما می توانید قبل از وقت رسیدگی در دفتر شعبه
حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نمایید .م الف 578700 :شعبه اول
شورای حل اختالف بادرود
فقدان سند مالکیت
 6/59شماره نامه 1398/06/04-139885602032000881 :نظر به اینکه سند مالکیت
هشت و چهار هفتم سهم مشاع از  42سهم ششــدانگ پالک ثبتی شماره  7141فرعی
از  1اصلی واقع در اردســتان بخش  17اصفهان ذیل ثبــت  7681در صفحه  131دفتر
 176امالک به نام ابوالقاسم شفیعی صادر و تســلیم گردیده است ،سپس نامبرده با ارائه
درخواست کتبی به شماره وارده 98/5/28-32002008 :به انضمام دو برگ استشهادیه
محلی که امضاء شــهود آن ذیل شــماره 98/5/27-20024 :به گواهی دفتر خانه 51
اردستان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده
است و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد
تبصره یک اصالحی ذیل ماده  120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتب ًا ضمن ارائه اصل
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد .مالف 577942:عصاری رئیس
اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
فقدان سند مالکیت
 6/60شماره نامه 1398/06/04-139885602032000883 :نظر به اینکه سند مالکیت
 30حبه مشاع از 72حبه ششدانگ دکان پالک ثبتی شــماره  15498فرعی از  1اصلی
واقع در اردستان بخش  17اصفهان ذیل ثبت  18784در صفحه  208دفتر  255امالک
به نام محبوبه یزدانی صادر و تسلیم گردیده است ،سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی
به شماره وارده 98/5/28-32002009 :به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء
شهود آن ذیل شماره 98/5/27-20023 :به گواهی دفتر خانه  51اردستان رسیده است
مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور
المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی
ذیل ماده  120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتب ًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند
معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت
المثنی طبق مقررات خواهد شــد .مالف 577948:عصاری رئیس اداره ثبت اســناد
و امالک اردستان
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ناجا

توقیف  ۵۳وسیله نقلیه متخلف
در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهــان گفت :در
راستای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان،
تعداد  ۵۳دستگاه وســیله نقلیه متخلف توقیف و
به پارکینگ منتقل شــدند .ســرهنگ محمدرضا
خدادوســت اظهار کرد :در راســتای طرح ارتقای
امنیت اجتماعی و برخورد با خودروها و موتورسیکلت
سواران متخلف و برهم زننده نظم عمومی جامعه،
ماموران انتظامی طی چند روز گذشــته طرحهای
انتظامی مختلفی را اجرایی کردند .وی با اشــاره به
توقیف  ۳۴دستگاه موتورســیکلت و  ۱۹دستگاه
خودروی متخلف افزود :عدم استفاده ازکاله ایمنی،
آلودگی صوتی و نداشتن مدارک شناسایی ،سرعت
و سبقت غیرمجاز ،نداشــتن گواهینامه و مدارک
ازجمله تخلفات رانندگان وسایل نقلیه بوده است.
سرهنگ خدادوست ادامه داد :از دیگر دستاوردهای
این طرح دستگیری  ۳۸متهم تحت تعقیب مراجع
قضایی و مخالن نظم عمومی جامعه است.

کالهبرداری اینترنتی این بار
به بهانه ثبت نام زائران اربعین
رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت :مجرمان
با طراحی سایتهای جعلی و اخذ اطالعات کارت
بانکی ،کاربــران را به درگاههــای جعلی پرداخت
موســوم به فیشــینگ هدایت و اقدام به برداشت
غیر مجاز از حســاب آنها میکنند.سرهنگ سید
مصطفی مرتضویی بیان داشت :زائران گرامی برای
ثبت نام حتما در سامانه سماح به نشانی https://
 samah.haj.irاقدام بــه درج اطالعات کرده و
از مراجعه به ســایتهای متفرقه پرهیز کنند.وی
افزود :شهروندان باید مراقب باشند تا در دام فیشرها
و سایتهای جعلی که فقط برای سرقت اطالعات
بانکی افراد راه اندازی شدهاند ،نیفتند و هنگام ثبت
نام اینترنتی نکات امنیتی را حتمــا لحاظ کرده و
ارزهای مورد نیاز خود را از مبادی اعالم شده از سوی
ستاد مرکزی اربعین و بانک مرکزی تهیه و بلیت سفر
را نیز از دفاتر هواپیمایی مجاز تهیه کنند .سرهنگ
مرتضوی توصیه کرد:روی گوشی و سایر تجهیزات
هوشمند نیز برنامههای کاربردی و مفید ضد سرقت
نصب کنند تا در صورت گم شــدن امکان ردیابی
گوشی وجود داشته باشد .رییس پلیس فتای استان
اصفهان در پایان خاطر نشان کرد :مرکز فوریتهای
سایبری پلیس فتا نیز به صورت  ۲۴ساعته به نشانی
 www.cyberpolice.irآماده دریافت گزارشات
شهروندان در فضای مجازی است.

اجرای طرح ارتقای امنیت
اجتماعی در نجف آباد
فرمانده انتظامی شهرســتان نجف آبــاد گفت :به
منظور برقــراری نظم و امنیت عمومــی ،مقابله با
عامالن افیونی ،ســارقان و برهم زننــدگان نظم و
امنیت عمومی ،طرح ارتقــای امنیت اجتماعی در
این شهرستان به اجرا در آمد.سرهنگ محمدحسین
باباکالنی افزود :در اجرای این طرح پس از تشکیل
تیمهای تخصصــی ،ماموران موفق به شناســایی
و دســتگیری  ۱۰نفر از عامالن افیونی ،سارقان و
مجرمان سابقه دار در این شهرســتان شدند .وی
خاطرنشــان کرد :پــس از هماهنگیهای قضایی
ماموران در بازدید از محل اختفای متهمان ،مقادیر
قابل توجهی مواد مخدر و اموال سرقتی کشف کردند.

انهدام باند سارقان داخل خودرو
با یک میلیارد ریال اموال مسروقه
سرپرست پلیس آگاهی اصفهان اظهار داشت :در پی
وقوع چندین مورد سرقت داخل خودرو در منطقه
شرق شهر اصفهان رسیدگی به موضوع در دستور
کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی
اصفهان قرار گرفت.سرهنگ حسین ترکیان تصریح
کرد :کارآگاهان پس از انجام یکسری تحقیقات موفق
شدند ،دو سارق را شناسایی و با هماهنگی قضایی
آنها را دستگیر کنند .این مقام انتظامی بیان داشت:
متهمان هنگامی که با مســتندات پلیس روبه رو
شدند به سرقت یک میلیارد ریال اموال از خودروی
شهروندان منطقه شرق شهر اصفهان و فروش امول
به یک مالخر اعتراف کردند.

پریسا سعادت
تب «دیده شدن» و «معروف بودن» حاال به دنیای
مد و فشن و تبلیغات هم رسیده است .مدلینگ از
آن دست کارهایی است که تا ده سال پیش خبری
از آن در ایران نبود؛ اما حاال صفحات اینســتاگرام
و شــبکههای مجازی پر از افرادی اســت که ادعا
دارند برترین مدل در ایران هســتند و یا میتوانند
برای شــما یا فرزندانتان فرصت مدل شدن ایجاد
کنند .مدل شــدن دیگــر محدود به شــرکت در
فشنشــوها و عکاســی از لباس و عینک نیست؛
شرکت در تبلیغات بازرگانی ،بیلبوردهای تبلیغاتی
و پوســترهای فرهنگی ،کلیپهای اینستاگرامی
و ...از جمله راههایی اســت که شما را به یک مدل
تبدیل میکند .کافی اســت مدلینگ را در گوگل
ســرچ کنید تا هــزاران صفحه و راه و پیشــنهاد
جلوی روی شــما قرارگیرد؛ راهی که البته معلوم
نیست سرانجام آن تا چه حد خوب و ختم به خیر
باشد.
طی روزهــای اخیر کلیپــی از رژههای مخصوص
فشن که توســط برخی از کودکان انجام شده بود
در فضای مجازی منتشر شــد .این فیلم که ظاهرا
در اصفهان تهیه شده است ،بچههای خوش پوشی
را نشــان میدهد که برای نمایش لباسشان روی
صحنه راه میروند ورفتارهای معمول مد و فشن را
ناشیانه اجرا میکنند .در واکنش به این فیلم معاون
هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
اصفهان اعالم کرد هیچ موسسهای مجوز فعالیت در
زمینه مدلینگ را در اصفهان ندارد .به رغم این ادعا،
اما صفحات و تبلیغات زیادی برای جذب مدل در
فضای مجازی وجود دارد .برخی از آنها در اصفهان
حتی به صورت رســمی دفتر و کارگــزار معرفی
کردهاند ،هر چند که مدیر یکــی از این مراکز که
مدعی داشتن مجوز رسمی بود حاضر به گفت وگو
با «زاینده رود» نشد.
برداشت اول :با مدلینگ مخالفیم
تب تند مدلینگ با بازداشتهای گسترده افرادی که
در اینستاگرام به این نام فعالیت میکردند اندکی
فروکش کــرد .زنان و مردانی که بــه نام مدلینگ
عروس و لباسهای فصلی بــازار داغی برای خود
به راه انداخته بودند؛ اما با ممنوعیت فعالیتها در

انتشار کلیپ کودکان مدلینگ در اصفهان واکنشهای زیادی را به همراه داشته است؛

تب تند دیده شدن

شبکههای مجازی بخش از این افراد وارد شبکههای
زیرزمینی جــذب و تربیت مدلینگ شــدند ولی
این نوع از برخورد باعث نشــد مدل شدن در میان
ایرانیها کاهش یابد بلکه حاال این کودکان هستند
کــه طعمه نمایشهــای لباس و ژســتهای غیر
متعارف شــده اند و البته چند وقتی است که دیگر
خبری از بازداشت شبکههای مدلینگ و برخورد با
فشن شوها هم وجود ندارد.
هر چند بر اساس اعالم محمدعلی جعفری ،معاون
هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
اصفهان این افــراد به صورت کامــا غیرقانونی و
زیرزمینی فعالیت دارنــد .وی در خصوص آخرین
وضعیــت این موسســه متخلــف تصریــح کرد:
دستگاههای نظارتی و قضایی ورود کردهاند ،افراد
شناسایی شــده و برخورد الزم با آنها اتفاق افتاده
است.
برداشت دوم :چطور مدل شویم؟
برای مدل شدن الزم نیست قد بلند و اندام متناسب

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

رییس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

امسال  ۳۲نفر در رودخانههای اصفهان غرق شدند
 32نفر از ابتدای سالجاری تاکنون بر اثر غرق شدن در رودخانهها ،کانالها و استخرهای ذخیره آب کشاورزی
استان اصفهان ،جان خود را از دست دادند .مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه از ابتدای
امسال تاکنون  ۶۰حادثه غرق شدگی در استان اتفاق افتاده است ،گفت :از این تعداد  ۳۲مورد منجر به فوت
شده است .منصور شیشــه فروش افزود :با وجود اقدامات شــرکت آب منطقهای در زمینه گشت ،نظارت و
ساماندهی رودخانه ،بیشتر حوادث غرق شدگی در روزهای پایانی هفته و تعطیالت رخ داده است .مدیرکل
مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه شنا در رودخانه زاینده رود ممنوع و خطرناک است ،هشدار
داد :با توجه به تداوم گرمای هوای در ماههای شهریور و مهر ،مردم نباید از منابع آبی استخرهای کشاورزی،
کانالها و سدها برای شنا استفاده کنند.

رییس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت :افزایش تعداد داروخانهها در سطح شهر و کاهش
درآمدها سبب شده که بســیاری از داروخانهها توجیه اقتصادی برای ادامه فعالیت خود نداشته باشند .دکتر
عباس جعفریان دهکردی اظهار داشت :در حال حاضر بالغ بر یک هزار و  ۴۰۰نفر داروساز در استان اصفهان در
حال فعالیت هستند .وی با بیان اینکه مهمترین هدیه به داروسازان درک کردن ارزش فعالیت حرفهای آنهاست،
افزود :داروسازان عموما با هدف ارائه خدمات مناسب به جامعه فعالیت میکنند و این را وظیفه اخالقی و حرفهای
خود میدانند و معموال هم ،چشمداشــت خاصی ندارند .دکتر دهکردی ادامه داد :جایگاه علمی داروسازان
فارغالتحصیل در اصفهان در مقایسه با کشور جایگاه خوبی است و در رتبه بندی که در خصوص دانشکدههای
داروسازی کشور انجام شد ،اصفهان و تهران به طور مشترک مقام اول را کسب کردند.

آموزش

بهزیستی
معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان:

سالمندان با فضای مجازی آشنا شوند

شهرداری زرین شهر به اســتناد بودجه عمرانی مصوب سال  1398خود
در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات ترمیم برج کبوتر باغ برجی زرین شهر
با اعتبار اولیه  2/900/000/000ریال از محل اعتبارات شــهرداری از طریق

خانوادگی نباید افراد سالمند کنار زده شوند ،افزود:
هم صحبتی با اشــخاص ســالمند در گروههای
خانوادگی ضروری اســت و باید خانوادهها آنها را
در مهمانی و تفریحات دسته جمعی برای مشارکت
بیشتر پیشقدم کنند .ناجی با بیان اینکه سالمندان
نباید از یادگیری آموزشهای جدید کناره گیری
کنند ،گفت :آموختن این علم به سالمت جسمانی
و روانی آنها کمک زیادی میکند.

مناقصه عمومی اقدام نماید ،لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید
جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان
وقت اداری مورخ  98/6/20به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند.
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داشته باشــید ،کافی اســت چهرهتان خاص باشد
تا موســات برای شــما کار مدلینگ را ردیف کند!
البته مشتاقان مدل شــدن ،باید هزینه دیده شدن
خــود را بپردازند.یک موسســه تربیــت و جذب
مدلینگ در ســایت خود نوشته اســت متقاضیان
بزرگســال با پرداخت دو میلیون و کودکان با یک
میلیون میتوانند در این ســایت ثبت نام و معرفی
شوند .بر اســاس ادعای مطرح شده این موسسه با
تبلیغ روی شــما موجب میشــود در سرچ گوگل
و شــبکههای اجتماعی دیده شــوید .موسســه
دیگری که ادعا میکند زیر نظر یک ســوپر مدل
ایرانی که فعالیتهــای بین المللی داشــته اداره
میشــود ،از متقاضیان خواسته اســت در صورت
تمایل بــا درج درخواســت بــه آدرس دفتر این
موسســه مراجعه و در مصاحبه حضوری شرکت
کنند.
برداشت سوم :اخاذی به بهانه مدلینگ
کالهبرداری و اخاذی ،رایجترین جرمهایی که در

کمین دوســتداران مدلینگ وجــود دارد .افرادی
که عکسهای خصوصی خــود را به بهانه جذب در
دنیای مد به افراد ناشــناس ارائه میدهند بهترین
طعمه برای اخاذی و قلدری مجازی به شــمار می
روند .همیــن روزهای اخیر پلیــس اصفهان اعالم
کرد فردی که در فضــای مجازی بــا درج آگهی
اســتخدام برای مدلینگ اقدام به تهدید و اخاذی
از دختر جوانی کرده بود را دســتگیر کرده است.
این فرد پس از دریافت تصاویر خصوصی دختران
از آنها اخاذی کرده و حتی پــس از دریافت وجه،
تصاویرشان را در اینســتاگرام منتشر کرده است.
از این دست اقدامات مجرمانه در دنیای زیرزمینی
مد و مدلینگ زیــاد اتفاق می افتــد؛ دامی که به
راحتی مشــتاقان دیده شــدن را در خود گرفتار
میکند .حتی برخــی از چهره هــای معروف در
دنیای مدلینــگ ایرانی هم مدعی هســتند بارها
مــورد سوءاســتفاده هــای مالی و جنســی قرار
گرفتهاند.

بسیاری از داروخانهها توجیه اقتصادی برای ادامه فعالیت ندارند

معاون اجتماعی بهزیســتی استان اصفهان گفت:
سواد الکترونیکی و فضای مجازی یکی از نیازهای
روزانه زندگی امروزی اســت ،آموختن این علم به
سالمندان بخشــی از اوقات فراغت آنها را پر کرده
و انجام فعالیتهای مســتمر و تحــرک دار نیز به
سالمت جسمانی و روانی آنها کمک زیادی میکند.
مجتبی ناجی با اشــاره به اینکه برنامهریزی برای
اوقات فراغت سالمندان ضروری است ،اظهار کرد:
اوقات فراغت مواقعی است که فرد از انجام کارهای
جدی روزانه فارغ شــده و با آزادی عمل مشغول
استراحت و سرگرمی میشود ،سالمندان از جمله
افرادی هســتند که دارای بیشترین اوقات فراغت
بوده و نداشتن برنامهریزی و نظم برای زمان فراغت
آرامش را از آنها سلب کرده و احساس بیهودگی و
بطالت میکنند .وی اضافه کــرد :انجام بازیهای
گروهی و ســنتی و بازیهای فکری در پیشگیری
از آلزایمر در دوران ســالمندی بسیار مفید است و
باعث تحرک ،پویایی ،سالمت ذهنی ،فکری و نشاط
سالمندان میشود .وی با بیان اینکه در تعاملهای
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آغاز ثبت نام چهاردهمین دوره
مسابقات استانی قرآن کریم
ثبت نام شرکت در چهاردهمین دوره مسابقات
قرآنی استان اصفهان آغاز شد .مدیر اجتماعی
اداره کل تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان
اصفهــان گفت :بــه منظور توســعه وتقویت
فرهنگ قرآنــی ،ثبت نام متقاضیان شــرکت
درچهاردهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه
جامعه کار و تالش وتعاون اســتان با همکاری
معاونــت قرآنی ســازمان تبلیغات اســامی
آغاز شــد .منصوره ســلیمانزاده افزود :تمامی
کارگران ،کارفرمایان ،تعاونگــران و افراد زیر
پوشش خدمات بهزیستی و تامین اجتماعی و
خانوادههای آنان شامل ،همسر و فرزندانی که
سن آنها باالتر از  15سال است و تابع مقررات
سرپرســتی فرزند هســتند ،میتوانند در این
مسابقات شــرکت کنند.وی ادامه داد :حضور
نفرات اول رشــتههای قرائت و حفظ کل کلیه
دورههای قبلی درآن رشــته ممنوع اســت و
نفرات اول رشــتههای حفظ  20جــزء و 10
جزء دورههای قبل فقط مجاز به شــرکت در
رشتههای باالتر حفظ خواهند بود.

 ۲۵درصد تماسها
مزاحمت است

آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول
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اخبار

م الف581505:

معاون آموزش و پرورش هشدار داد:

«آزمون ملی هوش» مورد تایید آموزش و پرورش نیست
پس از اعالم ممنوعیت برگــزاری آزمونهایی چون
چرتکــه و کانگورو در مــدارس از ســوی آموزش و
پرورش به علت تاکید صرف بــر تقویت قوای ذهنی
دانش آموزان به جای تربیت همه جانبه آنها؛ معاون
آموزش ابتدایــی وزارت آموزش و پرورش شــرکت
در آزمونهایی تحت عنــوان «آزمون ملی هوش» را
نیز مورد تایید وزارت آموزش و پرورش ندانســت و
از خانوادهها خواست فرزندانشــان را درگیر چنین
آزمونهایی نکنند .رضوان حکیم زاده در پاســخ به
پرسشــی پیرامون آزمونی تحت عنوان آزمون ملی
هوش که به تازگی در سه رده سنی از پنج تا  80سالگی
از سوی موسسات خصوصی برگزار میشود و هدف آن
تنها معرفی و شناسایی افراد باهوش باالست ،اظهار
کرد :تاکید میکنیم آزمونهایــی از این قبیل مورد
تایید ما نیســتند و ضرورتی ندارد کودکان را درگیر
چنین مسابقات و آزمونهایی کنیم تا با همدیگر به
رقابت پرداخته و در نهایت عددی را تحت عنوان نمره
هوشــی به آنها اعالم کنیم که از یک طرف مشخص
نیست چه دســتاوری دارد .معاون آموزش ابتدایی

برگزاری مدرسه
تابستانه پژوهش
در دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان
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وزارت آمــوزش و پرورش با بیان اینکه شــرکت در
چنین آزمونهایی به ضرر کودکان و خانوادههاست و
متاسفانه برگزاری آن با اخذ مبالغی از خانوادهها انجام
میشود و ثمری برای آنها ندارد گفت :برخی خانوادهها
برای چشم و هم چشمی ســراغ چنین آزمونهایی
میروند و عالقهمند هســتند فرزندشــان به عنوان
تیزهوش شناخته شود در حالی که به هیچ وجه مورد
تایید آموزش و پرورش نیست.

رییس ســازمان اورژانس کشــور با بیان اینکه
روزانه در تهــران بین  ۱۲تا  ۱۳هــزار تلفن به
اورژانس صورت می گیرد ،ادامه داد ۲۵ :درصد
از این تماسهــا مزاحمت اســت و تعدادی از
تماسها نیز با مشاوره حل میشود و نیازی به
اعزام نیرو نیست .کولیوند در بخش دیگری از
سخنان خود ،نسبت به افزایش آمار غرقشدگی
در کشور هشــدار داد و گفت :متاسفانه در پنج
ماهه اول سال جاری ۱۰۰۶ ،مورد غرق شدگی
داشــتیم که منجر به فوت  ۶۴۴نفر شــد .در
حوادث غرقشدگی  ۸۲۵مورد مرد و  ۱۸۱مورد
زن بودند .همچنین ۸۵ ،درصد فوتیها را مردان
و  ۱۵درصد فوتیهــا را زنان به خود اختصاص
دادهاند .در عین حال ،بیشترین سن غرقشدگی
از  ۱۱تا  ۴۰سال است و این واقعا دردناک است؛
چرا که این حادثه کامال قابل پیشگیری است.
رییس ســازمان اورژانــس درخصوص نظارت
بــر آمبوالنسهــای خصوصــی ،گفــت:
آمبوالنسهای خصوصی موظفاند که بیماران
غیراورژانسی را منتقل کنند و باید اقداماتشان
را در چهارچــوب مقــررات انجــام دهنــد.
نباید فرامــوش کنیم که خدمت رســانی به
بیماران اقدامی بســیار ارزشــمند اســت که
نباید آن را با چیز دیگــری معامله کنیم و اگر
کسی خدشهای به این خدمت وارد کند ،متخلف
است.

آغاز واکسیناسیون طیور بومی
علیه بیماری نیوکاسل
رییس ســازمان دامپزشــکی کشــور گفت:
واکسیناســیون طیــور بومی علیــه بیماری
نیوکاسل از ابتدای شــهریورماه در کشور آغاز
شده است .علیرضا رفیعی پور در حاشیه همایش
ملی کشاورزی و رونق تولید در رابطه با کنترل
بیماری تب کریمه کنگو در کشــور اظهارکرد:
اگر در این زمینه آموزش و فرهنگسازی انجام
گیرد ،بیماری تا حد زیادی کنترل میشــود.
وی با اشاره به اینکه طی  ۱۰سال اخیر بیماری
کامال تحت کنترل بوده اســت ،افزود :در این
سالها آمار تلفات بین پنج تا هفت نفر و تعداد
مبتالیان در هر ســال بین  ۵۰تا  ۱۰۰نفر بوده
اســت .رییس سازمان دامپزشــکی کشور در
رابطه با تلفات این بیماری در سال جاری عنوان
کرد :در سال جاری  ۵۴نفر به این بیماری مبتال
شــدهاند و پنج نفر نیز بر اثر آن جان خود را از
دست دادند .رییس سازمان دامپزشکی کشور
در رابطه با ریشــهکنی این بیماری تاکید کرد:
ویروس هیچ گاه ریشــهکن نمیشود و همواره
وجود دارد؛ اما بیماری در حد استاندارد شیوع
مییابد و تعداد تلفات نیز سه تا  ۵درصد بیشتر
نیســت.وی در بخش دیگری از سخنان خود
درباره اینکه این ســازمان برای صادرات دام و
گوشت مجوز صادر کرده ،گفت :دو سال است
که مجوزی در این زمینه نداشته ایم و آن چه که
صادر شده ،دام مولد سنگین بوده ،چرا که ایران
در زمینه تولید دام پیشرفت داشته و دام های
مولد صادر می کند.

مدرسه تابستانه پژوهش از دوم تا  ۲۸شهریور در دانشگاه علوم پزشکی برگزار میشود .هدف از برگزاری این دوره فراهم کردن بسترهای
مناسب برای فراگیری علمی و عملی پژوهش در عرصه سالمت در یک محیط دانشگاهی برای شرکت کنندگان است .کسب آمادگی الزم برای
انجام پایان نامهها و طرحهای تحقیقاتی ،افزایش شانس همکاری در طرحهای مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سالمت و دریافت گواهی از
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،از مزایای شرکت در مدرسه تابستانه پژوهش است .این دوره که در فواصل مختلف
به زبان فارسی و انگلیسی برگزار خواهد شد ،برای تمام عالقه مندان به پژوهش در عرصه سالمت و به ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد،
دکترای حرفهای و دکترای تخصصی آزاد است .در این مدرسه ،چهار دوره مبانی روش تحقیق و کاربردها ،روش انجام تحلیلهای کمی،
آشنایی با نرم افزار استاتا و جست وجو و مرور نظام مند همراه اصول پروپوزال نویسی آموزش داده میشود.

zayanderoud8108@gmail.com
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گرانترین بازیکن زیر ۲۰
سال جهان مشخص شد
روزنامه دیلی میل نوشــت که باشــگاه بوروسیا
دورتموند بــرای راضی
نگه داشتن سانچو،
باالترین حقوق را
در بیــن بازیکنان
زیر  ۲۰ســال به او
پرداخــت میکند.
به نوشــته دیلی میل،
ســانچو هفته ای  ۱۹۰هزار پوند حقوق دریافت
میکند که این باالترین میزان دستمزد در بین
بازیکنان زیر  ۲۰سال اســت .فصل قبل باشگاه
بوروســیا دورتموند تنها  ۷۵هزار پوند حقوق به
ســانچو پرداخت میکرد؛ اما باتوجه به پیشنهاد
وسوســه کننده منچستر ســیتی به او ،باشگاه
بوروســیا دورتموند هم تصمیــم گرفت که رقم
حقوق ســتاره جوان خود را باال ببرد .بوروســیا
دورتموند با درخشــش این ستاره جوان قهرمان
سوپر جام آلمان شد و در فصل جدید بوندسلیگا
هم توانسته در هر دو دیدار خود پیروز از میدان
خارج شود تا نشــان دهد که شانس باالیی برای
قهرمانی در فصل جاری دارد.

مقایسه هازارد و رونالدو
اشتباه است
با جدایی کریستیانو رونالدو در تابستان سال
قبــل ،دوران افت رئال
مادرید آغاز شــد و
هواداران این تیم
امیدوارند با ورود
ستار ههایی چون
ادن هازارد ،این روند
تغییر یابد .اما پدراگ
میاتوویچ ضمن تمجید از ستاره بلژیکی ،اساسا
این مقایسه را غلط قلمداد کرده است .میاتوویچ
گفت :قطعا ادن هازارد ،بازیکن بســیار خوبی
است و او یکی از بهترین بازیکنان اروپا به شمار
میآید؛ امــا به نظر نمیتوانیم انتظار داشــته
باشیم که او عملکردی مانند کریستیانو رونالدو
را ارائه دهد و به نظر من چنین درخواســتی
غیرممکن است ،زیرا بازیکنی وجود ندارد که
بتواند مانند رونالدو بازی کند .فشار بازی کردن
در رئال مادرید با فشار پوشیدن لباس چلسی
متفاوت است و برای رســیدگی به آن سطح
سابق ،ادن هازارد به مدتی زمان در تیم جدید
خود نیاز دارد.

بارسلونا ورزشگاه
یوهان کرویف را افتتاح کرد
باشگاه بارســلونا به صورت رســمی ورزشگاه
جدیــد خــود بــه نام
ورزشــگاه یوهان
کرویف را افتتاح
کرد .این ورزشگاه
جدیــد میزبــان
مســابقات تیم ب
بارســلونا و تیم زنان
باشــگاه خواهد بود .ورزشــگاه جدید یوهان
کرویف با برگــزاری یک بازی دوســتانه بین
تیم زیر  19سال بارســلونا با تیم زیر  19سال
آژاکس افتتاح شــد و لیونل مســی و جرارد
پیکه از بازیکنان حال حاضر تیم اول باشــگاه
در ایــن مراســم افتتاحیه حضور داشــتند.
این ورزشــگاه جدید  6هزار نفره که در محل
مجموعه تمرینی باشگاه در حومه شهر بارسلونا
واقع شده ،برای ادای دین به اسطوره هلندی
بارســا که در فاصله سالهای  1973تا 1978
برای بارســا بازی کرده و در فاصله سالهای
 1988تــا  1996مربیگــری بلوگرانــا را به
عهده داشــت ،یوهان کرویف نامگذاری شده
است.

پیشنهاد سردبیر:
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هفته دوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال؛

در حاشیه

طالیی پوشان نصف جهان به دنبال کسب اولین پیروزی خانگی
سمیهمصور
فصل جدید رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشــور در حالی امروز با برگزاری چهار دیدار وارد هفته دوم میشود که تیم سپاهان،
میزبان تیم ماشین سازی تبریز است و ذوب آهن در بوشهر به مصاف پارس جنوبی جم میرود.

سپاهان -ماشین سازی تبریز

پارس جنوبی جم -ذوب آهن
ذوبیها در حالی در چهارچــوب هفته دوم
رقابتهــای لیگ برتر مقابــل تیم پارس
جنوبی جم قرار میگیرند که هر دو تیم،
اولین دیدارشان در این مســابقات را با
شکست پشت سر گذاشتهاند .سبزپوشان
اصفهانی که با شکست مقابل تیم االتحاد
عربســتان از حضور در ادامــه رقابتهای
آســیایی بازمانده بودنــد در اولیــن هفته
رقابتهای لیگ در فوالد شــهر به مصاف تیم
سایپای تهران رفتند.
شاگردان منصوریان که پیش از این دیدار با خبر تغییر
مدیرعامل این تیم روبه رو شده بودند بازی دو بر صفر برده را
با نتیجه سه بر دو به حریف تهرانی واگذار کردند تا اولین باخت فصل جدید رقابتهای
لیگ برتر در کارنامه آنها ثبت شود .ذوبیها در شرایطی این هفته به مصاف شاگردان مهدی تارتار
میروند که هنوز نتوانســته اند از ظرفیت حضور بازیکنان سرباز و محمدرضا خلعتبری استفاده
کنند؛ اما با این وجود آنها امیدوارند تا در این دیدار موفق به کسب سه امتیاز این دیدار شوند.
در آن سوی میدان پارس جنوبی جم که با حاشیههای فراوانی دست و پنجه نرم میکند ،هفته
گذشته برابر پرسپولیس با نتیجه یک بر صفر شکست خورد تا جزو تیمهای بازنده هفته اول
قرار گیرد .هر دو تیم اهداف جداگانهای برای این بــازی دارند .ذوبیها با فراموش کردن
بازیهای آسیایی و برطرف کردن نقاط ضعف هفته گذشــته میخواهند شکست اول
خود در لیگ را جبران کنند .شاگردان تارتار که انگیزههای زیادی برابر تیمهای بزرگ
دارند نیز میخواهند حداقل امتیاز را در این بازی خانگی به دســت آوردند .دیدار
تیمهای ذوب آهن و پارس جنوبی جم از ســاعت  20روز جمعه و در ورزشگاه
جم آغاز میشــود و محمد رضا اکبریان قضاوت این دیدار را بر عهده دارد .
محمد راهی ،فرهاد مروجی ،حمید حاج ملک و ایمان کهیش نیز وی را
در این امر همراهی میکنند .ناظر بازی هم حسین گلشنی خواهد
بود.

تیم سپاهان در شرایطی امشب به مصاف تیم ماشین سازی تبریز میرود که هر دو تیم
اولین دیدارشــان در این دوره از رقابتهای لیگ برتر را با پیروزی پشت سر گذاشتهاند.
طالیی پوشان نصف جهان که فصل گذشته این مسابقات را بدون به دست آوردن جامی پشت
سرگذاشته بودند با تمدید قرارداد امیر قلعه نویی و حضور پررنگ در بازار نقل و انتقاالت خود را به
عنوان یکی از مدعیان اصلی فصل جدید رقابتهای لیگ معرفی کردند .شاگردان امیر قلعه نویی که
در اولین گام نوزدهمین دوره رقابتهای لیگ در بوشهر به مصاف تیم شاهین شهرداری رفته بودند
با ارائه عمکرد مناسب و نمایش پسند توانستند این تیم را با سه گل از میان برداشته و مقتدرانه بر صدر
جدول تکیه بزنند .تیم سپاهان در این دیدار یک بازی سرتاسر هجومی را از خود به نمایش گذاشت تا از
همین اول فصل برای سایر مدعیان قهرمانی خط و نشان بکشد .تازه واردان سپاهان ،ستارههای این تیم
در دیدار با تیم بوشهری بودند ،بازیکنانی هم چون امید نور افکن و محمد محبی که نشان دادند میتوانند
در ادامه رقابتهای لیگ عصای دست ژنرال باشند .سید محمدرضا حسینی و کی روش استنلی از غایبان
سپاهان در هفته اول بودند و بسیاری از هواداران منتظر هستند تا عملکرد حسینی در لباس سپاهان و
استنلی این فصل را ببینند .حسینی و استنلی میتوانند با نظر قلعه نویی در این بازی به میدان بروند .در
آن سوی میدان تیم ماشین سازی تبریز نیز که رسول خطیبی را روی نیمکت این تیم میبیند در اولین
دیدار مقابل آبی پوشان تهرانی قرار گرفتند که این بازی با برتری یک برصفر این تیم به پایان رسید.
ماشین سازی تبریز هفته گذشته نشان داد که فکورانه و با برنامه برابر رقیبان ظاهر میشود و داشتن
مهرههایی مانند سامان نریمان جهان میتواند کمک زیادی به این تیم بکند .دیدار تیمهای سپاهان و
ماشین سازی تبریز را میتوان یکی از دیدارهای جذاب این هفته دانست ،سپاهانیها اولین بازی این
فصل برابر هواداران خود را انجام میدهند و قصد دارند بازی هجومی خود را انجام داده و به اولین
پیروزی خانگی خود در این دوره از رقابتها دست یابند و از سوی دیگر شاگردان
خطیبی میخواهند با متوقف کردن سپاهان از همین ابتدا غول کشی
را آغاز کنند .دیدار تیمهای سپاهان و ماشین سازی از ساعت 20
روز پنجشنبه و در ورزشگاه نقشجهان اصفهان آغاز میشود
و حســن اکرمی قضاوت این دیدار را برعهده دارد .حســن
ظهیری ،هادی طوسی ،سعاد وفاپیشه ،کیوان علیمحمدی
و میالد قاسمی نیز وی را در این امر همراهی میکنند؛ ناظر
داوری هم محمدجواد تقیپور خواهد بود.

کارت ملی و پرینت بلیت ،مجوز ورود به ورزشگاه

تاثیرگذاری« جهانبخش» در برد برایتون

صبح روز پنجشنبه هفته گذشته که سامانه بلیت فروشــی الکترونیکی برای هواداران دو باشگاه استقالل و
پرســپولیس برای تهیه بلیت رقابتهای لیگ برتر فوتبال آغاز به کار کرده بود متاسفانه یک عده سودجو با
معرفی ســایتهای متفرقه اقدام به ثبت نام و فروش بلیتهای الکترونیکی کرده که باعث ایجاد مشکالتی
برای هواداران فوتبال شــده بود .به همین خاطر روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی به تمام هواداران این
دو باشگاه پرطرفدار کشور هشدار میدهد تنها ســایت معتبر برای ثبت نام و تهیه بلیت الکترونیکی سایت
 Pin90.irاست .تماشاگران پس از ثبت نام و دریافت پرینت بلیت خود به ورزشگاه مراجعه کنند ،در صورت
عدم ارائه پرینت بلیت از ورود به ورزشگاه جلوگیری خواهد شد .گفتنی است؛ بلیت فروشی هم فقط بر مبنای
کارت ملی و شماره ملی است.

مهاجم ایرانی برایتون در شب برتری تیمش مقابل بریستول راورز موثر ظاهر شد .در چهارچوب بازیهای
مرحله دوم جام حذفی انگلیس ،تیم برایتون که علیرضا جهانبخش را برای نخستین بار در بازیهای این
فصل در ترکیب داشت ،از ساعت  ۱۵ :۲۳سهشنبه شــب در ورزشگاه مموریال به مصاف بریستول راورز
رفت .برایتون که در سه هفته گذشته لیگ جزیره یک پیروزی ،یک تســاوی و یک شکست داشت ،در
نخســتین بازی جام حذفی خود به برتری  ۲بر یک خارج از خانه مقابل بریستول راورز دست یافت و به
جمع  ۳۲تیم برتر این رقابتها صعود کرد .علیرضا جهانبخش که در سه مسابقه اخیرشان جزو فهرست
بازیهای لیگ برتر انگلیس نبود ،در دیدار با بریستول راورز  ۹۰دقیقه بازی کرد و روی گل اول برایتون
در این دیدار با توپگیری و شوت خود که در ریباند توسط آرون کانالی به ثمر رسید ،تاثیرگذار ظاهر شد.

پرونده «پروپئیچ» دوباره دردسرساز شد

در فاصله تنها چنــد روز مانده تا پایــان مهلت ارائــه مدارک به
کنفدراسیون فوتبال آســیا برای حرفهای سازی و حضور در لیگ
قهرمانان آسیا ،هنوز فیفا پول پروپئیچ را نداده است .کنفدراسیون
هم تاکید دارد بــرای گرفتن مجوز باید پول ایــن بازیکن کروات
پرداخت شود تا استقالل مجوز بگیرد .در روزهای اخیر این پرونده
دوباره برای استقالل مشکل ساز شده است.
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مدیرعامل پیشین باشگاه ذوب آهن به شایعه مدیرعاملیاش در استقالل واکنش نشان داد.
از حدود یک هفته قبل شایعاتی درباره مدیرعاملی ســعید آذری در باشگاه پرسپولیس به گوش
میرسید ،اما با انتخاب محمدحســین انصاری فرد این مسئله منتفی شــد .حاال برخی افراد در
فضای مجازی از حضور احتمالی آذری در باشگاه استقالل تهران خبر دادهاند ،اگرچه این اخبار
به طور رسمی تایید نشده است.
با این حال آذری در واکنش به شــایعه مدیرعاملیاش در اســتقالل گفت :تــا دیروز میگفتند
من مدیرعامل پرســپولیس میشوم و حاال می گویند به اســتقالل میروم .نمیخواهم از خودم
تعریف کنم؛ اما شــما می دانید آدمی با رزومه من بیکار نمیماند .برایم کار کردن در ســپاهان،
اســتقالل ،پرســپولیس ،تراکتور ،فوالد ،ســایپا و  ...باعث افتخار اســت؛ اما شــایعه حضور در
اســتقالل را نه تایید میکنم و نه تکذیب .وی ادامه داد :هر جای کشــور کــه بتوانم خدمتگزار
باشــم ،تجربه و تحصیالتم را در اختیار افراد میگــذارم ولی حاضرم داخل خانه بنشــینم؛ اما
مثل بعضیها برای پســت گرفتن توطئــه نکنم و یا اینکــه در خانه فالن مدیــر التماس کنم.
اگر جامعه ورزش به من نیاز داشــته باشــد ،یاعلی می گوییم و شــروع میکنیم .اگر هم نیازی
نبود که آدمهــای توانمند زیادی در ورزش کشــور حضــور دارند که میتواننــد کمک کنند.
آذری در پاســخ به این پرســش که آیا خودش دوســت دارد مدیرعاملی باشــگاه استقالل را
برعهده بگیــرد ،گفــت :در فوتبال حرفهای ایــن مســائل غیرقابل پیش بینی اســت و ممکن
اســت هر اتفاقی بیفتد .با این حال همانطور که گفتم من این مســئله را نــه تایید میکنم و نه
تکذیب.
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فوتبال ایران که مهد اتفاقات نادری اســت ،باز هم
شــاهد اتفاقی بی ســابقه بود .در حالی که فصل
نوزدهم لیگ برتر هنوز به هفته دوم خود نرسیده،
ســه مدیر تیمهای لیگ برتری جای خــود را به
افراد دیگری دادند و این در حالی است که به نظر
میرسد پرســپولیس آخرین تیمی نباشد که در
عرصه مدیریت دستخوش تغییرات شده است .ذوب
آهن اصفهان ،نخستین باشگاه لیگ برتری بود که
در همان روز نخست لیگ برتر دستخوش تغییرات
مدیریتی شد و سعید آذری با حکم هیئت مدیره از
کار برکنار شد .پس از وی بهرام رضاییان ،مدیرعامل
باشگاه پارس جنوبی جم و نیز ایرج عرب ،مدیرعامل
پرسپولیس با استعفا کنار رفتند تا این دو باشگاه هم
مدیرانی جدید را به خدمت بگیرند.

بعد از ۹۰
برنامه لیگ یک هم تعطیل شد!
سه هفته از رقابتهای فوتبال قهرمانی دسته اول
باشگاههای کشور سپری شــده؛ اما هیچ خبری از
برنامه پربیننده و جذاب فوتبال یک نیست .این در
حالی است که بسیاری از لیگ یکیها ،اهالی فوتبال
و عالقهمندان به فوتبال همواره به شدت پیگیر این
برنامه جذاب و پربیننده بوده و در فصل جاری نیز
منتظر پخش فصل جدید این برنامه هستند .به نظر
میرسید این برنامه از همان هفته نخست روی آنتن
شبکه ورزش سیما برود؛ اما متاسفانه شنیده میشود
با توجه به اینکه در چند فصل اخیر فعالیت خود را
به صورت مشارکتی و با حضور اسپانسرها آغاز کرده
و ادامه داده اســت در این فصل قرارداد همکاری با
اسپانسر این برنامه منعقد نشده و پخش این برنامه
در هالهای از ابهام قرار دارد .کمبود عدم پخش این
برنامه در هفتههای اخیر فصل جدید به شــدت
احساس شده چراکه با توجه به عدم پخش برنامه
فوتبال یک در دو هفته ابتدایی ،باشگاهها نسبت
به عدم انعکاس عملکرد داوران و حواشــیهای به
وجود آمده در بازیها به شدت گالیهمند هستند.
پیش از برنامه لیگ یک ،برنامه نود هم تعطیل شد
و میثاقی با برنامه فوتبال برتر به بازیهای لیگ برتر
میپردازد.

ویلموتس و مربیان لیگبرتری
دور هم جمع میشوند
در حالی که روز جمعه بازیهــای هفته دوم لیگ
نوزدهم به پایان میرســد ،تیمها با این وجود که
فصل جدید رقابتها را دیر شروع کردند باز هم به
تعطیالت خواهند رفت .دلیل این تعطیلی دوباره
لیگ هم برگزاری اردوی تیــم ملی خواهد بود .در
همین رابطه قرار اســت روز شــنبه جلسهای بین
مارک ویلموتــس و تمام ســرمربیان لیگ برتری
برگزار شود .هدف از برگزاری این جلسه هم تعامل
بیشتر مربیان لیگ برتری و ویلموتس خواهد بود.
حتی شنیده میشــود که حضور گابریل کالدرون
آرژانتینی و آندرهآ استراماچونی ایتالیایی هم در
این جلسه قطعی شده است.
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ضیافت ناهار «کالدرون» برای پرسپولیسیها

آدمی نیستم که برای پست گرفتن توطئه کنم

رســانههای انگلیــس و ایتالیــا از توافــق
منچســتریونایتد و
اینتر بر ســر انتقال
الکسیس سانچز
خبر داد هاند .این
بازیکن با قرارداد
قرضی یک ســاله
راهی اینتــر خواهد
شــد .در این گزارشها آمده که اینتر اجباری
برای دائمی کردن این قــرارداد ندارد و کمتر
از نیمی از دســتمزد ســانچز را در این مدت
یک ســال پرداخت خواهد کرد .ســانچز ۳۰
ســاله که در ژانویه  ۲۰۱۸از آرســنال راهی
منچستریونایتد شد در این تیم دوران خوبی را
سپری نکرده و تنها  ۵گل برای شیاطین سرخ
به ثمر رسانده است.

کمیته تعیین وضعیت فدراســیون فوتبال ،با توجه به شــکایت
فرزاد حاتمی از باشــگاه پرسپولیس ،این باشــگاه را به پرداخت
مبلغ  2میلیارد ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم
کرد .همچنین با توجه به عدم مطالبه هزینه دادرســی توســط
خواهان در ســتون خواســته ،کمیته تعیین وضعیت با تکلیفی
مواجه نیست.

عکس روز

واکنش «سعید آذری» به شایعه مدیرعاملی استقالل؛

توافق منچستریونایتد و اینتر
بر سر انتقال «سانچز»

حاتمی ،پرسپولیس را محکوم کرد

برکناری سه مدیرعامل
در یک هفته!

گابریل کالدرون ،شاگردان خود و دیگر اعضای تیم را در یکی از رستورانهای تهران برای
ناهار میهمان کرد تا اعضای تیم در فضایی شــاد و صمیمی کنار هم باشند و پس از کسب
پیروزی در اولین بازی خود را پیش از بازی دوم از نظر روحی بیشتر تقویت کنند.
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مدیر منطقه  12شهرداری:

چهره ها
شهردار اصفهان:

پروژه نصف جهان مشارکت
دولت را میطلبد
شهردار اصفهان در جلســه بررسی روند پیشرفت
پروژههای عمرانی شــهر اظهار کرد :پیرو جلسات
 ۱۵روز یک بار بررســی روند پیشرفت پروژههای
عمرانی ،جلســه عمرانی در پروژه نصف جهان و
جنب کارخانه قند تشــکیل شــد و خوشبختانه
گزارشهای اعالم شده مبنی بر پیشرفت مطلوب
فعالیتها بود .قــدرت ا ...نوروزی افــزود :بعضی
از مشــکالت در مســیر اجرای پــروژه مربوط به
آزادسازیها بود که در جاده فرزانگان بخش زیادی
انجام شده و بخشهای کوچک باقیمانده مقرر شد
که سریعتر انجام شود .شــهردار اصفهان تصریح
کرد :در پروژه نصف جهان پیرامون موضوع زمینی
که واگذار شده بود ،مشکلی با کارخانه قند به وجود
آمده که هفته گذشته موضوع در کمیسیون ماده
پنج بررسی و رفع شد .وی با بیان اینکه برای توسعه
مســیر پروژه نصف جهان باید زمینهای دیگری
آزادسازی شود ،افزود :پیشرفت اجرای این پروژه
دو درصد جلوتر از برنامه بــود؛ اما به خاطر بعضی
موانع ،فعالیتها با تاخیر مواجه شد که البته باتوجه
به اینکه هر پنج روز یک درصد کار انجام میشود،
اگر سه شیفت فعالیت صورت گیرد تا حدود پنج
روز آینده این مسئله نیز رفع خواهد شد .نوروزی
اظهار امیدواری کرد که با پشتکار و تالش بی وقفه
شهرداری اصفهان و حمایتهای مالی ،مشکالت
پروژههای عمرانی شهر مرتفع شود.

مدیر کل میراث فرهنگی استان خبر داد:

افتتاح  8دفتر خدمات گردشگری
به مناسبت هفته دولت
همزمان بــا هفته دولت ،هشــت دفتــر خدمات
گردشگری در استان اصفهان افتتاح شد .مدیر کل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان
اصفهان گفت :با بهره برداری از چهار دفتر خدمات
مسافرتی و گردشگری از این تعداد در شهر تاریخی
اصفهان با بیش از شش میلیارد ریال سرمایه گذاری
زمینه اشتغال  20نفر فراهم شد .فریدون الهیاری
افزود :همچنین سه دفتر خدمات مسافرتی دیگر
در شهرستانهای کاشــان و آران و بیدگل با بیش
از پنج میلیارد ریال سرمایه گذاری و اشتغالزایی
مســتقیم  15نفر راه اندازی شــد .وی گفت :یک
دفتر گردشگری هم در شهر ورنامخواست از توابع
شهرســتان لنجان با بیش از یک میلیارد و پانصد
میلیون ریال هزینه و اشــتغالزایی مستقیم چهار
نفر افتتاح شــد .مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی وگردشگری اســتان اصفهان افزود :اکنون
 336دفتر خدمات گردشــگری در پهنه اســتان
اصفهان فعال 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.

رییس شورای اسالمی شهر:

بودجههای فرهنگی اصفهان
افزایش مییابد
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان در خصوص
کیفیت برگزاری سی و دومین جشنواره بینالمللی
فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان اظهــار کرد:
اســتقبال مردم از این جشــنواره قابل توجه بوده
اســت ،خانوادههایی هم که در جشــنواره حضور
مستقیم و فیزیکی نداشتند از طریق صدا و سیما
برنامهها و رویدادهای جشــنواره را رصد کردند.
علیرضا نصراصفهانی ادامه داد :جشــنواره فرصت
خوبی برای افزایش شــادی و نشــاط اجتماعی
شــهروندان اصفهانی و یک رویــداد خوب برای
مهمانان بینالمللی ماســت که روزهای خوبی را
در اصفهان سپری کنند و امیدواریم این جشنواره
موجب بهتر شدن وضعیت کودکانی باشد که خود
فلسفه وجودی این جشنواره هستند .رییس شورای
اســامی شــهر اصفهان با بیان اینکه برنامههای
جشــنواره فیلم کودک و نوجــوان نباید محصور
به دوران جشــنواره باشــد ،تصریح کرد :ضروری
اســت که در طول سال کســانی که عالقه مند به
صنعت سینما هســتند با حضور در دبیرخانهای
که در اصفهان دائمی شده اســت ،اتفاقات خوبی
را رقم بزنند و فعالیتهای مرتبط با جشــنواره در
طول سال پررنگ باشد .وی از تخصیص بودجهای
باالتر از سالیان گذشته در امور فرهنگی شهرداری
اصفهان خبر داد و اظهار کرد :این نوید را میدهم
بهمن ماه که بودجه سال  ۹۹شهرداری به تصویب
میرسد یک نگاه ویژه به امور فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی داشته باشیم.
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پارک سوار قدس تا سه ماه آینده به بهره برداری میرسد
مدیر منطقه  ۱۲شــهرداری اصفهان گفت :پارک ســوار در این
منطقه که جنب ایســتگاه مترو قدس واقع شده ،تا سه ماه آینده
به بهرهبردرای میرسد .علی باقری اظهار کرد :طرح پارک سوار
قدس بــه منظور ســاماندهی حمل و نقل درون شــهری انجام
میشود و ســرویس دهی به اتوبوسهای  ۱۲خط درون شهری
در محدوده منطقه  ۱۲صورت می گیرد .وی افزود :این طرح ۶۵

و عاشــق آباد و اتوبوسهایی که در خیابان امــام خمینی(ره) و
بهارســتان تردد میکننــد از مزایای این پارک ســوار بهرهمند
میشود.
باقری ادامه داد :پارک سوار قدس به خطوط اتوبوس محله مهدیه،
محله محمود آباد ،محله امین آباد و پاالیشگاه و نیروگاه شهرک
شهید منتظری نیز سرویس دهی میکند.

درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در زمینی به مساحت ۱۵۵۰۰
متر مربع اجرایی میشــود و مبلغی بالغ بــر  ۲۲میلیارد و ۴۰۰
میلیون تومان صرف تملک و اجرای این طرح شده است.
مدیــر منطقه  ۱۲شــهرداری اصفهــان تصریح کــرد :خطوط
اتوبوس شــهرهای شــاهین شــهر و خمینی شــهر ،دانشگاه
صنعتی اصفهان ،دانشگاه آزاد خمینی شــهر و محلههای دهنو

در راستای مقابله با آالیندگیها ؛

فضاهای سبز عمودی در اصفهان گسترش مییابد
نرگس طلوعی
مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری
اصفهان از تمرکز مدیریت شــهری بر گســترش
ایجاد دیوارهای سبز در تمام مناطق شهر خبر داد،
موضوعی که به دلیل افزایش آالیندگیها یکی از
نیازهای حیاتی کالن شــهرها در جهان امروز به
شمار میرود .به دنبال توسعه شهرنشینی ،توسعه
صنعتی و گســترش بی سابقه شــهرها و مناطق
ســاخته شــده که تخریب آثار تاریخی ،زیســت
محیطی و بصری عمدهای را به دنبال داشت ،هدف
نجات شــهرها از چنین وضعــی مدنظر طراحان
شهری قرار گرفت و با توجه به اینکه حضور فضای
سبز و درختان در زندگی انسانها و حس زیبایی
و رایحه طبیعت موجب ارضای نیازهای اساسی و
اجتماعی و شــخصی انسان میشود ،این طراحان
تالش کردند تا بر گسترش فضای سبز در شهرها
متمرکز شــوند و از آنجایی که بــه دلیل افزایش
جمعیت ،شهرها با مشــکل کمبود زمین روبه رو
شــده بودند ،ایجاد فضای سبز عمودی در اولویت
قرار گرفت.
جایگاه ویــژه فضای ســبز عمودی در
مباحث زیست محیطی
فضاهای ســبز عمودی میتواننــد همان بازدهی
اکولوژیکی را جهت تلطیف شــرایط نامناســب
محیطی به وجود آورند .این نوع منظر عمومی در
جداره بزرگراهها ،ساختمانهای مرتفع ،پارکهای
کوهستانی و ترانشه های شهری کاربرد دارد .بام

سبز و دیوار سبز و نظایر آن ،فناوری های متعددی
هســتند که در زمینههای انرژی و محیط زیست
از جایگاه ویژهای برخــوردار بوده و امروزه به وفور
راجع به آنها در منابع مختلف مطالب متنوعی یافت
میشــود .این فناوریها به لحاظ زیست محیطی،
صرفه جویی در مصرف انــرژی ،اقتصاد ،مباحث
اجتماعی ،روان شناســی ،فرصتهــای تفریحی،
کاهش انتشــار گازهای گلخانهای ،پیشگیری از
ایجاد جزایــر گرمایی ،بهبود کیفیــت هوا و آب،
فراهم کردن زیست گاه برخی از موجودات ،تولید
غذا ،ایجاد فرصتهای شــغلی ،جنبههای زیبایی

شناسانه و هنری دارای کاربردهای وسیع و مزایای
قابل توجهی هستند.
دیوارهای سبز شــهر با گیاهان مقاوم به
کم آبی
کالن شــهر اصفهان نیز که خود به دلیل جریان
حیات بخش زاینده رود از وسط آن از گذشتههای
دور تاکنون به عنوان شــهری کــه از فضای های
سبز بســیاری بهره میگیرد شــناخته شده است
به دلیل دســت و پنجه نرم کردن با آالیندگیها
در ســالهای اخیر و افزایش جمعیت از ضرورت
ایجاد دیوارهای سبز عمودی غافل نشد ،به طوری

که به گفته مدیرعامل ســازمان پارکها و فضای
سبز شــهرداری اصفهان ،تاکنون دیوارهای سبز
در بعضی از مناطق شــهر ایجاد شــده و مدیریت
شــهری در تالش اســت فضای ســبز عمودی یا
باغ بام کــه به معنــای ایجاد فضای ســبز در بام
است را در همه مناطق شهر گســترش داده و در
این راســتا مکاتباتی با معاونت شهرسازی انجام
شــده که در مورد الزامات شهرســازی بعضی از
آپارتمان ســازی ها و بر جها ،موضوع سبز کردن
بامها انجام شود.
فــروغ مرتضایینــژاد بــا بیــان اینکــه در حال
برنامهریزی بــرای اســتفاده از گونههای گیاهی
مقــاوم برای ایــن دیوارهــا هســتیم ،میگوید:
نمونههای انجام شــده بــا اســتفاده از گونههای
گیاهی لوکــس و پرنیاز آبی بوده اســت از این رو
درصدد هســتیم برای دیوارهای سبز از گونههای
گیاهی مقاومتر و مناسبتر با هزینه کمتر استفاده
کنیم ،زیرا گونههای گیاهی لوکس با نیاز آبی باال
مورد استقبال شــهروندان قرار نمیگیرد .وی در
ادامه با بیان اینکه در کشــاورزی شهری استفاده
از ظرفیتها به سمت هر ظرفیتی که بتواند تولید
سبزیجات در داخل منازل باشد ،میرود ،میافزاید:
امیدواریم بتوانیم با هماهنگی شهروندان در بامها،
تراسها و حتــی داخل حیاط ،پارکینگ و ســایر
بخشهای ساختمانهای مسکونی شهر دیوارهای
ســبز را ایجاد کنیم کــه در راســتای تحقق این
هدف در حال برنامهریزی با معاونت شهرســازی
هستیم.

همزمان با آغاز ماه محرم پخش میشود؛

مستند روایت زندگی پیرغالمان در شبکه اصفهان
برنامهای با نام «کسوت عاشقی» در شبکه اصفهان تولید و همزمان با
آغاز ماه محرم پخش میشود.
این مســتند با توجه به معرفی  ۲۴نفر از پیرغالمان امام حسین علیه
الســام به اجالس پیرغالمان یزد تولید و هر قسمت از آن با محوریت
یکی از این عزیزان شــکل میگیرد .در این برنامــه بخشهایی کوتاه
و مســتند از زندگی روزمره پیرغالم پخش میشــود و سپس تصاویر
قدیمی (عکس یا فیلم) از مراســم عزاداری محرم به همراه نوحههای
قدیمی پخش میشود سپس گوشههایی از حضور پیرغالم در اجالس
یزد (جلسات ،بازدیدها ،تجلیل ،حضور در اجالس) به صورت مستند

پخش شــده و در بخش پایانی نیز مصاحبه با پیرغالم انجام شــده و
برنامه با تیتراژ پایان به انتها میرســد .محل ضبــط و تصویربرداری
این مجموعه اســتانهای اصفهان و یزد اســت و در خالل آن نیز در
قالب مستند گزارشی به اجالس بین المللی پیرغالمان در استان یزد
پرداخته خواهد شد.
در هر قسمت از این برنامه تالش میشود با توجه به محدودیت زمان
و فرصت ،اشــاره تصویری گذرا به زندگی هریک از پیرغالمان ،اعم از
زندگی خصوصی ،ســبک زندگی و نیز حضور در اجالس پیرغالمان و
نیز نظرات کوتاه دیگران در مورد وی صــورت گیرد .در این مجموعه

نماینده مردم اصفهان در مجلس خواستار شد:

وزارت راه ،سهم خود را برای رینگ چهارم ادا کند

نماینده مــردم اصفهان در مجلس شــورای
اســامی در جلســه بررســی روند پیشرفت
پروژههای عمرانی شهر اظهار کرد :پروژههایی
که شــهرداری اصفهان به آنها ورود پیدا کرده
جزو پروژههای بدخیم مثل سرطان بوده است

که البته حیات شــهر به اجــرای این پروژهها
وابسته بود .حســن کامران افزود :شهرداران
قبلی موفق به اجــرای پروژههای بزرگی مثل
رینگ چهارم نشدند و در این دوره شهرداری
اصفهان به ایــن مهم ورود پیدا کرده اســت.
نماینده مــردم اصفهان در مجلس شــورای
اسالمی ادامه داد :از مسیر کارخانه قند تا شش
راه و چهارراه عاشــق اصفهانی گــره ترافیکی
عمیق و وسیعی وجود دارد؛ به خصوص اینکه
آلودگی صوتی بســیار بحرانیتــر از آلودگی
هواست .وی با بیان اینکه رینگ چهارم در رفع
آلودگیهای زیست محیطی موثر است ،اظهار
کرد :اجرای پروژه رینگ چهــارم قطعا مردم
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را از کالفگــی ترافیک میرهانــد و در کاهش
تصادفات نقش پررنگی دارد؛ چرا که دهنو که
یک ده کوچک است تاکنون بیش از  ۱۰کشته
به خاطر مشــکالت ترافیکی این مسیر داشته
است .کامران افزود :پروژه رینگ چهارم جنبه
استراتژیک دارد و محلی نیست؛ در
واقع گلوگاهی است که با بازگشایی
آن ترددهای شهری و برون شهری
آسان میشود .وی تاکید کرد :گاهی
کلنگها برای احــداث پروژهها به
زمین زده میشــود؛ اما بینتیجه
میمانــد در حالی کــه پروژههای
شــهرداری ســرعت اجرای خوبی
دارنــد چراکــه مدیریت شــهری
توانســته زمان بندی پروژه را مورد توجه قرار
داده و پیگیریهای الزم را انجام دهد .نماینده
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی افزود:
در سیســتم امروز اگر پیگیری نباشــد هیچ
فعالیتی به نتیجه نمیرسد ،قطعا پیگیریهای
شــهردار اصفهان در تحقق پروژههای شهری
که بســیاری از آنها اهمیت فراشــهری دارد،
بســیار خوب و قابل قبول اســت .وی با تاکید
بر همکاری وزارت راه و شهرســازی در اجرای
پروژه نصف جهان گفت :وزارت راه باید ســهم
خود را در پروژه رینــگ چهارم برای رفع نقاط
حادثه خیز ،کاهش تصادفات و ترافیک انجام
دهد.

محورهایی چون عشــق و ارادت خالصانه به اهل بیت علیهم السالم،
بصیرت افزایی در مباحث تولی و تبری ،تاثیر توالی اهل بیت (ع) در
ســبک زندگی ،تبیین اخالق و رفتار محبان اهل بیت علیهم السالم،
مداحــی عالمانه ،مســتند و فرهنگ ناب تشــیع مــورد بحث و نظر
پیرغالمان قرار خواهد گرفت.
این برنامه در  ۲۴قســمت  ۱۰الــی  ۱۲دقیقهای بــه تهیه کنندگی
و کارگردانــی حســینعلی رحیمــی ،تصویربــردار ،نورپــرداز و
صدابــردار حفیــظ ا ...قاســمی و تدویــن مهــدی ملــک احمــد
تولید میشود.

فرماندار اصفهان:

پیروزیهای پی در پی کشور مرهون بسیج است

فرماندار اصفهان در آییــن تجلیل از کارمندان
بسیجی نمونه ادارات شهرستان ،ضمن تبریک
هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان
رجایی و باهنر ،به اقتدار و سربلندی نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران در عرصههای مختلف،
اشاره و بیان کرد :اقتدار و سربلندی
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
مرهون باور و فرهنگ عمیق دینی و
اسالمی و ثمره دیدگاه و اندیشههای
واالی بنیانگذار کبیر انقالب حضرت
امام خمینی (ره) اســت .حســین
سیستانی با اشاره به تشکیل شجره
طیبه بســیج به فرمان حضرت امام
خمینــی (ره) و ترویــج فرهنگ و
روحیه بسیجی در کشــور ،افزود :پیروزیهای
پی در پی و اقتدار کشور از ابتدای انقالب تاکنون
مرهون تشکیل شــجره طیبه بسیج ،فرهنگ
و روحیه بســیجی و ایثار و از خود گذشــتگی
بسیجیان جان برکف بوده است.
وی با تاکیــد بر اینکه ما باید شــهیدان رجایی
و باهنر را به عنوان دو الگــوی جهادی در نظر
داشته باشیم ،خاطرنشان کرد :باید سیره و روش
دولتمردانی همچون رجایی و باهنر را سرلوحه
برنامههای خود قــرار داده و از این آموزهها در
هفته دولت بهره مند شــویم .سیستانی با بیان
اینکه کارمندان بسیجی باید در ادارات الگویی
برای دیگران باشند ،تاکید کرد :ما باید با برنامه
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ریزی صحیح ،در جهت ترویج و تقویت فرهنگ
و تفکر بسیجی در ادارات تالش کنیم .فرماندار
اصفهان با اشــاره به اهــداف و ماموریتهای
بسیجیان ،تصریح کرد :بسیجیان باید با ترویج
فرهنگ خودسازی ،خودتغییری و تغییر سبک

زندگی در جامعه ،در جهت رفع مشکالت موجود
گام بردارند .سیستانی افزود :اقدامات مقتضی
پیرامون استقرار پایگاه مقاومت بسیج ادارات،
انجام خواهد شد .وی بر اهمیت ارتقای روحیه
نشــاط و امیدآفرینی در جامعــه ،تاکید کرد و
گفت :باتوجه به تحریمها و فشارهای اقتصادی
موجود ،ما باید بهترین امیدآفرینان عرصه کار
و خدمت باشــیم .فرماندار اصفهان با اشاره به
انتخابات ســال جاری ،افزود :مهمترین معیار
ســنجش پایداری و پاســداری از نظام ،حضور
پرشور و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات
است که در واقع مهم ترین شمشیر علیه دشمن
است.

zayanderoud8108@gmail.com
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ثبت خاطرات در جشنواره
بذرپاشی گل الله عباسی
مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت :جشنواره
بذرپاشی جشــنواره گل الله عباسی با حضور
مردم در بوســتان جنگلی نــاژوان اصفهان
برگزار شد .حسن شــفیعی ،هدف از برگزاری
این رویداد را ترویج فرهنگ کاشــت گیاهان
بومی اصفهان ازجمله گل الله عباسی دانست
و افــزود :از این رو بــا فراهم کــردن محیط
مناســبی در ناژوان بــا برگزاری جشــنواره
بذرپاشــی الله عباســی در ناژوان محیطی
شــاد ،پرنشــاط و باطــراوت برای شــرکت
کنندگان در این جشنواره فراهم و خاطرات به
یادماندنی شرکت کنندگان در این فضا ثبت
شد.
وی گفت :در این جشنواره بذر گل الله عباسی
در زمینی به وسعت هزار مترمربع کشت شد
و در ماههای آینــده با رویــش این گلهای
زیبا فضای این بوســتان با طراوات میشود.

مدیر طرح ســاماندهی نــاژوان ،اولویت مهم
برنامههای این مدیریت را حفظ هزار و 200
هکتار فضای ســبز ناژوان بیان کرد و افزود:
یک ســوم از این عرصه فضای سبز در تملک
شــهرداری و بقیه در تملک بخش خصوصی
و مالــکان محلههــای خانههــای قدیمــی
است.
حسن شفیعی افزود 200 :هزار از بیش از 600
هزار اصله درخت کاشــته شــده در ناژوان را
شهرداری حفظ و نگهداری میکند.

مدیر خانه کاریکاتور حوزه هنری
اصفهان اعالم کرد:

برگزاری اختتامیه جشنواره
کارتون حمل و نقل و ترافیک
مدیر خانه کاریکاتور حــوزه هنری اصفهان با
اشــاره به اینکه فراخوان این جشنواره در سه
بخش موضوعــی با موضوعات اصفهان شــهر
دوچرخههــا ،کاله ایمنی ،ســرزندگی ،نه به
خودروی تک سرنشین منتشــر شد گفت :از
مجموع  209اثر رسیده ،از  89نفر به دبیرخانه
این جشنواره ارسال شد .پ
یام پورفالح افــزود :در بخش اصفهان شــهر
دوچرخهها  39اثــر از  30هنرمند ،در بخش
کاله ایمنی  34اثــر از  29هنرمند ،در بخش
خودروی تک سرنشــین  26اثر از  21هنرمند
به دبیرخانه این جشــنواره ارسال شده است.
وی گفت :مراســم اختتامیه این جشنواره در
کتابخانه مرکزی شــهرداری اصفهان برگزار
و آییــن گشــایش نمایشــگاه منتخــب آثار
جشنواره ترافیکاتور نیز ســه شنبه  ۵شهریور
ســاعت  20:30در گالری ســعدی (خیابان
استانداری ،گذر سعدی) برپا شد .این نمایشگاه
تــا  ۱۸شــهریور  ۱۳۹۸از ســاعت  ۸صبح
الــی  ۱۲و  ۱۶الــی  ۱۹برای بازدیــد عموم
دایر است.

برگزاری کارگاه گردشگری
به قصد سیاحت عالم
رییس اداره گردشــگری ســازمان فرهنگی
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان گفت:
دومین کارگاه از مجموعه کارگا ههای ســفر
و گردشــگری باموضــوع «حرکــت به قصد
ســیاحت عالم» با حضور رضا شهران برگزار
میشود .علیرضا مساح اظهار داشت :مجموعه
کارگاههای گردشــگری به دنبال آن اســت
که فرهنگ گردشــگری را آمــوزش دهد و
یاد دهــد چگونه در حالی که ارزان ســفرمی
کنیم از آن لــذت ببریم و گرفتار مشــکالت
نشویم.
وی ادامــه داد :همچنین افرادی که با ســفر
زندگــی میکنند در ایــن کارگاهها ،فرهنگ
تجربیات سفرشان را به مردم منتقل میکنند.
مساح خاطرنشان کرد :گردشگری یا توریسم
بهطور کلی به عنوان مسافرت تفریحی در نظر
گرفته میشود .هر چند که طی سالهای اخیر
شامل هرگونه مســافرتی میشود که شخص
به واســطه آن از محیط کار یــا زندگی خود
خارج شــود .وی با بیان اینکه کارگاه «سفر و
گردشگری» به صورت ماهیانه و رایگان برگزار
میشود ،خاطرنشــان کرد :دومین کارگاه از
این برنامه امروز از ساعت  ۱۷تا  ۱۹با موضوع
«حرکت به قصد سیاحت عالم» با حضور رضا
شهران در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی
برگزار میشود.

پیامبر اکرم (صلی ا ...علیه و آله):
بهترين هاى امت من  ،همسرداران اند و
بدترين هاى امتم  ،بى همسران اند.

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی
صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین
نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه33 :

چاپخانه :آینده

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

آدرس :ابتدای جاده حبیبآباد -روبهروی شهرک امام حسین (ع)
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اطالع رسانی لحظه به لحظه مدیریت اضطراری بار توسط شرکت توزیع برق اصفهان
جهش  ۶هزار مگاواتی مصرف برق در کل کشــور ،برق رسانی به مردم را با
شرایط متفاوتی روبه رو کرد که پس از سالها از باور مردم دور بود و مسئوالن
برای گذر از این شرایط تدابیر متفاوتی را اندیشیدند؛ اما با توجه به استمرار
و پایداری هوای گرم در کل کشــور و کمبود آب افزایش چشــمگیری در
مصرف برق را در هفته اول تیرماه شاهد بودیم .تدابیر در نظر گرفته شده نیز
نتوانست موثر واقع شود و در نتیجه مدیریت اضطرای بار صورت گرفت و در
این زمان بود که مدیریت صحیح اطالع رسانی انتظار میرفت.
به طور اصولی شاید در روزهای اول پس از هر اتفاق پیش بینی نشدهای افراد
دچار سردرگمی میشوند و در ســازمانها مدیران نیز نتوانند یک تصمیم
درست در این زمینه داشته باشند که البته برای سازمانهایی که مولفههای
توسعه را از قبل مورد بررسی و ارزیابی قرار دادهاند ،شدت جریان و از هم
گسیختگی تصمیمها بسیار کمتر و حتی به صفر میرسد.
شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان با توجه به اینکه تکریم ارباب رجوع
و همشهریان را سرلوحه کار خود قرار داده است با وجود شرایط پیش آمده
جلسه فوری را با حضور مدیرعامل ،مدیران دفاتر روابط عمومی ،فناوریهای
نوین ،دیسپاچینگ  ،فوریتهای برق و انفورماتیک به منظور ارائه راههای
متفاوت برای برون رفت از این شرایط پیش آمده و روشهای متفاوت برای
اطالع رسانی به مردم را تشکیل داد.
گام اول ،اعالم وجود خاموشیها به همشهریان اصفهانی به صورت شفاف بود
که با برگزاری نشستهای خبری متعدد ،حضورصدا و سیما و نشستهای
تخصصی در خصوص مدیریت اضطرای بار با تمام اصحاب رســانه این امر
محقق شد و همزمان با این نشستها سامانههای اطالع رسانی خاموشیها
نیز با تالش شــبانه روزی تمام واحدهای مرتبط انجام شده و باز خورد آن
توسط مردم صورت گرفت .شاید کمتر ارگانی را بتوان یافت که در کمترین
زمان ممکن بتواند با ایجاد اتاق فکری به معنای واقعی ،بهبود شرایط را پیش
روی مخاطبین خود قرار دهد.
این اقدامات موجب شد تا در نشستی با مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان
به عملکردشان دراین روزها بپردازیم.
مهندس حمیدرضا پیرپیران ،مدیر عامل شــرکت توزیــع برق اصفهان به
راهکارهای متفاوت گذر از خاموشیها اشــاره کرد و گفت :برای گذر از این
شرایط در هیئت وزیران تغییر ساعات کار کارکنان و دستگاه های اجرایی به

عنوان یکی از شرایط تعادل بار مطرح شد و همچنین افزایش  ۲۰درصدی
تعرفههای برق سازمان ها در زمان اوج بار از دیگر مصوبات دولت بود.
وی در ادامــه افزود :طی ســالهای اخیر شــرکت توزیع بــرق اصفهان با
آموزشهای مختلف به دانــش آموزان و مادران و همچنیــن ایجاد تفاهم
نامه با صنایع ،کشاورزان و تشــویق مشترکین کم مصرف خانگی ،ارتباط با
 NGOها و مراکز مردم نهاد و مراکز فرهنگی با تمام قوت مباحث مدیریت
مصرف را پیگیری کرد.
وی تصریح کرد :متاسفانه با تمام این آموزشها مدیریت درست مصرف را در
زندگیهای روزمرهمان به کار نمیگیریم و به عنوان باور ذهنی و یک فرهنگ
ارزشی قبول نداریم .تا زمانی که بد مصرف کنیم و برق را به عنوان یک کاالی
با ارزش در نظر نگیریم با مشکالت این چنینی باید روبه رو شویم .امروزه برق
یکی از شــاخصههای اصلی زندگی مان است که در صورت فقدان آن حتی

دومین برنامه «اصفهان گرد» در خانه تاریخی نظام السلطنه برگزار شد؛

آگهی مزایده (نوبت دوم)
شهرداری حنا با عنایت به مصوبه شــماره  /1289الف 100 /مــورخ  98/05/09شورای محترم اسالمی
شــهر قصد فروش یک دســتگاه کامیون کمپرســی بنز  1924lkمدل  1392با قیمت پایه کارشناسی
 5/400/000/000ریال را دارد.
متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی ( )98/06/07به مدت  7روز کاری تا تاریخ  98/06/14جهت بازدید
و تکمیل فرم های شرکت در مزایده به شهرداری حنا مراجعه نمایند و یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره
تلفنهای  031-53602010-12در ساعات اداری تماس حاصل نمایند.
 هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده می باشد. -شهرداری حنا در رد یا قبول یک یا کلیه درخواستها مختار است.

شهبازی -شهردار حنا

برای چند لحظه دچار مشکل میشویم.
پیرپیران به یکی از علل اصلی مدیریت اضطراری بار اشاره کرد و گفت :یکی
از علل اصلــی قطعیها کاهش تولید در حوزه برق آبی اســت به طوری که
درسال گذشته  ۹۵۰۰مگاوات ظرفیت تولید برق آبی کشور بوده که میزان
این ظرفیت در سال جاری به  ۴۵۰۰مگاوات رسیده است و این خاموشیها
به طور منطقهای نیست بلکه از طریق دیســپاچینگ ملی به دیسپاچینگ
اصفهان اعالم میشود.
این مقام مسئول ،به سند استراتژی شرکت توزیع برق اصفهان اشاره کرد و
گفت :در چشم انداز  ۱۴۰۵رضایت مشترکین یکی از اولویتهای این سند
راهبردی است که با توجه به اعمال خاموشیهای ناشی از مصرف فزاینده برق
در تابستان جاری ،روشهای مشخص و شفاف برای اطالع رسانیها به مردم
صورت گرفت و شرایطی در نظر گرفته شد که از طریق پایگاه اطالع رسانی

اینترنتی یا سامانه پیام کوتاه از زمان قطعی برق وخاموشی ناشی از مدیریت
بار که بر اساس جدول احتمالی اجرا می شود همشهریان مطلع شوند ،پایگاه
اینترنتی وسامانه های شرکت خوشبختانه امروز کارآمدی خود را در نظام
اطالعاتی اثبات کرده و هر رویداد اجتماعی از طریق این سامانهها ،تهدیدها
را به فرصت تبدیــل و روال عادی را به زندگی اقتصــادی و اجتماعی مردم
برمیگرداند و همشهریان از این طریق میتوانند همه خدمات موردنیاز خود
را دریافت کنند .امروز که شرایط برق رسانی متفاوت شده خدمات فوریتی
را از همین طریق به مردم ارائه می دهیم.
وی به روشهای اعالم خاموشی در سایت شرکت پرداخت و اظهار داشت:
همشــهریان عزیر با وارد شدن به سایت شــرکت میتوانند محدودههای
خاموشــی را روی نقشههای شهری  GISمشــاهده کنند یا از طریق وارد
کردن رمز رایانه از جدول خاموشیها مطلع شوند و برای زندگی اجتماعی
واقتصادی روی همین جدول برنامه ریزی کنند .در روش بعدی میتوان بر
اساس آدرس ،مکان مورد نظر را درج کرده و روش دیگر اطالع یابی از طریق
جدول کلی با مسیرهای تغذیه برق است.
مهندس پیرپیران اظهار داشــت :بسیاری از مشــاغل و فعالیت های مردم
در گروه فعالیتهای حســاس به حســاب میآید و قطع برق بدون اطالع
رسانی خســارات جبران ناپذیری ایجاد میکند .در این راستا دفتر فناوری
های نوین با ایجاد یک برنامه نرم افزاری دقیق که روی بســتر  GISفراهم
کرده اســت ،برای بیش از  ۱۲هزار مشترک حســاس چند دقیقه قبل از
اعمال خاموشی پیامکی مبنی بر اعالم خاموشــی ارسال می کند و در این
فرآیند قبل از قطع برق به صورت کامال خودکار پس از اینکه دیسپاچینگ
و مرکز فرمان فیدر مورد نظر را انتخاب کرد ،ســامانه اطالع رسانی پیامک
ارسال می کند.
در راستای تکریم بیشــتر ارباب رجوع و احترام به حقوق شهروندی دیگر
ن برق نیز با ورود به سایت شرکت و ارائه اطالعات خود میتوانند به
مشترکی 
این امکانات دست یابند که تا کنون نزدیک به  ۸۰۰مشترک در این سامانه
ثبت نام کرده اند.
وی در پایان از دفاتــر فناوری های نویــن ،گــروه  ، GISروابط عمومی،
انفورماتیک ،دیسپاچینگ و فوریتهای برق که در این مدت برای اطالع
رسانی به مردم تمام تالش خود را به کار گرفتند ،تشکر کرد.

م الف581526:

روایت «مجید عرفانیان» از شهر پر جاذبه اصفهان
دومین برنامه «اصفهان گرد» با موضوع «چگونه با قصهها
و روایتهای یک شهر سفر کنیم» پنجشنبه هفته گذشته
با حضور مجید عرفانیان ،بالگر و کارشــناس گردشگری در خانه تاریخی
نظام االسالم برگزار شــد .عرفانیان در این برنامه که با هدف همراه کردن
مردم با قصههــا و روایتهای تاریخی در ســفر یک روزه توســط اداره
گردشگری وابســته به ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری
اصفهان برگزار شد ،اظهار کرد :اصفهـان ویژگیهای خاصـی دارد کـه در
مقایسـه با شـهرهای مهـــم اروپا کمتـر شـهری از آن برخـوردار اسـت؛
مثال در مرکـز ایـن شـهر رودی وجـود دارد کـه کمتریـن شـهرهای دنیـا
چنیـن فرصتـــی در اختیـار دارنـــد کـه در مجـــاورت یکـی از ارکان
طبیعـت باشـند .این کارشناس گردشگری افزود :در اصفهـان هـم کـوه
داریـم و هـم رود .مـــورد دیگـر اینکـــه محـــدوده قدیمی شـهر در
شـهرهای ایـران زیاد وجـود نـدارد ،ولـی در اصفهـان میدان نقش جهـان
محـدوده قدیمی شـهر اسـت .چنان کـه در پاریـس در وسـط رود سـن
جزیـره ای وجـــود دارد کـه کلیســـا ،بیمارستان و دادگاه داشته و این
مجاورت ارکان چندگانـه بـه آن اهمیتـی قابل توجه بخشـیده اسـت .وی
ادامه داد :در میـدان نقـش جهـــان هم مرکز سیاسـت ،علم ،دیانـت و
تجارت در چهارسـوی مختلـف قـرار دارنـد کـه مسئلهای نـادر در میـان
شـهرهای ایـران اسـت.
همزیستی مسالمت آمیز ادیان مختلف ،ویژگی خاص اصفهان
است
عرفانیان هـم زیســـتی مسـالمت آمیـز پیـروان چهـــار دیــن اسالم،
یهودیــت ،مســیحیت و زرتشــت در اصفهــان را از دیگــر ویژگیهای
بــارز ایــن شــهر دانســت و توضیــح داد :دردنیـا ایـن ویژگـی بـرای
یـک شـهر بسـیار بـــه رخ کشـیده میشود تـــا آن را بـه عنـوان یـک
شــهر خــوب معرفــــی کنند .این کارشناس گردشگری تصریح کرد:
داستانهایی کــه در زیــر پلهای تاریخــی اصفهــان در حــال وقـوع
اسـت ،غیرقابـل تکـرار اسـت و در کنار جاذبههای تاریخـی متنـوع ایـن

شـهر یـک اسـتثنا در میـان شـهرهای ایـران محسـوب میشود.
داستانها ،حلقه گمشده اصفهان امروز هستند
وی ،کشــف داستانهای اصفهــان را یــک ضــرورت و مســئولیت آن
را ابتـدا بـر عهـده مـردم ایـن شـهر دانسـت و گفـت :داستانها حلقـه
گمشـده اصفهان امــروز هســتند کــه بــرای گــردآوری آنهــا کســی
بهتــر از خــود اصفهانیها نیســت .عرفانیان اضافه کرد :شــاید بــرای
هــر توریســتی گفتــن ابعــاد و ویژگیهای ظاهــری آثــار تاریخــی
ایــن شـهر چنـدان جـذاب نباشـد؛ امـا ا گـــر مثال از محرابـی کـه در
مسـجد جامع عتیق کشـف شــــد و مربــوط بــه قــرن دوم هجــری
اســت یــا  400طــاق متفاوتــی کــــه در ایــن مســجد وجود دارد
برای گردشـگران بگوییـد ،برای آنهـا بسـیار جـذاب باشـد .عرفانیان تاکید
کرد :اینها روایتهای جذابـی اسـت کـه اصفهان بـه آنهـا نیـاز دارد و باید
خـود اصفهانیها ایـن داستانها را از سـینه مردمی کـه شـاید نسـل آنهـا
در حـال از بیـن رفتـن اسـت ،بیـرون بکشـند.
در ابتدای این برنامه ،جواد مجدی ،آخرین بازمانده فرزندان «میرزا محمد
دســتجردی» معروف به میرزا معلم و مشــهور به نظام السلطنه ماجرای
ســاخت این خانه توســط پدر و بعد زندگی در آن در کنار خانوادهاش را
برای حاضران روایت کرد و گفت که این خانه حدود  140سال قبل توسط
پدرش ساخته شده و محل زندگی پدر ،مادر و برادرانش حاج مجد ،حاج
نظام و حسین نظام زاده بود تا زمان تولد او که پدر  55روز قبل از آن بر اثر
ذات الریه از دنیا میرود .جواد کوچک هم تا شش سالگی در این خانه بوده
و بعد همراه با خانواده به خانه دیگری نقل مکان میکنند .فرزند کوچک
نظام االسالم درباره ماجرای مرگ نظام السلطنه هم گفت :او در حمام بوده
که خبردار میشود در بازار چه حسن آباد درشکهای در حال عبور بوده و
فرزند یکی از آشنایان ایشان در چرخ عقب آن افتاده و او را که حال وخیمی
داشته به بیمارستان رســاندهاند .خروج از حمام باعث میشود که ایشان
به ذات الریه مبتال شود و  20روز بعد از دنیا برود و در تکیه کازرونی تخت
فوالد به خاک سپرده شود.

