وقتی بارش ها زاینده رود را زنده نگه می دارند؛ اما مدیران
آن را مصادره به مطلوب می کنند

زاینده رود فعال زنده می ماند
هر چند پیش از این اعالم شد که جریان زایندهرود پس از خردادماه بسته میشود؛

اما بر اساس اعالم سازمان آب منطقهای و در نتیجه مذاکرات با وزیر نیرو ،زایندهرود

فعال زنده خواهد ماند .آنگونه که معاون آب و آبفای وزارت نیرو اعالم کرده است با دستور مساعد
وزیر نیرو ،آب مورد نیاز کشت تابستانه کشاورزان استان اصفهان ،تامین خواهد شد.. .

صفحه 3
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تغییر دکوراسیون؛
امروز میز اکر ،چیدمان خونه
یا اتاق رو تغییر بدیم .این
تغییر می تونه ما رو شاد
و پرانرژی کنه!
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ادغام دانشگاههای غیر انتفاعی از اصفهان کلید خورد؛

در راستای تعدیل ترافیک  ،ایجاد امنیت
و آرامش شهروندان؛

دورهمی غیر انتفاعیها

اجرای طرح توسعه پایانه
صمدیه سرعت میگیرد

7

5

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

رشد تولید ،موجب توسعه
کشت گلخانه ای
در اصفهان شد

موزه هنرهای معاصر اصفهان
اتاق تاریک
 ۳۰خرداد الی 18مرداد

3

اوساگوآنا؛ گزینه جانشینی
برای کیروش استنلی

گالری امروز
سفرهای ناممکن
 ۲۴خرداد الی  ۱۷تیر

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان:

نمایش شاید نجات بیابیم
کارگردان :میثم کیان
 23خرداد الی  7تیر
مجتمع فرهنگی استاد فرشچیان

زنانـه شدن اعتیاد
معضل اصفهان است

6

5

*

خیابان چهارباغ عباسی جنب ایستگاه
مترو (انقالب)استخر هتل عالی قاپو
تلفن تماس:
۳۳۲۰۸۱۷۴ _ ۳۲۲۲۷۹۲۹

شروع کالس ها با انتخا ب شما

کارت های اشتراک تا  50درصد
تخفیف

*

کالس ورزش در آب و سینکرو
نایر و یوگا

*

طرف قرارداد با شرکت نفت و
زیبا موج نوین
آموزش عمومی و نیمه خصوصی
انواع ماساژ

2

عکس روز
نشست سفرا و کارداران کشورهای
خارجی و نمایندگان سازمانهای
بینالمللی با رییس قوه قضاییه

پیشنهاد سردبیر:

مجلس بی خاصیت نمیخواهیم!
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پیشخوان

ادعای الجبیر:

تنش همیشه از سوی ایران انجام میشود
«عادل الجبیــر» وزیر امور خارجه دولت عربســتان ســعودی
در مصاحبه با شــبکه «فرانس  »۲۴به تکــرار مواضع ضد ایرانی
سعودیها پرداخت و خواستار اعمال فشار آمریکا و دیگر کشورها
بر ایران به منظور تغییر رفتار و سیاستهای ایران شد.
این مقام سعودی در این مصاحبه  ،ایران را مقصر تنشهای اخیر
در منطقه خلیج فارس خوانده و مدعی شد« :همه در منطقه در

کافه سیاست

توضیحات وزیر دفاع
درباره جاسوس وزارت دفاع
وزیر دفاع درباره اعدام یکی از نیروهای قراردادی
این وزارت خانه به اتهام جاسوسی گفت :این فرد
از ســال  89از وزارت دفاع جدا شده بود .در دوره
بازنشستگی به سراغ او آمده و متاسفانه این فرد را
وادار به خیانت کرده بودند .امیر حاتمی افزود :این
اتفاق با اینکه بیرون از دستگاه در حال انجام بود
پس از دو سال روشن شد و این اقدام به موقع نشان
میدهد که یک سپر امنیتی بسیار خوبی وجود
دارد و حتی الیههای بیرون را مراقبت میکند.

تاکید بر برگزاری رزمایش
مشترک بین ایران و عراق
امیر ســرتیپ حیدری در دیدار معاون آموزش و
عملیات ارتش عراق و هیئت همراه که در ســتاد
نیروی زمینی ارتش انجام شد ،بر برگزاری رزمایش
مشترک بین ارتش دو کشور تاکید و اعالم آمادگی
کرد .کیومرث حیدری گفت :نیروی زمینی ارتش
در تمامی رســتههای نظامی در باالترین سطح
آمادگی رزمی قرار دارد و میتواند تجربیات خود را
در حوزه آموزش به ارتش عراق منتقل کند.

توضیحات زنگنه درباره فروش
نفت بعد از تحریم آمریکا
وزیر نفت ،در واکنش به پخش اخباری درباره
میزان فروش نفت کشورمان ،گفت :این خبرها
مطلقا دروغ است.زنگنه در پاسخ به این پرسش
که در حــال حاضر چه میزان نفــت به فروش
میرســد ،اظهار کرد :من عدد نمیگویم چون
به ضرر ماست .مدتی اســت در فضای مجازی
و برخی از سایتهای خبری شــایعاتی درباره
فروش نفــت ایران در پــی تحریمهای آمریکا
مطرح شــده که وزیر نفت این موضوع را رد و
گمانهزنیها را شایعه خواند.

نوبت  دوم

انتقال نفت و فرودگاههای عربستان ســعودی فرستاد .مشغول
انجام رفتار تهاجمی و اقدامات تهدیدآمیز بوده و به خاطر همین
این بسته به ایرانیهاست که بخواهند تنشها را کاهش دهند».
وزیر مشاور ســعودی در این مصاحبه با تاکید بر اینکه ریاض از
اعمال تحریمهای بیشتری علیه تهران حمایت میکند ،از تالش
واشنگتن برای هدف قرار دادن صنعت گاز ایران خبر داد.

در حاشیه حواشی جلسه علنی روز گذشته مجلس؛

نامه مجلس به رهبر انقالب
برای استفاده از صندوق توسعه
نماینده مــردم اصفهان در اخطــاری در جریان
بررسی بند ب ماده  ۱طرح حمایت توسعه صنایع
پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از
سرمایه گذاری مردمی عنوان کرد:باید از ظرفیت
صندوق توسعه ملی در راســتای صدور مجوز و
توسعه پاالیشگاهها استفاده کرد .در همین رابطه
علی الریجانی در پاســخ به حاجی دلیگانی اعالم
کرد ما برای استفاده از ظرفیت صندوق برای صدور
مجوز در راستای توسعه پاالیشگاهها به رهبری طی
نامهای پیشنهاد دادهایم که هنوز پاسخ ندادهاند
زمانی که پاســخ ایشــان را دریافت کنیم در این
خصوص تصمیم گیری خواهد شد.

تالش هســتند که از جنگ در منطقه اجتناب شود .جنگ برای
همه خطرناک خواهد بود؛ البته تشــدید تنش همیشه از سوی
طرف ایرانی انجام میشود .ایران به نفتکشها در خلیج (فارس)
حمله کرد نه یک بار بلکه دو بار».
الجبیر همچنین ادعا کرد« :ایران از طریق نیروهای نیابتی خود،
حوثیها (انصارا...یمن) موشکهای بالستیک و پهپاد علیه خطوط

جلســه علنی روز گذشــته مجلس
با حواشــی زیــادی همراه بــود .از
درخواست برای لغو تعطیالت مجلس تا ایجاد شبهه
در صحت آرای مربوط به انتخاب رییس کمیســیون
اصل  .۹۰حسینعلی حاجی دلیگانی ،نماینده اصولگرای
مجلس در تذکری شفاهی گالیههایی را به همکارانش
در پارلمــان وارد کرد .او گفت :باالخــره ما یا مجلس
هستیم یا نیســیتم؟ در قانون بودجه سال جاری۱۴ ،
میلیارد دالر برای تامین کاالهای اساســی و کمک به
حل مشکالت اقتصادی مردم در نظر گرفتیم تا کاالهای
اساسی ارزانتر به دست مردم برسد.
حاجی دلیگانی افزود :اگر قصد داشتیم مردم همچنان
با مشکالت اقتصادی و معیشتی خود دست و پنجه نرم
کنند دیگر نیاز به اصالح قانون نبود و چنین مصوبهای
را به تصویب نمیرساندیم .سوال ما این است که چرا
برخی افراد با رفاه مردم که همراه با عدالت باشد ،مخالف
هستند و از هیئت رییسه مجلس به ویژه رییس مجلس
تقاضا میکنم که هر چه سریعتر این موضوع روشن و
شفاف شود .وی با بیان اینکه پیشنهاد بنده این است
که تعطیالت دو هفته آتی مجلس شورای اسالمی لغو
شود ،تصریح کرد :در این وضعیت قرار است دو هفته
ما به تعطیالت برویم ،بهتر است با وضعیت کنونی این
تعطیالت را لغو کنید.
الریجانی در پاســخ به این تذکر گفت :مجلس درباره
تخصیص  ۱۴میلیارد دالر برای تامین کاالهای اساسی
وظیفه خود را که قانون گذاری است ،انجام داده است
و دولت هم در حال پیگیری این موضوع اســت و اگر
پیشنهاد دیگری برای نحوه تخصیص و پیگیری این
موضوع دارید ،ارائه کنید.
تصمیم گیری درباره ریاست کمیسیون اصل  ۹۰برای

مجلس بی خاصیت نمیخواهیم!

سال آخر عمر مجلس دهم از دیگر دستورکارهای روز
گذشــته نمایندگان بود .فرهاد تجری برای معرفی به
صحن از ســوی کاندیدا معرفی شده بود که در نهایت
نتوانست اعتماد نمایندگان را کسب کند؛ اما تجری به
سرعت دکمه تذکر را فشار داد و از همکارانش بخاطر
این رای ندادن گالیه کرد .وی گفت :به رغم این که چند
بار رییس مجلس اخطــار دادند که گلدان و برگههای
تعرفه را بیاورند ،در این زمینه تاخیر صورت گرفت و در
جمع آوری آرا هم یک سری از همکاران جلوی چشم
من رای نمایندگان دیگر که نام من نوشته شده بود را
از افراد میگرفتند و آن را خط میزدند .آگر آرای باطله
را نگاه کنید تعداد  ۵۰رای باطله غیر قابل قبول است.
بیش از  ۵۰رای به نام تجری نوشــته شد؛ اما برخی از
همکاران آنها را خط زدند.تجری که مدعی شد حداقل

روایت فالحتپیشه از شکست در انتخابات کمیسیون امنیت:

تبانی شد!

فالحت پیشه پس از شکست در انتخابات ریاست کمیســیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه در هیچ
یک از دسته بندیهای فراکسیونی مجلس قرار نمیگیرد ،خاطرنشان کرد :سال گذشته هم که رای آوردم
لطف همکاران عزیز در فراکسیون امید بود .تنها جریانی که برنامه من را دید و دو سال از من حمایت کردند،
این فراکسیون بود .این عضو کمیسیون امینت گفت :یکی از مشکالت مجلس این است که براساس عملکرد
افراد رای گیری نمیشود .کسی از من نپرسید عملکردت چه بوده اســت ،فراکسیونها بیشتر زورآزمایی
سیاسی دارند و نوعی تبانی فراکسیونی در این انتخابات صورت گرفت و این اتفاق افتاد.
فالحت پیشــه تاکید کرد :شــاید از نظر برخی آقایان نقطه ضعف من این بود که سفرهای خارج از کشور
را به شــدت محدود کرده بودم نه اینکه مانع شــوم بلکه گزارش میخواســتم .گفتم هرکسی که به سفر
خارجی میرود یک گزارش توجیهی ارائه دهد .رییس پیشین فراکسیون امید گفت :البته بازهم میگویم
این اتفاق طبیعی اســت و نباید معترض هم باشــیم .من تنها گالیه و دغدغهای که دارم برای آینده است.
من هیچ وقــت دیگر به مجلــس نخواهم آمد ،ولی نگــران آینده هســتم .مثال پیش از من هر ســه ماه
یک بار یک وزیر به کمیســیون میآمد ،ولی در دوره ریاســت من هــر هفتهای دو وزیر در کمیســیون
حضور داشت.

آگهی تجدید مناقصه عمومی (نوبت دوم)

اداره کل بهزیستی استان اصفهان
L

E-MAI

zayanderoud8108@gmail.com

 ۱۳۰رای داشته ،تاکید کرد :من به این نحوه رای گیری
اعتراض شــدید دارم و از هیئت رییسه میخواهم از
آرای همکاران صیانت کند و پس از بررسی انتخابات
صورت گرفته نتیجه را اعالم کنند .آیا این طبیعی است
که تمام خط خوردگیها نام من را داشــته و بعد خط
خورده است.علی الریجانی ،رییس مجلس در پاسخ به
این تذکر گفت :گاهی مشکل در رای گیری به وجود
میآید و نمایندگان به دوستانشان اعتماد میکنند.
این مشکلی است که یک بار باید حل شود.
نمایندگان مجلس روز گذشته همچنین یک فوریت
طرح اصالح ماده  ۲۰۶آییــن نامه را تصویب کردند تا
براساس آن تذکرات به نحوی ســاماندهی شوند که
بیان تذکرات در مجلس تنها محدود به طرح موضوع
نشده و دســتگاهها به آن تذکرات پاســخ دهند .در

م الف509793:

بخشهایی از مذاکرات مربوط به این طرح سیدمهدی
مقدسی ،نماینده مردم اراک گفت :مجلس بیخاصیت
نمیخواهیم و اگر قرار اســت نماینــدگان در مورد
موضوعات مهم کشور تذکراتی را مطرح کنند و به آن
بیتوجهی شود نشــان دهنده بیاثر بودن نمایندگان
است.
مقدســی افزود :به اندازه کافی قوانین خلقالساعه و
مشــکلدار ،وجود دارد و میدانیم که تولید قوانین
بیمحتوا برای کشور مضر اســت ولی اگر به تذکرات
نمایندگان توجه الزم نشود مجلس به عقب بازمیگردد.
نصرا ...پژمانفر ،نماینده نزدیک بــه پایداریها نیز در
تذکری به وزیر امور خارجــه از برگزاری میهمانیها
در ســفارتخانهها انتقاد کرد و گفت :این مهمانیها با
حضور اشخاص حقیقی و حقوقی برگزار میشود که
زمینه جاسوسی و تهدیدات امنیتی را میتواند فراهم
کند .وی گفت :مراسمات مشکوک و خالف شئونات
اسالمی در سفارتخانهها باید پیگیری شود.سید فرید
موسوی ،نماینده مردم تهران هم تریبونش برای بیان
تذکر باز شد.
موسوی اظهار کرد :اخیرا برنامهای در شبکه یک پخش
شد که در آن گفته شده مصوباتی از در پشتی مجلس به
دستگاههای اجرایی ابالغ میشود .اگر صحبت مذکور
صحت داشته باشــد که وای به حال ماست ،اگر نه که
هیئت رییســه باید این موضوع را بررسی کند .به هر
حال مطلبی در خصوص نهاد قانونگذاری کشــور به
صورت ابهامآمیز مطرح شده که هیئت رییسه باید به آن
رسیدگی کند.در ادامه مسعود پزشکیان که اداره بخشی
از جلسه علنی روز گذشته مجلس را برعهده داشت،
در پاسخ به این تذکر اظهار داشــت :ما این موضوع را
پیگیری میکنیم تا ببینیم قضیه از چه قرار است.

واکنش محمود صادقی
به توضیحات رییسی درباره حسابهای قوه قضاییه
محمود صادقی در توییتر خود نسبت به شفاف سازی حسابهای قوه قضاییه واکنش نشان داد .نماینده
مردم تهران ،نوشت :توضیحات رییس قوه قضاییه درباره حسابهای سپرده به ویژه شفاف سازی خرج و
دخل و گزارش مردم ،گامی رو به جلوست؛ برای شفافیت نهادی ،طبق اصل  ۵۳قانون اساسی باید کلیه
دریافتها در خزانه متمرکز و طبق اصل  ۵۵اسناد و مدارک آن برای حسابرسی و تفریغ و گزارش به مردم
به دیوان محاسبات داده میشود .نماینده مردم تهران در مجلس همچنین مدعی شد رییس قوه قضاییه
دستور رسیدگی مجدد به پرونده سعید طوسی را صادر کرده اســت« .محمود صادقی» ،نماینده مردم
تهران در مجلس شورای اسالمی ،در پاسخ به این سوال که شما در توییتر درخصوص پرونده سعید طوسی
درخواست داده بودید که این پرونده مجددا باز شود آیا مستنداتی در این مورد دارید ،گفت :مستندات
الزم در پرونده وجود دارد .خانوادهها بهدنبال بازگشــایی این پرونده برای اعمال ماده  ۴۷۷بودهاند.وی
ادامه داد :شنیدهام که به تاز گی در خصوص بازگشایی مجدد پرونده سعید طوسی موافقت شده و رییس
قوه قضاییه موافقت کردهاند تا پرونده مجددا رسیدگی شود .صادقی گفت :باخبر شدهام که دادستان اعالم
کرده در این پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته است .ایشان چون فردی سرشناس بوده نفوذ داشته و رای
تجدیدنظر خالف شرع و قانون تشخیص داده شده و قرار است مجددا بررسی شود.

عضو هیئت رییسه مجلس:

سخنگوی وزارت خارجه:

ادعای حمله به ایران
عملیات روانی است

پیام نخستوزیر ژاپن
شفاهی بود

عضو هیئت رییســه مجلس اظهار کرد :جمهوری
اســامی ،باید به دادگاههای بین المللی ،سازمان
ملل و شــورای امنیت در خصوص تجــاوز آمریکا
شــکایت کرده و تجاوز آنهــا را از مراجع حقوقی
بین المللی پیگیری کنــد .احمد امیرآبادی گفت:
شلیک به پهپادی با این مشخصات از سوی نیروی
هوافضای سپاه و ســقوط آن پیامهای زیادی برای
آمریکا داشت؛ جمهوری اسالمی ثابت کرد قدرت
بازدارندگــیاش به اندازهای اســت کــه میتواند
بسیاری از تجهیزات پیشرفته آمریکا را از بین ببرد.
وی ،تهدیدات ترامپ در خصوص حمله به ایران را
شعار و عملیات روانی خواند و گفت :آمریکا تالش
کرد مرزهای جمهوری اسالمی را ناامن جلوه داده
و امیدی به مسئوالن منطقهای که پولهای زیادی
به آمریکا دادهانــد ،بدهد .امیرآبــادی ادامه داد:
کشورهای منطقه و سران وابســته باید فکری به
حال خودشان کنند زیرا نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی هیمنه پوشالی آمریکا را در هم شکست.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد سفر نخستوزیر
ژاپن به ایران و اظهارات اخیــر مقامات آمریکایی
در مورد این سفر گفت :نخســت وزیر ژاپن حامل
پیام کتبی برای ایران نبود ،پیام شــفاهی بود .آنها
خواســتار کاهش در منطقه بودند .ژاپنیها تمایل
ندارند که در این منطقه مهم تنشــی وجود داشته
باشــد .موســوی همچنین در مورد اخبار منتشر
شده از سوی رسانههای غربی در مورد سفر مشاور
دیپلماتیک رییس جمهور فرانسه به تهران و ادعای
برخی از رسانهها مبنی بر اینکه او در این سفر حامل
پیامی از سوی رییس جمهور فرانسه برای مقامات
ایران بوده است ،اظهار کرد :ایشان به ایران آمدند
و با برخی از مقامات دیدارهایی داشتند .نمیتوانم
بگویــم دیدارها خیلی خوب بــود ،ولی خوب بود.
طرف فرانســوی نقطه نظرات خــود را مطرح کرد
و طرفهــای ایرانی نیز ضمن شــنیدن نقطه نظر
طرفهای فرانسوی پاســخهای الزم را به آنها ارائه
کردند.
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مباحثهی کارشناسی ،نه
اختالف سیاسی
اصالح طلبان در وضعیت
قرمز
نقش یــک زن نفوذی در
تصمیمات  16مدیر وزارت نفت

بین الملل

چهره ها

 )1اطالعات مناقصه
 دستگاه مناقصه گزار :اداره کل بهزیستی استان اصفهان موضوع مناقصه :انجام امور خدماتی ،نظافت و فضای ســبز در ســتاد بهزیســتی و واحدهای تابعه ادارات بهزیستیشهرستانهای استان اصفهان به صورت حجمی در سال 98
 محل اخذ اسناد مناقصه :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ( )iets.mporg.irو سامانه تدارکات الکترونیکی دولت()setadiran.ir
 مبلغ تضمین 1/000/000/000 :ریال تاریخ دریافت پاکتهای مناقصه :از تاریخ درج اسناد در سامانه تا ساعت  19روز چهارشنبه مورخ 1398/04/12 تاریخ قبول پیشنهادات و عودت پاکتهای مناقصه :از آخرین روز دریافت پاکتهای مناقصه از طریق سامانه تا ساعت 19روز شنبه مورخ 1398/04/22
 فرآیند مناقصه :یک مرحله ای )2شرایط متقاضیان
شرکت متقاضی باید دارای سابقه ثبتی در استان اصفهان بوده و همچنین فرم تایید صالحیت در امور خدماتی از اداره کل و
امور اجتماعی را اخذ نموده و دارای  3سال سابقه کار اجرایی در زمینه امور خدماتی در دستگاه های اجرائی باشد.

ترامپ علیه بولتن

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

 ۱۶۰آلمانی طرفدار داعش
ناپدید شدهاند
از میان بیش از هزار آلمانی طرفدار داعش که به
مناطق جنگی تحت کنترل این گروه رفته بودند،
گروهی به کشور بازگشتهاند ،تعدادی نیز کشته
شدهاند؛ اما از سرنوشت  ۱۶۰نفر از آنان اطالعی
در دست نیست .دولت آلمان نگران افرادی است
که از این کشور به مناطق جنگی گروه داعش در
عراق و ســوریه رفتهاند .پس از «پایان جنگ با
داعش» بیم آن میرود که این افراد دوباره بدون
کنترل به کشور بازگردند و عملیات خرابکارانه و
بمبگذاری انجام دهند.

اردن در تدارک
اعزام سفیر به قطر
همزمان با تاکید سخنگوی دولت اردن بر تقویت
روابط این کشور با قطر ،برخی منابع آگاه اردنی از
تعیین سفیر جدید این کشور در دوحه خبر دادند.
در همین ارتباط وبگاه «هال أخبار» وابســته به
ارتش اردن نیز گزارش داد که روابط دیپلماتیک
با قطر به زودی به ســطح سفیر ارتباط مییابد و
حال آنکه از دو سال پیش به دنبال بروز بحران در
روابط قطر با چهار کشور عربی ،روابط اردن با قطر
نیز کاهش یافته بود.
قطر سال گذشته نیز در بحبوحه بحران اقتصادی
اردن متعهد شد که کمکهای اقتصادی به این
کشور ارائه کند.

«ماهاتیر محمد» تا سه سال
دیگر از قدرت کنار میرود
نخســتوزیر مالــزی در مصاحبــه با شــبکه
«سیانبیسی» که در حاشیه حضور او در نشست
«آسهآن» در تایلند انجام شد ،تاکید کرد که ظرف
سه سال آینده از نخســتوزیری کنار میرود و
«انور ابراهیم» رهبر حزب «عدالت مردم» مالزی
و معاون نخســتوزیر این کشــور در سالهای
 ۱۹۹۳تا  ۱۹۹۸جایگزین او خواهد شد.
ماهاتیر محمــد ،از  ۱۹۸۱تــا  ۲۰۰۳به عنوان
چهارمین نخســتوزیر مالــزی فعالیت کرد و
بار دیگر از دهم می  ۲۰۱۸بــه عنوان هفتمین
نخستوزیر مالزی به کار در این منصب برگشته
است.

دبیرکل اتحادیه عرب اعالم کرد:

کسری بودجه  700میلیون
دالری تشکیالت خودگردان
دبیرکل اتحادیه عرب طی ســخنانی از کسری
بودجه تشــکیالت خودگردان بــه میزان ۷۰۰
میلیــون دالر خبــر داد« .احمــد ابوالغیط» بر
اهمیت حمایت از فلســطینیان از طریق ایجاد
یک شبکه امن مالی یا از هر طریق دیگر از جمله
دادن قرض به منظور گذر از بحران مالی کنونی
تاکید کرد .وی تاکید کرد کــه اموال حاصل از
درآمدهای مالیاتی تشکیالت خودگردان حدود
 ۷۰درصد از واردات داخلی فلسطین را تشکیل
میدهد.

نامزد مورد حمایت اردوغان
در انتخابات شکست خورد
نتایج به دست آمده از شــمارش آرا در انتخابات
شــهرداریها در استانبول نشــان داد ،امام اغلو
نامزد حــزب جمهوری خواه خلــق و کاندیدای
ائتالف ملت در این انتخابات به پیروزی رســیده
اســت .بر اســاس اعالم الجزیره ،اکرم امام اغلو
توانسته است  %۹۴.۵از آرا را به خود اختصاص
دهد .این درحالی اســت که «بنعلــی ایلدریم»
نامزد مــورد حمایت اردوغان  6درصــد از آرا را
از آن خود کرده است .شایان ذکر است ،شورای
عالی انتخابــات ترکیه با قبــول اعتراض حزب
حاکم عدالت و توسعه نتایج رایگیری  ۳۱مارس
را باطل و برگزاری مجــدد آن در تاریخ  ۲۳ژوئن
را اعالم کرده بود.
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الزام استفاده ازکارت سوخت از  ۲۰مرداد
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نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز:

گوشت شتر از اردیبهشت ماه
گران نشده است
نایب رییس اتحادیه فروشــندگان گوشــت قرمز
اصفهان گفت :قیمت هر کیلو گوشت شتر پس از
اردیبهشت ماه امسال ،گران نشده و افزایش نجومی
قیمت این گوشــت در بازار شایعه است.عبدالرضا
آقاجانی با تکذیب خبر افزایش قیمت گوشت شتر،
اظهار کرد :قیمت هر کیلو گوشت شتر با کوهان و
بدون کوهان به ترتیــب  ۹۰و  ۱۰۰هزار تومان در
بازار است و قیمت این گوشت نه تنها افزایش نیافته؛
بلکه سه هزار تومان نیز کاهش پیدا کرده است .نایب
رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان
خاطر نشان کرد :پس از جلوگیری از صادرات دام به
خارج از کشور توسط دولت ،قیمتها در بازار راکد
و تا حدودی به ثبات رسید .وی با اشاره به واردات
گوشت شتر از کشور پاکســتان ،اضافه کرد :علت
افزایش قیمت گوشت شتر تا پیش از اردیبهشت
ماه ،نوسانات شدید نرخ ارز در بازار بود؛ اما هماکنون
که بازار دالر آرامش بیشتری پیدا کرده ،نرخ گوشت
شتر نیز به ثبات رسیده و دیگر گران نشده است.

اطلس نیاز آبی گیاهان زراعی و
باغی اصفهان تدوین شد
اطلس نیاز آبی گیاهان زراعــی و باغی در اصفهان
به منظــور مدیریت بهینه تقاضــای آب در بخش
کشــاورزی توســط مرکز تحقیقــات و آموزش
کشاورزی و منابع طبیعی این استان ،تدوین و تهیه
شــد.عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش
کشاورزی و منابع طبیعی اســتان اصفهان اظهار
داشت :این اطلس ،نیاز خالص آبیاری  ۳۷محصول
زراعی و باغی غالب و راهبردی استان را در مقیاس
شهرستانی مشــخص میکند .حمیدرضا سالمی
ادامه داد :بر اســاس این اطلس ،هر کاربر میتواند
توزیع مزارع و باغهای هر محصول را در سطح استان
رصد و با توجه به اختالف طیف رنگی ،آب مورد نیاز
آن محصول را در واحدهای مختلف مطالعاتی و ۲۴
شهرستان مشاهده و طبق آن برای مواردی مانند
کشــت محصول یا حمایت از آن ،تصمیم گیری و
برنامه ریزی کند.

فعالیت بیتکوینها مصرف
برق را باال برد

خریداران سکه به دیوان
عدالت اداری شکایت کردند
رییس دیوان عدالت اداری از طــرح دعوی درباره
دریافت مالیات از ســکه در این دیــوان خبر داد.
حجت االسالم و المســلمین محمد کاظم بهرامی،
در پاسخ به این ســوال که اخیرا سازمان امور مالی
طی دستورالعملی به دنبال اخذ مالیات از سکه است
و درباره قانونی بودن این موضوع اختالف نظر بین
کارشناســان وجود دارد ،آیا این موضوع در دیوان
عدالت اداری طرح دعوی شده است؟ اظهارداشت:
این شکایت بررســی و از منظر قانون انطباق داده
خواهد شد که قانونی اســت یا خیر .رییس دیوان
عدالت اداری در پاســخ به این موضــوع که مورد
مشابهی در سالهای گذشته درباره اخذ مالیات از
خودروهای وارداتی وجود داشــت که دیوان آن را
ابطال و عنوان کرد :بله ،در این شــکایت نیز استناد
به رأی سال  93مربوط به خودروهای وارداتی شده
است؛ اما در بحثهای قضایی نمیتوان قبل از بررسی
کامل نظر داد و باید منتظر ماند تا واقعیت مباحث
حقوقی مشخص شود.
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زاینده رود فعال زنده می ماند

ایران در بهار  ،۹۸حــدود  ۱۰۴میلیمتر بوده که
نســبت به ســال قبل ،حدود  ۵۴درصد و نسبت
به بلندمدت حدود  ۸۸درصد رشــد داشته است.
وی تاکید کرد :در بهار  ۹۸همه اســتانها نسبت
به بلندمدت افزایش بارش داشــتند؛ البته استان
اردبیل از این شــرایط مستثناســت؛ چون شش
درصد کاهش بارش نســبت به میانگین بلندمدت
داشت .بررســیها نشــان میدهد که استانهای
لرستان ،چهارمحال و بختیاری و همدان به ترتیب
با میزان بــارش  ۳۱۴میلیمتــر ۲۵۸ ،میلیمتر
و  ۲۳۱میلیمتر ســه استان اول کشــور به لحاظ
بارش دریافتی در بهار  ۹۸بودند؛ در حالیکه بیش
از دو سوم از حجم سد زاینده رود آب گیری شده
است و این مسئله رها ســازی آب را بدون نگرانی
از تامین آب برای مصارف شــرب و حتی صنعت
قابل توجیه میکند؛ اما به نظر میرسد مسئوالن

اســتانی اصرار دارند تا جاری ماندن زاینده رود را
مبتنی بر رایزنیها و تالشهای خود نشــان دهند
در صورتیکه وفور آب در پشت ســد اجازه بسته
ماندن زاینده رود را به لحاظ امنیتی و حتی عقلی
نمیدهد .در این شرایط مسعود میرمحمدصادقی
مدیرعامل شرکت آب منطقهای اصفهان در اعالم
خبر جــاری ماندن زاینــده رود تاکیــد کرده که
پیگیریهای اســتاندار و نامه نگاریهای او با وزیر
نیرو منجر به موافقت با جــاری ماندن زاینده رود
شــده اســت؛ آنگونه که میر محمد صادقی گفته
بر اســاس درخواست و نامه اســتانداری اصفهان
جلسه شورای هماهنگی حوضه آبریز زایندهرود
تشکیل شد و در این جلسه با توزیع آب بهاره برای
کشــاورزان اصفهان ،ضمن حفظ خط قرمز حجم
آب در پایان شهریور برای کشاورزی و کشت پاییزه
موافقت شــد.مدیرعامل شــرکت آب منطقهای

سامانه شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی بانک مرکزی گزارش داد:

اصفهان پیرامون پیگیریهای استاندار اصفهان در
این ارتباط بیان کرد :در این جلسه با پیگیریهای
استاندار اصفهان ،رهاسازی آب برای کشت بهاره
به تصویب شورا رسید .اینکه زاینده رود در اصفهان
جاری بماند ،اتفاق مبارکی اســت؛ اما اینکه یک
پدیده طبیعی که نــه حاصل مدیریــت مناصب
سیاسی و اجرایی استان است و نه ثمره برنامهریزی
و تالش آنها ،مصادره به مطلوب یک جریان سیاسی
شود ،نوعی فرصت طلبی و سادهانگاری در باورهای
مردمی است؛ چرا که اصوال نامه نگاری و درخواست
و پیگیری آن هم در شــرایطی که آب هســت با
وقتیکه حق کشــاورزان و مردم اصفهان توســط
سایر اســتانها مصادره میشــود و نمونههای بی
عملی و عدم قــدرت اجرایی آن در این ســالها
بارها دیده شده اســت ،از زمین تا آسمان تفاوت
دارد.

گزارش سامانه شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی «شاپرک» بانک مرکزی از تعداد کارتخوانهای فروشگاهی فعال
در فروردین و اردیبهشت  ، ۹۸نشان از رشد و توسعه شبکه پایانههای فروشگاهی در استانهای کشور دارد .براین
اساس ،بالغ بر ۷میلیون و  ۳۳۸هزار دستگاه کارتخوان دراردیبهشت  ۹۸در کشور فعال بوده که باعث شده ضریب
نفوذ ابزارکارتخوان فروشگاهی به ازای هر ۱۰هزار نفر  ۱۱/۱۲۳۰باشد و یزد ،تهران ،بوشهر ،هرمزگان و مازندران
بیشترین نرخ سرانه کارتخوان به ازای هر ۱۰هزار نفر را به خود اختصاص دادهاند .پنج استان دارای بیشترین تعداد
دستگاه کارتخوان فعال نیز شامل تهران با  ۱میلیون و  ۵۳۲هزار دستگاه و در ردههای بعدی استانهای خراسان
رضوی ،اصفهان ،فارس ،خوزستان درجایگاه دوم تاپنجم قرار گرفتهاند .تعداد دستگاههای کارتخوان دراین استانها
نسبت به فروردین  ۹۶رشد حائز اهمیتی داشته است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان گفت :مدیریت بهینه مصرف آب و افزایش  ۱۰برابری تولید و
فرصتهای خاص صادراتی ،موجب شد تا کشت محصوالت گلخانهای در استان توسعه یابد.احمدرضا رییسیزاده
افزود :با وجودبحران خشکسالی و اقلیم خاص استان،کشت محصوالت گلخانهای رویکرد جدی درحوزه کشاورزی
است .وی بیان کرد :ازکشورهای حوزه خلیج فارس و خزر استقبال خوبی برای محصول گلخانهای این استان
وجود دارد که این اتفاق برای کشور ،ارزآوری خوبی به همراه دارد .باافزایش سطح زیرکشت ،میزان تولید آن به
میزان کل سطح تولید باغهای استان میرسدکه هزینه کمتری نسبت به بخش باغی دارد.وی با اشاره به ارائه
تسهیالت بانکی درحوزه کشاورزی گفت :امسال  ۹۰طرح شاخص درکشور مصوب شده که  ۸۰پرونده مربوط
به اصفهان و از این تعداد  ۶۰مورد مربوط به تیران و کرون است که فرصتهای کشاورزی استانرا نشان میدهد.

الزام استفاده ازکارت
سوخت از  ۲۰مرداد

بازار

پاور بانک (شارژ همراه)

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

اصفهان در رده سوم بیشترین تعداد دستگاه کارتخوان در ایران

مدیر عامل شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی:

قانونگذاران و سیاســتگذاران کشور ،در کنار تمام
قوانین و سیاســت هایی که برای افزایش کارایی
و اثربخشــی اقتصاد داخلی  ،بهینه تــر کردن و
عادالنهتر کــردن فرآیندهای محاســبه و وصول
مالیات وضع کرده اند ،پیوسته تکریم شهروندان
جامعه را در قوانین مختلف -از قانون اساسی گرفته
تا قوانین عادی -مورد تاکید قرار داده اند .عالوه بر
این ،در قوانین مالیاتی نیز حقوق شــهروندان در
مقام مودی مالیاتی به صورت دقیق تبیین شــده
و تمهیدات الزم بــرای تحقق مالیــات عادالنه و
جلوگیری از تضییع حق مودیان اندیشــیده شده
است.عالوه بر این ،سازمان امور مالیاتی کشور نیز
که عهده دار گردآوری درآمدهای الزم برای تامین
هزینه خدمات عمومی جامعه است ،به اهمیت این
موضوع واقف بوده و پیوسته تمام مساعی خود را به
کارگرفته تا از حق و حقــوق مودیان مالیاتی خود
که ارزشــمندترین سرمایه این ســازمان هستند
به بهترین شــکل صیانت کند .اراده سازمان امور
مالیاتی کشور در این زمینه را میتوان در ابالغ سند
منشور حقوق مودیان دید که آن را در همه ادارات
امور مالیاتی در سراسر کشور نصبالعین کارکنان
سازمان و مودیان مالیاتی قرار داده است.سازمان
امور مالیاتی بر این باور اســت که مودیان مالیاتی
به عنــوان ذینفعان اصلی ســازمان امور مالیاتی
کشور ،سرمایه های ارزشمند این سازمان محسوب
میشوند و تمکین داوطلبانه آنان از تکالیف قانونی،
ضمن افزایش کارآیی نظام مالیاتی ،ارتقای جایگاه
اجتماعی سازمان امور مالیاتی کشور را نیز در پی
خواهد داشت .تحقق این مهم ،در گرو آشناسازی
مودیان با حقوق قانونی خــود و جلب اعتماد آنان
نسبت به پایبندی به تمامی ارکان نظام مالیاتی به
رعایت این حقوق است.

190,000
تومان

رشد تولید ،موجب توسعه کشت گلخانه ای در اصفهان شد

خبر

مصرف برق در خردادماه امســال نســبت به مدت
مشــابه ســال گذشــته  ۷درصد افزایش دارد که
بخش عمده این افزایش نامتعارف به دلیل فعالیت
استخراجکنندگان بیت کوین است.مصطفی رجبی
مشــهدی با اشــاره به اینکه در خردادماه امسال
مصرف  ۳۳۰۰مگاوات برق در ســاعات اوج مصرف
در کشور ثبت شده ،افزود :این رقم بیش از مصرف
سه استان آذربایجان شرقی ،غربی و اردبیل است.
وی با اشــاره به غیر مجاز بودن مصرف برق توسط
اســتخراجکنندگان بیت کوینگفت :طبق دستور
اعالم شده به شــرکتهای برق منطقهای و توزیع
نیروی برق ،تولید کنندگان بیت کوین شناســایی
و برق آنها قطع میشود.سخنگوی شرکت توانیر با
بیان اینکه اســتخراج هر بیت کوین معادل مصرف
 ۲۴واحد مسکونی در سال اســت ،ادامه داد :هنوز
تعرفه مشــخصی برای برق مصرفــی بیت کوین
تعریف نشده است که البته پیشنهاد وزارت نیرو در
این خصوص به هیئت دولت ارسال و درحال بررسی
در کمیسیونهای مختلف است که پس از تعیین به
همه شرکتها ابالغ خواهد شد.

هر چند پیش از این اعالم شد که جریان زایندهرود
پس از خردادماه بسته میشود؛ اما بر اساس اعالم
سازمان آب منطقهای و در نتیجه مذاکرات با وزیر
نیرو ،زاینــده رود فعال زنده خواهــد ماند .آنگونه
که معــاون آب و آبفای وزارت نیــرو اعالم کرده
است با دســتور مســاعد وزیر نیرو ،آب مورد نیاز
کشت تابستانه کشــاورزان استان اصفهان ،تامین
خواهد شد.
قاســم تقیزاده خامســی با اشــاره به برگزاری
نوزدهمین جلسه شــورای هماهنگی مدیریت به
هم پیوســته منابع آب حوضه آبریز زاینده رود در
وزارت نیرو ،گفت :این نشســت پس از سفر هفته
گذشته وزیر نیرو به اســتان اصفهان و دستور وی
به منظور بررســی آخرین وضعیــت حوضه برای
تخصیص آب کشت تابســتانه ،برگزار شده است.
وی با اشــاره به دستور مســاعد وزیر نیرو در این
جلســه برای تخصیص آب برای کشــت تابستانه
کشــاورزان اصفهانی ،افــزود :با توجه بــه اینکه
بایســتی حداقل  450میلیون مترمکعب آب در
پایان سال آبی جاری به منظور کشت پاییزه در سد
زایندهرود باقی بماند ،از این رو مقرر شده است تا
ضمن رعایت تخصیصهای مربوط به بخش شرب،
صنعت و ...بخشی از آن نیز برای کشت صیفی در
تابستان برای کشاورزان در نظرگرفته شود.
بر اســاس آمار تنها از ابتدای خــرداد ماه تاکنون
بیش از  250میلیون متر مکعب آب به حجم سد
زاینده رود افزوده شــده اســت و هم اکنون 783
میلیون متر مکعب آب در پشــت سد زاینده رود
وجود دارد که نشــان میدهد بارشها به سرعت
در حال پر کــردن حجم خالی مانــده از دریاچه
سد هستند.
جدیدتریــن اعداد و ارقام اعالم شــده از ســوی
رییس مرکــز ملی خشکســالی و مدیریت بحران
ســازمان هواشناســی هــم نشــان میدهد که
چهارمحال و بختیاری به عنوان یکی از اصلیترین
تامینکنندگان آب سد زاینده رود ،بیشترین حجم
بارندگیها را در بهار داشته است .به گفته رضاییان
رییس مرکــز ملی خشکســالی و مدیریت بحران
ســازمان هواشناســی ،مجموع بارش میانگین

سنگ تمام نظام مالیاتی
برای حفظ حقوق شهروندی
مودیان مالیاتی()2

شارژر همراه انکر مدل
A1214 PowerCore

240,000
تومان

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از الزام استفاده از کارت سوخت شخصی از تاریخ  ۲۰مردادماه خبر
داد و گفت :این طرح را با هدف جلوگیری از سوءاستفاده و مقابله با قاچاق سوخت اجرایی خواهیم کرد .امیر وکیلزاده
با تاکید بر اینکه باید فرهنگ استفاده از کارت سوخت شخصی در جامعه نهادینه شود ،اظهار کرد :بخشی از قاچاق
سوخت به دلیل سوءاستفاده از کارتهای شخصی دیگران است .مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران
تصریح کرد :این وظیفه همه افراد است تا این کار را انجام دهند؛ چراکه این مسئله کمک شایانی به اقتصاد میکند و از
اینکه یارانهای که مال مردم و کشور است از مسیر درست خارج شود ،جلوگیری میکند؛ بنابراین توصیه میکنم که
همه از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند و اصرار ما نیز تنها جلوگیری از سوءاستفاده است.

شارژر همراه انرجایزر
مدل UE15001

مدیرعامل شرکت اطالع رسانی و خدمات سازمان بورس و اوراق بهادار کشور:

390,000
تومان

اصفهان در جایگاه دوم تاالرهای منطقه ای قرار دارد
یاســر فالح ،مدیرعامل شــرکت اطالع رسانی و
خدمات ســازمان بورس و اوراق بهادار کشــور در
نشست با خبرنگاران حوزه اقتصادی استان اصفهان
اظهار کرد :میل سرمایه گذاری در بازار سرمایه در
سالهای گذشته ،افزایش داشته و این موضوع را از
میزان سرمایه گذاری و حجم معامالتی که بهطور
روزانه در بورس در حال انجام است ،میتوان فهمید.
فالح تصریح کرد :شاخص کل بورس اوراق بهادار
تهران در اول تیر سال  ۷۲ ،۱۳۹۵هزار و  ۷۹۹واحد
و در اول تیــر  ،۱۳۹۸به  ۲۳۳هــزار و  ۸۸۶واحد
رسید .این مورد حاکی از آن است که بورس اوراق
بهادار در این مدت سه ساله ۲۲۱ ،درصد بازدهی
داشــته و دارایی افرادی که در این مــدت در بازار
بورس فعالیت کردهاند ۳.۲۱ ،درصد افزایش داشته
است .فالح با مقایسه بازده بازار بورس با دیگر بازارها
خاطر نشان کرد :آن طور که نماگرهای بانک مرکزی
نشان میدهند ،در یک افق  ۱۰ساله میزان بازدهی
در بورس در مقایسه با بازارهای غیر مولد همچون
طال و ارز که دارایی مردم بلوکه میشود و اصوال به

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

اقتصاد کشور کمکی نکرده و حتی در بلند مدت نیز
مشکالت متعددی برای اقتصاد به وجود میآورد،
به طور مشخص بیشتر از تمام بازارهای رقیب بوده

در ابتدای سال جاری ،حدودا  ۲۳۵تومان بوده که
اکنون به حدود  ۴۳۰تومان رسیده که به معنای ۸۵
درصد سود است؛ البته در حال حاضر شرکتهایی

است .مدیرعامل شــرکت اطالع رسانی و خدمات
سازمان بورس و اوراق بهادار کشور عنوان کرد :به
عنوان مثال سهام شــرکت فوالد مبارکه اصفهان

نیز وجود دارند که  ۴۰۰درصد ســود داشــته اند.
مدیرعامل شرکت اطالع رسانی و خدمات سازمان
بورس و اوراق بهادار کشور با اشاره به اینکه اصفهان
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یکی از شهرهای مهم کشور در زمینه بازار سرمایه به
شمار میرود ،گفت :ارزش معامالت تاالر منطقهای
اصفهان در سال  ،۹۷پنج هزار و  ۱۴۰میلیارد تومان
و در جایگاه دوم تاالرهــای منطقهای ایران پس از
تاالر منطقهای کیش قرار گرفته است .فالح اضافه
کرد :در دریافت تعداد کدهای جدید نیز اصفهان با
 ۱۰.۵هزار نفر در ســال  ۹۷در جایگاه دوم پس از
مشهد قرار دارد و در حجم معامالت نیز اصفهان با
مجموع  ۱۷هزارو  ۸۲۳میلیون سهم ،دومین تاالر
بورس منطقهای در کشور است؛ البته اگر به صورت
فنی بخواهیم به موضوع نگاه کنیــم ،اصفهان در
جایگاه اول قرار دارد؛ اما به دلیل اینکه کیش منطقه
آزاد بوده و دارای معافیتهای مالیاتی اســت این
منطقه در جایگاه اول قرار گرفته است.
فالح درباره حسابسازی در برخی شرکتها گفت:
این جزو تخلفات و جرم در بازار ســرمایه است و
هر هیئت مدیره یا مدیر مالی کــه به این موضوع
اقدام کند ،با واکنش جدی سازمان بورس مواجه
میشود.

zayanderoud8108@gmail.com

L

E-MAI

شارژر همراه باسئوس
مدل BS-20KP203

پرنس همراه

معرفی اپلیکیشن مالی

کافه اقتصاد

مرضیه محب رسول

وقتی بارش ها زاینده رود را زنده نگه می دارند؛ اما مدیران آن را مصادره به مطلوب می کنند؛



این نرم افزار ،عملیات های مالی
و دریافت و پرداخت های شــما
را ثبت میکند و به شــما امکان
گزارشگیری از انواع حســابها
در بــازه زمانــی مشــخص را
می دهد.
شما می توانید در قالب یک لیست
تمام درآمدها یا هزینه های یک
ماه خود را مشاهده کنید.
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فقدان سند مالکیت
 4/52شــماره صادره 1398/3/25 -1398/42/569624 :نظر به اینکه ســند مالکیت
ششدانگ یک درب باغ به شماره پالک ثبتی  30فرعی از  4786اصلی واقع در بخش 5
اصفهان ذیل ثبت  236905در صفحه  182دفتر امالک جلد  1278به نام محمد ایزدی
فر فرزند غفار تحت شــماره چاپی مسلســل  /87 0546283الف ثبت و صادر و تسلیم
گردیده است که به موجب رای شــماره  2454مورخ  80/02/18هیات اول اداره دوم در
مالکیت وی استقرار یافته است سپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده
 1398217020024007015مورخ  98/3/11و شماره ترتیب  59874به انضمام دو برگ
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره  13982155937000191مورخ 98/3/9
و رمز تصدیق  530161مورخ  98/3/9به گواهی دفترخانه  91اصفهان رسیده است مدعی
است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنایی
سند مالکیت ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده
 120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به
این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس 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 شد .م الف 507360 :قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک
جنوب اصفهان ( 265کلمه 3 ،کادر)
تبصره  3ماده  120آئین نامه قانون ثبت
 4/53شماره صادره 1398/3/13-1398/42/568469 :نظر به اینکه ششدانگ پالک
ثبتی شــماره  8479فرعی از  4999اصلی واقع در بخش  5اصفهان در صفحه  589دفتر
امالک جلد  769به نام آقای اکبر جعفرپیشــه فرزند مرتضی ســابقه ثبت و صدور سند
مالکیت دفترچه ای به شــماره چاپی  296242داشته ،ســپس آقای محسن جعفرپیشه
احدی از ورثه بموجب درخواست شــماره  984202751919112مورخ 1398/02/25
و با ارائــه گواهی حصر وراثت شــماره  7مورخ  1398/01/10شــعبه دهم حصر وراثت
شورای حل اختالف اصفهان درخواست صدور سند مالکیت سهم االرث خود را نموده و
اعالم داشته که ســند مالکیت دفترچه ای مذکور نزد آقای محمدرضا جعفرپیشه احدی
از وراث می باشد ،لذا مراتب به اســتناد تبصره  3ذیل ماده  120آیین نامه قانون ثبت بدوا
به نامبرده اخطار و به جهت انقضای مدت  10روز از تاریخ ابالغ اخطاریه و عدم مراجعه و
تحویل سند مالکیت به این منطقه ثبتی ،مراتب یکبار آگهی تا چنانچه کسی مدعی انجام
معامله نسبت به ملک مرقوم می باشــد و یا مجوز قانونی جهت نگهداری سند مالکیت
دارد به این اداره ارائه و یا نســبت به تحویل ســند مالکیت مذکور اقدام نماید در غیر این
صورت پس از پایان مهلت  10روز از انتشــار آگهی و عدم وصول اعتراض موجه ،ســند
مالکیت وراث طبق مقررات صادر و ســند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
م الف 506949 :قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امــاک جنوب اصفهان (225
کلمه 2 ،کادر)
ابالغ رای
 4/55کالســه پرونده ، 98/3/7 - 2756/97:شــماره دادنامه 98/3/25 - 569 :مرجع
رسیدگی :شعبه یازدهم شــورای حل اختالف خمینی شــهر  ،خواهان :روح اله غفوری
فرزند محمد به نشانی :محمودآباد خ 26سنگبری بعثت  ,وکیل :علیرضا هاشمیان فرزند
محمدحســین و محمدکاظم دری فرزند نوراله نشانی :خمینی شهر میدان قدس مجتمع
غدیر ط 3واحد 3؛ خواندگان-1 :بهمن قهوری فرزند غالمحســین -2خســرو سرلکی
فرزند ماشااله نشانی:هردو مجهول المکان ،خواســته :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 رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا :در خصوص دادخواست آقای روح اله غفوری فرزند محمد با وکالت آقایان
علیرضا هاشمیان و محمدکاظم دری به طرفیت خواندگان آقایان  -1بهمن قهوری فرزند
غالمحسین -2خسرو سرلکی فرزند ماشااله به خواســته مطالبه وجه یک فقره چک به
شماره  010893به مبلغ  150/000/000ريال مورخ  97/10/25عهده بانک سپه شعبه
مهدیشهر از جاری  5309939881به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت
تاخیر در تادیه شورا با توجه به دادخواست تقدیمی و ضمایم و وجود اصل مستندات دعوی
در ید خواهان و اینکه خواندگان دلیل ومدرکی مبنی بــر برائت ذمه خود یا ادای دین در
حق خواهان ارایه نکرده انــد همچنین خوانده ردیف اول به عنــوان متعهد اصلی صادر
کننده چک و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن مبادرت بــه صدور چک فوق نموده اند
دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح
صورتجلسه مورخه  98/3/7و به استناد مواد  522و  519و  198قانون آئین دادرسی دادگاه
های عمومی و انقالب در امور مدنی و مــواد  249و  310و  313و  314از قانون تجارت و
تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2قانون صدور چک حکم به
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  150/000/000ريال بابت اصل خواسته و
مبلغ  2/915/000ريال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق آیین نامه تعرفه حق
الوکاله وکال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک  97/10/25لغایت زمان پرداخت
که در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای شورا غیابی
است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضای مهلت
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان
خمینی شهر می باشد .م الف 503837 :ایمان بختیاری قاضی شعبه یازدهم حقوقی
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر ( 410کلمه 4 ،کادر)
ابالغ رای
 4/56کالســه پرونده ، 98/3/2 - 2754/97:مرجع رسیدگی :شعبه یازدهم شورای حل
اختالف خمینی شهر  ،خواهان :روح اله غفوری فرزند محمد به نشانی :محمودآباد خ26
سنگبری بعثت  ,وکیل :علیرضا هاشمیان فرزند محمدحسین و محمدکاظم دری فرزند
نوراله نشانی :خمینی شــهر میدان قدس ســاختمان الغدیر ؛ خواندگان-1 :مهرداد حاج
هاشــمی فرزند رضا نشــانی :مجهول المکان -2مجتبی نجار زاده فرزند امراله نشانی:
خمینی شهر خ شــریعتی شمالی کوچه ، 147خواســته :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 رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا :در خصوص دادخواست آقای روح اله غفوری فرزند محمد با وکالت آقایان
علیرضا هاشمیان و محمدکاظم دری به طرفیت خواندگان آقایان  -1مهرداد حاج هاشمی
فرزند رضا  -2مجتبی نجار زاده فرزند امراله به خواســته مطالبه وجه یک فقره چک به
شماره  734183به مبلغ  100/000/000ريال مورخ  97/11/30عهده بانک ملی شعبه
خمینی شهر از جاری  0111704508009به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و
خسارت تاخیر در تادیه شورا با توجه به دادخواست تقدیمی و ضمایم و وجود اصل مستندات
دعوی در ید خواهان و اینکه خواندگان دلیل ومدرکی مبنی بر برائت ذمه خود یا ادای دین
در حق خواهان ارایه نکرده اند همچنین خوانــده ردیف اول به عنوان متعهد اصلی صادر
کننده چک و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن مبادرت بــه صدور چک فوق نموده اند
دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح
صورتجلسه مورخه  98/3/2و به استناد مواد  522و  519و  198قانون آئین دادرسی دادگاه
های عمومی و انقالب در امور مدنی و مــواد  249و  310و  313و  314از قانون تجارت و
تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2قانون صدور چک حکم به
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  100/000/000ريال بابت اصل خواسته و
مبلغ  2/280/000ريال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق آیین نامه تعرفه حق

الوکاله وکال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک  97/11/30لغایت زمان پرداخت
که در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای شورا غیابی
است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضای مهلت
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان
خمینی شهر می باشد .م الف 503836 :ایمان بختیاری قاضی شعبه یازدهم حقوقی
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر( 418کلمه 4 ،کادر)
ابالغ رای
 4/57شماره دادنامه ، 2811/97 :شماره دادنامه ، 259 :تاریخ رسیدگی ، 98/3/17 :مرجع
رسیدگی :شعبه دوازدهم شــورای حل اختالف خمینی شــهر  ،خواهان :مهدی کریمی
فرزند احمدرضا نشانی :خمینی شهر منظریه فاز , 1وکیل :مریم مشتاقی نشانی :خمینی
شهر خ بوعلی جنب داروخانه دکتر گلستانه ؛ خوانده :قاسم نجفی نشانی :مجهول المکان
 ،خواسته :مطالبه وجه چک (غیابی) گردشــکار :پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت
آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم
رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا :در
خصوص دادخواست تقدیمی آقای مهدی کریمی با وکالت خانم مریم مشتاقی به طرفیت
آقای قاسم نجفی به خواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون ريال وجه یک فقره چک به شماره
 156346بتاریخ  96/2/20عهده بانک صادرات شعبه خام فارس بانضمام خسارت دادرسی
و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت
مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی مورخه  98/02/09و عدم
حضور خوانده در جلسه رسیدگی شــورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت
از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضاء شورا به
شرح صورتجلسه مورخه  98/02/09و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین
مستنداً به ماده  9و  18و  19و  25و  27قانون شوراهای حل اختالف  94/8/10و مواد 310
 313 ، 311 ،از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام
به ماده  2قانون صدور چک و مواد 198و  519و  522از قانون آئین دادرســی مدنی حکم
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ريال بابت اصل خواســته و پرداخت
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم
اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد
و پرداخت مبلغ  530/000ريال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان
صادر و اعالم می گردد .رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی
در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی
حقوقی خمینی شهر می باشد .م الف 504352 :ایمان بختیاری قاضی شعبه دوازدهم
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر ( 381کلمه 4 ،کادر)
ابالغ رای
 4/54کالسه پرونده 2162/97 :شماره دادنامه ، 98/2/17 -261 :مرجع رسیدگی شعبه
 12شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان :مریم محمدی فرزند غالمرضا و سمیرا
مشتاقی فرزند شکراله نشانی :خمینی شــهر میدان امام علی جنب اداره برق نمایندگی
مدرسان  ,وکیل :مریم مشتاقی نشانی :خمینی شهر خ بوعلی جنب داروخانه دکتر گلستانه،
خوانده :زهرا حاج حیدری نشانی :مجهول المکان  ،خواسته :مطالبه وجه دو فقره سفته ،
رای شورا :در خصوص دادخواست تقدیمی خانم مریم محمدی و خانم سمیرا مشتاقی با
وکالت خانم مریم مشتاقی به طرفیت خانم زهرا حاج حیدری به خواسته تقاضای مطالبه
مبلغ پنج میلیون ريال وجه نقد بابت دو فقره سفته به شماره  841827و  841828از تاریخ
 97/9/21به انضمام خسارات تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی شورا با بررسی مجموع
اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق سفته از توجه به
وجود اصل سفته در ید خواهان و اینکه خوانده در مقابل ادعای خواهان دفاعی از خود به
عمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه خویش به شــورا ارائه ننموده دعوی خواهان را وارد و

ثابت دانسته مســتنداً به مواد  307و  308و  309قانون تجارت و مواد  1258قانون مدنی
و مواد  519و  522قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ريال
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ  97/9/21لغایت اجرای حکم
که توســط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی
محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ  92/500ريال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت حق
الوکاله وکیل طبق تعرفه وکالت در حق خواهان محکوم مــی نماید .رای صادره غیابی
و ظرف 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و سپس ظرف مدت  20روز
دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرســتان خمینی شــهر می باشــد.
م الف 503148 :ایمان بختیاری قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان
خمینی شهر ( 306کلمه 3 ،کادر)
اخطاریه رد افراز پالک ثبتی 157/77
 4/58شــماره 139821702006018046 :ـ  ، 1398/03/28اخطاریــه رد افراز پالک
ثبتی  157/77واقع در خمینی شهر بخش  14ثبت اصفهان  ،پیرو آگهی اخطاریه افرازی
منتشره در روزنامه اصفهان امروز به شــماره  3457مورخ  97/12/22موضوع تقاضای
آقای مرتضی صرامی مالک شصت و یک حبه و دو هفتم حبه مشاع از  72حبه ششدانگ
پالک ثبتی  157/77واقع در خمینی شهر بخش  14ثبت اصفهان به طرفیت خواندگان
-1اســداله زنگ زرد فرزند رمضانعلی  -2حیدرعلی حاتمی فرزند امیر -3منوچهر حمله
دار فرزند خلیل -4علیرضا حمله دار فرزند منوچهر مبنی بر درخواست افراز سهم مالکانه
خود طبق ماده یک قانون افراز و فروش امالک مشــاعی مصوب ســال  1357و اظهار
کتبی خواهان طی موضوعه وارده مبنی بر عدم اطالع از آدرس خواندگان نتیجه افراز به
شرح ذیل اعالم می گردد .در خصوص افراز سهم مشاعی خواهان آقای مرتضی صرامی
بطرفیت خواندگان -1اسداله زنگ زرد فرزند رمضانعلی  -2حیدرعلی حاتمی فرزند امیر
-3منوچهر حمله دار فرزند خلیل -4علیرضا حمله دار فرزند منوچهر لذا بر اســاس نامه
شماره  98/2/28 - 98/2/195شهرداری خمینی شــهر منطقه دو به علت ضوابط طرح
جامع و مساحت زیر حد نصاب عدم افراز پالک فوق را اعالم نمودند .این تصمیم به کلیه
مالکین ابالغ چنانچه نســبت به قرار و تصمیم فوق اعتراض دارید ظرف  10روز از تاریخ
ابالغ این قرار به دادگاه عمومی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره ارسال نمایید و
در صورت عدم اعتراض این تصمیم قطعی می شود .م الف 504987 :نبی اله یزدانی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر( 249کلمه 2 ،کادر)
حصر وراثت
 4/64آقای روح ا ...حیدری فرزند رمضانعلی باســتناد شــهادت نامــه و گواهی فوت و
رونوشت شناسنامه ورثه طی درخواستی به شماره کالســه  195/98به این شورا چنین
اشعار داشته اســت که شــادروان خانم فاطمه دهقانزاده بادی فرزند محمد در اقامتگاه
دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفــوت آن مرحوم عبارتنــد از -1 :روح ا ...حیدری
فرزند رمضانعلی نســبت فرزند به کدملــی  -2 ،1239201028محمــد حیدری فرزند
رمضانعلی نســبت فرزند به کدملی  -3 ، 1239811861علی حیدری فرزند رمضانعلی
نسبت فرزند به کدملی  -4 ،1239791593نورا ...حیدری فرزند رمضانعلی نسبت فرزند
به کدملی  -5 ،1239197616معصومه حیدری فرزند رمضانعلی نسبت فرزند به کدملی
 -6 ،1239717377بتول حیدری فرزند رمضانعلی نسبت فرزند به کدملی ،1239770121
 -7شمســی حیدری فرزند رمضانعلی نســبت فرزند به کدملــی -8 ،1239854978
زهرا حیدری فرزند رمضانعلی نســبت فرزند به کدملــی  1239876718و به جز افراد
فوق الذکر وارث دیگری ندارد .لذا مراتب جهت نشر در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار
ارســال می گردد تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ
نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 509136 :شــعبه اول مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف بادرود(198
کلمه 2 ،کادر)

ابالغ رای
 4/61کالسه پرونده، 2630/97:شماره دادنامه، 98/01/25- 52:مرجع رسیدگی:شعبه
سوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان :شــیرین باقری نشانی :خمینی شهر سه
راه معلم شریعتی شمالی نبش کوچه  145؛ خوانده :احد سیدی مرعکی نشانی :جیرفت ـ
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 رسیدگی
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دعوی
خانم شیرین باقری فرزند امراله علیه آقای احد ســیدی مرعکی فرزند مظفر به خواسته
مطالبه مبلغ  20/000/000ريال وجه یک فقره چک به شماره 96/11/30-840/052015
بانک صادرات به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه
رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت و اینکه وجود اصول مســتندات در ید
خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و متعهدین آن دارد و اینکه از ناحیه خوانده دلیلی
که برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشته اند با استصحاب دین دعوی خواهان ثابت
تشخیص می گردد با استناد به مواد  9و  18و  19و  25و  27قانون شوراهای حل اختالف و
مواد  313 ، 311 ، 310از قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و مواد
198و  519و  522از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  20/000/000ريال بابت اصل خواسته و پرداخت
مبلغ  1/165/000ريال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر
رسید چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی در
حق خواهان صادر و اعالم می گردد .این رای غیابی است و ظرف 20روز قابل واخواهی
در همین شعبه و سپس ظرف  20روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی
خمینی شهر می باشد .م الف 505016 :ایمان بختیاری قاضی شعبه سوم شورای حل
اختالف شهرستان خمینی شهر( 319کلمه 3 ،کادر)
کارشناسی امور نفقه
 4/66شماره 189 :س ـ تاریخ ، 1398/03/21 :احترام ًا عطف به پرونده کالسه 1934/97
موضوع دادخواست خانم مریم گلی فرزند محمداســماعیل علیه آقای فرشاد جوانبخت
فرزند امیرزاده مجهول المکان بخواســته مطالبه نفقه معوقه زوجه به اســتحضار عالی
می رساند اینجانبه در موعد مقرر در دفتر آن شعبه محترم حاضر و با خواهان مذاکره نموده
نظرات ایشان استماع گردید زوجین در سال  1394/8/25به عقد دائم و رسمی یکدیگر در
آمده اند و لکن زوج ترک زندگی مشترک نموده و اکنون زوجین جدای از یکدیگر زندگی
می کنند .علیهذا با توجه به مطالب فوق و بررسی های الزم و مالحظه مندرجات پرونده و
شئونات زوجه و جمیع جهات و عوامل موثر درقضییه بدینوسیله منطبق با قرار کارشناسی
آن شعبه محترم به شرح ذیل تعیین و برآورد می گردد .نفقه زوجه-1 :از تاریخ 96/12/1
لغایت  96/12/29روزانه  150/000ريال  ،ماهیانه  4500/000ريال و جمع ًا 4/350/000
ريال  -2از تاریخ  97/1/1لغایت  97/12/29روزانه  170/000ريال  ،ماهیانه 5100/000
ريال و جمع ًا  62/050/000ريال  -3از تاریخ  98/1/1لغایت  98/3/25روزانه 190/000
ريال  ،ماهیانه  5700/000ريال و جمعــ ًا  16/530/000ريال نتیجه گزارش :نفقه زوجه
خانم مریم گلی فرزند محمداســماعیل از تاریخ  96/12/1لغایت  98/3/25به مبلغ کل
 82/930/000ريال تعیین و در صورت برقراری شرایط فعلی و استحقاق زوجه نفقه ی وی
تا پایان سال جاری ماهیانه  5/700/000ريال برآورد می گردد .ضمن ًا در صورت پرداخت
مبالغی بابت نفقه توســط زوج به زوجه با ارائه مدرک معتبر و مستدل که مورد تایید مقام
قضایی محترم قرار گیرد از مبالغ برآوردی فوق کسر می گردد .م الف 505040 :زهرا
سبزعلی خیرآبادی کارشناس رسمی دادگستری امور نفقه ( 263کلمه 2 ،کادر)
ابالغ رای
 4/59کالسه پرونده، 1878/97:شــماره دادنامه، 98/3/7- 404:مرجع رسیدگی:شعبه
هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان :شــیرین باقری به نشانی:سه راه معلم
شریعتی شــمالی نبش کوچه  145؛ خواندگان :منوچهر مرادی نشــانی :ایذه کیانپارس

خ  11شرقی پ( 58مجهول المکان)  ،خواسته :مطالبه وجه چک  ،گردشکار :پس از ارجاع
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی
اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا :در خصوص دعوی شــیرین باقری به طرفیت آقای منوچهر مرادی به
خواســته مطالبه مبلغ  90/000/000ريال وجه یک فقره چک به شماره  236937مورخ
 95/4/25عهده بانک ملی به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد
دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم
حضور خوانده در جلسه مورخ  98/3/7و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت
به نظریه مشورتی اعضاء شورا و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و با توجه به
وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستنداً به مواد  9و  18و  19و  25و  27قانون شوراهای
حل اختالف مصوب  94/8/10و مواد  313 ، 311 ، 310از قانون تجارت و تبصره الحاقی
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده  2قانون صدور چک و مواد 198و  519و
 522از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را
ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  90/000/000ريال بابت اصل
خواسته و پرداخت مبلغ  2/190/000ريال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر
تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اســتهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و
خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر
و اعالم می گردد .رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در
همین شورا و سپس ظرف مهلت  20روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در
محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد .م الف 505015 :ایمان بختیاری قاضی
شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر ( 351کلمه 3 ،کادر)
ابالغ رای
 4/60کالسه پرونده ، 2172/97:شماره دادنامه 98/03/20 -487:مرجع رسیدگی:شعبه
هشتم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان :ارســان جلیلی به نشانی:اصفهان
خمینی شهر خ کهندژ  ,وکیل :حجت اله اله یاری ؛ خوانده :محمد بدیحی نشانی :اصفهان
خ کهندژ جوی آباد کوی ارشاد کوچه (99مجهول المکان)  ،خواسته :مطالبه وجه حواله،
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شــورا ضمن اعالم
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا :در خصوص دعوی آقای ارسالن جلیلی با وکالت حجت اله اله یاری به
طرفیت آقای محمد بدیحی به خواســته مطالبه مبلغ  99/378/000ريال وجه نقد بابت
حواله به شماره  97/3/16-164725 ، 97/1/31-5145 - 97/4/20 - 164724به انضمام
خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت
مصدق حواله و گواهینامه عدم پرداخت آن و با احراز اشتغال ذمه و استصحاب دین خواسته
خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد  198و  519و  522قانون آئین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد  9و  18و  19و  25و  27قانون شوراهای حل اختالف
مصوب  94/8/10و ماده  1258قانون مدنی خوانده را بــه پرداخت مبلغ 99/378/000
ريال بابت اصل خواســته و پرداخت  1/302/000ريال بابت هزینه دادرســی و پرداخت
حق الوکاله وکیل و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/12/6
لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از
بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران در حق خواهان محکوم مــی نماید رای صادره
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از آن ظرف 20
روز از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر می باشد.
م الف 505017 :ایمان بختیاری قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان
خمینی شهر ( 302کلمه 3 ،کادر)
ابالغ رای
 4/62کالسه پرونده، 2770/97:شماره دادنامه، 98/02/31- 462:مرجع رسیدگی:شعبه
سوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان :علی اله خدا فروشانی نشانی :خمینی شهر

خ امام جنوبی صندوق قرض الحسنه حضرت مهدی  ,وکیل :پریسا غیاثی نشانی :خمینی
شهر خ شریعتی جنوبی پاساژ الزهرا ط اول ؛ خوانده :جواد ابدالی 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 رسیدگی را اعالم و به
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دعوی آقای علی
اله خدا فروشانی فرزند عبدالرضا علیه آقای جواد ابدالی فرزند بهرام به خواسته مطالبه مبلغ
نوزده میلیون و پانصد هزار  19/500/000ريال وجه یک فقره چک به شماره -1/478809
 97/3/28بانک سپه به انضمام خسارت دادرســی و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست
مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت و اینکه وجود اصول مستندات
در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و متعهدین آن دارد و اینکه از ناحیه خوانده
دلیلی که برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشته اند با استصحاب دین دعوی خواهان
ثابت تشخیص می گردد با اســتناد به مواد  9و  18و  19و  25و  27قانون شوراهای حل
اختالف و مواد  313 ، 311 ، 310از قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور
چک و مواد 198و  519و  522از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  19/500/000ريال بابت اصل خواسته
و پرداخت مبلغ  1/263/000ريال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه
از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات
مصرفی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم می گردد .این رای غیابی است و
ظرف 20روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف  20روز قابل تجدیدنظرخواهی
در محاکم عمومی و حقوقی خمینی شــهر می باشــد .م الف 505045 :مصطفی
زیبایی فر قاضی شعبه ســوم شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر( 343کلمه،
 3کادر)
ابالغ رای
 4/63کالسه پرونده، 2726/97:شماره دادنامه، 98/03/13- 547:مرجع رسیدگی:شعبه
سوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان :علی اله خدا فروشانی نشانی :خمینی شهر
خ امام جنوبی صندوق قرض الحسنه حضرت مهدی  ,وکیل :پریسا غیاثی نشانی :خمینی
شهر خ شریعتی جنوبی پاساژ الزهرا ط اول ؛ خوانده :احمد امیری 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 رسیدگی را اعالم و به شرح
زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شــورا :در خصوص دعوی آقای علی اله
خدا فروشانی فرزند عبدالرضا علیه آقای احمد امیری فرزند محمدحسن به خواسته مطالبه
مبلغ هجده میلیون و سیصد و پنجاه هزار  18/350/000ريال وجه یک فقره چک به شماره
 97/10/2-083468به انضمام خسارت دادرســی و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست
مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت و اینکه وجود اصول مستندات
در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و متعهدین آن دارد و اینکه از ناحیه خوانده
دلیلی که برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشته اند با استصحاب دین دعوی خواهان
ثابت تشخیص می گردد با اســتناد به مواد  9و  18و  19و  25و  27قانون شوراهای حل
اختالف و مواد  313 ، 311 ، 310از قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور
چک و مواد 198و  519و  522از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  18/350/000ريال بابت اصل خواسته
و پرداخت مبلغ  1/249/000ريال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه
از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات
مصرفی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم می گردد .این رای غیابی است و
ظرف 20روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف  20روز قابل تجدیدنظرخواهی
در محاکم عمومی و حقوقی خمینی شــهر می باشــد .م الف 505046 :مصطفی
زیبایی فر قاضی شعبه ســوم شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر( 343کلمه،
 3کادر)

حصر وراثت
 4/65آقای احمد هادی دارای شناســنامه شماره  328به شــرح دادخواست به کالسه
 204/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
عبدا ...هادی به شناسنامه  88در تاریخ  98/2/13اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :احمد هادی ،ش.ش ( 328پدر متوفی)
 -2صدیقه دادخواه ،ش.ش ( 61مادر متوفی) متوفی به غیر از ورثه فوق ورثه دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .م الف 508895 :احمدی قاضی شعبه
اول شورای حل اختالف تیران ( 127کلمه 1 ،کادر)
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آگهی تغییرات شــرکت کشــاورزی مرغداران تخم گذار چلچله
شهرســتان اردســتان شــرکت تعاونی به شــماره ثبت 955
و شناسه ملی 14008175223
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ  1398/02/02و به استناد نامه
شماره  205/3/184/779/232مورخ  1398/2/23اداره تعاون روستایی شهرستان
اردستان تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :علی داودی به شماره ملی  1189559293به
عنوان بازرس شرکت برای مدت یک ســال مالی انتخاب شد .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجاری اردستان
()506598
آگهی تغییرات شرکت افق صنعت زنده رود شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  47785و شناسه ملی 10260659335
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/07/15تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد  :مرکز اصلی شــرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشــانی استان
اصفهان  ،شهرستان اصفهان  ،بخش مرکزی  ،شهر اصفهان ،شیخ بهائی  ،کوچه
شهیددکترشــیرزادی[ ، ]28بن بســت مهتاب  ،پالک  ، 23-طبقه اول کدپستی
 8134878457تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
اصفهان ()508734

آگهــی تغییــرات شــرکت افــق صنعت زنــده رود
شــرکت ســهامی خاص به شــماره ثبــت 47785
و شناسه ملی 10260659335
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/07/24تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :طبق اختیار حاصله تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده
 1397/07/21درخصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره و با رعایت
تشریفات مقرر اساسنامه و الیحه اصالحی قانون تجارت سرمایه شرکت
از محل واریز نقدی و باال بردن مبلغ اسمی سهام از مبلغ 100000000
ریال به مبلغ 400000000ریال افزایش یافت کــه آورده نقدی تماما
طی گواهی شماره  9173/1028مورخ  1397/07/23بانک ملت شعبه
مرکزی اصفهان واریز و ماده  5اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد .ماده
 5اصالحی  :سرمایه شرکت مبلغ 400000000ریال نقدی است که به
10000سهم با نام عادی 40000ریالی منقسم گردیده و تماما پرداخت
شده است .اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان ()508738
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پیشنهاد سردبیر:
 ۱۱۵خانواده ای که کودک کار دارند ،شناسایی شدند
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اخبار
رییس پلیس فتای استان:

شهروندان مراقب پیامک جعلی
قطع یارانه باشند
رییس پلیس فتای استان اصفهان به شهروندان
هشدار داد پیامک ارسال شــده به تلفن همراه
مبنی بــر قطع یارانه و دریافــت اطالعات کارت
بانکی جهــت برقــراری مجدد ،جعلــی بوده و
کالهبرداری است .سید مصطفی مرتضوی اظهار
داشت :کالهبرداران با ارســال پیامک جعلی به
شهروندان به بهانه اینکه یارانه آنها قطع خواهد
شد ،اطالعات و رمز حســاب را دریافت و از این
طریق اقدام به سرقت موجودی بانک شهروندان
میکنند .رییــس پلیس فتای اســتان اصفهان
افزود :این پیامکها هیچ ارتباطی با سازمانهای
مربوطه ندارد و مجرمان ســایبری از این طریق
اطالعات شــخصی و بانکی افراد اعم از رمز دوم،
شماره کارت و  CVV2را به سرقت میبرند .وی
ادامه داد :متاســفانه برخی از شهروندان هنگام

ثبتنام به نشانی ســایت توجه نکرده و با جست
وجو از طریق موتورهای جست وجو و یا رفتن به
لینکهایی که در دیگر سایتها ارائه شده در دام
سودجویان سایبری گرفتار میشوند .مرتضوی
خاطرنشان کرد :شهروندان صرفا به سامانههای
اعالم شــده مراجعه و از رفتن به سایر سایتها
و دانلود اپلیکیشــنهای مختلف جدا خودداری
کنند؛ چرا که ثبت کردن اطالعات در سایتهای
متفرقه میتوانــد زمینه برداشــت غیرمجاز از
حساب را فراهم آورد ،همچنین در صورت ورود به
سایت جعلی مرتبط با این موضوع هرچه سریعتر
برای تغییر رمزهای اول و دوم کارت اقدام کنند.

بازار داغ کالهبرداران اینترنتی
برای اعزام نیروی کار به خارج
مدیر کل هدایت نیروی کار وزارت کار ،بااشــاره
به بــازار داغ کالهبرداران اینترنتــی برای اعزام
نیــروی کار به خــارج ،از متقاضیان خواســت
پیش از اقدام ،از «مجــاز» بودن فعالیت کاریابی
اطمینان حاصل کنند .محمد اکبرنیا ،با اشــاره
به افزایــش کالهبرداریها در فضــای مجازی
برای اعزام نیروی کار به خارج از کشــور اظهار
داشت :متاسفانه در شــرایطی که با تورم نیروی
کار فارغالتحصیــل و نرخ بیکاری ایــن گروه از
جامعه مواجه هستیم ،بازار اعزام نیروی کار برای
سودجویان جذابیت پیدا کرده و به همین دلیل
کالهبرداران در این زمینه فعال شدهاند.
وی بــا تاکید بــر اینکــه نیــروی کار متقاضی
اعزام به خــارج ،پیــش از اقدام در ایــن زمینه
باید حتما از «مجــاز» بودن فعالیــت کاریابی
اطمینان حاصل کنند ،درباره نحوه شناســایی
و تشــخیص کاریابیهای غیرمجاز گفت :لیست
تمام کاریابیهای بینالمللــی و داخلی مجاز در
سایت وزارت کار اعالم شده و متقاضیان باید فقط
از طریق این مراکز برای عزیمت به خارج از کشور
با هدف اشتغال اقدام کنند.
اکبرنیا ،بــا تاکید بــر اینکه پیــش از هر اقدام
کنترلی ،متقاضیان باید مراقب اقدامات فریبکارانه
سودجویان در حوزه اعزام نیروی کار باشند ،افزود:
اطمینان از داشــتن مجوز کاریابــی مهمترین
اصل پیش از اقــدام برای شــروع فرآیند اعزام
اســت و متقاضیان باید به ایــن موضوع توجه
داشته باشند تا مبادا فریب وعدههای دروغین را
بخورند.

پلمب  ۲۹واحد صنفی متخلف
در اصفهان
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سمانه سعادت
دانشگاههای غیر انتفاعی ،یکی از مراکز توسعهای
تحصیالت تکمیلی در کشــورمان است که پس از
فروکش کردن سونامی متقاضیان ورود به دانشگاهها
حاال با کمبود تقاضا و خالی ماندن صندلیها مواجه
شده است .بر اساس آماری که سال گذشته از سوی
وزارت علوم منتشر شــد ،در ایران  ۲۵۶۹دانشگاه
وجود دارد که از این میان تعداد  ۵۳۰واحد ســهم
دانشگاه آزاد بوده ۳۰۹ ،موسسه غیرانتفاعی۱۷۰ ،
مرکز فنی حرفهای ۴۶۶ ،مرکز پیام نور ۹۵۳ ،واحد
علمی کاربردی و  ۱۴۱دانشگاه دولتی (وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری) در  ۳۱استان کشور ثبت شده
است .این آمار ،نشانگر سهم باالی جذب دانشجویان
در موسســات غیر انتفاعی و آموزش عالی است .از
میان بیش از سه میلیون دانشجو در کشور نزدیک
به ده درصد معادل  ۳۲۵هزار دانشجو در موسسات
آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی مشــغول به
تحصیل هستند.
اصفهان ،در رده ســوم بیشترین مراکز
علمی غیر انتفاعی
استان اصفهان از جمله مناطقی است که بیشترین
تعداد دانشــگاههای غیر انتفاعی را در کشور دارد.
تعداد این مراکز حتی از اســتانهایی مانند تهران
و شیراز هم بســیار بیشتر اســت .اصفهان پس از
مازندران با  44و خراســان رضوی با  33دانشــگاه
در رتبه بیشــترین تعداد دانشگاههای غیر انتفاعی
در کشــور قرار دارد .رشــد قارچ گونه دانشگاهها و
مراکز آموزش عالی در کشــور در دولتهای نهم و
دهم آغاز شد و از سال  84تا  92تعداد دانشگاههای
غیر انتفاعی از  44به  340واحد رسید .این وضعیت
در حالی صورت گرفته اســت که تعداد متقاضیان
دانشگاهها سال به ســال کاهش پیدا میکند .سال
گذشته دانشگاههای دولتی  ۶۴درصد و پیام نور ۲۷
درصد کاهش پذیرش دانشــجو داشتهاند .در کنار
این دانشگاهها البته واحدهای علمی و کاربردی نیز
طی سالهای اخیر رشد زیادی داشته و با استقبال
بیشتری از سوی افراد متقاضی تحصیالت تکمیلی
مواجه شدهاند.
ادغام راه برون رفت از ازدحام دانشگاهها
بر اســاس اعالم وزارت علوم در سال گذشته ،بیش
از  70دانشگاه غیر انتفاعی در کشور به دلیل کمبود

دورهمی غیر انتفاعیها

دانشجو یا نداشتن استانداردهای علمی الزم تعطیل
شده اســت کمبود متقاضی البته منجر به ادغام و
تعطیلی دانشگاههای آزاد و پیام نور هم شده است.
منتقدان افزایش بی رویه تعداد موسسات آموزش
عالی بر این باورند که کشــور نیــازی به این تعداد
مراکز آموزشــی ندارد ،معضلی کــه وزارت علوم
راه چــاره آن را در ادغام این موسســات میداند.
این هرج و مرج و زیــاده روی در فضــای علمی و
تحصیالت دانشگاهی کشور وزارت علوم را واداشت
تا نسبت به ساماندهی و ادغام این مراکز اقدام کند.
به همین دلیل از سال گذشته برنامهای برای تجمیع
داوطلبانه دانشــگاهها و موسسههای آموزش عالی
غیردولتی کلید خورد که اگر چه در ابتدا با مقاومت
این مراکز روبه رو شد؛ اما بر اساس اعالم وزارت علوم
تجربه ادغام برخی از این موسســات در اصفهان و
خراسان شــمالی رضایت بخش بوده است و انتظار
میرود به زودی دانشگاههای بیشتری به این طرح
بپیوندند .به نظر میرسد این موسسات علمی و غیر
انتفاعی چشــم انتظار اخذ مجوز بــرای راه اندازی
دانشگاه هســتند .در این زمینه علی آهونمنش،
دبیرکل اتحادیه دانشگاهها و موسسههای آموزش

عالی غیردولتــی غیرانتفاعی گفــت :نظر اتحادیه
غیردولتیها نسبت به ادغام کامال مثبت است؛ اما
این مسئله بستگی به کمکهای وزارت علوم دارد.
وی با طرح ســوالی ،اظهار کرد :اگر چند دانشگاه و
موسســه غیردولتی قصد ادغام داشته باشند آیا از
نظر وزارت علوم تبدیل به دانشگاه میشوند یا نه؟
در صورتی که امکانات ،تعداد دانشجویان و فضای
آموزشــی این مراکز با ادغام ،متناسب با معیارهای
وزارت علوم بود ،این مســاعدت از سوی وزارتخانه
صورت میگیرد؟ آهون منش افــزود :اکنون چهار
تا پنج دانشگاه و موسسه غیردولتی غیرانتفاعی در
استانهای خراسان و اصفهان برای ادغام ،داوطلب
شــدهاند و منتظر پاســخهای وزارت علوم در این
زمینه هستیم.
مشو قهای وزارت علوم برای تسریع در
ادغام
وزارت علوم به منظور ترغیب ،حمایت و تسریع در
ادغام موسســههای آموزش عالی غیردولتی برخی
موارد را نظیر صدور مجوز تاسیس موسسه جدید،
استمرار ادامه فعالیت موسســههای ادغام شده در
قالب موسســه جدید با حفظ ظرفیت و رشتههای

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

موجود فعلی ،مســاعدت الزم نسبت به تخصیص
رشــتههای جدید به ویژه در مقاطــع تحصیالت
تکمیلی با توجه به ادغام موسسهها و افزایش تعداد
اعضای هیئــت علمی و ظرفیــت فیزیکی و انتقال
تمام امتیازات موسسهها به موسسه ادغام شده در
نظر گرفته اســت.با مقاومتهای صورت گرفته از
سوی موسسات آموزش عالی در پذیرش رویههای
ادغام ،به نظر میرســد چشمداشــت به ظرفیت
باالی متقاضیان در تحصیالت تکمیلی کم کم این
موسســات را وارد گود ادغام کرده است .اگر مجوز
برای فعالیت در زمینه تحصیــات تکمیلی به این
موسسات داده شود بدون شک پیامد ناگوار تربیت
دانش آموختگان بدون تخصــص و علم که در رده
کارشناســی امروز با آن مواجه هستیم به ردههای
تحصیالت تکمیلی هم سرایت خواهد کرد هر چند
هم اکنون نیز مدرک گرایی پدیده غالب تحصیالت
تکمیلی در کشور اســت؛ اما با ورود موسسات غیر
دولتی نه تنها اصل آموزش علمی و مهارتی در این
موسسات فراموش میشود بلکه رقابتی شدید برای
جذب دانشــجویان پولی و ارائه مدرک به هر نحو
بیشتر از قبل خواهد شد.

معاون اجتماعی بهزیستی استان:

در مبارزه با مواد مخدر ،برسر جهان منت گذاشتیم
فرمانده انتظامی استان با تقدیر از شهید جمشیدی ،شهید رفیعی و شهید قضاوی و پاسداشت مقام شهدای مبارزه
با مواد مخدر در جمع جمعیت احیای انسانی کنگره  60گفت :در سال جاری  ۱۲تن انواع مواد مخدر در استان کشف
شد ۲۰ ،باند منهدم و  ۱۲۴نفر از سوداگران دستگیر و به دستگاه قضا واگذار شدند .سردار مهدی معصوم بیگی ادامه
داد :بر اساس آمار قرائت شده ،حدود  80درصد از کسانی که در کنگره  ۶۰اعتیاد را ترک کردهاند ،بیش از دیگران
پاک ماندهاند و این آمار خرسند کننده است .وی تصریح کرد :تا زمانی که نتوانیم تقاضا را مدیریت کنیم و کاهش
دهیم ،عرضه خود را تامین میکند،پس باید بر به حداقل رساندن تقاضا تمرکز کنیم .معصوم بیگی خاطرنشان کرد:
منت حداکثری از جانب جمهوری اسالمی در بحث مبارزه با مواد مخدر بر سر ملتهای اروپایی و جهانی است .دنیا
میداند اگر جمهوری اسالمی ایران نبود ،سیل مواد مخدر به سوی اروپا ویرانگر بود.

معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان در خصوص وضعیت کودکان کار در اصفهان اظهار کرد :سیاست و
رویکرد اساسی بهزیستی در مورد کودکان کار خانوادهمحوری است و سلب حضانت از خانواده آخرین راهکار
مداخله مددکاری است .مجتبی ناجی افزود :در این مرحله مددکار بهزیستی به قاضی گزارش میدهد و قاضی بر
مبنای این گزارش و تشخیص خود حکم سلب حضانت را صادر میکند؛ اما این اولین اقدام نیست بلکه آخرین
اقدام در این زمینه است .وی با تاکید بر اینکه سلب حضانت تنها راهکار برای هر کودک کار و خیابان نیست،
اظهار کرد :نباید چندان به این رویکرد پرداخت بلکه باید خانواده ساماندهی شود .ناجی با تاکید بر لزوم برخورد
دستگاههای نظارتی گفت :بهزیستی یکی از دستگاههای مرتبط در ساماندهی این کودکان است که در سال ۹۸
حدود  ۱۱۵خانوادهای که کودکان کار و خیابان دارند را در سطح اصفهان شناسایی کردهایم.

پارلمان
عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

کیفیت خدمات پرستاری در کشور به شدت افت کرده است
عضو کمیسیون بهداشت مجلس با تاکید بر ضرورت
حذف پدیده همراه بیمار از سیستم درمانی کشور،
گفت :حذف این پدیده در زمانی ممکن میشود که
به ازای هر سه بیمار یک پرستار وجود داشته باشد.
حیدر علی عابدی ،با انتقاد از اینکه کیفیت خدمات
پرستاری به دلیل عدم رعایت تناسب در میزان تخت
بیمارستانی به کادر پرســتاری در کشور به شدت
افت کرده ،گفت :در هیچ جــای دنیا به همراه بیمار
یا عضوی از خانواده بیمار اجازه داده نمیشــود در
بیمارستانها کار پرســتاری انجام دهد؛ این پدیده
در هیچ جای دنیا مرســوم نیســت و تنها کشوری
هستیم که از همراه بیمار به عنوان پرستار استفاده
میکنیم .عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
شورای اسالمی ،افزود :متاســفانه در ایران باید یک
نفر از اعضای خانواده همراه بیمار باشد این در حالی
است که این پدیده مشکالت زیادی را برای بیماران،
خانواده و سیستم بهداشــت و درمانی کشور ایجاد
میکند .عابدی ،با انتقاد از اینکه در سالهای اخیر
نسبت به جذب پرستار به شــدت بی توجهی شده

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر
استان:

زنانه شدن اعتیاد
معضل اصفهان است
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اســت ،ادامه داد :با کاهش تعداد پرســتاران حوزه
سالمت با مشــکالت زیادی مواجه میشود؛ انتظار
میرود با جذب  10هزار پرستار در تیرماه سال جاری
بخشی از مشکالت پرســتاران کاهش یابد .نماینده
مردم اصفهان با تاکید بر ضرورت حذف پدیده همراه
بیمار از سیســتم درمانی کشــور ،گفت :حذف این
پدیده در زمانی ممکن میشــود که به ازای هر سه
بیمار یک پرستار وجود داشته باشد.

آیین نامه استخدام نیروهای حقالتدریس ابالغ می شود
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس از ابالغ
آیین نامه اســتخدام نیروهای حقالتدریس و نهضتی
تا پایان تیرماه خبر داد و گفت :با این حســاب تکلیف
 ۳۰هزار معلم حقالتدریس و نهضتی مشخص خواهد
شد .سیدمحمدجواد ابطحی با اشاره به تدوین آییننامه
اســتخدام نیروهای حقالتدریس و نهضتی در هیئت
دولت برابر مصوبهای که مجلس داشت ،گفت :کار تدوین
آیین نامه اجرایی قانون استخدام نیروهای حقالتدریس
و نهضتی پس از بحثها و بررســیهای متعدد توسط
آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی با نظارت
دو نماینده مجلس انجام گرفت .نماینده مردم خمینی
شهر در مجلس شورای اسالمی افزود :به همین جهت
کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس از معاون منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش
برای بررســی علل تعلل در تصویب آیین نامه اجرایی
دعوت و مباحثی در این خصوص ارائه کرد که مقرر شد
دولت هرچه سریعتر نسبت به تصویب و اجرای آیین
نامه اجرای قانون تعیین تکلیف نیروهای حقالتدریس
و نهضتی اقدام ودر نهایت تا تیرماه این آیین نامه را به

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر اســتان اصفهان گفت :زنانه شدن اعتیاد از
جمله معضالت جدید ستاد مبارزه به مواد مخدر اصفهان است که باید مورد
توجه قرار گیرد .محمد خرمیان در خصوص آمار معتادان در سطح کشور و
استان اصفهان افزود :در کشور بالغ بر دو میلیون و  ۸۰۰هزار نفر و در استان
اصفهان  ۱۰۰هزار نفر مبتال به اعتیاد وجود دارد که این آمار تهدید کننده
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اجرا برســد .وی اضافه کرد :در این قانون به استخدام
معلمان حقالتدریس و نهضتی پیــش از مهرماه 91
تاکید شده و این در حالی است که برخی از معلمان در
تاریخ  26مهرماه  91به کار گرفته شدهاند که در نشست
کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش مقرر شد
تمامی کسانی که در این تاریخ جذب آموزش و پرورش
شدهاند ،نیز مشمول قانون شوند تا به خاطر  26روز از
این امتیاز قانونی محروم نشوند.

مسائل اجتماعی کشور و استان است .دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان
اصفهان با بیان اینکه کاهش سن اعتیاد جزو نگرانیهای ستاد مبارزه با مواد
مخدر است ،ادامه داد :شیوع مواد مخدر جدید ،اعتیاد در سنین نوجوانی و
پایین آمدن سن اعتیاد و زنانه شدن اعتیاد از جمله معضالت جدید ستاد
مبارزه به مواد مخدر است که باید پیگیری شود.

zayanderoud8108@gmail.com

جعفر قیصری ،سرپرست شهرک
علمی و تحقیقاتی اصفهان شد
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،جعفر قیصری را
به سمت سرپرست شهرک علمی و تحقیقاتی
اصفهان منصوب کرد.
در حکم منصور غالمی آمده است :با عنایت به
انتصاب ابطحی به سرپرستی دانشگاه صنعتی
اصفهان و ضرورت ادامــه بیوقفه فعالیتهای
شــهرک علمی و تحقیقاتــی اصفهان ،ضمن
قدردانی از زحمات ایشــان در دوران ریاست
شــهرک و آرزوی توفیق در مسئولیت جدید
بر اساس پیشــنهاد معاون محترم پژوهش و
فناوری بهموجب این حکم به سمت «سرپرست
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان» منصوب
میشــوید .وزیر علوم در پایان نوشته است :در
شرایط حاضر کشــورکه انتظار میرود مراکز
فناوری به چالشها و نیازهــای جامعه توجه
خاص کنند ،امیــدوارم جنابعالی با بهرهگیری
از تجربههای موفق پیشین و نیروهای مستعد
و توانمند شهرک و توجه بیشازپیش به رشد
و توسعه شــرکتهای دانشبنیان و واحدهای
فنــاور ،موجبات ارتقــای جایگاه شــهرک،
نقشآفرینی آن در عرصههــای محلی ،ملی و
بینالمللی و پیشتازی در عرصه توسعه فناوری
را با شتاب بیشتری فراهم آورید.

بارشهای پاییز امسال
باالتر از حد نرمال خواهد بود
یک جغرافیدان اقلیمشــناس گفت :همزمانی
شــاخص منفی النینو و نائــو ،موجب تداوم
بارندگیها شده و پیشبینیها نشان میدهد
میزان بارشها در پاییز پیشرو نیز بیشــتر از
حد نرمال است.
امیر گندمکار اظهار کرد :شرایط النینو حاکم
بر کشــور و شــاخص منفی اقیانوس اطلس،
شــرایط را برای عبــور سیســتمهای غربی
مدیترانهای و ســودانی از روی ایــران فراهم
کرده است .وی افزود :ادامه بارندگیها در نقاط
مختلف کشور و استان اصفهان در این فصل از
سال کم سابقه بوده و با توجه به تداوم شرایط
و پیشبینیهای صــورت گرفته بارندگیها تا
فصل پاییز ادامه دارد ،بارشهای پاییز امسال
باالتر از حد نرمال است؛ اما به شدت بارشهای
سال گذشته نیست.

رییس سازمان حج و زیارت:

با وصول پاسخ عربستان
ثبت نام آغاز میشود

 ۱۱۵خانواده ای که کودک کار دارند ،شناسایی شدند

مواد مخدر

 ۲۹واحد صنفی متخلف در اصفهان پلمب شد.
رییس پلیــس امنیت عمومی اســتان اصفهان
گفت :در بازرسی مشــترک کارشناسان اصناف
و ماموران نیروی انتظامی اســتان از  809واحد
صنفی در اســتان  112واحد صنفــی متخلف
اخطار دریافت کردنــد و  29واحد صنفی پلمب
شدند .سرهنگ محمدحســن اسماعیلی با بیان
اینکه گران فروشی و درج نکردن قیمت از جمله
تخلفــات این واحدهای پلمب شــده اســت ،از
شهروندان خواست که در صورت مشاهده هرگونه
تخلف صنفی موضــوع را به مرکــز فوریتهای
پلیسی  110اطالع دهند.

ادغام دانشگاههای غیر انتفاعی از اصفهان کلید خورد؛

با مسئوالن
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رییس ســازمان حج و زیارت با بیــان اینکه
درخواســت افزایش  ۱۰هزار نفر سهمیه مازاد
به طرف سعودی داده شده است ،گفت :هنوز
عربســتان به این درخواست پاسخی نداده که
درصورت ارائه این سهمیه مازاد و وصول پاسخ
مثبت آنان ،عملیات ثبــت نام برای مدینه بعد
آغاز میشود.
علیرضا رشیدیان با اشــاره به رقم تعیین شده
برای ارزهمــراه زائران هم گفــت :برای خرید
سوغات هم مذاکراتی شــده و امکاناتی فراهم
شده تا حجاج قبل ازسفر از طریق فروشگاههای
اینترنتی داخلی امکان خرید سوغات مورد نیاز
خود راداشته باشند .رشیدیان گفت :با توجه به
آسیب شناسیهای انجام شده از مراسم سنوات
قبل و اصالحات صورت گرفته؛ مدیران تالش
کنند تا درحوزه کاری شان امور به بهترین نحو
و کمترین مشکلی انجام شود و درحین عملیات
مسائل و شرایط را به خوبی مدیریت کنند.

اعالم زمان دریافت کارت
ورود به جلسه کنکور سراسری
کارت شرکت در آزمون کنکور سراسری سال
 98از روز یکشنبه  ۹تیر تا روز چهارشنبه ۱۲
تیر ماه برای مشــاهده و پرینــت روی پایگاه
اطالع رســانی ســازمان ســنجش به نشانی
 www.sanjesh.orgقرار خواهد گرفت.
آزمــون عمومــی و اختصاصــی داوطلبان
گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم
انســانی در صبح پنجشــنبه مورخ،98/4/13
داوطلبان گروه آزمایشــی هنــر در بعدازظهر
پنجشــنبه مــورخ  ،98/4/13داوطلبان گروه
آزمایشــی علوم تجربی در صبح جمعه مورخ
 98/4/14و داوطلبان گروه آزمایشی زبانهای
خارجی در بعدازظهر جمعه مورخ 98/4/14در
 ۳۸۱شهرســتان و بخش مختلف کشو برگزار
خواهد شد .کارتهای شرکت در آزمون برای
تمامی داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۸
روی پایگاه اطالع رســانی ســازمان سنجش
آموزش کشــور قرار میگیرد و داوطلبان پس
از پرینت کارت شــرکت در آزمون ،در صورت
وجود نقص احتمالی میبایســتی مطابق بند
«ب» این اطالعیه به حوزههای رفع نقص کارت
مراجعه کنند.

فوتبال جهان
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پرونده جذب گلر جدید
روی میز ساری
ســایت کالچو میرکاتو ایتالیا خبــر داد که
مائوریتســو ســاری،
ســرمربی جدیــد
یوونتــوس بــه
دنبال جذب یک
گلر جدید است تا
جانشین ماتیا پرین
کند .یوونتوس برای
پر کردن جای خالی پریــن میخواهد په په
رینا ،دروازه بان دوم میالن راجذب کند .رینا
سالها برای ناپولی و لیورپول بازی کرد و در
تیم ملی اسپانیا نیز گلری کرده است .ساری
از این میترســد که پرین در تابستان یووه را
ترک کنــد؛ چون خواهان حضور بیشــتر در
ترکیب اصلی بیانکونری اســت .این درحالی
است که شــزنی دروازه بان اصلی یوونتوس
است و نیمکت نشین کردن این گلر ،سخت
است .ساری در ماه گذشته به صورت رسمی
قراردادی  5ساله با یوونتوس بست تا جانشین
آلگری شود.

مکگویر ،گرانترین مدافع
فوتبال جهان میشود
هری مکگویــر از چندی قبل مــورد توجه
تیم منچســتریونایتد
قرارگرفت .باشگاه
اولدترافــوردی
حتــی بــه وی
پیشنهاد کرد که
مورد نظرش واقع
نشد .پس از آن دیگر
تیم شهر منچســتر؛ یعنی «سیتی» به وی
پیشنهاد داد .طبق نوشته روزنامه دیلیمیرر،
تیم پــپ گواردیوال شــرایط مالــی ویژهای
بــرای وی در نظرگرفتنــد ،بهطوریکه اگر
درخواست تیم قهرمان لیگ برتر را بپذیرد ،به
گرانترین مدافع فوتبال جهان تبدیل خواهد
شد .میرر در این مورد نوشت آبیآسمانیها
 80میلیــون پوند را به عنوان حق ترانســفر
وی از لسترســیتی در نظرگرفتنــد؛ ضمن
آنکه مدافع  26ســاله با قبول پیشنهاد فوق،
هفتهای  280هزارپوند حقوق خواهد گرفت.
در شــرایط کنونی ،گرانترین مدافع جهان،
فیرگیل فاندایک ،مدافــع میانی و هلندی
لیورپولیهاســت که  75میلیون پوند ارزش
دارد.

اسپانسر  360میلیاردی الهالل
معرفی شد
رســانههای عربســتان مدعی شــدند باشگاه
الهالل بــا امضای یکی
از ســنگینترین
قر ا ر د ا د هــا ی
ا سپا نســر ینگ
در تاریــخ لیــگ
فوتبال این کشور ،به
بودجــه قابل توجهی
برای تقویت خود برای ورود به بازار تابســتانی
رسیده است .اسپورت  24عربستان با اشاره به
امضای قرارداد  100میلیون ریالی ( 360میلیارد
تومانی) الهالل با اسپانسر مورد نظر ،به بودجه
قابل توجهی برای فصل آینده خود رسید .بنا به
ادعای این سایت سعودی در توافق جدید سران
الهالل با شرکت « »S TEAMمبلغی در حدود
 100میلیون ریال به صــورت پلکانی و در چند
مرحله به حساب باشگاه تزریق خواهد شد که در
گام نخست از این توافق  32میلیون ریال واریز
میشود تا باشگاه وارد بازار نقل و انتقاالتی شود.

خبر خوب برای سلسائو
تیم ملی فوتبال برزیل میزبان رقابتهای کوپا
آمه ریکا بــا پیروزی که
برابر پرو به دســت
آورد به عنوان تیم
نخســت بــه دور
بعــد راه پیدا کرد.
در دیــدار برابر پرو
کاســیمیرو هافبک
کلیدی و تاثیر گذار برزیــل کارت زرد دریافت
کرد تا دیدار بعدی تیمش را از دست بدهد.
خبر خوب برای برزیلیها اینکــه فرناندینیو،
هافبک باتجربه این تیم بدون مشکل در تمرین
حضور پیدا کرد .هافبک منچسترسیتی دیدار
قبلی تیمــش را بــه خاطر آســیب دیدگی از
دســت داد .طبق اعالم تیته سرمربی تیم ملی
فوتبال برزیل فرناندینیو جایگزین کاســیمیرو
در دیدار بعدی سلسائو خواهد بود .هنوز حریف
بعدی برزیل در مرحله حذفی مشــخص نشده
است.

پیشنهاد سردبیر:
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در حاشیه

جواب رد گزینه اول سرمربیگری پرسپولیس به عرب!
اگر درخشــش تیم ملی کرواســی در رقابتهای یورو  ۲۰۱۶را
به خاطر داشته باشید ،اسم ســرمربی کرواتها را هم که در آن
رقابتها نسل طالیی فوتبال کشورش را به همراه داشت ،به خاطر
میآورید .آنته چاچیچ  ۶۵ســاله کروات کــه جدیترین گزینه
هدایت پرسپولیس بعد از جدایی برانکو ایوانکوویچ بود ،به پیشنهاد
عرب جواب رد داد .این در حالی بود که حتی شنیده میشد که
مذاکرات مسئوالن پرسپولیس در کشور ترکیه با این مربی کروات

انجام خواهد شــد و هموطن برانکو ،اصلیتریــن گزینه مدنظر
هیئت مدیره است؛ اما در نهایت این مربی به پیشنهاد پرسپولیس
جواب رد داد تا از جمع گزینهها خارج شود .چاچیچ سال ۲۰۱۶
با نشســتن روی نیمکت تیم ملی کشــورش ،مهمترین بخش
زندگی مربیگری خودش را پشت سر گذاشــت .ساختن تیمی
که در گروهی با حضور اسپانیا -قهرمان سال  -۲۰۱۲صدرنشین
شد ،بزرگترین کاری بود که چاچیچ در مقطع نه چندان طوالنی

حضورش به عنوان سرمربی کرواسی انجام داد .سرمربی کرواسی
در یورو  ۲۰۱۶بعداز شکست مقابل قهرمان آن رقابتها و حذف
از رقابتهای یورو ،چهارده بازی روی نیمکت تیم ملی کشورش
حضور داشت .کسب پنج پیروزی در مرحله مقدماتی جامجهانی
 ۲۰۱۸روســیه و ایفای نقشــی مهم در صعود نایــب قهرمان
جهان در ســال  ۲۰۱۸یکی دیگر از مهمترین کارهای چاچیچ
بود.

گالیه دبیر هیئت ورزشهای زورخانهای و پهلوانی استان اصفهان از بی توجهیها؛

قهرمان بالمنازع کشور هستیم؛ اما سهمی در تیم ملی نداریم
سمیهمصور
این هفته در ایران به نام هفته گرامیداشت فرهنگ
پهلوانی و ورزش زورخانهای نام گرفته است .ورزشی
که پیشنیه ای کهن در فرهنگ ایرانی دارد و نمایانگر
پیوند جوانمردی و قدرت روحی و جسمی است .از
سابقه و تاریخ پیدایش این رشــته در ایران ،روایات
مختلفی نقل شده اســت ،اما آثاری از  4500سال
پیــش در لرســتان و بینالنهرین به دســت آمده
که حکایتگــر وجــود و اهمیت داشــتن ورزش و
مهارتهایی است که امروز «کشتی» نامیده میشود.
قرارگیری ورزش زورخانهای در فهرست
میراث معنوی یونسکو
بــا ورود اســام به ایــران ،آییــن پهلوانــی رنگ
مذهبیتری به خــود گرفت و مورد توجه بیشــتر
اندیشمندان و مردم واقع شد .در تاریخ اسالم آمده
اســت که در روز هفده شــوال ،حضرت علی (ع) از
اهل بیت پیامبر اســام (ص) بــا عمروبن عبدود -
پهلوان معروف عرب  -مبارزه کرد و او را شکســت
دادند .در این جنگ ،حضرت علی (ع) پس از شکست
دادن عمرو بن عبدود به طرف او رفت تا سرش را از
بدنش جدا کند که عمرو آب دهان خود را به صورت
مبارک مولی الموحدین انداخــت .حضرت از جای
خود برخاســتند و مقداری در میــدان جنگ قدم
زدند ،سپس به ســمت او رفتند .از ایشان ،علت این
کار را جویا شــدند که حضــرت فرمودند :آن لحظه
کــه آب دهانش را به صــورت من انداخــت ،دچار

عصبانیت شــدم و نمیخواســتم او را به این حالت
بکشــم .مقداری قدم زدم تا آرام شوم و او را به خاطر
شرک و دشمنیاش با خدا بکشــم .به همین دلیل
روز  17شــوال به نام «روز فرهنگ پهلوانی و ورزش
زورخانهای» نامیده شده است .عالوه بر اهمیتی که
این ورزش در نزد ایرانیان و مسلمانان دارد ،آیینهای
پهلوانــی و زورخانهای در فهرســت میراث معنوی
یونسکو نیز از سوی ایران به ثبت جهانی رسیده است.
اصفهان ،پایتخت ورزش پهلوانی کشور
ورزش زورخانهای که در برخــی از دانش نامههای
بینالمللی به عنوان قدیمیترین ورزش بدنســازی

جهان از آن یاد میشــود ،جایگاه ویژهای در ورزش
اصفهان دارد؛ به طــوری که به گفتــه دبیر هیئت
ورزشهای زورخانهای و پهلوانی استان ،نصف جهان
به عنوان پایتخت ورزش پهلوانی کشــور شــناخته
میشود .مســعود ملکی که در استودیوی ضربه آزاد
حضور یافته بود ،با بیان اینکه در استان  ۱۳۲زورخانه
فعال وجود دارد ،گفت :ورزش زورخانهای در اصفهان
جدی گرفته میشود .وی افزود :با چشم اندازی که
برای ورزش زورخانهای استان اصفهان تعریف شده،
تا  ۱۵ســال دیگر میتوانیم در کشــور حرف اول را
بزنیم .دبیر هیئت ورزشهای زورخانهای و پهلوانی

استان در ادامه برنامه از بی توجهی مسئوالن ورزش
استان به این رشــته گالیه کرد و گفت :به دبیرخانه
اصفهان ،پایتخت ورزش پهلوانی کشــور به چشــم
طفل سر راهی نگاه میشــود و به فراموشی سپرده
شده است.
وی ادامه داد :زمانی که اصفهان به عنوان پایتخت
فرهنگ پهلوانی انتخاب شد ،اقدامات مهمی صورت
گرفت؛ اما بعدها دیگر فعالیتی صورت نگرفت .ملکی
با بیان اینکه هیئت ورزشهای زورخانهای و پهلوانی
طی مدت نه سال گذشــته به عنوان هیئت برتر در
کشور شناخته شده اســت ،تصریح کرد :سالها در
کشــور قهرمان بالمنازع هســتیم؛ اما در تیم ملی
سهمی نداریم و نیاز اســت همه مسئوالن استانی
و ورزشــی اصفهان به این موضوع
ورود کننــد و از ورزشــکاران
حمایــت الزم را داشــته
باشــند .همزمان با
روز فرهنــگ
پهلوانــی و
و ر ز شهــا ی
ای
زورخانــه
مراســمی بــا حضــور
مســئوالن ورزش اســتان در
زورخانه علی بن ابی طالب برگزار
شد که در این مراسم از خانواده
شهید مهدی جمشیدی ،شهید
نیروی انتظامی تجلیل شد.

یک ایرانی در کادرفنی برانکو در االهلی

اوساگوآنا؛ گزینه جانشینی برای کیروش استنلی

برانکو که به زودی کار خود در االهلی را اســتارت زده از کادرفنی سابق خود در پرسپولیس در این تیم سود
خواهد برد .بر این اساس گفته میشود عالوه بر زالتکو ایوانکوویچ ،پانادیچ و مارکو که دستیاران کروات این
مربی در االهلی خواهند بود ،برانکو به مدیران االهلی اعالم کرده قصد دارد از فرزاد حبیب اللهی نیز به عنوان
آنالیزور تیم در عربستان سود ببرد .حبیباللهی که در کادرفنی برانکو در پرسپولیس کارهای مربوط به آنالیز
بازیها را انجام میداد ،نقش کلیدی در جمع دستیاران برانکو داشته و به شدت مورد اعتماد او قرار دارد و به
همین دلیل قصد دارد وی را با خود در االهلی هم همراه داشته باشد .در این میان مشکالت سیاسی میان ایران
و عربستان یک مانع بزرگ برای این همکاری است و باید دید در نهایت راهی برای عبور از آن پیدا میشود یا
دستیار ایرانی برانکو ،نمیتواند او را در االهلی همراهی کند.

مسئوالن باشگاه سپاهان درصدد تمدید قرارداد کی روش برای فصل آینده هستند ،ولی درخشش این مهاجم
برزیلی در فصل گذشته ،کار ســپاهانیها را برای حفظ او سخت کرده است .سپاهانیها در تالش هستند تا از
لحاظ مالی با این مهاجم به توافق برسند ،این در حالی است که کیروش چند پیشنهاد خوب از کشورهای عربی
هم دارد .اولویت سپاهان این است که قرارداد کیروش را تمدید کند ،ولی اگر ماندن این بازیکن منتفی شد،
سپاهانیها سراغ گزینههای دیگری خواهند رفت .امیر قلعهنویی هم روز یکشنبه اعالم کرد که اگر بازیکنان
خارجی تمدید نکنند ،برای آنها گزینه جانشین در نظر گرفته است .یکی از گزینههای سپاهان برای جانشینی
کیروش ،مهاجم فصل گذشته ذوبآهن است .کریستین اوساگوآنا که با ذوبیها در مورد مسائل مالی به توافق
نرسیده و اگر سپاهان موفق به جذب کیروش نشود ،با مهاجم فصل گذشته ذوبآهن مذاکره خواهد کرد.

مدافع ملیپوش از ماشین سازی جدا شد

ماشین سازی تبریز برای لیگ نوزدهم با هدایت رسول خطیبی ،خود
را آماده حضور در مسابقات میکند .محمد حسین کنعانی زادگان
یکی از بازیکنان این تیم اســت که با توجه به کمبود بودجه قصد
جدایی کرده است .کنعانی زادگان اگرچه قراردادش با این تیم تمام
شده؛ اما مسئوالن باشگاه تمایل به حفظ او داشتندولی از نظر مالی
با این بازیکن باتجربه به توافق نرسیدند تا جداییاش قطعی شود.
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خبر مصدومیت سهراب مرادی نباید منتشر میشد
ســرمربی تیم ملی وزنهبرداری گفت« :پس از مسابقات قهرمانی آســیا و از دهم خرداد اردوها برای
قهرمانی جهان آغاز شد .حاال چهار هفته از اردوها میگذرد و شرایط وزنه برداران نسبت به قهرمانی
آسیا بهتر شده است .به نظرم در مســابقات جهانی تایلند ،رقیب اصلی برای کسب عنوان قهرمانی،
کشور چین است .ما روند خوبی داریم و امیدوارم نتایج آسیایی را جبران کنیم و نتیجه بهتری بگیریم».
محمد حسین برخواه درباره مصدومیت سهراب مرادی گفت« :آســیبدیدگی در ورزش ،رکوردی
کامال طبیعی است .وزنهبرداران تمرینات سنگینی در طول هفته دارند و ما هم این استرس را داریم که
احتمال آسیبدیدگی برای آنها وجود دارد .در مورد سهراب مرادی هم خدا را شکر حادثه جدی نبود.
فکر میکنم در ابتدای هفته آینده تمرینات عمومی را شــروع خواهد کرد و برای تمرینات تخصصی
دو هفته زمان نیاز دارد تا وضعیت کتفش بهبود پیدا کند .فکر نمیکنم مشکل حادی باشد و سهراب
مرادی را انشاءا ...در مسابقات جهانی با وضعیت خوبی خواهیم دید ».برخواه اعتقاد دارد وزنه 200
کیلویی برای سهراب مرادی زیاد نبوده است« :مصدومیت شرایط استثنایی نیست و به هر حال پیش
میآمد؛ البته نباید خبرش به بیرون درز پیدا میکرد .این خودش جای ســوال دارد .هرچند درباره
مصدومیت او بزرگنمایی شد ».او به شرایط سعید علی حسینی هم اشاره کرد« :وضعیت خوبی دارد
و خیلی امیدوارکننده است .امیدواریم رکوردهای خوبی در جهانی به ثبت برساند و شرایط سختی را
به وزنهبردار گرجستانی تحمیل کنیم .باید به علی داوودی هم اشاره کنم .در حرکت یک ضرب خوب
کار کرد ولی در دوضرب یک مقدار کار ما ایراد داشــت .فکر میکنم میتوانســتیم شرایط مسابقه را
به گونهای مدیریت کنیم که مدال طالی دوضرب و مجموع را بگیریم .علی هاشمی هم تا اواسط تیرماه
به اردو اضافه میشود و انشاءا ...که آسیب دیدگی پیش آمده خوب شود.
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علیرضــا بیرانونــد دروازهبان ملیپــوش ایران کــه همچنان با
پرسپولیس قرارداد دارد ،از کشــور یونان و تیم المپیاکوس هم
پیشنهادی دریافت کرده است .مشخص نیست باشگاه پرسپولیس
با جدایی او موافق است یا میخواهد او را حفظ کند .بیرانوند پس
از درخشش در جام جهانی و لیگ قهرمانان آسیا ،در جام ملتهای
آسیا هم خودش را ثابت کرده و حاال مشتریهای زیادی دارد.
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عکس روز

سرمربی تیم ملی وزنهبرداری:

zayanderoud8108@gmail.com

قهرمان یونان به دنبال جذب بیرانوند

سیدمهدی رحمتی در شورای شهر مشهد!

سید مهدی رحمتی ،کاپیتان سابق استقالل تهران که در فصل گذشته ،روزهای پر فراز و
نشیبی را در اردوی آبیها تجربه کرد و پس از تجربه روزهای نه چندان شیرین ،تصمیم به
جدایی از تیم محبوب خود و حضور در باشگاه پدیده مشهد گرفت ،در اتفاقی کمسابقه در
صحن علنی شورای شهر مشهد دیده شد!
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استعفای اعتراض آمیز
مدیرعامل استقالل خوزستان
محمد رحیمی مدیرعامل استقالل خوزستان که
طی روزهای گذشته گالیههایی را بابت مشکالت
موجود در این تیم انجام داده بود ،طی نامهای به
رییس هیئت مدیره از سمتش کناره گیری کرد.
در این خصوص گفته میشــود رحیمی چندی
پیش برای هدایت تیم اســتقالل خوزســتان با
میشو کریستوویچ سرمربی اهل کشور کرواسی
که سابقه حضور در مس کرمان و مس رفسنجان
را هم دارد ،به توافق دســت یافت و قرار بود که
این مربی هدایت استقاللیها را به عهده بگیرد؛
اما محقق نشد و این موضوع ناراحتی مدیرعامل
باشگاه استقالل خوزســتان را به همراه داشت.
گفتنی است؛ استقالل خوزســتان با سقوط به
دســته اول خود را برای حضور در این رقابتها
آماده خواهد کرد.

مجیدی هم مثل ویلموتس
درخواست ویژه دارد
سرمربی تیمملی امید فوتبال ایران خواهان رقابت
با رقبای باکیفیت اســت .مارک ویلموتس پیش
از ترک ایران از فدراســیون فوتبال درخواست
کرد تا تیمهــای بزرگ ملــی را بیاورند تا مقابل
شاگردانش قرار بگیرند .خواستهای که حاال فرهاد
مجیدی هم مطرح کرده اســت .او امیدوار است
برای اردوهای داخلی تیم امید یک تیم خارجی را
به تهران بیاورد تا تیم او هم با تمریناتی که برگزار
میکند ،دســت کم یک بازی دوستانه هم انجام
دهد .در ماه تیر یک تیــم خارجی برای برگزاری
بازی دوستانه با تیم امید به تهران سفر میکند.
تیمی که البته هنوز مشخص نیست.

ترفند استقالل برای گرفتن
پول پروپئیچ؟
اســتقاللیها دالر دارند؛ اما مســئله اینجاست
که میخواهنــد آن را صرف قرارداد پاتوســی و
همینطور طلب شــفر کنند .باشگاه استقالل در
تالش است تا از کانال دولت ،پول پروپئیچ بازیکن
سابق خود را بپردازد .او از استقالل شکایت کرده
و اگر این باشگاه به موقع پولش را ندهد  6امتیاز
در فصل جدید از آنها کسر میشود و از سویی از
نقل و انتقاالت هم محروم خواهند بود .استقالل
تالش کرده تا به هر شکلی که شده پول را از دولت
بگیرد .از سوی دیگر اما خبر میرسد این باشگاه
قرار است نزدیک به  550هزار دالر به پاتوسی و
باشــگاهش بدهد .آنها نزدیک به  800هزار دالر
پول دارند.

منهای فوتبال

زمان انتخابات فدراسیون
وزنهبرداری اعالم شد
مجمع انتخاباتی فدراسیون وزنه برداری برای تعیین
رییس جدید این فدراسیون روز یکشنبه شانزدهم
تیرماه برگزار خواهد شد .بر اساس اعالم سید محمد
شروین اسبقیان مدیر کل امور مشترک فدراسیونها
مجمع انتخاباتی فدراســیون وزنه بــرداری رأس
ساعت ده صبح روز یکشنبه شانزدهم تیرماه برگزار
خواهد شد .مکان این مجمع متعاقبا اعالم میشود.
اســبقیان همچنین گفت :بــه زودی در خصوص
زمان برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی و
نامنویسی از نامزدهای ریاست فدراسیون والیبال هم
تعیین تکلیف خواهیم کرد.

پیام واحد در اردبیل؛ یاشاسین
ایران!
اگرچه میزبانی اردبیلیها نقصهایی داشــت؛ اما
نمیتوان این را به پای هواداران پرشــور اردبیلی
گذاشت و این را کامال باید از رفتار مسئوالن اردبیلی
جدا کرد .طرفدارانی که در سه دیدار مقابل پرتغال،
استرالیا و فرانسه سالن رضازاده را مملو از تماشاگر
کردند ،شایسته احترام و تقدیر هستند و چه بهتر
میشد اگر برگزارکنندگان نیز بازیها را با کیفیتی
در ســطح تیم ملی والیبال و هــواداران آن برگزار
میکردند.
در این ســه بازی بیش از  6هزار نفر در ورزشــگاه
حضور پیدا کردند و به شــدت تیم ملی را تشویق
کردند .آنها فارغ از هر شعاری ،فریاد «ایران ،ایران»
و «یاشاســین ایران» را فریاد میزدند که سزاوار
تحســین اســت .تیم کوالکوویچ با حمایت این
هواداران به نوعی صعود خود به شیکاگو را قطعی
کرد.
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کاروانسرای ملک ،ساماندهی شود
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رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان:

چهره ها
رییس مرکز پژوهشهای شورای
اسالمی شهر:

شهرداری ،استانداردهای مصرف
آب سال گذشته را تکرار کند
رییس مرکز پژوهشهای شــورای اسالمی شهر
اصفهان اظهار کرد :ســال گذشته سال خشکی
بود و با مدیریت منابع و مصارف آب ،برنامهریزی
خوبی برای حفظ داشــتههای اصفهان در حوزه
فضای سبز انجام شد.
کوروش خســروی با بیان اینکه امروز روز دوم
تابستان است و حداقل دوره  ۱۰۰روزه خشک را
در پیش داریم ،ادامه داد :سال گذشته با همکاری
دســتگاههای مختلف برای مصــرف بهینه آب
فرهنگســازی خوبی صورت گرفت .رییس مرکز
پژوهشهای شورای اسالمی شهر اصفهان اضافه
کرد :از شهرداری و معاونت خدمات شهری این
سازمان درخواســت داریم امســال نیز رعایت
استانداردهای سال گذشــته را در حوزه فضای
سبز ،شست و شــوی معابر و آبنماها تکرار کند
و برنامهریزی خود را تحت تاثیــر یک بارندگی
خوب قرار ندهد.

عضو شورای شهر خواستار شد:

کاروانسرای ملک
ساماندهی شود

رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر
اصفهان در بخش تذکرات هشتاد و دومین جلسه
علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه
برنامهریزی آموزشی برای اوقات فراغت کودکان
و نوجوانان باید منجر به آمــوزش مهارت به این
قشر شــود ،اظهار کرد :برنامهریزیها نباید تنها

به منظور گذران وقت انجام شــود .فریده روشن
با بیان اینکه با توجه به مصوبه شــورای اسالمی
شــهر اصفهان باید  ۲۰درصــد از ظرفیتهای
آموزشی موجود در فرهنگسراهای شهرداری به
ســمت بخش خصوصی حرکت کند ،افزود :این
آموزشها باید تحت پوشــش وزارت فرهنگ و
ارشاد یا سازمان فنی و حرفهای انجام شود که باید
این طرح هر چه زودتر در اصفهان اجرایی شود.
رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر
اصفهان به ساماندهی کاروانسرای ملک اشاره کرد
و گفت :این کاروانسرا ،ارزش تاریخی باالیی دارد
و در حال حاضر از وضعیت مناســبی برخوردار
نیست .ضروری است این اثر تاریخی هر چه زودتر
ساماندهی شود و میراث فرهنگی هر چه زودتر به
این مسئله ورود کند.

 300تابلوی شهری خطر ابتال به اعتیاد را گوشزد میکند
رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان اظهارکرد:
از ابتدای تیرماه ســال جــاری ،تابلوهای فرهنگ شــهروندی به
موضوع اعتیاد که اکنــون به یکی از معضــات خانوادهها تبدیل
شــده ،پرداخته و با بیان جمالتی ،اهمیت این مســئله را گوشزد
میکند .احمد رضایی با بیان اینکه پنج طــرح روی  ۳۰۰تابلوی
شهری با موضوع «مراقبت از نوجوانان برای پیشگیری از خطر ابتال

در راستای تعدیل ترافیک  ،ایجاد امنیت و آرامش شهروندان؛

نرگس طلوعی
مدیر عامل سازمان پایانههای مسافر بری شهرداری
اصفهان از اجرای ســریعتر طرح توســعه پایانه
صمدیه در راستای توسعههای عمرانی سازماندهی
شده در برخی از پایانههای شهر و ایجاد فضای آرام
و در دسترس شــهروندان خبر داد .پایانه صمدیه
در سال  1392به دنبال بروز مشکالت متعددی از
جمله نبود نظارت بر تاکسیها و گاراژها و همچنین
افزایش ترافیک و آلودگی هــوا در محور صمدیه
و چهار راه تختی به عنوان پنجمین پایانه شــهر
به بهره برداری رســید .نقش موثر ایــن پایانه در
بهبود وضعیت ترافیک و ایجــاد امنیت و آرامش
شهروندان در این نقطه شــهر موجب شد تا سال
گذشته ســازمان پایانههای مسافربری شهرداری
طرح توســعه پایانه صمدیه را در دستور کار خود
قرار دهد تا پایانهای شبیه پارک سوار بیهقی تهران
با امکانات و تجهیزات الزم ساخته شود.
مدیرعامل سازمان پایانههای مسافربری شهرداری
با بیان اینکه طرح توســعه پایانــه صمدیه تا ۱۷
هزار مترمربع جای توسعه دارد ،میگوید :هزینه
پیشبینیشده برای ساخت و توســعه این پایانه
 6میلیارد تومان اســت که  3میلیارد تومان آن به
صورت نقدی و مابقی به صورت امالک و تجهیزات
در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به بازید معاون مالی و اقتصادی شهردار
اصفهان ،معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار و
مدیر آزادســازی و امالک شــهرداری اصفهان از
پایانه صمدیه ،میافزاید :در این بازدید مســائل و
مشکالت فراروی طرح توسعه پایانه صمدیه مورد
بررسی قرار گرفت تا این طرح با سرعت بیشتری
به نتیجه برسد.
مدیرعامل سازمان پایانههای مسافربری شهرداری
اصفهان با بیان اینکه طرح توســعهای پیشبینی

کارگردان تئاتر خانه با اشاره به اینکه احساس
میکنم تئاتر ما فست فودی شده است ،گفت:
ما نمیدانیم که کارهای سخیف تا چه حد به ما
آسیب می زند؛ اما باز هم دوست داریم که آنها
را ببینیم .عماد قلی پور با اشاره به اینکه تئاتر

باید جدیتر گرفته شود ،تاکید کرد :متاسفانه
در اصفهان تمامی فعالیتها بر دوش کارگردان
اســت و کارگردان به دنبال تبلیغات ،تولید و
رسانه و غیره میدود.
وی ادامه داد :بسیاری از مخاطبان امروز تئاتر
کسانی هستند که به دنبال تئاترهای خنده دار
میگردند و این موضوع باعث شده که تئاترهای
ما به این سمت و ســو بروند .کارگردان تئاتر
خانه افزود :ســال  80تابوهای موضوع مربوط
به خیانت شکســت و تمام نمایشنامهها به این
سمت سوق پیدا کردند تا اینکه تئاتر ما از این
موضوع اشــباع شــد ،در این میان البته نقش
رســانههای غربی مثل ماهــواره را هم نباید
نادیده گرفت.
وی اضافه کرد :به دنبال این اشباع شدن اکنون
خوراک دیگری جایگزین شده و آن تئاترهایی

شــده تا پایانه درون اســتانی صمدیــه به برون
استانی تبدیل شود ،از این رو در آینده تعدادی از
شرکتهای فعال در پایانههای کاوه و زاینده رود به
پایانه صمدیه انتقال داده خواهد شد ،ادامه میدهد:
در طرح توسعه پایانه صمدیه بر گسترش مباحث
گردشگری و فرهنگی توجه ویژه داریم.
نقش سازنده پایانهها در مدیریت سفرها
وجود پایانه در شــهرها ،از اصلیتریــن نیازها و
مطالبات مردم اســت .پایانهها بــه عنوان مفصل
ارتباطی جادههای برون شــهری و درون شهری،
مانع تردد اتوبوسها به داخل شــهرها میشــوند
و از ایــن رو در بهبود وضعیــت ترافیک ،کاهش

اســت که تنها خنده دار است و هیچ بار هنری
دیگری ندارد و اندیشه به پایینترین حد خود
رسیده است.
قلی پــور با اظهار تاســف از اینکه مــا در هنر
به دنبــال کمبودهــای خــود میگردیم و به
شــدت کمبود خنده داریــم و به
همین خاطر هنر را دســتاویز این
کار قرار دادهایم ،ادامــه داد :برای
یک کارگــردان قطعا مخاطب مهم
است؛ اما مالکی برای انتخاب متن
نیســت؛ بنابرایــن میتوانم اذعان
کنم کــه انتخاب متــن خانه یکی
از دغدغههای شــخصی من بود و
به دنبال ســلیقههای دیگر نبودم.
کارگردان خانه با تاکید بر اینکه رویکرد جامعه
شناختی کارگردان است که میگوید چه متنی
را انتخاب کند ،گفت :از  16-17سال پیش که
رویکرد تجاری وارد تئاتر شد ،ناخودآگاه سلیقه
تئاتری ها را هم تغییــر داد ،اینکه تئاتر یا باید
بخنداند یــا بگریاند .وی ادامه داد :متاســفانه
بســیاری از تئاتری های ما تنها ایــن دو ژانر
را میشناســند و به ژانرهای دیگــر کامال بی
اعتنا هســتند؛ در حالیکه بر اساس تجربه و
سواد جهان بینی نظر یک کارگردان در زمینه
متن میتوانــد در باالترین ســطح خود قرار
گیرد.
گفتنی اســت ،تئاتر خانه به نویسندگی نغمه
ثمینی و به کارگردانی عماد قلــی پور از یکم
تیرماه شروع شــده و تا بیســتم تیرماه سال
جاری در تاالر فرشچیان روی صحنه است.

افزایش نشاط اجتماعی شهروندان ارشد شهر در باغ تجربه
مدیر دفتر تخصصی سالمندان (باغ تجربه) گفت :این مجموعه با رویکرد افزایش نشاط اجتماعی ،امید و انگیزه
بین شهروندان ارشد شهر ،برنامهریزی و سیاستگذاریهای خوبی انجام داده است .فهیمه السادات کدخدایی
اظهار کرد :شناسایی و شبکهسازی جامعه هدف و توانمندسازی شهروندان ارشد شهر جزو برنامههای دفتر
تخصصی سالمندان است؛ همچنین ارائه استانداردهای فضاهای شهری برای شهروندان ارشد و احصای تمامی
نیازهای سالمندان مورد توجه قرار گرفته تا بتوانیم اصفهان را به عنوان شهر دوستدار سالمندمعرفی کنیم.
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 ۱۰شهید دوران دفاع مقدس
در اصفهان تشییع میشوند
مدیر مرکز امور ایثارگران سپاه صاحب الزمان
(ع) اصفهان گفــت ۱۰ :شــهید دوران دفاع
مقدس همزمان با شــهادت امام جعفر صادق
(ع) در اصفهان تشییع میشوند .مهدی ساعی
افزود :پیکر مطهر این شــهدا که ســه تن آنها
گمنام و هفت شــهید دیگر با نام هستند ،روز
پنجشنبه در تهران تشــییع؛ سپس به استان
اصفهان منتقل میشوند .وی تصریح کرد :یک
شهید از کاشان ۲ ،شهید ازمبارکه ،یک شهیداز
شاهین شهر و میمه ۲ ،شهید از اصفهان و یک
شهید ازنجف آباد هستند که به محض ورود به
استان ،تحویل شهرســتانهای مربوطه داده
میشــوند .مدیر مرکز امور ایثارگران ســپاه
صاحب الزمان (ع) اصفهان با اشــاره به تشییع
شــهدای گمنام بیان کرد :پس از انجام مراسم
روز جمعه و شنبه در سه نهاد نظامی اصفهان
دفن میشوند .وی اضافه کرد :برنامههای جانبی
شــهدای دوران دفاع مقدس به دلیل تقارن با
شهادت امام جعفر صادق (ع) و شهدای هفتم
تیر برنامه ریزی شده است .ساعی خاطرنشان
کرد :عصر روز جمعه همزمــان با نماز مغرب و
عشا برنامهای رو به روی مدرسه چهارباغ عباسی
گذر فرهنگی -مذهبــی چهارباغ تدارک دیده
شده و مراسم وداع با شهدا و گرامیداشت یاد و
خاطره شهدای هفتم تیر همراه با سخنرانی و
مداحی برگزار میشود .وی اضافه کرد :مراسم
تشــییع و خاکســپاری  ۲شــهید شهرستان
اصفهان از ساعت  ۹صبح روز شنبه مصادف با
شهادت امام جعفر صادق (ع) از چهارراه آپادانا
به سمت گلستان شهدا برگزار میشود.

در راستای کاهش اثرات گرد و غبار
صورت گرفت؛

ما در هنر به دنبال کمبودهای خود میگردیم

افزایش استفاده از پساب برای
آبیاری فضای سبز
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اجرای طرح توسعه پایانه صمدیه سرعت میگیرد

آلودگیهای زیست محیطی شهرها و ایجاد امنیت،
آرامش ،هدایت و مدیریت سفرها نقشی سازنده و
ارزنده ایفا میکنند.
قدر مسلم آن است که مسافران در شهرها ،بابودن
پایانه سرگردان نخواهند شد و در فصلهای سرد
و گرم در کنار خیابانها و جادهها منتظر اتوبوس
نمی مانند؛ بنابراین در معرض بیماریهای فصلی
و خطرات ناشــی از برخورد با خودروهای عبوری
قرار نخواهند گرفت و به جای آن در ســالنهای
انتظار پایانههــا که دارای امکانــات رفاهی کافی
و شــرایط ایمنی مناسب هســتند ،منتظر سوار
شــدن به اتوبوس میمانند؛ اتوبوسهایی که قبل

کارگردان تئاتر خانه:

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز
شهرداری خبر داد:

مدیرعامــل ســازمان پارکها و فضای ســبز
شهرداری اصفهان ،اظهار کرد :عمدهترین منبع
آبی که برای آبیاری فضای سبز استفاده میشود،
منابــع زیرزمینی و چاههای آب اســت؛ البته از
دوسال گذشته زیرساختهای استفاده از پساب
نیز فراهم شده اســت .فروغ مرتضایینژاد افزود:
خوشبختانه از ســالهای گذشته تنها در بخش
جنوبی شهر (بخش ســپاهان شهر) تصفیه خانه
وجود داشــت که درصد کمی از تامین آب مورد
نیاز را انجام مــیداد؛ اما بــا پیگیریهای انجام
شــده این زیرساخت در سطح شــمال اصفهان
برای اســتفاده از پســاب و تصفیه ثانویه فراهم
شد و خوشــبختانه انتقال پســاب به بسیاری از
مناطق شــمالی و جنوبی شــهر در حال انجام
است .مدیرعامل ســازمان پارکها و فضای سبز
شــهرداری اصفهان ادامه داد :استفاده از پساب
نسبت به دو یا سه سال گذشته چند برابر افزایش
پیدا کرده است که البته این موضوع میتواند به
استفاده از منابع آب زیرزمینی کمک کند.
وی با بیان اینکه طبــق برنامهریزیهای انجام
شده در سالجاری حدود  ۳۰درصد آب مورد نیاز
برای آبیاری فضای سبز از پسابها تامین خواهد
شد ،افزود :تاکید ســازمان پارکها ،استفاده از
پســاب برای فضای ســبز بخشهای حاشیهای
و کمربندی شهر اســت و حدود  ۷۰درصد آب
مورد نیــاز دیگــر از منابع زیرزمینی اســتفاده
می شود.

به اعتیاد» همچنین اقداماتی که خانوادهها در این زمینه باید انجام
دهند را گوشزد میکند ،افزود :متن اصلی این تابلوها عبارتهای
رایج خانوادههای معتاد پرور اســت .رییس اداره توسعه فرهنگ
شهروندی شــهرداری اصفهان تاکید کرد :مقایســهها و تخریب
شــخصیت توســط والدین در خانواده با بهکارگیری جمالتی از
جمله «تو به هیچ دردی نمیخوری» و «تو هیچی نمیشی» باعث

میشود نوجوانان از محیط خانواده جدا شــده ،در دام افراد ناباب
گرفتار و زمینه اعتیاد آنها فراهم شود .وی با بیان اینکه هرماه دو بار
تابلوهای فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان به یکی از موضوعات
شــهری میپردازد ،تصریح کرد :طبق نظرسنجیهای انجام شده
تاثیرگذاری و بازخوردهای تابلوهای کمیته فرهنگ شهروندی از
سایر تابلوهای تبلیغاتی بیشتر بوده است.

اخبار

از مسافرگیری از لحاظ فنی ،صالحیت و سالمت
راننــدگان و خدمه مــورد بررســی و تایید قرار
گرفتهاند.
در حال حاضر در سطح شهر اصفهان در کنار پایانه
صمدیه ،چهار پایانه فعال دیگر از جمله پایانه کاوه
در شمال شهر ،پایانه صفه در جنوب ،پایانه جی در
شــرق که در کنار آن مرکز معاینه فنی واقع شده
و پایانه زاینده رود در غــرب اصفهان وجود دارد،
پایانههایی که توانستهاند نقش کلیدی در تعدیل
و تنظیم نبض ترافیک و بهبود شــرایط زیســت
محیطی شهر ایفا کرده و از ســوی دیگر به خوبی
سفرهای شهروندان را مدیریت کنند.

بهرام بهرامیان در ورک شاپ تخصصی بازیگری سینما:

ُکل هنر ،یک تصادف در جهان است

ورک شــاپ تخصصی بازیگری ســینما با حضور
«بهرام بهرامیان» نویســنده و کارگردان از سوی
موسسه نســیم هنر و با همکاری دفتر تخصصی
سینما وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی
شهرداری اصفهان و در سالن اجتماعات کتابخانه
مرکزی شــهرداری اصفهــان برگزار
شــد« .بهرام بهرامیان» در ورکشاپ
تخصصی بازیگری سینما گفت :به طور
کامل باور دارم کــه اصفهان پایتخت
فرهنگی ایران اســت و من هرگاه به
اصفهــان آمدم ،دو چیــز ذهن من را
درگیر کرده که یکی قــدرت تکلم و
توانایی ارتباط و دیگری ادب و تواضع
و مطابق اصول صحیــح رفتار کردن
شهروندان اصفهان است .وی با اشاره به اینکه در
فضای مجازی همواره پاسخگوی مخاطبان است،
افزود :همیشه این موضوع را مورد توجه قراردادهام
که چه افرادی به درد حرفه بازیگری میخورند و
چه کسانی خیر و چه کســانی باید این راه را ادامه
دهند وچه کسانی این مســیر را پیش نروند؛ اما
دیدگاه من بر اســاس آن چیزی است که شما به
من ارائه میدهید.بهرامیان با بیان اینکه ُکل هنر
یک تصادف در جهان اســت ،تصریح کرد :اینکه
یکی هنرمند باشد و دیگری نباشد خیلی منوط به
شانس است که این موضوع بهخصوص در سینمای
ایران و حتی جهان صادق است؛یعنی اولین عنصر
دخیل در این زمینه ،شــانس است .برخی شانس
دارند و برخی ندارند ،برخی امتیازی دارند و برخی
آن امتیاز را ندارند؛ اما آن افرادی هم که شانســی
بازیگر میشوند ،نیاز دارند که دانش بازیگری را یاد

بگیرند و سرشار بشوند از معلوماتی که یک بازیگر
باید داشته باشد؛ چرا که در غیر اینصورت موفق
نخواهند شد .کارگردان مجموعه تلویزیونی از یادها
رفته ،گفت :من دیدگاهی درباره ســینما دارم که
ممکن است غلو بهنظر برسد و برخی حس کنند

که زیاده گویی میکنم؛ اما دیدگاهم این اســت
که وقتی شما به حیطه سینما و حفظ معلومات و
یادگیری درباره آن وارد میشوید ،خیلی به زندگی
شما کمک میکند ،زندگی شما را جلو میاندازد و
چیزهایی را پیدا میکنید که شاید فرد دیگری آنها
را بهدست نیاورد.
بهرامیان با بیان اینکه اولین چیزی که یک بازیگر
دارد ،گذر از خودش است ،ادامه داد :اگر بازیگر را
به عنوان یک واحد ســلولی درنظر بگیریم ،او باید
اول از همه آن ســلول را کنار بگذارد و یک محتوا
و فرم و عینیت دیگری به خــودش بدهد و با آن
وارد گفت وگو شود ،بر این اســاس باید گفت که
خجالت کشیدن جزئی از فضایل انسانی است؛ اما نه
وقتی که درباره کار حرف میزنیم ،بازیگری حرفه
ماست و ما ُمحق نیســتیم که در این راه خجالت
بکشیم.

تدوین ده برنامه مهم برای
مدیران شهری

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان اظهار
کرد :با توجه بــه افزایش ســرعت باد (جهت
شــرقی و شــمال شــرقی) همچنیــن فعال
شــدن کانونهای گرد و خــاک ،مدیر عامل
سازمانهای قطار شــهری ،خدمات موتوری،
پارکها و فضای ســبز ،نوســازی و بهسازی،
آتشنشانی و خدمات ایمنی و مدیریت پسماند
شــهرداری اصفهان ملزم به اجــرای  ۱۰آیتم
به منظور کاهش اثرات ایــن پدیده در مناطق
 ۱۵گانه شهر اصفهان شدند.
حســین امیری افــزود :مشــارکت عمومی
و خــودداری از هر گونه فعالیــت که منجر به
افزایش آلودگی هوا شود ،از جمله روشن کردن
آتش در معابر ،سوزاندن الســتیک ،عملیات
قیرکاری و مانند آن ،یکی از  ۱۰آیتم مطرح در
اطالعیه و دستورالعمل صادر شده است.
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان کاهش
فعالیت بدنــی بیماران قلبــی و ریوی و مبتال
به آســم به خصوص در فضاهای باز شــهری
همچنین خودداری از خــروج غیرضروری از
منزل را از دیگر موضوعــات مورد توجه عنوان
کرد و ادامه داد :رعایت الگوی مصرف سوخت
و دقت الزم در استفاده از وســایل حرارتی به
منظــور جلوگیری از افزایش بــی رویه درجه
حرارت در فضاهای مسکونی ،تجاری و اداری
نیز باید مــورد توجه قرار گیــرد .وی گفت :بر
اساس این بخشــنامه مدیران شهری موظف
شدند نســبت به کاهش اســتفاده از وسایل
نقلیه شــخصی و استفاده از وســایل حمل و
نقل همگانی ،نظارت ویــژه برای جلوگیری از
سوزاندن زباله ،شاخ و برگ درختان وضایعات،
کاهش یــا جلوگیــری از فعالیتهای عمرانی
در سطح شــهر که موجب تشدید آلودگی هوا
میشود ،جلوگیری از روشن ماندن اتوبوس و
مینی بوسها در پایانههای مسافربری و تشدید
برخورد با وسایل نقلیه موتوری که آالیندگی
قابل رؤیت دارد ،اقدام کننــد .امیری دهمین
آیتم بخشنامه صادر شده را تهیه ،توزیع و الزام
استفاده از ماسک استاندارد توسط کارکنانی که
حضور فیزیکی در سطح شهر به عنوان وظیفه
خدمتی آنها مشخص شده ،عنوان کرد و افزود:
این بخشنامه با رویکرد کاهش ایجاد خسارت
اثرات گرد و غبار به شهر و شهروندان و ترویج
استفاده از وســایل حمل ونقل عمومی صادر
شده است.

تاسیس داروخانه در روستای امامزاده عبدالعزیز
بدینوسیله به اطالع می رساند معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در محل مذکور می توانند حداکثر تا یک ماه بعد از تاریخ درج آگهی ضمن ثبت

در نظر دارد در روستای امام زاده عبدالعزیز از توابع شهرستان اصفهان ،مجوز

تقاضا در ســامانه  ،HIXبه منظور اطالع کامل از شرایط و ارائه تقاضای کتبی

تأسیس داروخانه صادر نماید .لذا کلیه داروسازان عالقمند به تأسیس داروخانه

خود به انضمام مدارک مربوطه در مهلت مذکور به این معاونت مراجعه نمایند.
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امام علی (علیه السالم):
كسى كه به ماندگارى و پايدارى آخرت يقين
دارد  ،سزاوار است كه براى آن كار كند.
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نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
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خط راه آهن عجیب و صعب العبور در سوئیس!

ربات پاکسازی مزارع برنج از راه رسید

یکی ازهنرمندیهای انسانها ،ساخت و ســاز درنقاط سخت و صعب العبور
است .راه آهن پیالتوس درسوئیس ،یکی از همین هنرمندیهاست که حدود
 ۱۲۰سال پیش در شیب کوه پیالتوس ســاخته شده است .راه آهن در ارتفاع
یک هزار و  ۶۳۵متری ساخته شده و طول مسیر هم  ۴هزار و  ۶۱۸متر است.
شیب راه آهن نزدیک به  ۴۸درصد وبرای باالرفتن نیم ساعت وبرای پایین آمدن
 ۴۰دقیقه زمان می برد.پس از پیشنهاد این طرح  ،گمان می رفت که از لحاظ
اقتصادی قابل اجرا نیست؛ اما مهندسی با تجربه به نام «ادوارد لوچر» با ارائه یک
سیستم منحصر به فرد باعث کم کردن طول مسیر شد.

اردک ها ،جایگزینی طبیعی برای آفت کشها محسوب می شوند و با خوردن
علفهای هرز و حشرات به رشــد طبیعی برنج در مزارع کمک می کنند .حاال
مهندسان شرکت ژاپنی نیســان بر این اساس رباتی را به طور آزمایشی تولید
کرده اند که  Aigamoنام دارد که  ۱.۵کیلوگرم وزن داشته و ابعاد آن برابر با
یک جارو برقی بزرگ است .در زیر این ربات ،دو پدال الستیکی چرخنده برای
حرکت آن در نظر گرفته شده است.یک موتور کوچک نصب شده روی این ربات
با هم زدن مکرر آب و اکسیداسیون آن ،از ریشه دواندن و تداوم رشد علف های
هرز جلوگیری می کند.

انتشار پول کاغذی در ایران توسط فرمانروای مغولی
زمانی که گیخاتوی مغول به فرمانروایى ایران رسید ،به سبب آنکه از مرض ،شفا
یافته بود ،فرمان آزاد کردن زندانیان را صادر کرد و از خزان ه مملکت ،آنچه که به
دستش رسید ،در بین تهیدستان و درباریان تقسیم کرد .این بخششها ،کشور
را به کمبود درآمد و فقر اقتصادی دچار و خزانه را تهی کرد .در این هنگام وزیر
گیخاتو که میدانست در چین پول کاغذی رواج دارد ،برای جبران کمبود مالی و
برگشت طال و نقره به خزانه ،دستور تاسیس چاپخانهای را در تبریز صادر و به رواج
نوعی اسکناس که «چاو» نام داشت ،اقدام کرد.

عکس روز
دوخط کتاب

ز نهــا و مردها هیچ
وقت قرار نیست هم
را بفهمند
زن هــا فقــط اون چــه
رو کــه در مردهــا
زنونهست می فهمن و
مردها فقط جنبههای
مردونــه زن ها رو درک
مــی کنــن؛ یعنــی باید

گفت هیچ کــدوم اون
یکــی رو نمــی فهمه.
اگــر بخــوای رفتارش
رو تعبیر کنــی ،حتما به
اشتباه می افتی ...

عشق لرزه
اریک امانوئل اشمیت

اینستاگردی

جشنواره گیالس
در کرمانشاه
اولین جشنواره گیالس
با حضور مســئوالن و
اقشــار مختلف مردم
در شهرســتان صحنه
روســتای ســردهلق
اســتان کرمانشــاه
برگزار شد.

وبگردی

عکس ایرج نوذری و همسرش در  ۳۰سال پیش
ِ
ایرج نوذری ،بازیگر سینما و تلویزیون
که چند سالی اســت از عرصه تصویر
دور شده اســت ،عکسی از دوره جوانی
خودش را در اینســتاگرام به اشتراک
گذاشت.او در توضیح این عکس نوشت:
«اسفند  ،١٣٦٨روبهروی مزرعه فیروزه
و سعید .روحتان شــاد و یادتان گرامی
(محالت) .قدیمیها میگفتند؛ جوانی
کجایی کــه یادت بخیــر ،االن مفهوم
واقعیاش رو درک میکنم».

تبریک خانم کارگردان به حامد بهداد
تینــا پاکروان بــا انتشــار این عکس
نوشــت :حامد جــان رفیــق و برادر
گل،بازی خوب ،دیده میشــود؛کار
خوب هــم .ممکنه دیر یــا در جایی
دور؛ امــا کار خوب مــی ماند؛اما کار
خوب دیــده می شــود و درخاطرهها
می ماند.جایزه بهتریــن بازیگری در
جشنواره شانگهای برای فیلم شیرین
قصر شــیرین ،مبارکت باشد.همیشه
بدرخشی ستاره سینمای ایران.

اقدام تحسینبرانگیز آقای خواننده برای پسر بهنام صفوی

عماد طالبزاده با انتشار این عکس نوشت :آهنگ منو عاشقم کرد تقدیم به سام
صفوى پسر مرحوم بهنام صفوى ...شاید یه روزى یه جایى تو اینترنت وقتى بزرگ
شد ،پست منو ببینه و یه کوچولو خوشحال بشــه ...سام عزیز پدرت بهنام شاید
پیشت حضور فیزیکى نداشته باشــه ولى روحش همیشه با تو همراهه و همیشه
مواظبته  ...شاید سخت ترین اتفاق براى بهنام تنها گذاشتن تو بود  ...امیدوارم یه
روزى موفقیت تو رو شاهد باشم  ...منو عاشقم کرد تقدیم به بهنام صفوى همیشه
ماندگار ،پسر دوست داشتنیش سام ،همسر و پدر و مادر بهنام

برگزاری جشن انقالب تابستانی در کشورهای مختلف دنیا
انقالب تابستانی ،طوالنیترین روز سال است و بههمین مناسبت جشنوارههایی در کشورهای مختلف دنیا برگزار میشود که بعضی از
آنها در نوع خود بسیار جذاب و شگفتانگیز هستند .در ادامه به مواردی از این جشنها در گوشهوکنار دنیا اشاره کنیم.
انگلستان :استونهنج ،یادمانی پیشاتاریخی در جنوب انگلستان اســت ،جایی که مردم در بلندترین روز سال در آن جمع میشود و
اعتقاد براین است که این سنت برای هزاران سال جریان دارد.
بالروس:در کشور بالروس ،حلقههای گل (یک نوع حلقه گل مذهبی) روی رودخانهای در شــهر  Turovبه آب انداخته میشود که
بخشی از مراسم روز ایوان کوپاال ،یکی از جشنهای تابستانی اقوام اسالو نژاد است .زنان جوان گلها را به این امید در رودخانه میاندازند
تا باتوجه به نحوه شناوری گل ،از آینده رابطه رمانتیک خود باخبر شوند.
دانمارک:جشن انقالب تابستانی در دانمارک مصادف با تولد یحیی بن زکریاست که گفته میشود  ۶ماه قبل از تولد مسیح متولد شده
است .دانمارکیها معتقدند که انقالب تابستانی زمانی اتفاق میافتد که زنان جادوگر بهسمت  ،Brockenنقطهای در کوههای آلمان،
حرکت میکنند.
سوئد:در کشور ســوئد ،تیرک ماه مه (تیرچه و میلهای بلند و آراســته که مردم به گرد آن میرقصند) که با گل تزئین شده است ،در
منطقهای در حومه شهرها نصب میشود تا افراد عالقهمند در اطراف آن به جشــن و پایکوبی بپردازند .در کنار این مراسم ،اسنکهای
کالسیک ترشی شاهماهی و نوشیدنی سرو میشود.
کاتالونیا:کاتالونیا ،منطقهای خودمختار در اسپانیاست که مردم شهر برگا ،در نزدیکی بارسلونا ،شبیه به شخصیتهای عرفانی یا مذهبی
لباس میپوشند و ماسکهایی با سر بزرگ بر سر میگذارند .قدمت این جشن به قرون وسطی برمیگردد.
اتریش:تیرول ،منطقهای تاریخی در ارتفاعات آلپ در غرب اتریش است که مردم ،هنگام جشن انقالب تابستانی ،هشت هزار آتش در
رشتهکوه  Miemingerو اطراف آن روشن میکنند .تندیسها و ســمبلهای مذهبی ،اساطیر محلی ،وقایع طبیعی و روزمره توسط
مردم محلی برای سوزاندهشدن در این آتشها انتخاب میشوند.

خبر

کتاب
بزی پرستار و شیر فراری
چاپ نخست «بزی پرستار و شیر فراری» اثر «آر.ای.اسپرات»
با ترجمه «معصومه رستم نژاد» را نشر«آفرینگان»چاپ و روانه
بازار نشر کرده است .بزی پرستار ،بز پرنده فریبندهای است که
از دست رییس ظالم سیرک فرار کرده و در خانه آقای گرین که
آدم ناخن خشکی است از درک ،سامانتا و مایکل ،سه بچه آقای
گرین پرستاری میکند .البته آقای گرین اصال مایل نیست یک
بز از بچههایش نگهداری کند و میخواهد یک پرســتار انسان
برای بچههایش استخدام کند؛ اما بچهها دوست ندارند هیچ زن
دیگری جای مادر مرحومشان را که طبق گفته پدرشان خیلی
تصادفی در حادثه قایق ســواری مرده ،بگیرد .در ضمن بچهها
یک دل نه صد دل عاشق بزی پرستار شــدهاند؛ پرستاری که
حتی برای سرماخوردگی کیک شکالتی لیمویی تجویز میکند.
در این کتاب  ،یکی از شیرهای سیرک که دوست قدیمی بزی
پرستار است از سیرک فرار کرده ،گوینده اخبار در تلویزیون این
خبر تکاندهنده را اعالم میکند« :مادهشــیر بزرگی صبح زود
در حال راه رفتن در مرکز خریدی دیده شــده .تا وقتی حیوان
اسیر شود الزم است که شهروندان خونســردی خود را حفظ
کنند و از خانههایشان بیرون نیایند ».آقای گرین و همه بچهها
وحشتزده بودند و دنبال جایی برای قایم شدن میگشتند...

یادداشت
برنامه ریزی از مهم ترین ارکان زندگی است()2
مهسا احمدی
از بعضیها کــه بپرســید «برنامهتان برای ســالهای آینده
چیست؟» ،لبخندی تمســخرآمیز تحویلتان میدهند و به
شما زل میزنند و میگویند« :تا سالهای بعد چه شود؛ هرچه
پیش آید خوش آید ».این گروه معموال اعتقادی به برنامهریزی
ندارند و فکر میکنند برنامهداشتن برای کار و زندگی ،عمرشان
را هدر میدهد .آنها یاد گرفتهاند و شاید هم عادت کردهاند که
بدون کوچکترین فکری روزگار بگذرانند و به برنامهها اهمیتی
ندهند؛ اما میان همین افراد بیخیال هم کسانی پیدا میشوند
که میدانند بدون برنامهریزی کارها بهدرستی پیش نمیرود
ولی گاهی تنبلی و بیحوصلگی قدرت بیشــتری دارد و آنها را
وادار میکند به نشستن و تسلیم حوادث روزگار شدن؛ اما اگر
زمانی قرار باشــد همین افراد برای برگزاری جشن عروسی یا
مراسم ختم اقدام کنند ،ناخودآگاه به فکر برنامهریزی میافتند
و دانســته یا ندانســته مطابق آن عمل میکنند؛ البته شاید
خودشان اســم برنامهریزی را روی این کار نگذارند؛ اما همین
که از روزها و هفتهها قبل به فکر برگزاری مراســم هســتند و
میخواهند به بهترین شــکل ممکن انجام شــود ،همین که
برای غذای آن شــب از قبل تدارک میبینند و مهمانهایشان
را بهموقع دعوت میکنند مشــخص میشــود که آنها هم در
ناخودآگاهشان به داشتن برنامه و اهمیت آن باور دارند؛ اما شاید
آن را فقط مختص روزها و مراسم خاص میدانند؛ در حالیکه
تمام کارهای زندگی ،از ســادهترین کار تا دشوارترینشــان
نیازمند برنامه و طرحریزی اســت .پس خوب اســت در دیگر
روزهای زندگی هم برنامه داشته باشید؛ همانقدر که به روزها
و مراســم خاص اهمیت میدهید و به فکر برگزاری بیعیب و
نقص آن هستید.
اگر نمیتوانید ،قبول نکنید
«نه»؛ این کلمه دوحرفی با اینکه خیلی ســاده است؛ اما افراد
زیادی را میتوان پیدا کرد که هیچوقت نمیتوانند درســت و
بجا از آن استفاده کنند .تعجب نکنید ،چون خیلیها نمیدانند
یا نمیتواننــد بهموقع این کلمــه را به کار ببرنــد و در مقابل
درخواستهای دیگران «نه» بگویند؛ البته همین ناتوانی ،گاهی
برنامههای آنها را چنان به هم میریزد که بخشی از زندگیشان
دگرگون شده و به قول معروف خودشــان نمیفهمند این بال
چگونه بر سرشان نازل شده اســت .یکی از نتایج این ناتوانی،
پذیرفتن کارها و مســئولیتهای مختلف و متنوعی است که
بهراحتی شرایط روحی و زندگی ما را دچار دگرگونی میکند.
پس یادمان نرود که پذیرش کارهای متعدد و متفاوت ،آن هم
در شرایطی که برنامههای قبلیمان هنوز انجام نشده ،نهتنها
خوب نیســت؛ بلکه میتواند مــا را از برنامههایمان هم عقب
بیندازد .پس برای اینکــه در برنامهریزیتان موفق باشــید،
هیچوقت بیش از توانتان مسئولیت قبول نکنید.
کار امروز را به فردا نیندازید
با اینکه قدیمیها همیشــه میگفتند «کار امــروز را به فردا
نینداز» ،اما مثل اینکه ما خیلی برای شنیدن این مطلب گوش
شــنوا نداریم و آن را جدی نمیگیریم؛ چراکه اگر آن را جدی
گرفته بودیم ،اینقــدر کار نیمهتمــام در برنامههایمان دیده
نمیشد ،اینقدر کارها را پشت گوش نمیانداختیم و برای انجام
آنها تعلل نمیکردیم.نمیدانم چرا ،اما مثل اینکه عادت کردهایم
کار را در لحظه خودش ،انجام ندهیم .اینقدر وقت را تلف کرده
و امروز و فردا میکنیم که انجام کار هم سختتر از قبل میشود.
غافل از اینکه اگر هدفمان را بهدرســتی تعیین کرده باشیم و
براساس اولویتهایمان پیش برویم ،هیچوقت نباید برای انجام
کارها دچار تعلل شویم.

دیدگاه
تمدید فراخوان جشنواره ملی
کتاب سال دانشجویی

دین برای قناعت
به کم و حداقل نیامده است

دبیرخانه بیست و ششمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی
مهلت ارسال آثار را تا پایان تیرماه تمدید کرد .این جشنواره هر
ساله همزمان با هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران و با هدف ایجاد
نشاط علمی در فضای علمی و دانشگاهی کشور ،جلب همکاری و
حمایت ناشران حوزه دانشگاهی ،به منظور چاپ آثار دانشجویی،
تقویت بنیه علمی دانشجویان و شناسایی و حمایت از دانشجویان
نوقلم و صاحب اندیشه برگزار میشود.بر اساس فراخوان جشنواره،
دانشجویان تمامی رشته ها و مقاطع تحصیلی دانشگاهی و طالب
مقاطع تحصیلی سطح ۲و ۳میتوانند آثار خود را به تعداد نامحدود
و براساس شرایط ذکر شده در شــش گروه اصلی شامل فنی و
مهندسی ،علوم پایه ،علوم انسانی ،کشاورزی و منابع طبیعی ،علوم
پزشکی و دامپزشــکی ،هنر و معماری و بخش ویژه به دبیرخانه
جشنواره ارسال کنند.
براین اساس همزمانی دوره تحصیل دانشجو با زمان چاپ و انتشار
اثر ،دارا بودن مشخصات عمومی کتاب برای اثر منتشرشده ،انتشار
کتاب در سال  ۹۶تا  ،۹۷ثبت نام اینترنتی ،ارسال دو جلد از کتاب
به دبیرخانه و ارســال کپی متن اصلی آثار ترجمهشده از شرایط
شرکت در جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی است.

حجت االســام علیرضا پناهیان ،در یکصد و ســی و یکمین
نشست از سلسله نشســت های فرهنگ مهدوی گفت :اولین
عنصر انتظار ،عدم رضایت و اعتراض عمیق به وضع موجود است.
از فرصت اعتراضهای سطحی موجود در جامعه باید استفاده
کرده و آن را به فرصتی برای بیان مباحث مهدوی تبدیل کنیم.
باید بســته هایی تعریف کنیم که اول اعتــراض را بر انگیزد و
ســپس اعتراضات را جهت دهد و عمیق کند؛ به ویژه در میان
جوان ها.
وی افزود :در بســیاری از آموزش های دینی ،عنصر اعتراض و
عدم اکتفا به وضع موجود نیست .نبوت و امامتی درس میدهیم
که اعتراض به نبودن امام در آن نیســت .کجاست آن آموزش
دینی که مــن را معترض بــه وضع موجود بکنــد؟ دین برای
قناعت به کم و حداقل نیامد .دین آمد تا انسان ها را آتش بزند.
حضرت امیرالمومنین(ع) گفت :اگر کوه من را دوســت داشته
باشد متالشی می شــود .چرا متالشی می شــود؟ چون نمی
تواند وضع موجود را تحمل کند .چرا مجالس مختلف برای آقا
امام زمان(عج) برگزار می شــود؛ اما مردم برای ظهور تشنه تر
نمی شوند؟

