معاون پژوهش ،برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش
استان مطرح کرد:

تدریس معلم  ۸۰ساله در مدارس اصفهان!

معاون پژوهش ،برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با

اشاره به اینکه اکنون مسن ترین معلم در آموزش وپرورش با حدود  ۸۰سال سن تدریس می کند
و کمبود معلــم در همه مقطع هــای تحصیلی دانش آمــوزان وجود دارد ،اظهــار کرد :مطابق

استانداردهای آموزش و پرورش بیش از  ۱۵هزار کسری نیرو در اصفهان وجود دارد...

صفحه 5
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چای سرد بخوریم؛
توی اینترنت انواع دستور
چای سرد وجود داره.بهتره امروز
یه چای سرد خوشمزه برای
خودمون درست کنیم!
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همه چیز در مورد طرحی که از  20مرداد در اصفهان اجرایی میشود؛

مدیر امور سهام و مجامع
شرکت فوالد مبارکه:

استارت کارت سوخت

دستکاری قیمت سهام
فوالد مبارکه ،صحت ندارد

3

3

آتش سوزی منابع طبیعی در اصفهان
 40درصد کاهش داشته است؛
عکس :ایمنا

مهار آتش
در جنگلهای اصفهان

گالری نگرش
عکس تئاتر کانون عکس
 4الی  16مرداد

5

در دیدار استاندار اصفهان با وزیر ورزش و
جوانان عراق تاکید شد:

استفاده ازظرفیتهای مهندسی
ورزشی اصفهان در عراق

نگارخانه صفوی
قاجار در صفویه  /نقاشی
 4الی  ۹مرداد

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در همایش هم اندیشی و تقدیر از شهرداران و دهیاران استان اصفهان مطرح کرد:
کنسرت گروه چارتار
 14مرداد
سالن سیتی سنتر

کار شهرداریها پارو زدن نیست ،سکانداری است

6
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سرکار خانم مهرابی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت برادر گرامیتان عبدا( ...مجید) مهرابی را خدمت شما و
خانواده محترم تسلیت عرض کرده و از خداوند برایتان صبر جمیل و برای آن مرحوم
علو درجات را خواهانیم.

روزنامه زاینده رود

جناب آقای محمدعلی علیخانی

مدیریت محترم روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان ،جانباز سرافراز مرحوم حاج باقر علیخانی
را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض کرده و برای آن مرحوم غفران واسعه الهی و
برای بازماندگان صبر و بردباری از خداوند متعال مسئلت می نماییم.

روزنامه زاینده رود

2

عکس روز

رایزنی «ظریف»
و رییس جمهور سنگال

وزیــر امورخارجــه کشــورمان بــا رییــس
جمهورســنگال دیدار و رایزنی کــرد .محمد
جوادظریف در ادامه دیدارهای خود با مقامات
ارشــد ســنگال ،با آقای «ماکی سال» رییس
جمهور سنگال دیدار و در خصوص مهمترین
مســائل روابط دو جانبه و آخریــن تحوالت
منطقهای و بین المللی گفت وگو کرد.

پیشنهاد سردبیر:

دولت باید پاسخگو باشد
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پیشخوان

ادعای آمریکا:

ایران ،موشک بالستیک با برد  ۱۰۰۰کیلومتر آزمایش کرده است
خبرگزاری سیانان مدعی شــد ،ایران یک موشک بالستیک با برد
 ۱۰۰۰کیلومتر آزمایش کرده است .کاخ سفید در واکنش به این خبر
اعالم کرد :از آزمایش یک موشک از ســوی ایران آگاه هستیم؛ این
موشک از نوع شهاب  ۳با برد بیش از هزار کیلومتر بوده؛ اما آزمایش آن
خطری برای کشتیرانی یا پایگاههای آمریکا در منطقه ایجاد نکرده
است .آمریکا و کشورهای اروپایی مدعی هستند برنامه موشکی ایران

در تناقض با قطعنامه شورای امنیت در سال  ۲۰۱۵است .این در حالی
است که قطعنامه موردنظر تنها از ایران خواسته موشکهای با قابلیت
حمل کالهک هستهای را آزمایش نکند و تهران بارها در دفاع از برنامه
موشکی خود اعالم کرده هیچ یک از این موشکها برای این منظور
طراحی نشدهاند .در ادامه اقدامات تنشزای کشورهای غربی و برخی
دولتهای منطقه ،مقر سازمان تروریستی «ستاد فرماندهی مرکزی

نامه ایران به شورای امنیت

آمریکا» ،موسوم به «سنتکام» میزبان نشستی با موضوع امنیت تردد
کشــتیها در خلیج فارس بود .پایگاه نشنال گزارش داد نمایندگان
امارات و چند کشور دیگر از جمله انگلیس و کشورهای اروپایی در این
نشست در شهر «تامپا» در ایالت فلوریدا حاضر شده و درباره برنامه
دولت آمریکا موسوم به «عملیات ســنتینل» که ادعا میکند برای
محافظت از تردد کشتیها در خلیج فارس طراحی شده رایزنی کردند.

اعتــراض بــه روایــت
حاتمی کیا
روحانی  :به اســم مذاکره
کنار میز تسلیم نمی نشینیم

تاریک و روشن های روابط ایران و انگلیس در دوران« جانسون »

گزینههای سخت نخست وزیر

کافه سیاست

نامه «الریجانی» به «روحانی»
جهت ارائه گزارش ساالنه
عضو هیئت رییســه مجلــس از نامه رییس
مجلس به رییسجمهور بــرای ارائه گزارش
سالیانه دولت به مجلس خبر داد .علی اصغر
یوســفنژاد ،با بیان اینکه طبــق ماده 235
آییننامه داخلی پارلمــان ،رییس جمهور و
وزرا باید مرداد ماه هر ســال بــه نمایندگان
درباره عملکرد دولت گزارش دهند ،گفت :این
گزارش باید براساس برنامه ارائه شده در زمان
رای اعتمــاد وزرا و همچنین طبق تکالیف و
ماموریتهایی که بر اساس اسناد باالدستی
بر عهده وزراست ،تدوین شود و آنها عملکرد
وزارتخانه متبوع در سال گذشته و برنامه خود
برای سال آینده را ارائه دهند.

رییس کمیسیون شوراها:

امنیت انتخابات برای شورای
نگهبان بسیار مهم است
رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس
گفت :جز دو فرآیند شمارش و اعالم آرا ،مابقی
مراحل انتخابات چون ثبتنام ،بررســی ،تایید
و رد صالحیتها ،ثبت و بررســی اعتراضات به
شکل الکترونیکی برگزار میشود .این دو فرآیند
هم در انتخابات مجلس ،ریاســت جمهوری و
خبرگان رهبــری حتما باید به تایید شــورای
نگهبان برســد« .محمدجواد کولیوند» اظهار
کرد :استفاده از شیوههای نوین در قانون پیش
بینی شده اســت و شــورای نگهبان میتواند
از سیســتمهای جدید اســتفاده کند .رییس
کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان
اینکه نگرانی شورای نگهبان اکنون روی سخت
افزار و نرم افزار برگزاری انتخابات الکترونیکی
مجلس است ،تاکید کرد :امنیت انتخابات برای
شورای نگهبان بسیار مهم است.

رویترز گزارش داد:

انگلیس ،نمایندهای به ایران
نفرستاده است
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک
گزارش داد کــه انگلیس هیچ فــردی را به
عنوان میانجی به ایران نفرســتاده اســت.
یک منبع دیپلماتیک بریتانیــا پس از آنکه
برخی رســانهها ،خبری مبنی بر این منتشر
کردند که لندن یک میانجی را برای رایزنی
درباره نفتکش انگلیسی توقیف شده به تهران
فرستاده است ،آن را تکذیب کرد .این منبع
گفت :ما از ارسال هیچ نمایندهای به ایران به
عنوان میانجی مطلع نیستیم.

بعد از دیدارهای کنسولی؛

خدمه هندی کشتی توقیف
شده آزاد شدند
خدمه هندی کشتی توقیف شــده «ریاح» از
سوی ایران آزاد شدند .آزادی این  ۹نفر هندی از
کشتی ریاح در حالی است که همچنان  ۲۱تبعه
هندی در ایران بازداشت هستند که  ۳نفر از آنها
سرنشین کشتی «ریاح» و  ۱۸نفر دیگر خدمه
کشتی توقیفشده تحت پرچم انگلیس به نام
«استینا ایمپرو» هستند .از سوی دیگر ،به تازگی
نماینده سفارت و مسئوالن سرکنسولگری هند
در بندرعباس با خدمه هندی نفتکش انگلیسی
استینا ایمپرو دیدار کردند .گفته شده این دیدار
در چارچوب تســهیالت ارائه شده و دسترسی
کنسولی اتباع خارجی برای اتباع هندی نفتکش
انگلیســی صورت گرفته اســت .در عین حال
برخی منابع گفتهاند دیگر اتباع خارجی نفتکش
انگلیسی استینا ایمپرو نیز به زودی در چارچوب
دسترسی کنســولی با مقامات دیپلماتیک
کشور متبوع خود دیدار خواهند داشت.

2دستور رهبری برای رفاه
مردم و مبارزه با فساد

علیرضا کریمیان
«بوریس جانسون» در حالی به عنوان نخست وزیر
ســکان هدایت بریتانیا را در دست گرفته است که
انگلیس با مسائل و مشکالت بغرنج و بی سابقهای
دســت به گریبان اســت .عالوه بر برگزیت که به
عنوان غول بزرگی بر ســر راه سیاست انگلیس جا
خوش کرده و همچنان سرنوشــتی نامعلوم دارد،
سیاســتهای آمریکا و آینده روابــط با این متحد
و در کنــار آن تنشها با ایران هم از جمله دســت
اندازهای دولت تازه بریتانیا خواهد بود .سرنوشت
نفتکش بریتانیایی که هم اکنون در آبهای ایران
به سر میبرد ،میتواند برای راهبرد دفاعی و نظامی
انگلیس بسیار تعیین کننده باشد.
بوریس جانسون که به عنوان مدافع اصلی برگزیت و
یکی از معدود سیاستمداران مورد حمایت و محبوب
دونالد ترامپ در قاره سبز ،شناخته میشود ترجیح
داد در جریان رقابتهای انتخاباتی واکنشی درباره
جنجال و تنشها برســر توقف نفتکش بریتانیا در
تنگه هرمز نداشته باشد.
این درحالی بود که «جرمی هانــت» رقیب او در
رقابت برای نخســت وزیری ،در قامــت وزیر امور
خارجه بریتانیــا مرتــب در این زمینــه اقدام به
موضعگیری کرد.
حاال باید منتظر ماند و دید واکنش جانسون در مقام
نخست وزیری درباره تنشهای اخیر با ایران که از
توقیف نفتکش گریس در جبــل الطارق که حامل

کرده بود طرفدار برخورد
نفــت ایران بود ،شــدت
نظامی با ایران نیست.
گرفت ،چیست و چه راهی
با توجه به پیشینه سیاست
هر چند با توجه به پیشینه
را در پیــش میگیرد .در
ورزیهای جانسون به نظر
سیاســت ورز یهــای
حالی که ایران اعالم کرده
نمیرسد او سیاستهای نرمی
کشتی انگلیسی از قوانین
جانسون به نظر نمیرسد
را در قبال ایران اتخاذ کند
دریانــوردی در خلیــج
او سیاســتهای نرمــی
فارس تخطی کرده است
را در قبــال ایــران اتخاذ
و تاکنون آمریکا و سازمان ملل هم موضع رسمی در
کند .برخی از رســانههای بریتانیایــی نزدیکی و
شــباهتهای او به دونالد ترامــپ را دلیل جهت
این مورد اتخاذ نکردهاند ،باید دید جانسون قرار است
گیریهای آینده جانســون علیه ایــران نیز عنوان
چه راهکاری را برای برون رفت از این بحران به کار
ببندد به خصوص آنکه جانسون پیش از این اعالم
کردهاند.

به نظر میرســد برخالف «ترزا مــی» که همواره
ترجیح می داد سیاستهای مشترک اتحادیه اروپا
درباره ایران را در دستور کار قراردهد ،احتماال خط
سیاستهای بوریس جانسون درباره ایران بیشتر در
جهت خواستههای کاخ سفید باشد.
احتمال دارد آقای جانسون مجبور شود بین نزدیکی
به متحدان اروپایی بریتانیا که ســعی دارند تنش
در خلیج فارس را کاهــش دهند و دولت ترامپ که
تالش میکند بریتانیا را در این تنشها به ســوی
مواضع خــود در رویارویی با ایران بکشــد ،یکی را
انتخاب کند .جانســون ناچار اســت در برخورد با
ایران ،گوشه چشــمی هم به روابط خود با آمریکا
داشته باشد.
در نهایت نمیتوان چندان در مورد آینده تصمیمات
جانسون پیش بینیهای روشنی ارائه داد به خصوص
آنکه او طی سالهای سیاست ورزی نشان داده که
به یک خط مشی وفادار نیست .بوریس جانسون در
سالهای اخیر نشان داده است که استاد «تناقض
گویی» است.
او که امروز یکی از مهمترین حامیان خروج بریتانیا
از اتحادیه اروپاست ،در ســالهای نه چندان دور،
با حمایت از اتحادیه اروپــا و عملکرد آن گفته بود
اگر چنین اتحادیهای وجود نداشــت مجبور بودیم
آن را خلــق کنیــم .همیــن تناقــض گویی ها
موجــب میشــود تا چشــم انــداز مشــخصی
از سیاستهای جانسون راجع به ایران در خاورمیانه
ترسیم نشود.

درخواست وزیرخارجه آمریکا برای سفر به ایران

دستور دادگاهی در برزیل برای عرضه سوخت به کشتیهای ایران

وزیرخارجه آمریکا از تمایل و اشتیاق خود برای سفر به ایران خبر داده است« .مایک پامپئو» ،در گفت وگو
بلومبرگ اعالم کرده که دوست دارد به ایران سفر کند.
این ادعای وزیرخارجه آمریکا در مورد درخواســت سفر به ایران در شــرایطی مطرح شده که واشنگتن
در حال حاضر ســختترین تحریمها را علیه مردم ایران طراحی و اعمال کرده اســت .در همین ارتباط،
پمپئو گفته اســت در صورتی که به ایران دعوت شــود ،به این کشور ســفر خواهد کرد و اگر الزم باشد با
مقامات ایرانــی گفت وگــو می کنــد .در ادامه ایــن گفت وگــو ،وزیرخارجــه آمریکا که کشــورش
رویکردی خصمانه را علیه ایــران دنبال میکند ،مدعی شــده او از گفت وگوی مســتقیم با مردم ایران
اســتقبال خواهد کرد .پمپئو ،با اشــاره به ســفر به وزیرخارجه ایران به آمریکا گفته است همان گونه که
محمدجواد ظریف در نیویورک با رسانهها گفت وگو میکند ،او نیز خواستار آن است تا در تهران با رسانهها
وارد ارتباط و تعامل شود.

دادگاهی در برزیل به شرکت نفت و گاز «پتروبراس» که پیشتر به علت رعایت تحریمهای آمریکا از تامین
سوخت برای کشتیهای ایران خودداری کرده بود ،دستور داده سوخت این کشتیها را تامین کنند .منابع
خبری گزارش دادهاند این حکم روز  ۲۴ژوئیه توســط رییس دیوان عالی فدرال برزیل صادر شــده است.
منابع خبری پیش از این گزارش داده بودند چند کشتی برزیلی هفتههاست به علت نداشتن سوخت قادر
به بازگشت به ایران نیستند زیرا شــرکت دولتی نفت و گاز «پتروبراس» از فروش سوخت به آنها به دلیل
تحریمهای آمریکا خودداری میکند« .اوپراتور بندر پاراناگوآ» به رویترز گفته است کشتیهای «باوند» و
«ترمه» که حامل اوره و محصوالت پتروشیمی مورد استفاده در کود شیمیایی بودند ،دو ماه پیش وارد برزیل
شدند .انتظار میرفت آنها ذرت بارگیری کنند و به ایران بازگردند؛ اما سوخت کافی برای ادامه سفر نداشتند.
این اتفاق در شرایطی رخ داده که مواد غذایی مشمول تحریمهای آمریکا نیست و ایران یکی از بزرگترین
خریداران محصوالت کشاورزی برزیل است.

چهره ها
نماینده مجلس:

برخی ها همیشه سوءظن
دارند
یک نماینده مجلس اظها کرد :ادعای مهندســی
شدن انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان کامال کذب
است و موضوع انصراف افراد در صحن علنی ،اتفاق
تازهای نیست و بارها رخ داده است .نصرا ...پژمانفر،
با اشــاره به اظهارات علی مطهری مبنی بر دخالت
برخی اعضای شــورای نگهبان در رونــد انتخاب
گزینههای حقوقدان شورای نگهبان ،گفت :متاسفم
که برخی در مجلس با نگاه سوء ظن به همه مسائل
نگاه میکنند .وی ادامه داد :در بســیاری از مقاطع
شاهد این هستیم که نمایندههایی که خود را برای
عرصههای مختلف نامزد میکنند ،به علل گوناگون
از کاندیداتوری انصراف میدهند یا به نفع ســایر
همکاران کنار میکشند .گاهی هم مشاهده شده که
نمایندهای ،شرایط را برای رایآوری خودش مناسب
نمیبیند و انصراف میدهد .هیچ منع قانونی هم در
این زمینه وجود ندارد .نماینده مشهد یادآور شد:
در چندماهه گذشته ،هجمهها به شورای نگهبان از
سوی یک جریان سیاسی باال گرفته که این ،نوعی
فرار رو به جلو محسوب می شود.
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عضو فراکسیون امید مجلس:

علی اکبر کریمی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

عدم حضور اصالح طلبان در
انتخابات وضع را بدتر می کند

دولت باید پاسخگو باشد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد:
مجلس نسبت به رویه دولت در تخصیص ارز
 ۴۲۰۰تومانی به کاالهای اساســی از دولت
گلهمند است و به صورت جدی پیگیر هستیم
تا دولت ایــن رویه نادرســت را اصالح کند.
علیاکبر کریمی بــا انتقاد از نحوه تخصیص
 ۱۴میلیارد دالر برای تامین کاالهای اساسی،
گفت :دولت تاکنــون در این زمینه به خوبی
عمل نکرده است و نشــان داده که عزم الزم
برای توزیع کاالهای اساســی با نرخ ۴۲۰۰
تومانی به مردم را ندارد .وی بــا بیان اینکه
حذف چند قلم کاال از لیست کاالهایی که ارز
دولتی میگیرند ،غیرقانونی است و دولت باید
پاسخگو باشد ،گفت :حذف این اقالم از لیست
تخصیص ارز دولتی ،نیازمند مجوز در قانون
بودجه بود و دولت باید پیش از این تصمیم،
متمم بودجه به مجلس میآورد و در صورت
موافقت مجلس این اقدام را انجام میداد؛ اما
خودش این تصمیم را اتخاذ کرد.

zayanderoud8108@gmail.com

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی با اشاره
به نقد و نظرهای متفــاوت در میان اصالح طلبان
برای نحوه مشارکت در انتخابات پیش روی مجلس،
گفت :معتقدم در همین شرایط هم اصالح طلبان
باید به صورت گسترده شرکت کنند.
مطهری افزود :ما تجربهای در مجلس نهم داشتیم
که عمال اصالح طلبان انتخابات را تحریم کردند و
دیدیم که به ضرر کشور شد .در آن مجلس اقلیت
خیلی کمی از آنها حضور داشتند که حتی وضعیت
بدتر از مجلس هشتم شد .بنابراین شرکت نکردن
در انتخابات به نظرم درست نیست .مطهری با اشاره
به رد صالحیت چهرههای شاخص جریان اصالحات
در انتخابات گذشته گفت :به هر حال ظاهرا چارهای
از رد صالحیتهای شورای نگهبان نیست .فعال هم
کاری نمیشــود کرد تا زمانی که ترکیب شورای
نگهبان تغییر نکند ،باید تحمل کنیم .در انتخابات
پیش رو امید خاصی بــه تغییر رویکرد شــورای
نگهبان وجود ندارد و آنها مثل گذشته کار خود را
خواهند کرد.
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ابراهیم شیبانی
عضو شورای راهبردی روابط خارجی:

دیپلماسی اقتصادی نداریم
عضو شورای راهبردی روابط خارجی با بیان
اینکه در حال حاضر ما دیپلماسی اقتصادی
نداریم ،گفت :دیپلماسی اقتصادی این است
که وزارت امــور خارجه ما هــدف اصلی را
اقتصاد قرار دهد.
ابراهیم شــیبانی ادامه داد :شکی نیست که
تحریم اثرات آزاردهنده داشــته و دارد؛ اما
اگر بخواهیم همــه موارد را وابســته به آن
بدانیم درست نیست .وی با اشاره به وظیفه
دســتگاههای مختلــف در حل مشــکالت
اقتصادی خاطرنشان کرد :سه قوه هر کدام به
جای خود در حوزه اقتصادی وظیفه دارند؛ اما
قوه مجریه باید بیشتر متوجه این قضیه باشد.
مردم از قیمتها بیشتر رنج میبرند لذا باید
در این حوزه توزیع و کنترل داشت .وی ادامه
داد :بسیاری از کشــورها اگر محاصره انرژی
شوند از پا در میآیند؛ اما در کشور ما اینگونه
نیســت و به خاطر تولید و بعــد جغرافیایی
تحریم ناپذیر هستیم.
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بین الملل

سرپرست آژانس بینالمللی
انرژی اتمی انتخاب شد
سرپرست آژانس بینالمللی انرژی اتمی از سوی
اعضای شورای حکام انتخاب شد« .کرنل فروتا»
روز پنجشنبه از ســوی اعضای شورای حکام به
عنوان سرپرست موقت آژانس بینالمللی انرژی
اتمی انتخاب شد .به گزارش رویترز ،وی پیشتر
هماهنگکننده ارشــد سیاســتگذاری آژانس
بوده و اهل رومانی است .در بیانیه صادره از سوی
آژانس بینالمللی انرژی اتمــی در این باره آمده
اســت« :کرنل فروتا» تا انتخــاب مدیرکل دائم
آژانس سرپرست موقت این سازمان است.

طرح مجلس سنای آمریکا
برای تحریم خاندان آل سعود
یکی از کمیتههای مجلس سنای آمریکا طرحی
را پیش برده اســت کــه ممکن اســت به وضع
تحریمهایی علیه خاندان آل سعود ختم شود .این
الیحه توسط باب منندز ،سناتور ارشد دموکرات
ارائه شــد .این طرح در ادامه به دلیل اعتراضات
جیم ریچ ،سناتور ارشد جمهوری خواه به صحن
مجلس ســنا ارسال شد .ریچ ،هشــدار داده بود
اگر این طرح در کنگره تصویب شــود ،احتماال با
وتوی دونالد ترامپ ،رییس جمهور آمریکا مواجه
خواهد شد.

«محمد الناصر» رییس جمهور
موقت تونس شد
««محمد الناصر» رییس پارلمان تونس ،به صورت
موقت به عنوان رییس جمهور جدید این کشور
به جای «باجی قائد السبسی» سوگند یاد کرد .بر
اســاس این گزارش ،طبق قانون اساسی تونس،
پس از مرگ رییس جمهــور ،رییس پارلمان به
صورت موقــت جایگزین وی میشــود .مطابق
با قانون اساســی تونس ،دوره ریاستجمهوری
موقت  ۴۵تا  ۹۰روز است.

بی اطالعی و نگرانی اروپا
از سرنوشت  2500داعشی
یک مســئول اروپایی گفت که مسئوالن امنیتی
این قاره اطالعی از مکان حضور  2500داعشــی
اهل اروپا ندارند« .جولیان کینگ» کمیسر اروپا
در امور امنیت اتحادیه گفت که طبق برآوردهای
امنیتی ۵۵۰۰ ،تروریست داعشی از کشورهای
اروپایی برای جنگ به عراق و ســوریه رفتهاند.
این مقام مسئول گفت ،سه چهارم این افراد مرد
و یک چهارمشان زن بودند و از میان آنها تقریبا
 ۱۴۰۰نفر در جریان درگیریهــا و بمباران در
عراق و سوریه کشته شــدهاند .این مقام اروپایی
همچنیــن گفت که طبق اطالعات کشــورهای
عضو اتحادیه اروپا ۱۶۰۰ ،نفر از این تروریستها
نیز به کشورهای خود بازگشتهاند و تمامی اینها به
این معنی است که سرنوشت و محل حضور ۲۵۰۰
تروریست دیگر هنوز مشخص نیست.

لندن کشتیهایش را در
خلیجفارس اسکورت میکند
وزارت دفــاع انگلیــس از اســکورت تمامــی
کشتیهای دارای پرچم این کشور در خلیجفارس
خبر داد .وزارت دفــاع بریتانیا دربیانیه ای اعالم
کرد که تمامی کشتیهای دارای پرچم انگلیس
که از تنگه هرمز و خلیج فــارس عبور میکنند
را اســکورت میکند .وزارت دفــاع بریتانیا در
این بــاره ادعا کرده اســت که ایــن ماموریت با
هدف دفاع از آزادی عبور و مرور کشــتیها پس
از توقیف یک نفتکش این کشــور توســط ایران
انجام میشود!
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کافه اقتصاد

نصف شدن تولید بزرگترین
تولیدکننده شیر کشور
نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در مجلس
گفت :گلپایــگان به عنــوان بزرگترین تولید
کننده شــیر کشــور مطرح بوده؛ اما طی این
سالها  ۶۰هزار رأس دام شــیری گلپایگان به
 ۳۰هزار رأس رســیده است .این زنگ خطری
در منقرض شدن نسل گاو شیری در شهرستان
است.
علــی بختیاربا بیــان اینکه تامیــن آب نقاط
مختلف کشــور همواره باید مورد توجه منابع
آب کشــور قرار گیرد ،گفت :با تالش مدیریت
منابع آب کشور ســند تخصیص آب گلپایگان
مصوب و کنتور در ابتدا و انتهای خط انتقال آب
قم از محل ســد کوچری نصب شد .او با اشاره
به اینکه موضوع تخصیــص آب در وزارت نیرو
نباید سیاسی نگاه شــود؛ چرا که بین استانها
شــکاف ایجاد میشــود ،گفت :مدیریت سد
کوچری نباید تحت الشعاع مسائل سیاسی قرار
گیرد ،طی رویکرد سیاســی سالهای گذشته
در وزارت در تخصیص آب شرب ،کشاورزی و
صنعت گلپایگان و حتی شهرستا نهای دیگر
اجحاف شد.
بختیار با اشــاره به اینکه اگر  ۲۰میلیون متر
مکعب آب به روستاهای پایین دست اختصاص
داده شود ،مشکل کم آبی در روستاها برطرف
میشــود ،گفت ۴۰۰ :لیتر بر ثانیه آب شرب
نیاز داریم کــه این رقم در افــق  ۱۴۲۵دیده
شده اســت ،تخصیص  ۱۰میلیون متر مکعب
آب برای بخش صنعــت گلپایگان هنوز عملی
نشده است.

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان:

افزایش قیمت مسکن ،هیجانات
بازار بوده است

صنعت اصفهان سالها قبل از زایندهرود ،خشک شده است
نایب رییس انجمن مدیران صنایع استان اصفهان بیان کرد :همه دغدغه خشک شدن رودخانه زاینده رود را دارند؛ اما
قبل از رودخانه ،صنعت اصفهان خشک شده است که گویا هیچ کدام از مسئوالن ،دغدغه آن را تاکنون نداشتهاند ،اگر
امروز در استان اصفهان بیشترین حجم بیکاری را داریم ،راه حل آن فقط رشد صنعت استان است .هنرمند میگوید:
با تعدادی از سرشاخههای کار آفرین میتوانیم صنعت استان را رشد دهیم؛ اما در سالهای گذشته سرشاخههای
کارآفرینی استان به شــهرهای دیگر مهاجرت کردهاند ،بهترین راه برای از بین بردن بیکاری ،تعیین شاخص ایجاد
اشتغال برای سازمانهای مختلف است تا هر سازمان ،وظیفه خود بداند در مدت مشخص ،تعداد معینی اشتغال ایجاد
کند .وی میافزاید :صنعتگران اصفهانی در این شهرک بســیاری از واحدها به دلیل مسائل مالی وسرمایه گذاری با
وجود داشتن طرح با مشکالت روبه رو هستند و میگویند بانکها حاضر نیستند زمین شهرک را در رهن بگیرند تا
برای توسعه ،وام در اختیار صنعتگران بگذارند ،بیش از  ۹۰درصد واحدهای این شهرک با این مشکل روب هرو هستند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اســتان گفت :از ابتدای امسال تاکنون بیش از چهار هزار تن
قارچ دکمهای در استان تولید شده که این میزان در مقایســه با مدت مشابه پارسال  20درصد افزایش
داشته است.
احمدرضا رییس زاده با بیان اینکه شهرستانهای برخوار ،خمینی شــهر ،چادگان ،فالورجان ،مبارکه،
لنجان ،سمیرم و شاهین شهر و میمه از مراکز تولید قارچ استان هستند ،افزود :درحال حاضر  87واحد
تولیدی با ایجاد اشتغال برای بیش از پنج هزار نفر در این حوزه فعالیت میکنند.
وی از اختصاص تسهیالت یارانهای با کارمزد  9درصد برای متقاضیان راه اندازی و سرمایه گذاری واحد
تولید قارچ خوراکی خبر داد و گفت :تولید قارچ ،دارای نیاز آبی کم است و استان اصفهان ظرفیت تولید
بیش از این را دارد.

برای نخستین بار در اصفهان؛

اجرای آرشیو
الکترونیکی
پروندههای ثبتی

مدیرکل مدیریت منابــع آب حوزههای فالت
مرکزی وزارت نیرو ،گفت :آب بهای کشاورزی
به وزارت نیرو تکلیف شده و حق و حقوق دولت
اســت و قادر به بخشــش یا کم و زیــاد کردن
دریافتی آن نیستیم.
فرزاد احســانی اظهار کرد :آنچه در وزارت نیرو
به ویژه در شرکت منابع آب دنبال میشود ،این
است که حق و حقوق مردم از باالدست تا پایین
دست را ببینیم .مردم از گذشته ،حق و حقوقی
داشــتهاند و نمیخواهیم این حــق و حقوقها
جابهجا شود.
وی ادامــه داد :در جابهجایــی حــق و حقوق
مــردم خیلــی حســاس هســتیم؛ ضمــن
اینکــه میدانیــم اگــر خداونــد از حــق و
حقوق خود بگــذرد از حقی که ممکن اســت
در امــوال و روزی مــردم جابهجــا کنیــم،
قطعا نمیگذرد.

No. 2754 | July 27, 2019 | 8 Pages

بازار

چراغ اضطراری
80,000
تومان

چراغ اضطراری شارژی
پالیتو مدل PA-818

175,000
تومان

مدیرکل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان گفت :اصفهان به عنوان نخستین استان کشــور در اجرای طرح آرشیو
الکترونیکی پروندههای ثبتی ،موفق به حذف  ۶۰درصد گردشکار دستی شده است .علی بهبهانی رسالت اصلی سازمان
ثبت اسناد و امالک را تثبیت حقوق مالکانه اشخاص حقیقی و حقوقی دانست و گفت :برای امنیت بیشتر اسناد و سهولت
در پیگیری امور امروزه  ۸۵درصد از خدمات ثبت اســناد و بایگانی پروندهها الکترونیکی است .وی الکترونیکی شدن
پروندهها را در بازسازی اطالعات در زمان بحران با صرف کمترین زمان موثر دانست و افزود :اصفهان به عنوان نخستین
استان کشور در اجرای طرح آرشــیو الکترونیکی پروندههای ثبتی موفق به حذف  ۶۰درصد گردشکار دستی شده وبا
اجرای طرح پستی اسناد ،مراجعه متقاضیان به واحدهای ثبتی و سفرهای اضافه درون شهری کمتر شده است.

چراغ اضطراری کامی
سیف مدل KM-7701

54,000
تومان

مدیر امور سهام و مجامع شرکت فوالد مبارکه:

دستکاری قیمت سهام فوالد مبارکه ،صحت ندارد

مدیرکل مدیریت منابع آب وزارت نیرو:

آببهای کشاورزی بخشوده
نمیشود

نقطه عرضه تا حداکثر سه ماه قبل (با توجه به شرایط
و قرائن) به یک برابر نرخ فــوب از متخلفان گرفته
میشــود .همچنین در صورت جعل ،دســتکاری،
مخدوش کردن الشه (بدنه و تراشــه الکترونیکی)
کارتهای هوشمند ســوخت به صورت دستی یا از
طریق ابزارهای الکترونیکی یا نرمافزاری و استفاده در
مجاری عرضه توسط عوامل جایگاه تخلف محسوب و
معادل لیتراژ سوءاستفاده شده به یک برابر نرخ فوب،
غرامت محاسبه و اخذ میشــود .از سوی دیگر در
صورتی که تغییرات یادشده منجر به ورود خسارت
به تجهیزات منصوبه ســامانه هوشمند سوخت در
مجاری عرضه شــود ،ضمن اخذ غرامت ،خسارت
وارده به تجهیزات به قیمت روز نیز از مجاری عرضه
اخذ خواهد شد.
اســتفاده از کارت بانکی بــه جای کارت
سوخت ،فعال منتفی است
پس از فراخوان دولت برای صدور کارت ســوخت
وزیر ارتباطات اعالم کرد به زودی با اجرای طرحی
کارتهای بانکی جایگزین کارت ســوخت خواهد
شــد؛ هر چند برای اجرای این طرح ،نام نویسی و
فراخوان هم داده شــد؛ اما آنگونه کــه مدیر عامل
شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اعالم

کرده ،این مســئله فعال منتفی است و کسانیکه از
طریق «دولــت همراه» کارت بانکــی معرفی کرده
بودند تا به جای کارت سوخت استفاده کنند هم باید
از کارت ســوختی که به آدرس آنها ارسال میشود،
اســتفاده کنند .آذری جهرمی که یکی از پیشنهاد
دهندگان این طرح بود ،در حاشیه نمایشگاه الکامپ
به موضوع اتصــال کارت بانکی به کارت ســوخت
واکنش نشان داد و گفت «هیچ اشکال فنی در زمینه
اتصال سیستم کارت سوخت خودرو و کارت بانکی
وجود ندارد و همیــن االن هم ایــن قابلیت امکان
فعالسازی دارد .سناریویی که از ابتدا مطرح کردند،
سناریوی بنزین دونرخی بود که بهطور طبیعی در
آن کارت بانکی ،امکان استفاده شــدن داشت؛ اما
به نظر میرسد که اســتفاده از کارت بانکی بهجای
کارت سوخت در سناریوی بنزین تکنرخی با سیکل
فعلی شــرکت پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی،
همخوانی چندانی نداشته باشد.
ارائه بنزین بدون کارت سوخت به صورت
محدود
هنوز همه دارندگان وســیله نقلیه ،کارت سوخت
ندارند؛ به همین دلیل کسانیکه به هر دلیل کارت
ســوخت ندارند ،تنها میتوانند بــه صورت محدود

بنزین بزننــد .این طرح البته تا مــدت معینی اجرا
میشود و پس از آن ،تمام رانندگان ملزم به استفاده
از کارت ســوخت شــخصی خواهند بود .همچنین
کســانیکه به هر دلیل رمز کارت خود را فراموش
کردهاند ،میتوانند با مراجعه به ســایت شــرکت
ملی پخش یــا از طریق تماس با شــماره 09627
راهنماییهای الزم را برای دریافــت آدرس مراکز
رمزگشایی کارت سوخت ،دریافت کنند.
مالکان خودروهای فرسوده فعال بالتکلیف
بر اســاس قانون ،مالــکان خودروهای فرســوده
و موتورســیکلت های باالی ده ســال نمیتوانند
برای کارت ســوخت ثبت نام کننــد .پیگیریها از
مجموعه شــرکت ملی پخــش فرآوردههای نفتی
ایران در خصوص سرنوشــت موتورســیکلتها و
خودروهای فرسوده بدون کارت سوخت ،حاکی از
این است که قرار اســت پیش از تاریخ  20مردادماه
امســال ،یک اطالعیه مختص این افراد به صورت
رسمی از ســوی شــرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی صادر شــود و در خصوص نحوه سوختگیری
مالکان موتورسیکلتهای با ســن باالی  10سال و
اتومبیلهای با سن باالی  25ســال اطالع رسانی
شود.

تولید بیش از چهار هزار تن قارچ دکمهای در اصفهان

خبر

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان گفت:
افزایش بیش از حد و تصاعدی قیمت مسکن،
بر اســاس هیجانات بازار بوده است که شاهد
قیمتهای غیر منطقی و حبابــی بودیم ،این
در حالی اســت که افزایش قیمت طال و ارز بر
قیمتهای حبابی مسکن بیتاثیر نبوده است.
رســول جهانگیری افزود :همان طور که بازار
سکه و ارز بر اقتصاد کشــور تاثیر گذاشت ،به
مراتب در قیمت خانه و مســکن نیز تاثیرگذار
بوده که ایــن اثرگــذاری مربوط بــه عوامل
ساخت و ساز و بســیاری از قسمتهایی است
که مواد اولیه آنها از خارج از کشور تهیه و وارد
میشود.
رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان با امید
به ثبات قیمت در بازار ارز بیان کرد :پیشبینی
ما این اســت که اگر روال ثبات بازار سکه و ارز
به همین ترتیب ادامه پیدا کنــد ،طی دو ماه
آینده ،شــاهد کاهش قیمت مسکن خواهیم
بود؛ اما باید در نظر داشــت که بازار مســکن
از لحاظ روحــی و روانی هم تحــت تاثیر قرار
میگیرد.
جهانگیری ادامه داد :ما اعتقادمان بر این است
که اگر دولت درصدد رفع ایرادات سیاست کد
رهگیری که در سالهای پیش اعمال میشد،
برآید و تمام قراردادهای امالکی را در سامانه
ثبت کند ،میتوانیم شــاهد بهبود وضع قیمت
مسکن و اجاره بهای خانهها باشیم.

استارت کارت سوخت

همانطور که حتما در بسیاری از مراکز خرید
دیده اید ،ایــن روزها اســتفاده از صندوق
فروشگاهی در اغلب کسب و کارها طرفداران
بســیاری پیدا کرده و رفته رفتــه مدیران و
صاحبان مجموعه های کوچک و متوســط
همچنین خرده فروشی ها به سمت مکانیزه
شــدن و اســتفاده از صندوق فروشگاهی
میروند.
تجهیزات صندوق فروشــگاهی ،سیستمی
متشکل از سخت افزارهایی همچون مانیتور،
کشــوی پول ،بارکدخوان ،فیــش پرینتر،
ترازوی دیجیتال و  ...اســت که با اســتفاده
از قابلیت هــای یک نرم افزار حســابداری
فروشگاهی قادر اســت اطالعات بسیاری را
در حوزه مدیریت میــزان فروش ،نظارت بر
موجودی محصوالت ،صدور فاکتورهای خرید
و فروش و  ...در اختیار صاحبان خرده فروشی
و کسب و کارهای کوچک و متوسط قرار دهد.
مزیت اصلی مکانیزه شدن خرده فروشی ها و
تجهیز اصناف مختلف به صندوق فروشگاهی
را میتوان در وهله اول ،ســرعت بخشیدن
به فرآیند صدور فاکتــور و ارائه خدمات به
مشتریان دانست.
عالوه بر مزیــت های خاصی کــه صندوق
فروشــگاهی برای صاحبان کســب و کارها
فراهم میکند ،از مهمترین قابلیت های آن
اتصال به دستگاه  posیا دستگاه کارتخوان
بانک های مختلف است .این امکان تا به امروز
توانسته اثرات بسیار زیادی در جلب رضایت
مشتریان داشته باشد و اکثر صاحبان مشاغل
خرد و کوچک بازخورد مثبتی از مشــتریان
دریافت کرده اند.

مدیر امور سهام و مجامع شرکت فوالد مبارکه گفت :اگر کسی ادعا
میکند که قیمت سهام ،دســتکاری میشود ،باید مدرکی ارائه کند
که فرد حقیقی یا حقوقی مشخصی در حال دستکاری قیمت است و
فقط با ارائه مدرک میتوان چنین ادعایی را مطرح کرد .مهدی توانگر
در پاسخ به شائبه دستکاری ســهام فوالد مبارکه ،با تکذیب چنین
ادعایی اظهار کرد :در خصوص واگذاری سهام
فوالد مبارکه از سوی دولت تا کنون هیچ آگهی
و دستورالعملی صادر نشــده و تاریخ و حتی
قیمتی برای این عرضه در نظر گرفته نشــده
اســت و وقتی هیچ آگهی و تاریخی در رابطه
با این معامله وجود ندارد ،مطرح کردن چنین
ادعایی ،منطقی نخواهد بود .مدیر امور سهام
و مجامع فوالد مبارکه همچنیــن ادامه داد:
نماینده ایمیدرو نیز به عنوان سهامدار عمده
فوالد مبارکه در مجمع عمومی این شــرکت
اظهار داشت که رایزنیها برای لغو کردن این
واگذاری در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد :اگر کسی ادعا میکند که
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قیمت سهام دستکاری میشود ،باید مدرکی ارائه کند که فرد حقیقی
یا حقوقی مشــخصی در حال دستکاری قیمت اســت و فقط با ارائه
مدرک میتوان چنین ادعایی را مطرح کرد.
توانگر همچنین یادآور شد :اقبال سهامداران به فوالد مبارکه مثبت
اســت و در حالی که امروز قیمت تئوریک بازگشایی پس از مجمع
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 399تومان بود ،به دلیل افزایش تقاضا ،ســهام فوالد در  412تومان
بازگشایی شد و  3درصد رشد را تجربه کرد .مدیر امور سهام و مجامع
فوالد مبارکه متذکر شــد :در طی روزهای اخیر ،جــو عمومی بازار
سرمایه ،منفی بوده و فوالد مبارکه نیز به دلیل همین جو منفی ،افت
قیمتی را تجربه کرده اســت و نمیتوان این افت را به دلیل خاصی
نسبت داد.
وی تاکید کرد :همانگونه که در جلســه
مجمع نیز مشخص بود ،تعامل فوالد مبارکه
با حقوقیهای ســهم ،بســیار مثبت بوده
و این تعامل مثبت منجر بــه حمایت این
شرکتها از سهام فوالد مبارکه و نگهداری
بلند مدت آن در ســبد سهامشــان شده
است.
موضوع کاهش قیمت سهام شرکت فوالد
مبارکه در طــی یک هفته اخیــر و پس از
ریزش عمومی بازار سرمایه به دلیل کاهش
قیمت دالر ،موجب نگرانی سهامداران این
شرکت شده است.

zayanderoud8108@gmail.com
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چراغ اضطراری پاورکینگ
مدل PK-7001

پولی شو

معرفی اپلیکیشن مالی

نماینده مردم گلپایگان و خوانساردر
مجلس خبر داد:

مزایای بهره مندی از
سامانههای فروشگاهی

همه چیز در مورد طرحی که از  20مرداد در اصفهان اجرایی میشود؛

مرضیه محب رسول
تمام حــرف و حدیثها و برنامهها بــرای مدیریت
سوخت در کشورمان به اســتفاده از کارت سوخت
آن هم فعال در برخی از کالن شهرها از جمله تهران
و اصفهان ختم شده اســت؛ در حالیکه در ماههای
اخیر شایعه سهمیه بندی بنزین ،شوک بزرگی را به
کشور وارد کرد و اعالم خبر یکباره آن برای چندین
روز ،جایگاههای سوخت را با ازدحام مواجه کرد ،این
بار دولت تالش دارد تا با برنامهای تدریجی به نوعی
به مدیریت مصرف ســوخت در کشــور اقدام کند.
برنامه دولت فعال استفاده الزامی از کارت سوخت در
شهرهای تهران ،اصفهان ،تبریز و کرج خواهد بود .در
این گزارش به مواردی که دارندگان کارت سوخت
باید به آن توجه داشته باشند ،پرداخته میشود.
از کارت سوختتان استفاده کنید
شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتــی ایران در
اطالعیهای از دارندگان کارتهای هوشمند سوخت
درخواســت کرد در  ۱۰روز آینده حداقل یک بار از
طریق کارت سوخت شــخصی خود ،سوختگیری
کنند .بر این اســاس ،الزم اســت مالکان خودرو و
موتورســیکلت که دارای کارت هوشمند سوخت
شخصی هســتند ،به منظور شناســایی مشکالت
احتمالی و کسب اطمینان خاطر از صحت عملکرد
کارت سوخت ،ظرف  ۱۰روز آینده حداقل یک نوبت
ســوختگیری از طریق کارتهای سوخت شخصی
خود انجام دهند و در صورت بروز هرگونه مشــکل
احتمالی ،موارد را به ســامانه  ۰۹۶۲۷اطالع دهند.
قرار است استفاده از کارت سوخت به صورت الزامی
تا سه ماه آینده در سراسر کشور اجرایی شود.
کارت سوخت را به غیر واگذار نکنید
در ماههای انتخابی سال گذشته با جدی شدن بحث
سهمیه بندی بنزین ،خرید و فروش کارت سوخت
خودروها به خصوص در شهرهای مرزی نیز افزایش
یافت .حاال اما با شروع به کار رسمی استفاده از کارت
سوخت ،شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اعالم
کرده است هر گونه واگذاری کارت سوخت به غیر،
غیر قانونی خواهد بود .واگذاری کارت هوشــمند
ســوخت به اشــخاص ثالث که منجر به اســتفاده
خارج از مقررات شــده باشــد ،ممنوع است؛ ضمن
مســدودی  VINکارت ،در صورتی که در لیســت
سیاه نباشــد ،غرامت به میزان لیتراژ سوء استفاده
شده از تاریخ کشف کارت به صورت ممتد در همان
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برنامه پولی شو با تالش و کوشش
فراوان با مطالبی پرکاربرد و بدون
کوچکترین کپی و مطلب قدیمی
عرضه شده است.
راه هــای جدید و صــد در صد
تضمینی؛
از خریدتان پشیمان نخواهید شد؛
برنامه هایــی ازاین نوع در فضای
مجازی پر شــده ولی تفاوت این
برنامه ،آموزش ساده و به زبان کامال
شیوا و روان است.

4

چهره ها

کشف بیش از  ۱۲هزار نخ سیگار
خارجی قاچاق در گلپایگان
گلپایگان
فرمانده انتظامی گلپایگان
گفت ۱۲ :هزار و  ۹۳۰نخ سیگار قاچاق و ۱۶۵
بســته تنباکوی خارجی قاچاق به ارزش پنج
میلیون تومان در گلپایگان کشــف شــد .علی
سبحانی اظهار کرد :در راســتای اجرای طرح
مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،ماموران پلیس آگاهی
این شهرســتان طی بازرسی از دو واحد صنفی
 ۱۲هزار و  ۹۳۰نخ سیگار به ارزش  ۳۱میلیون
و  ۵۰۰هزار ریال کشف کردند.
وی از کشــف  ۱۶۵بســته تنباکوی خارجی
قاچاق به ارزش حدود  ۲۲میلیون ریال خبرداد
و افزود :کشــف این اقالم قاچاقی پنج میلیون
تومان اســت ،دو واحد صنفی پلمب و پرونده
جهت ســیر مراحل قانونی بــه مراجع قضایی
تحویل داده شــد .فرمانده انتظامی گلپایگان،
برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان را
اولویت کار پلیس عنوان کرد و گفت :شهروندان
موارد مشکوک را به شــماره تلفن  ۱۱۰پلیس
اطالع دهند.

کاهش  ۳۰درصدی اعتبارات
تملک دارایی شهرستان چادگان
چادگان
فرمانــدار چــادگان با بیان
اینکــه اعتبارات تملــک دارایی شهرســتان
چادگان در ســال جاری  ۱۵میلیــارد تومان
تخصیص داده شد ،گفت :این اعتبارات نسبت
به سال گذشته  ۳۰درصد کاهش داشته است.
عباس توکلی در جلســه کمیتــه برنامهریزی
شهرستان اظهار کرد :حدود  ۱۵میلیارد تومان
امســال اعتبار تملــک دارایی به شهرســتان
چادگان تخصیص داده شده است.
وی گفت :اعتبارات تملک دارایی شهرســتان
سال گذشته  ۲۲۰میلیارد ریال بود که امسال
 ۳۰درصد کاهش داشته است .فرماندار چادگان
با بیان اینکه طرحهای نیمه تمام شهرســتان
در اولویت قرار دارند ،ادامــه داد :با تخصیص
اعتبارات تکمیل پروژههای عمرانی و طرحهای
نیمهتمام در دســتور کار قرارمی گیرد و برای
افزایش بودجه پیگیری الزم انجام میشــود.
وی افزود:الزم است در جهت توسعه شهرستان
مدیران با همت و تالش و انعطافپذیری بیشتر
در تکمیل پروژهها قدم بردارند .توکلی تاکید
کرد :مدیران ادارات جذب اعتبارات مصوب و
تخصیص داده شده را پیگیر شوند و برای جذب
اعتبــارات همکاری الزم از طــرف فرمانداری
انجام میشود.

پیشنهاد سردبیر:
آغاز عملیات احداث پست برق  ۶۳کیلو ولت شهر گز
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مدیرعامل شرکت برق منطقهای استان اعالم کرد:

اخبار

آغاز عملیات احداث پست برق  ۶۳کیلو ولت شهر گز
مدیرعامل شــرکت برق منطقهای استان
شاهینشهر
اصفهان گفت :پست  ۶۳کیلو ولت شــهر گز در دو فاز اجرا و به
بهرهبرداری میرسد.
رسول موســی رضایی در آیین کلنگزنی پست  ۶۳کیلو ولت
شــهر گز ،اظهار کرد :برای احداث این پست برق ،زمین و جاده
دسترسی آن  ۴۰۰میلیارد ریال اعتبار تامین شده است.

رییس اداره بهزیستی خوانسار با
خوانسار
اشاره به خدماترســانی به  ۵۰۰فرد معلول تحت
حمایت بهزیستی این شهرســتان ،گفت :طی یک
ســال گذشــته با مشــارکت دهیاریها در طرح
«ســیبیآر» شــش خانه روســتایی با اختصاص
اعتباری بالغ بر پنج میلیون تومان مناسبســازی
شده است.
فرزاد محمدیپور با بیان اینکه خدمات بهزیســتی
در چهار حوزه توانبخشــی ،اجتماعی ،پیشگیری و
مشارکتهای مردمی ارائه میشود ،اظهار کرد :در
این شهرســتان یک مرکز توانبخشی شبانهروزی
پســران کمتوانان ذهنی باالی  ۱۴سال ،یک مرکز
نگهداری سالمندان و یک مرکز نگهداری دختران
بیسرپرست یا بدسرپرست وجود دارد.
وی عنوان کرد :مجــوز فعالیت مراکــز نگهداری
شبانهروزی از طرف کمیسیون ماده  ۲۶استان صادر
میشود و بخشــی از هزینههای خود را به صورت
یارانه و بخش دیگــر را از طریق کمکهای نقدی و
غیرنقدی خیران تامین میکنند.
رییــس اداره بهزیســتی خوانســار با اشــاره به
خدماترســانی به  ۵۰۰فرد معلول تحت حمایت
بهزیســتی در این شهرســتان ،تصریح کرد :طی
یک سال گذشته با مشــارکت دهیاریها در طرح
«ســیبیآر» شــش خانه روســتایی با اختصاص
اعتباری بالغ بر پنج میلیون تومان مناسبســازی
شده است.
محمدیپور از راهاندازی ســایت طــرح غربالگری
اتیسم برای کمک به کودکان سه تا پنج سال دارای
اختالل رشــدی از نوع روابط اجتماعــی خبر داد
و خاطرنشــان کرد :با همکاری شــبکه بهداشت و
درمان خوانسار طی یک ســال گذشته بیش از ۹۰
درصد کودکان سه تا شــش ساله غربالگری بینایی
شدند.
وی گفت :در حوزه توانبخشــی بیش از  ۱۰۰مورد
کمک به مبلغ  ۳۰میلیون تومــان ۳۰ ،مورد لوازم

مفاد آراء
 5/19آگهی مفاد آراء «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند
رسمی» هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره
آگهی مفاد آراء «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی»
که در اجرای ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد
و امالک زواره صادر گردیده و در اجرای ماده  3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ی 15
روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشــار و محلی آگهی می شود ودر روستاها عالوه بر
انتشار آگهی ،رأی هیئت باحضور نماینده شورای اسالمی روستا در محل الصاق می گردد
تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شــهرها از تاریخ انتشار اولین
آگهی ودر روســتاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو مــاه اعتراض خودرا به اداره
ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت
ظرف يكماه مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقديم
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسليم نمايند ،در اين صورت اقدامات ثبت موکول
به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا
معترض،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ،اداره ثبت مبادرت
به صدور سند مالکیت می نماید .صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
 -1رای شماره  139860302021000068مورخ  -98/05/01خانم مریم عامری برکی
فرزند سهراب بشماره ملی  1189803704ششــدانگ یکباب ساختمان و زمین متصله
احداثی بر روی قسمتی از مزرعه درقه  100اصلی دهستان سفلی بخش  17ثبت اصفهان
به مساحت  1101/87متر مربع مالک رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول1398/05/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/05/20 :
م الف 543191 :ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
مفاد آراء
 5/18آگهی موضوع ماده  3قانــون و ماده  13آئین نامه قانــون تعیین تکلیف اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشــهر تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود .در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم و پس
از اخذ رسید ،ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی
تقدیم نمایند:
 -1برابر راي شماره  139860302013000083مورخ  1398/04/16هيات اول موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدونشــهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم معصومه
اصالني فرزند صفدر بشماره شناسنامه  5350صادره از تهران در یک دانگ مشاع از شش
دانگ یک باب خانه بمساحت  295مترمربع تحت پالک  96فرعی از  239اصلی ،مفروز
و مجزی شــده از پالك  84فرعي از  239اصلي واقع در فریدونشهر ،روستای چقیورت،
بخش سیزده حوزه ثبت ملك فريدونشهر خريداري مع الواسطه از مالك رسمي آقاي سید
محمد حسینی محرز گرديده است.
 -2برابر راي شماره  139860302013000084مورخ  1398/04/16هيات اول موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدونشــهر تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضي خانم صديقه
اصالني فرزند صفدر بشماره شناسنامه  4750صادره از تهران در دو دانگ مشاع از شش
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وی اضافه کرد :پست برق  ۶۳کیلوولت شــهر گز در زمینی به
مســاحت پنج هزار و  ۵۰مترمربع و جاده دسترسی آن به طول
 ۷۰۰متر ایجاد میشود و در دو فاز به بهرهبرداری میرسد.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای اســتان اصفهان خاطرنشان
کرد :در فاز نخســت این طرح ،پســت موقت با ظرفیت ۲۲.۵
مــگاوات با چهار فیــدر خروجــی  ۲۰کیلوولت بــا اختصاص

هزینهای افزون بــر  ۳۵میلیارد ریال ایجاد و در مدت ســه ماه
راهاندازی میشود.
موســیرضایی ادامه داد :فاز دوم این طرح شامل ایجاد بخش
دائم پست  ۶۳به  ۲۰کیلوولت است که با هدف تامین برق پایدار
و مطمئن برای شهر گز با ظرفیت  ۸۰مگاولت آمپر ساخته و تا
پایان سال  ۱۳۹۹راهاندازی میشود.

رییس اداره بهزیستی خوانسار خبر داد:

 500معلول؛ تحت حمایت بهزیستی خوانسار

آغاز برداشت کینوا
از مزارع دهاقان
دهاقان
مدیــر اداره جهاد کشــاورزی
دهاقان از آغاز فصل برداشت محصول کینوا از مزارع
این شهرستان خبر داد .امیر صفرپور با بیان اینکه که
طی سالهای اخیر کاشت گیاه کینوا در ایران رواج
یافته است ،اظهار کرد :این گیاه که از خانواده تاج
خروسان است و به خاویار گیاهی نیز معروف بوده،
در کشورهای غربی مصرف و کاربرد زیادی دارد.وی
با بیان اینکه دانههای کینوا میتواند جایگزین گندم
و جو و برنج در سبد غالت خانوار باشد ،تصریح کرد:
امسال دو هکتار از اراضی زراعی شهرستان دهاقان
به کشت آزمایشــی این محصول اختصاص یافت.
مدیر اداره جهاد کشــاورزی دهاقان با بیان اینکه
برداشت محصول کینوا در شهرستان آغاز شده و تا
پایان مردادماه ادامه خواهد داشت ،خاطرنشان کرد:
پیشبینی میشود چهار تن کینوا از مزارع دهاقان
برداشت شود.

تجهیز  ۱۷خانه ورزشی
در سمیرم

پزشکی برای معلوالن شامل تشــک مواج ،ولیچر
برانکاردی ،کفش طبی و عصای مچی خریداری و
در اختیار آنها قرار گرفته است.
رییس اداره بهزیســتی خوانســار با بیــان اینکه
در حــوزه اجتماعی بیــش از  ۲۲۰خانــوار تحت
حمایت بهزیستی این شهرستان هستند که طبق
دستورالعمل سازمان بهزیســتی ماهانه مبلغی به
عنوان مستمری به حساب آنها واریز میشود ،اظهار
کرد :برای  ۲۰زن سرپرست خانوار شهری و  ۹۳زن
سرپرست خانوار روستایی حق بیمه تامین اجتماعی
پرداخت میشود.
محمدیپور اظهار کرد :هدف از راهاندازی پایگاههای
اورژانس اجتماعی انجام مداخالت روانی اجتماعی
قبل از مداخالت قضایی انتظامی به منظور کاهش

دانگ یک باب خانه بمساحت  295مترمربع تحت پالک  96فرعی از  239اصلی ،مفروز
و مجزی شــده از پالك  84فرعي از  239اصلي واقع در فریدونشهر ،روستای چقیورت،
بخش سیزده حوزه ثبت ملك فريدونشهر خريداري مع الواسطه از مالك رسمي آقاي سید
محمد حسینی محرز گرديده است.
 -3برابر راي شماره  139860302013000085مورخ  1398/04/16هيات اول موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدونشــهر تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضي آقاي محمد
اصالني فرزند صفدر بشماره شناسنامه  2350صادره از تهران در دو دانگ مشاع از شش
دانگ یک باب خانه بمساحت  295مترمربع تحت پالک  96فرعی از  239اصلی ،مفروز
و مجزی شــده از پالك  84فرعي از  239اصلي واقع در فریدونشهر ،روستای چقیورت،
بخش سیزده حوزه ثبت ملك فريدونشهر خريداري مع الواسطه از مالك رسمي آقاي سید
محمد حسینی محرز گرديده است.
 -4برابر راي شماره  139860302013000086مورخ  1398/04/16هيات اول موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدونشــهر تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضي خانم جميله
سواري فرزند مهديقلي بشماره شناسنامه  5صادره از اليگودرز در یک دانگ مشاع از شش
دانگ یک باب خانه بمساحت  295مترمربع تحت پالک  96فرعی از  239اصلی ،مفروز
و مجزی شــده از پالك  84فرعي از  239اصلي واقع در فریدونشهر ،روستای چقیورت،
بخش سیزده حوزه ثبت ملك فريدونشهر خریداری مع الواسطه از مالك رسمي آقاي سید
محمد حسینی محرز گرديده است.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ چاپ نوبت اول1398/05/05 :
تاریخ چاپ نوبت دوم1398/05/20 :
م الف 543136 :محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدون شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 5/20شماره 122 :آقای امیر موگوئی فرزند کریم دادخواستی مبنی بر انتقال سند مالکیت
یک دستگاه اتومبیل به طرفیت آقای سید احمد ســلیمانپور فرزند فرج اله تقدیم نموده و
خوانده را مجهول المکان اعالم نموده است لذا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان
فریدون شهر وقت رسیدگی برای رسیدگی به ادعای خواهان برای مورخ  98/6/9شنبه
ساعت سه بعد از ظهر در محل شوراهای حل اختالف شهرستان فریدون شهر واقع در بلوار
گلستان شهدا  -جنب دادگستری تعیین و بدین نحو به آقای خوانده مجهول المکان اعالم
و به منزله ابالغ قانونی تلقی می شود .م الف 543128 :شعبه دوم حقوقی شورای حل
اختالف شهرستان فریدونشهر( 102کلمه 1 ،کادر)
ابالغ رای
 5/21مرجع رسیدگی :شعبه دوم شورای حل اختالف فریدونشهر ،شماره پرونده11/98 :
شماره و تاریخ دادنامه 1398/4/18-80 :خواهان :یوســف رحیمی فرزند محمدرضا به
نشانی فریدونشهر مسکن مهر بلوک  6آ طبقه سوم واحد  ،18خواندگان :آقایان  -1رشید
انوری فرزند عباس به نشانی فریدونشــهر بنگاه معامالتی جنب بیمارستان  -2مسعود
مجدی مجدیان فرزند عبدالمحمد به نشانی مجهول المکان ،خواسته :الزام به انتقال سند
خودرو ،گردشکار :پس از ارجاع به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شــورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از
خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای شورا :در خصوص دعوی
آقای یوســف رحیمی فرزند محمدرضا به طرفیت آقایان  -1رشــید انوری فرزند عباس
 -2مسعود مجدی مجدیان فرزند عبدالمحمد به خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو
پیکان سواری به شماره انتظامی ایران  146-24د  35به انضمام مطلق خسارات وارده با
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آسیبهای اجتماعی است.
وی ادامه داد :حوزه مشارکتهای مردمی بهزیستی
در راســتای اهداف خیرخواهانه ایجاد شــده و پل
ارتباطی بیــن خیران و نیازمنــدان تحت حمایت
است.
رییس اداره بهزیســتی خوانســار با بیــان اینکه
بیش از  ۶۰۰ســبد کاال در ماه مبــارک رمضان و
ایــام نــوروز بیــن خانوادههای تحــت حمایت
بهزیستی شهرستان توزیع شده است ،تصریح کرد:
در ســال تحصیلی  ،۹۷حــدود  ۱۵میلیون تومان
لوازمالتحریــر بیــن دانشآموزان تحــت حمایت
توزیع شد.
محمدیپور تصریح کــرد :حوزه مشــارکتهای
مردمی بهزیســتی خوانسار امســال  ۲۵میلیون

تومان کمک نقدی و غیر نقدی جمع آوری و برای
هموطنان سیلزده ارسال کرد.
وی اضافه کرد ۳۰ :مورد تســهیالت خود اشتغالی
از محل بنــد ب تبصره  ۱۶و  ۳۰مورد تســهیالت
قرضالحسنه به مددجویان تحت حمایت بهزیستی
شهرستان پرداخت شده است.
رییس اداره بهزیســتی خوانســار با بیــان اینکه
ســامانه  ۱۴۸۰یا صدای مشاور برای مطرح کردن
مشکالت مردم و استفاده از مشــاوره کارشناسان
سازمان بهزیســتی در زمینه آسیبهای اجتماعی
راهاندازی شــده اســت ،اظهار کرد :هــدف از راه
اندازی سامانه  ۰۹۶۲۸پیشگیری ،درمان و کاهش
آســیبهای اجتماعی بــا اســتفاده از راهنمایی
مشاوران است.

عنایت به دادخواست تقدیمی ،استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین
مالک خودرو تصویر قرارداد عادی ارائه شده از طرف خواهان و اینکه خواندگان در جلسه
رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای نیز ارائه ننموده وکیلی هم معرفی نکرده اند
بنابراین و اینکه خوانده ردیف دوم طبق اســتعالم از مراجع انتظامی آخرین مالک خودرو
مذکور می باشد شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشــخیص داده ،لذا به استناد ماده
 198قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد ،219 ،10
 223 ،221 ،220و  225قانون مدنی حکم بــر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در
دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به شماره انتظامی فوق به نام خواهان
و پرداخت مبلــغ  675/000ریال بابت هزینه دادرســی در حق خواهــان صادر و اعالم
می نماید .رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی
درهمین شعبه و ســپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعبه اول دادگاه
عمومی و حقوقی شهرستان فریدونشهر میباشد .مالف 543145:شعبه  2شورای حل
اختالف فریدونشهر ( 328کلمه 3 ،کادر)
حصر وراثت
 5/22آقای سیامک فدائی تهرانی دارای شناسنامه شــماره  308به شرح دادخواست به
کالسه  285/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان محمد فدائی تهرانی به شناسنامه  21در تاریخ  97/12/10اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :آقای سیامک فدائی
تهرانی ،ش.ش ( 308فرزند ذکور متوفی)  -2افسانه فدائی تهرانی ،ش.ش  -3 ،88آزاده
فدائی تهرانی ،ش.ش ( 5881فرزندان اناث متوفی)  -4اشرف غیور تیرانی ،ش.ش 22
(همســر 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 شــد .م الف 542529 :احمدی قاضی شعبه اول شورای حل
اختالف تیران ( 148کلمه 1 ،کادر)
ارزیابی بهای ثمنیه اعیانی
 5/23شــماره 98/5/1-1957076 :خانمها گل آفرین عامری فرزنــد جعفرآقا خان و
خدیجه ســلطان عامری فرزند کریم خان ،نظر به اینکه شــما مالک بهای ثمنیه اعیانی
 53سهم از  1440سهم ششــدانگ مزرعه نصرند پالک شــماره  108اصلی دهستان
سفلی زواره بالسویه می باشید و کارشناس رســمی دادگستری طی برگ ارزیابی شماره
 101مورخه  1397/04/15مبلغ یک میلیون و دویســت هزار ریال ارزیابی نموده و بابت
آن مبلغ یک میلیون و دویســت هزار ریال به حساب سپرده این اداره واریز گردیده است.
لذا مراتب آگهی تا از تاریخ انتشار در ساعت اداری به این اداره مراجعه و نسبت به دریافت
آن اقدام نمائید و چنانچه نســبت به ارزیابی فوق الذکر اعتراض دارید ظرف مدت یکماه
به دادگاه صالحه مراجعه و طرح دعوی نمــوده و گواهی آن را به این اداره ارائه نمائید .در
غیر اینصورت بهای ثمنیه اعیانی که بنام نامبردگان ســابقه ثبــت دارد حذف می گردد.
م الف 543202 :ذبیــح اله فدایی رئیس ثبت اســناد و امــاک زواره ( 157کلمه،
 1کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 5/24شماره 339/98 :و  340/98حل ، 8مرجع رســیدگی :شعبه هشتم حقوقی شورای
حل اختالف خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاسداران ـ روبروی کوی مهستان
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رســیدگی :ساعت  04:00بعدازظهر روز
چهارشنبه مورخه  ، 1398/06/13مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :قدمعلی
امیریوســفی  ،نام پدر :محمدحسین  ،نشانی :خمینی شهر خ ســلمان فارسی خ خیام بن
بست ، 11مشــخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :قدرت اله باندری  ،نام پدر :یداله ،
خواســته و بهای آن :مطالبه مبلغ  85/000/000ريال و خسارات دادرسی  ،گردش کار:
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سمیرم
رییــس اداره ورزش و جوانان
سمیرم گفت ۱۷ :خانه ورزش روستایی سمیرم در
نیمه دوم امســال تجهیز میشــود.محمدرضا
فلســفی با اشــاره به تجهیز خانههــای ورزش
روستایی در این شهرســتان ،اظهار کرد :از سال
 ۱۳۹۷تا کنون  ۳۷خانه ورزش روستایی با هدف
توســعه ورزش در روســتاها و خدماتدهی به
ورزشکاران این مناطق به بهرهبرداری رسیده که
نقطه عطفی در مســیر توســعه ورزشــی این
شهرستان است .فلسفی ،با اشــاره به تجهیز ۱۷
خانه ورزش روستایی در نیمه دوم امسال ،عنوان
کرد :تا کنون بیــش از دو میلیارد و  ۵۰۰میلیون
ریال برای تجهیــز خانههای ورزش روســتایی
سمیرم تخصیص داده شده است و در شش ماهه
دوم امســال نیز تجهیزات ورزشی به ارزش یک
میلیارد و صد میلیون ریال به شهرســتان آورده
میشــود .رییس اداره ورزش و جوانان ســمیرم
خاطرنشان کرد :در طرح تجهیز خانههای ورزش
روستایی شهرستان به هر خانه ورزشی بالغ بر ۷۰
میلیون ریال اختصاص داده شده است.

خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به
وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی
حاضر گردد .م الف 540161 :رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی
شهر( 185کلمه 2 ،کادر)
اخطار اجرایی
 5/28شماره 2177/97 :حل ، 4مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی-1 :علیرضا
حاج هاشمی -2ابراهیم بابایی  ،نشانی-1 :خمینی شهر خ شریعتی شمالی کوی راشدفر
کوی جماران پ-2 17مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له :نام و نام خانوادگی :محمد
حاج حیدری ،نام پدر :علی  ،با وکالت نســرین عصیانی  ،نشانی :میدان قدس جنب بانک
ملت مجتمع امیر طبقه 2واحد ، 4محکوم به:به موجب رای شــماره  17تاریخ 98/1/17
حوزه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهرکه قطعیت یافته است .محکوم
علیه محکوم اســت به :پرداخت مبلغ  95/800/000ريال بابت اصل خواسته و پرداخت
مبلغ  2/437/000ريال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت
مبلغ نیم عشــر دولتی رای صادره غیابی اســت .ماده 34قانون اجرای احکام :همین که
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی
ندارد صریح ًا اعالم نماید .م الف 540754 :عمار امیری قاضی شعبه چهارم شورای
حل اختالف خمینی شهر ( 224کلمه 2 ،کادر)
ابالغ رای
 5/29کالسه پرونده 192/98 :شعبه دوم شورا  ،شــماره دادنامه ، 725 :تاریخ رسیدگی:
 ، 98/4/26خواهان :رضا اســحاقیان فرزند ابراهیم به نشانی:خمینی شهر درچه خ نواب
صفوی روبروی درب بنگاه ؛ خوانده :ســید سلیمان حسینی نشــانی :مجهول المکان ،
خواسته :مطالبه  50/000/000ريال بابت اجورمعوقه به انضمام هزینه دادرسی  ،گردشکار:
پس از ارجاع پرونده به این شــعبه 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 رضا اســحاقیان به طرفیت
سیدسلیمان حسینی به خواســته مطالبه  50/000/000ريال بابت اجورمعوقه به انضمام
هزینه دادرسی با توجه به محتویات پرونده -1دادخواســت تقدیمی خواهان و اظهارات
وی در جلسه ی مورخ  98/4/12مبنی بر مطالبه اجور معوقه  11ماه  -2رونوشت مصدق
اجاره نامه  -3عدم حضور خوانده در جلسه شــورا و عدم ارائه دفاع موثر دعوی خواهان
وارد تشخیص و مســتنداً به مواد  9و  18و  19و  25و  27قانون شوراهای حل اختالف و
مواد 198و  515قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ
 19/250/000ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  1/020/000ريال بابت خسارات
دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد .این رای غیابی اســت و ظرف مهلت
20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و ســپس ظرف مدت بیست روز قابل
اعتراض در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد .و در خصوص مابقی خواسته
خواهان با عنایت به اظهارات وی و قرارداد اجاره به استناد ماده  197قانون آئین دادرسی
مدنی رای بر بی حقی خواهان صادر و اعالم می شــود .م الــف 540762 :ایمان
بختیاری قاضی شعبه دوم شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر ( 287کلمه،
 3کادر)
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دستور امام جمعه اصفهان برای
واگذاری مساجد به ستاد امر
به معروف و نهی از منکر
امام جمعه اصفهان گفت :ستاد امر به معروف و نهی
از منکر به خوبی پیش میرود و مساجد نیز باید در
اختیار آنها باشد ،اینطور نباشد که مساجد به صورت
موقت در اختیار ستاد قرار گیرند .آیتا ...سید یوسف
طباطبایی نژاد اظهار داشت :مجمع رهروان امر به
معروف و نهی از منکر که بیشتر در اصفهان مشغول
به کار است ،طبق دستور قرآن وظایف مرتبط با امر
به معروف و نهی از منکر را به خوبی در جامعه انجام
میدهد .امام جمعه اصفهان با بیان اینکه مساجد ما
اگر فعال باشــد ،مطمئن باشید مشکالت اخالقی،
فرهنگی و اقتصادی که هم اکنون در جامعه وجود
دارد رفع میشود ،گفت :متاسفانه تعداد بسیار کمی
مسجد فعال در ایران وجود دارد.

آمادگی فرماندهی انتظامی
اصفهان برای همکاری در طرح
«مساجد قرارگاه مهر و امید»
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان گفت :نیروی
انتظامی آمادگی کامل خود را برای همکاری در
طرح «مساجد قرارگاه مهر و امید» اعالم میدارد،
این طرح به عنوان طرح نمونه اســتانی نیز برای
اجرا به عنوان طرح کشوری نیز ابالغ شده است.
سردار مهدی معصوم بیگی اظهار داشت :با اقتدار
نظامیان و با فرمان مقام معظم رهبری انگلیس و
ترامپ دچار سرگیجه شــدهاند و به پس و پیش
میافتند .این مهم هرگز اتفــاق نمیافتاد مگر با
خون شهدایی که امنیت و اقتدار کشورمان را هم
اکنون از آنها داریم.

افراد آشنا با فنون شنا بیشترین
قربانی غرق شدگی در رودخانه
مسئول تیم غواصی سازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی شــهرداری اصفهان گفت :بیشترین قربانی
غرق شــدگی در رودخانهها و آبهای جریان دار
مربوط به افرادی است که با فنون شنا آشنا بودند.
ابوالفضل احمدی عنوان کرد :باتوجه به شیب دار و
لیز بودن کنارههای کانال و استخرهای کشاورزی،
امکان خروج شخص سخت و منجر به افتادن در آب
و خفگی میشــود .احمدی اظهار کرد :این افراد به
دلیل جریان آب و عدم کنترل و تعادل دچار حادثه
میشــوند .وی در مورد توصیههای ایمنی و نجات
شخص حادثه دیده گفت :بسیاری از آمارهای غرق
شدگی دو یا چند نفر به دلیل کمک رساندن شخص
یا اشخاصی دیگر به فرد حادثه دیده در رودخانه و یا
کانالهای آب است .او ادامه داد :در صورت مشاهده
چنین مواردی تا رســیدن نیروهای امدادی ،برای
کمک رسانی به فرد تکه چوب ،طناب ،تیوپ باد شده
خودرو و یا حلقه نجاتی به سمت فرد پرتاب و فرد را
به کنار رودخانه هدایت کنند.

پیشبینی میکنیم سال آینده با خشکسالی روبه رو نباشیم
رییس ســازمان هواشناســی که به منظــور بازدیــد از امکانات و
زیرساختهای هواشناسی به اصفهان سفر کرد ،در دیدار با استاندار
این اســتان گفت :اگرچه هنوز مدلهای هواشناسی تکمیل نشده
است؛ اما پیشبینی میکنیم سال آینده با خشکسالی روبه رو نباشیم.
سحر تاجبخش با بیان اینکه ادارهکل هواشناسی استان اصفهان را به
عنوان معین تهران در نظر گرفتهایم ،افزود :تجهیزات این اداره کل

سازمان هواشناسی این استان ،تامین تجهیزات و زیرساختهای به
روز را برای دقت و سرعت در پیشبینیهای هواشناسی حائز اهمیت
دانست .عباس رضایی با اشاره به تالشهای استان اصفهان به منظور
امدادرسانی به سیلزدگان در جریان ســیل فرودینماه ،اصفهان را
نخستین استانی خواند که با تجهیزات بهروز به کمک هموطنان در
استانهای سیلزده رفت.

آتش سوزی منابع طبیعی در اصفهان  40درصد کاهش داشته است؛

پریسا سعادت
هشدار آتش سوزی در جنگلها ،امسال جدیتر از
سالهای قبل مطرح بود .بارشهای خوب و رشد
گیاهــان و علوفهها در مراتــع و جنگلها احتمال
آتشسوزی را افزایش داده است .با وجود توصیهها
و هشدارهای فراوان اما تا کنون چهار هزار و ۶۰۰
هکتار از اراضی کشــور دچار آتش ســوی شــده
که این مقدار نســبت به سال گذشــته رشد قابل
توجهی داشته اســت .با این وجود؛ اما جنگلهای
اســتان اصفهان امســال  40درصد کمتر از سال
گذشته طعمه حریق شــده اند .این در حالی است
که مراتع و جنگلهای زاگرسی واقع شده در استان
طی سالهای قبل ،خســارتهای زیادی را در اثر
آتشسوزی متحمل شــدند .تنها در یک مورد در
سال  ،95دو هزار و  ۳۰۰هکتار از جنگلها و مراتع
استان اصفهان در آتش سوخت.
طی سالهای قبل عالوه بر گرمای هوا ،این نگرانی
به خصوص برای مناطق گردشــگر پذیر و دارای
مراتع گســترده مانند چادگان ،فریــدون و  ...هر
ساله وجود دارد .بر اســاس پیش بینیها ،انتظار
میرفت امسال به دلیل شدت بارندگیها و وجود
پوشش گیاهی بیشــتر در جنگلها ،آتش سوزی
خسارتهای زیاد و گستردهتری را به جا بگذارد.
در این بــاره رییس ســازمان جنگلهــا ،مراتع و
آبخیزداری کشور گفته اســت« چهار هزار و ۶۰۰
هکتار از اراضی کشــور دچار آتش سوی شدهاند
که عمدتا عوامل انسانی و باورهای غلط آتش زدن
مزارع بعد از برداشــت محصول و حضور برخی از
گردشــگران در عرصههای طبیعــی موجب این
خسارات شده است».
شدت آتش ســوزیها در برخی از استانها مانند

مهار آتش در جنگلهای اصفهان

معاون علمی و فناوری رییس جمهور:

کردســتان و چهارمحال و بختیاری زیاد بوده؛ اما
با وجود نگرانیها خسارات آتش سوزی در مراتع و
جنگلهای استان اصفهان به خوبی مهار شده است.
با وجود افزایش دما و احتمال آتش سوزی در حدود
یک میلیون و  ۸۰۰هزار هکتــار از مراتع اصفهان،
آمارها نشان میدهد که حریق در منابع طبیعی و
عرصههای محیط زیست این استان در سال جاری
کاهش یافته است.
مراتع واقع در شهرستانهای غربی استان از جمله
فریدن ،فریدونشــهر ،بویین میاندشت و چادگان
به دلیل زیاد بودن پوشــش گیاهــی و نیز حضور

گردشگران در معرض خطر آتش سوزی بیشتری
قرار داشتند؛ اما در این مناطق نیز تا کنون حریق
گسترده گزارش نشده است.
در حالی که ســال گذشــته  ۱۷۳هکتار از مراتع
اســتان اصفهان دچار آتش سوزی شــد،منصور
شیشــه فروش رییس ســتاد مدیریــت محران
اصفهان اعالم کرده اســت تا کنــون حدود ۱۱۴
هکتــار از مراتــع و عرصههــای محیط زیســت
طعمه حریق شــده و این حــوادث  ۱۲۰میلیارد
ریال خســارت وارد کرده که این میزان  40درصد
کمتر از سال گذشته اســت .وی با تاکید بر اینکه

بیشــتر این حــوادث در شهرســتانهای غربی
و جنوبی اســتان از جمله ســمیرم ،فریدونشهر،
خوانسار ،فریدن ،نطنز و شــاهین شهر و میمه رخ
داده اســت ،تصریح کرد :عامــل  ۹۰درصد از این
آتش سوزیها ،خطای انســانی و  ۱۰درصد گرما
و وزش باد بود .شیشــه فروش با اشــاره به اینکه
بیشتر آتش ســوزیها در مراتع در روزهای پایانی
هفتــه و تعطیالت رخ میدهد ،خاطرنشــان کرد:
گاهی اوقات گردشــگران و ساکنان محل بر اثر بی
دقتی و با روشــن کردن آتش باعــث ایجاد حریق
میشوند.

معاون پژوهش ،برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان مطرح کرد:

خشت خشت توسعه را دانشآموزان میسازند

تدریس معلم  ۸۰ساله در مدارس اصفهان!

مدیرکل آموزش پرورش استان اصفهان گفت :مسیر توســعه از آموزش و پرورش میگذرد و خشت خشت
توسعه را دانش آموزان میسازند .محمد اعتدادی در آیین اختتامیه همایش شورای های دانش آموزی منتخب
سراسر کشور که در اصفهان برگزار شد ،اظهار کرد :معتقدم عصر جدید عصر سخنرانی نیست ،معلمی موفق
است که خوب بشنود .وی ادامه داد :دانش آموزان طی چند روز گذشته کارگاههای زیادی را پشت سر گذاشته
و آموزشهای الزم را در زمینههای مختلف دیدهاند تا در روند زندگی بیش از پیش موفق باشــند .مدیرکل
آموزش و پرورش استان اصفهان در ارتباط با برگزاری همایشهایی که با موضوع آموزش و پرورش در سطح
کشور برگزار میشود ،گفت :چنین همایشها و اردوهایی با این نظم ،بدون شک تنها هنر آموزش و پرورش
است و هیچ وزارتخانهای از پس این کار برنمی آید .وی تصریح کرد :مسیر توسعه از آموزش و پرورش میگذرد
و توسعه را نمیتوان وارد کرد ،خشت خشت توســعه را دانش آموزان میسازند و امروز شاهد هستیم وزارت
آموزش و پرورش قدمهای مهمی را در این راه برداشته است.

معاون پژوهش ،برنامه ریزی و نیروی انســانی اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با اشــاره به
اینکه اکنون مســن ترین معلم در آموزش وپرورش با حدود  ۸۰ســال ســن تدریس می کند و کمبود
معلم در همه مقطع هــای تحصیلی دانش آمــوزان وجود دارد ،اظهــار کرد :مطابق اســتانداردهای
آموزش و پرورش بیش از  ۱۵هزار کســری نیرو در اصفهان وجود دارد و ایــن رقم کمبود معلم در دوره
ابتدایی به حدود هفت هزار نیرو می رســد.حدود هفت هزار کســری نیرو در مقطع های متوسطه اول،
دوم ،فنی و حرفه ای ،کار و دانش ،پرورشــی ،مربی بهداشــت و مراقب ســامت وجود دارد .ســخایی
ادامه داد :اکنون آمار معلمان حق التدریس مشــغول به کار در آموزش و پرورش ۱۶۰۰،نفر اســت و از
حدود پنج هزار نیروی معلم بازنشســته برای تدریس استفاده می شــود  ،امسال سهمیه سرباز معلمها
برای اصفهان کم بود .طی ســالهای گذشته حدود ۲۵۰تا  ۳۰۰نفر ســهمیه سرباز معلم برای تدریس
دانش آموزان داشتیم و امسال این رقم به  ۱۵۳نفر رسیده است.

شهر خ سلمان فارسی خ خیام بن بســت 11؛ خواندگان-1 :احمد صبوران نشانی:تبریز
خ فلســطین کوی ســنجدان کوچه نائب (مجهول المکان) -2هادی مسیبی به نشانی:
اصفهان خ رزمندگان نبش کوچه 29تاسیسات شهر سنگ (مجهول 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 رسیدگی را اعالم و
به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دعوی آقای
قدمعلی امیریوســفی به طرفیت آقایان  -1احمد صبوران  -2هادی مسیبی به خواسته
مطالبه مبلغ  60/000/000ريال وجه یک فقره چک به شــماره 97/10/30 - 150324
عهده بانک پاسارگاد به انضمام خســارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه نظر به مفاد
دادخواســت مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به
عدم حضور خوانده در جلسه مورخ  98/3/18و 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 دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی
خواهان را ثابت دانسته و حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی پرداخت مبلغ
 60/000/000ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  1/790/000ريال بابت خسارات
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک لغایت استهالک کامل
دین بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد .رای صادره غیابی و ظرف مهلت
20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و ســپس ظرف مهلت  20روز پس از
انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد.
م الف 540162 :ایمان بختیاری قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان
خمینی شهر ( 372کلمه 4 ،کادر)
ابالغ رای
 5/27کالسه پرونده، 3070/97:شماره دادنامه ، 839:تاریخ رسیدگی، 98/04/18 :مرجع
رسیدگی:شعبه سوم شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان :قدمعلی امیریوسفی
نشانی :خمینی شــهر خ سلمان فارســی خ خیام بن بســت اول؛ خواندگان-1 :شاهین
عموعموها -2هادی مصیبی نشانی :مجهول المکان  ،خواسته :مطالبه 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 رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور
رای می نماید .رای قاضی شــورا :در خصوص دعوی خواهان آقای قدمعلی امیریوسفی
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معاون توانبخشــی اداره کل بهزیستی اصفهان
گفت :مشکل اشــتغال معلوالن همچنان باقی و
ضروری است و باید در سالی که به نام رونق تولید
نامگذاری شده از توانمندی آنان بهره برده شود.
اصغر فیاض افزود :متاسفانه به رغم تصویب مجلس
برای اختصاص سه درصد ظرفیت و سهمیه جذب
دســتگاههای اجرایی در قالب قانون حمایت از
معلوالن این مهم به طور کامل اجرا نمیشود .وی
اظهار داشت :دستگاههای اجرایی و کارفرمایان
تمایل زیادی نسبت به استفاده از معلوالن ندارند
در صورتی که میتوان گفت ،معلولیت در فاصله
یک قدمی هر فردی اســت .معاون توانبخشــی
بهزیستی اســتان اصفهان اضافه کرد :هم اکنون
افزون بر پنج هزار معلول تحصیلکرده بیکار در
مقاطع فوق دیپلم ،لیســانس و فوق لیسانس در
استان در جست وجوی کار هستند.

رتبه ایران در شاخص نوآوری
 ۴پله ارتقا یافت

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان:

ابالغ رای
 5/25کالسه پرونده ، 196/98:شماره دادنامه ، 98/4/19- 353:مرجع رسیدگی :شعبه
اول شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان :قدمعلی امیریوسفی فرزند محمدحسین
به نشانی:خمینی شــهر خ سلمان فارسی خ خیام بن بســت 11؛ خواندگان-1 :کوروس
کردستی فرزند مصطفی نشــانی :مجهول المکان -2جمشــید طالبی فرزند حسینعلی
نشــانی :کرمان کمربندی زرندی سنگ فروشــی نصف جهان -3میالد مختاری فرزند
نوراله نشانی :خمینی شــهر فلکه صنعت به طرف دوشاخ ســنگبری آندلس  ،خواسته:
مطالبه وجه چک  ،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 رسیدگی را اعالم
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دادخواست
تقدیمی آقای قدمعلی امیریوســفی به طرفیت آقایان -1کوروس کردستی -2جمشید
طالبی -3میالد مختاری به خواسته مطالبه مبلغ  50/000/000ريال وجه یک فقره چک
به شماره  164934819263مورخ  95/10/25بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر
تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواســت تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق چک با
توجه به اظهارات خواهان در جلسه رســیدگی مورخه  98/4/15و عدم حضور خواندگان
در جلسه رســیدگی 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 شــورا به شــرح
صورتجلســه مورخه  98/4/15و با احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب بقای دین
مســتنداً به مــاده  9و  18و  19و  25و  27قانون شــوراهای حل اختــاف  94/8/10و
مــواد  313 ، 311 ، 310از قانون تجــارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص
مصلحت نظام به مــاده  2قانون صدور چــک و مــواد 198و  519و  522از قانون آئین
دادرســی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 50/000/000
ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان
اجرای حکم که توســط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اســاس شاخص اعالمی
از ناحیه بانک مرکزی محاســبه می گــردد و پرداخت هزینه دادرســی در حق خواهان
صادر و اعالم می گــردد .رای صادره غیابــی و ظرف مهلت 20روز پــس از ابالغ قابل
واخواهی در همین شــورا و ســپس ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر
در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشــد .م الف 540163 :عمار امیری
آرانی قاضی شــعبه اول شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شــهر ( 378کلمه،
 4کادر)
ابالغ رای
 5/26کالسه پرونده، 1828/97:شماره دادنامه، 97/11/17- 1772:مرجع رسیدگی:شعبه
هشتم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان :قدمعلی امیریوسفی به نشانی:خمینی
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را تکمیل میکنیم .معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از
این دیدار عنوان کرد :تالش میکنیم اطالعات هواشناسی مطلوبی به
فرودگاه کاشان ارائه کنیم تا پروازهای آن بدون مشکل باشد .وی ابراز
امیدواری کرد ،زایندهرود جاری و پر آب باقی بماند و روزهای بهتری
را برای کشاورزی استان اصفهان شاهد باشیم .استاندار اصفهان نیز
در بخشی از این دیدار با تاکید برضرورت تقویت امکانات و تجهیزات

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی
اصفهان:

مشکل اشتغال معلوالن
همچنان باقی است

رییس سازمان هواشناسی در دیدار با استاندار اصفهان:

اخبار

با مسئوالن

فرزند محمدحسین علیه آقایان -1شــاهین عموعموها فرزند عابدین -2هادی مصیبی
به خواســته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ريال  70/000/000ريال وجه یک فقره چک به
شماره  97/12/5-1075/122551به انضمام خسارت دادرسی 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 اشــتغال ذمه صادر کننده و متعهدین آن دارد و اینکه از
ناحیه خواندگان دلیلی که برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشــته اند با استصحاب
دین دعوی خواهان ثابت تشخیص می گردد با اســتناد به مواد  9و  18و  19و  25و 27
قانون شــوراهای حل اختالف و مواد  313 ، 311 ، 310از قانون تجارت و تبصره الحاقی
به ماده  2قانون صدور چک و مواد 198و  515و  522از قانون آئین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بــه محکومیت خواندگان به پرداخت تضامنی مبلغ
 70/000/000ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  1/905/000ريال بابت خسارات
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین
بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد.
رای صادره غیابی و ظرف 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و سپس
ظرف  20روز دیگــر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی خمینی شــهر
می باشد .م الف 540168 :مصطفی زیبایی فر قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف
شهرستان خمینی شهر( 329کلمه 3 ،کادر)
ابالغ رای
 5/30کالسه پرونده ، 286/98 :شماره دادنامه ، 683 :تاریخ رسیدگی ، 98/04/22 :مرجع
رسیدگی :شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر  ،خواهان :قدمعلی امیریوسفی  ،به
نشانی :خمینی شهر خ سلمان فارسی خ خیام بن بست 11؛ خواندگان-1 :محمد هدایتی
کرد نشــانی :مازندران ـ نوشهر ـ بلوار امام رضا روبروی رســتوران آپادانا مجتمع پرستو
-2عابدین حسین زاده نشــانی :مجهول المکان -3میثم سلطانی نشانی :خمینی شهر خ
پاسداران کوی زاگرس روبروی فضای سبز  ،خواســته :مطالبه چک شماره  877714به
مبلغ  78/400/000ريال و چک  877715به مبلغ  83/000/000ريال ،گردشکار :پس از
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه
مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای
می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دادخواســت خواهان قدمعلی امیریوسفی فرزند
محمدحســین بطرفیت خواندگان -1محمد هدایتی کرد فرزند یوسف علی -2عابدین
حســین زاده فرزند محمد  -3میثم ســلطانی فرزند عبــاس به خواســته مطالبه مبلغ
 161/400/000ريال وجه دو فقره چک به شــماره  96/10/2-877715و -877714
 96/11/2هردو بر عهده بانک توســعه تعاون شــعبه نوشهر به شــماره حساب جاری
 3403/101/ 3158483/1بانضمام هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از توجه به
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معاون علمی و فناوری رییس جمهور ،از رشــد
 ۴پلهای رتبه ایران در شــاخص نوآوری جهانی
خبر داد .ســورنا ســتاری اظهار کرد :در ابتدای
دولت یازدهم ،رتبه ایران در شاخص نوآوری 120
بود و این رتبه در حال حاضر به  61رسیدهاست.
وی دستیابی به این رتبه را نتیجه همکاری همه
دســتگاهها اعالم کرد و یادآور شــد :این ارتقای
رتبه نتیجــه فعالیتهــای دانشــگاهها ،مراکز
پژوهشی ،پارکهای علم و فناوری ،مراکز نوآوری
و استارتاپها ،شرکتهای دانشبنیان و بسیاری
از مراکز دیگر است .ستاری ادامه داد :جدای از تمام
مشکالت اقتصادی که داشتهایم ،اینکه شاخص
اقتصاد دانشبنیان ما در قیاس با اقتصاد جهانی
رشــد قابل توجهی میکند خبر خوبی اســت و
شایستگی ما در این حوزه را نشان میدهد.

ابتالی بیش از  ۱۶هزار تن
در کشور به تب مالت
رییس اداره مدیریت بیماریهای قابل انتقال بین
انسان و حیوان وزارت بهداشت ،مصرف شیر غیر
پاســتوریزه ،فرآوردههای لبنی تولید شده بدون
نظارت ،تماس مستقیم با دام و واکسینه نکردن
دامها را از جمله عوامل بــروز بیماری تب مالت
معرفی کرد و از ابتالی  ۱۶هــزار و  ۶۳۲مورد به
بیماری تب مالت در سال گذشته خبر داد .بهزاد
امیری ،استانهای غربی ،شــمال غربی و شمال
شرقی را در صدر آمار شیوع تب مالت معرفی کرد
و افزود :در سال گذشته  ۱۶هزار و  ۶۳۲مورد ابتال
به بیماری تب مالت گزارش شد .برای کنترل این
بیماری اقدامات مختلفی از جمله اطالع رسانی و
آموزش به مردم بویژه به دامداران ارائه کردهایم.
همچنین واکسیناســیون دامها را با جدیت در
حال پیگیری هستیم .البته با وجود اینکه اقدامات
صورت گرفته از میزان انتظار ما کمتر اســت؛ اما
گامهای مثبتی در این زمینه برداشته شده است.

مفاد دادخواســت تقدیمی خواهان مالحظه اصل چکها و گواهی عــدم پرداخت در ید
خواهان که ظهور در مدیونیت خواندگان دارد و اینکه خوانــدگان با وصف ابالغ قانونی
در جلسه رســیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل نیاورده است شورا
دعوی خواهان را وارد تشخیص مســتنداً به مواد 198و  515و  522قانون آئین دادرسی
مدنی و ماده  2قانون صدور چک و تبصره آن خواندگان را بــه پرداخت به نحو تضامنی
مبلغ  161/400/000ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 3/197/500ريال بعنوان هزینه
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک ها لغایت زمان پرداخت مطابق با
نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان محکــوم می نماید .رای صادره غیابی و
ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مهلت بیست روز از
تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی خمینی شــهر می باشد.
م الف 540165 :ایمان بختیاری قاضی شــعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان
خمینی شهر( 357کلمه 3 ،کادر)
ابالغ دادخواست وضمائم
ال مجهول المــكان ابالغ مي
 5/31بدينوســيله به آقاي علــي زركش فرزند اكبــر فع ً
گرددكه خواهــان آقاي دانيال پناهپوري فرزند الياس به نشــاني دهاقــان بلوارانقالب
جنب مجتمع مســكوني فرهنگيان منزل شــخصي دادخواســتي به خواســته الزام به
انتقال رسمي پرايد به شــماره  751ص  35ايران  53به اين شورا تســليم كه بكالسه
 267 / 98ش 6ح ثبت و وقت رســيدگي براي روز پنجشــنبه مورخ  98 / 6 / 7ساعت
 9صبح تعيين گرديده اينك حسب درخواست خواهان و به تجويزماده  73ق  0آ  0د  0م
مراتب يك نوبت دريكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاريخ انتشارظرف يك
ماه بامراجعه به دبيرخانه شوراي حل اختالف شماره  6حقوقي شهرضا حاضرشويدواگربعداً
احتياج به نشــرآگهي باشــد يك نوبت منتشرخواهدشــدومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 544759 :رئيس دبيرخانه شوراي حل اختالف شماره  6حقوقي شهرضا (136
کلمه 2 ،کادر)

zayanderoud8108@gmail.com
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میلیاردر ایرانی به دنبال
جواهر یوونتوس
چندی پیش بود که «اســکای اســپورت
ایتالیا» اعالم کرد که
باشگاه یوونتوس
به منظور کسب
درآمــد جهــت
فعالیت بیشتر در
بازار نقلوانتقاالت،
به فــروش «مویزه
کِن» ستاره آیندهدار خود با بند «بازخرید»
فکر میکند ،ســتارهای کــه از او به عنوان
«جواهر ارزشمند تورین» یاد میشود .حال
از انگلیس خبر میرســد که باشگاه اورتون
که مالکیت آن در دســت «فرهاد مشیری»
است ،پیشنهاد خرید این بازیکن را با مبلغ
 40میلیــون یورو و وجود بنــد «بازخرید»
به بیانکونری ارائه داده اســت .بر اســاس
گزارش «دیلی میــل» دو باشــگاه اکنون
در حــال مذاکره برای قیمــت این بازیکن
هســتند؛ مبلغ درخواســتی یوونتوسیها
 60میلیون یــورو اســت و اورتونیها این
رقم را با توجــه به وجود بنــد بازخرید باال
میدانند.

حمله با چاقو به اوزیل
در لندن
روز پنجشنبه اوزیل با اتومبیل مرسدس اش
در خیابان گلدرز گرین
رود لندن در حال
رانندگی بود که
موتور ســوارانی
که به چاقو مسلح
بودند ،شــروع به
تعقیب او کردند .این
ستاره آلمانی که از این شرایط دچار وحشت
شــده بود ،از اتومبیلش پیاده شــد و با پای
پیاده ،فرار کرد.
در آن نزدیکی یک رســتوران ترک بود که
کارکنان آن با شناختن اوزیل ،برای دفاع از
او وارد عمل شدند؛ ضمن اینکه کوالشیناچ
هم که همراه اوزیل بود ،با دست خالی با یکی
از مورتور سواران مســلح درگیر شد .بعد از
دقایقی ،پلیس هم خــود را به محل حادثه
رســاند و از اوزیل و کوالشیناچ در مورد این
اتفاق سوال کرد.

خرید جدید رئال مادرید
یک ماه خانهنشین شد
فرالن مندی که در این تابستان با قراردادی
 6ســاله بــه ارزش
 48میلیــون
یــورو از لیون
به رئــال مادرید
ملحــق شــد،
دچــار مصدومیت
شــد .باشــگاه رئال
مادرید اعالم کردکه این مدافع فرانســوی
به دلیــل مصدومیــت عضالنــی از ناحیه
کشــاله ران به مدت  3تا  4هفتــه به دور از
میادین خواهــد بود.انتظار مــیرود خرید
جدید کهکشــانیها بازی اول رئال مادرید
در فصل جدید اللیگای اســپانیا که مقابل
سلتاویگو خواهد بود را از دست بدهد .مارکو
آسنســیو هم در بازی مقابل آرسنال در تور
پیشفصــل آمریکا از ناحیــه رباط صلیبی
دچار پارگی شد و برای مدت نسبتا طوالنی
بــه دور از میادین خواهد بود.حــاال به نظر
میرسد رئال مادرید با توجه به مصدومیت
آسنســیو تمام تالش خود را بــرای خرید
پل پوگبا از منچســتریونایتد به کار خواهد
بست.

ده روسی
به بوکا جونیورز پیوست
باشــگاه بوکا جونیورز آرژانتیــن اعالم کرده
دانیله ده روسی پس از
پشت سر گذاشتن
تستهایپزشکی
با آنها قرارداد امضا
کرده اســت .ده
روسی  ۳۶ساله که
تمــام دوران فوتبال
خودش را در تیم آ اس رم سپری کرده بود،
پس از پایان فصل گذشته از این تیم جدا شد
و پس از بررسی پیشــنهادهایش تصمیم به
خداحافظی از دنیای فوتبال گرفت؛ اما نظرش
را تغییر داد و با رد پیشنهاد تیمهای ایتالیایی
و آمریکایی در نهایت به پیشــنهاد تیم بوکا
جونیورز پاسخ مثبت داد.

پیشنهاد سردبیر:

ویلموتس هم کیروش جدید میشود؟
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در حاشیه

نامه اعتراضی فدراسیون والیبال به صداوسیما در حمایت از سعید معروف
افشین داوری ،سرپرست فدراسیون والیبال به دفاع از سعید معروف،
کاپیتان تیم ملی به مقابله با انتقاد اخیــر پرداخت .وی درباره انتقاد
رسانه ملی از سعید معروف و پاسخی که این ملیپوش والیبال در فضای
مجازی داده بود ،اظهار داشت :تک تک بازیکنان تیم ملی آنقدر زحمت
کشیدهاند که واقعا مطرح کردن بحثهای اینچنینی خوب نیست .این
ورزشکاران ما بسیار برجسته و عالقهمند به کشور هستند و مشاهده
کردید در این ایامی که مردم واقعا نیاز به تقویت روحیه داشتند ،چقدر
در دیدار وزیر ورزش و جوانان کشور
عراق با استاندار اصفهان ،بر همکاری
دو جانبه دو کشور جهت اســتفاده از ظرفیتهای
مهندســی ورزشــی اصفهان در عراق تاکید شــد.
احمدریاض طالب که به دعوت مسعود سلطانی فر،
وزیر ورزش و جوانان کشورمان راهی ایران شده بود
روز پنجشنبه وارد اصفهان شد تا در این سفر یک روزه
ضمن بازدید از اماکن تاریخی این شهر دیداری نیز با
عباس رضایی ،استاندار اصفهان داشته باشد.
حتما از ورزشگاه نصف جهان بازدید کنید
استاندار اصفهان در این دیدار اظهار داشت :اصفهان
ظرفیتهای زیادی در ابعاد مختلف دارد؛ برای مثال
 90درصد آهن کشور را تامین میکند و بزرگترین
تولیدکننده فــوالد و یکی از صادرکننــدگان این
محصول به دیگر نقاط جهان اســت .عباس رضایی
افزود :یکی از دانشــگاههای اصفهان رتبه نخســت
دانشگاههای کشــور و  2دانشــگاه دیگر استان نیز
رتبههای دوم و ســوم کشور را دارا هســتند .وی با
بیان اینکه اصفهان  2تیم بزرگ سپاهان و ذوبآهن
را دارد که حتما وصــف آنها را شــنیدهاید ،گفت:
اگرچه نمیخواهم شما را از فرصت حضور در میدان
امام (ره) ،پلهای تاریخی و سایر اماکن دیدنی شهر
اصفهان محروم کنم؛ اما پیشــنهاد میکنم حتما از
ورزشگاه نقشجهان بازدید کنید .رضایی برای توسعه
روابط در بخش ورزش اعالم آمادگــی کرد و افزود:
استان اصفهان در بخشهای مختلف از جمله خدمات
فنی و مهندســی ،ظرفیتهای قابل توجهی دارد و
میتواند این توانمندیها را در اختیار عراق قرار دهد؛
به خصوص در مقطع فعلی که این کشــور در دوران
بازسازی قرار دارد.
به دنبال توســعه روابط در بخش ورزش و
جوانان هستیم

تالش کردند و چقدر منزلت کشــور را باال بردند .مهره و محور اصلی
تمام اینها هم سعید معروف بود .این جوان ما از همه لحاظ ارزشمند
است؛اما در رسانهها عنوان شد که تیم ملی حذف شده است .خُ ب این
مسائل به بازیکنان برمیخورد ،چون این ملیپوشان زحمت میکشند
و تالش میکنند و منطقی نیست که به این شکل جلو برویم .وی در
پاسخ به این پرسش که «آیا واکنشی رسمی به گزارش پخش شده از
صداوسیما نشان دادهاید یا نه؟» گفت :فعالصحبت خاصی نداشتهایم؛

اما حتما نامهای خواهم نوشت ،چون گفته بودند که تیم ملی حذف
شــده و این کامال غلط بود .همچنین اینگونه مســائلی که مطرح
میشود ،برداشتهای سخت و سردی را از جانب ملیپوشانی که تالش
زیادی انجام میدهند ،به دنبال خواهد داشت .چنین برداشتهایی از
کاپیتان تیم ملی که سالها زیر این پرچم تمام وجودش را گذاشته و
بیان چنین حرفهایی خوب نیست .این ملیپوشان شش هفته تالش
کردند و مستحق این نوع برخوردها نیستند.

در دیدار استاندار اصفهان با وزیر ورزش و جوانان عراق تاکید شد:

استفاده  ازظرفیتهای مهندسی ورزشی اصفهان در عراق

وزیر ورزش و جوانان عراق نیز در این نشست گفت:
پیوندهای تاریخی و فرهنگی فراوانی بین  2کشــور
ایران و عراق وجود دارد؛ این دستاورد اسالم است که
فرهنگهای ملتهای گوناگون در هم آمیخته شده
است .احمد ریاض طالب با بیان اینکه آمدن به ایران
را سفر نمیدانم ،چون گویی در کشور خودم حضور
دارم ،تصریح کرد :با اینکه این نخستین دیدار من با
مسئوالن ایرانی اســت ولی انگار چند سال است با
هم دوست هستیم و این نشان میدهد که این نیت
درست وجود دارد که روابط و مناسبات بین  2کشور

پابرجا بماند .وی اضافه کرد :اگر برای امور جوانان و
ورزش بهخوبی برنامهریزی شود ،میتواند وضعیت
خوبی برای حال و آینده هر کشــور رقــم بزند .اگر
میخواهیم روابط بین ملتها را تحکیم ببخشیم باید
روابط مربوط به جوانان و ورزش را کامل کنیم .وزیر
ورزش و جوانان عراق با بیان اینکه وزرای سابق ورزش
عراق نیز در گذشته به ایران سفر داشتهاند ،گفت :قصد
داریم در آینده با هیئتهای کاملتری این دیدارها را
برگزار کنیم .بازدید از ورزشگاه نقشجهان و تماشای
مســابقه هندبال از جمله برنامههای وزیر ورزش و

جوانان عراق در اصفهان بوده است.
برگزاری دیدار دوستانه تیمهای ملی ایران
و عراق
وزیر ورزش و جوانان عــراق درادامه دیدارهای خود
با مقامات ورزشــی ایران ،صبح دیروز نیز با رییس
فدراسیون فوتبال کشــورمان دیدار داشت .مهدی
تاج در این نشست ضمن تاکید بر همکاری دوجانبه
با ورزش و فوتبال عراق ،اعالم کرد که در آذر ماه ،تیم
ملی فوتبال ایران به بصره ســفر میکند و دیداری
دوستانه با تیم ملی عراق خواهد داشت.

راهکار منصوریان برای شبیهسازی شرایط بازی ذوب آهن  -االتحاد
علیرضا منصوریان قصد دارد پیش از ســفر تیم فوتبال ذوب آهن به امارات ،برای بازی با االتحاد عربستان،
شرایط این مسابقه را شبیه ســازی کند .تیم فوتبال ذوب آهن ایران روز  ۱۴مرداد در دیدار رفت مرحله یک
هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در کشور امارات به مصاف تیم االتحاد عربستان خواهد رفت .برگزاری بازی
در این فصل از سال و با گرما و شرجی بودن شدید امارات ،دغدغه اصلی مدیران و اعضای کادر فنی ذوب آهن
است .علیرضا منصوریان سرمربی تیم ذوب آهن برای شبیه سازی این شرایط آب و هوایی ،قصد دارد آخرین
بازی تدارکاتی تیمش را در شهر اهواز برگزار کند .قرار است ذوبیها روز هشتم مرداد در اهواز به مصاف تیم
فوالد خوزستان بروند؛سپس خود را آماده بازی با االتحاد کنند .طبق برنامه ،ذوبیها روز دوازدهم مرداد عازم
امارات میشوند.

مدیران باشگاه با توجه به بندی که در قرارداد رفیعی و مصلح وجود دارد ،مبنی بر اینکه بازیکنان اجازه مصاحبه
علیه مدیرعامل باشگاه را ندارند ،میتوانند قرارداد رفیعی و مصلح را فسخ کنند؛ البته صحبتهای اخیر مصلح علیه
مدیرعامل باشگاه نبوده و شاید شامل این بند نشود؛ اما بند دیگری مطرح شده که در تمامی قراردادها وجود دارد و
مربی اگر از لحاظ فنی از هر بازیکنی راضی نباشد ،باشگاه میتواند یکطرفه قرارداد را فسخ کند و بدون ضرر مالی،
بازیکن را کنار بگذارد .بندهایی که ابتدا بازیکنان فکر نمیکردند در قراردادشان باشد؛ اما نگاهی دقیق به بندهای
قرارداد پرسپولیسیها نشان میدهد این بندها در تمامی قراردادها وجود دارد و همین موضوع ،باعث شوکه شدن
رفیعی و مصلح شده است .در نهایت باید دید رفیعی و مصلح شــامل این بندها میشوند و باشگاه پرسپولیس
میتواند فسخ یکطرفه کند یا این دو بازیکن به پول درخواستی خود میرسند.

ویلموتس
هم کیروش جدید میشود؟
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که دو اردو را با تیم ملی پشت
سر گذاشــته از اینکه پرداختیهایش به موقع انجام نشده،
دلخور است .این را خود مهدی تاج هم در برنامههای مختلف
گفته و تاکید کرده در تحریم است و نمیتواند پول سرمربی را
بدهد .او امید دارد که نامه فیفا به وزارت خزانهداری آمریکا

کارساز بیفتد و محرومیت ایران لغو شــود و طلب  ۹میلیون
دالری فوتبالمان از فیفا وصول شــود؛ اما خود تاج میگوید:
«فیفا ما را ارگان رســمی حاکمیتی میشناسد ً ».این یعنی
شامل تحریمها میشــویم .بانک مادر طرف قرارداد با فیفا،
استاندارد چارتر آمریکاســت و آنها انتقال هر پولی به سمت
نهادی حاکمیتی در ایران را شامل تحریمها میدانند و توقیف
میکنند .در اوایل دهه  ۹۰و دور قبلــی تحریمها هم فیفا ۲
میلیون دالر ایران را که میخواست انتقال دهد ،به این بانک

حرکت زیبای کمیته ملی المپیک برای قهرمانان ملی

در شرایطی که فدراســیون جهانی فوتبال اعالم کرده اســت چیزی تحت عنوان آقای گلی فوتسال
جهان شبیه به عنوان آقای گلی فوتبال ندارد ،وحید شمسایی بارها عنوان کرده که میخواهد با به ثمر
رساندن چند گل دیگر ،آقای گل فوتسال جهان شود! فالکائوی برزیلی  ۴۰۰گل ملی زده و با این تعداد
گل از تیم ملی فوتسال برزیل خداحافظی کرده است .تصور عمومی بر این است که فالکائو با این ۴۰۰
گل ،آقای گل فوتسال جهان است؛ در حالی که فیفا اعالم کرده تعداد گلهای یک بازیکن در جامهای
جهانی را مالک قرار میدهد و فالکائو با  ۴۸گلی که در جامهای جهانی به ثمر رسانده ،آقای گل است.
شمسایی در سالهای اخیر بارها تاکید کرده که این رکورد از دست ایران رفته و میخواهد کشورمان
را صاحب این عنوان و افتخار کند! کمیته فوتسال و فدراسیون فوتبال در نهایت اعالم کردهاند بازی با
قطر را برای بازگرداندن شمسایی به تیم ملی برنامه ریزی کردهاند؛ اما حتی در خبر فدراسیون اشارهای
به عنوان آقای گلی نشده است.
سایت فدراسیون فوتبال روز چهارشنبه در خبری دعوت دوباره شمسایی به تیم ملی را اینطور اعالم
کرد« :کمیته فوتسال از قطعی شدن برگزاری بازی دوستانه ایران و قطر با حضور ستاره سابق فوتسال
ایران و جهان خبر داد .با پیگیریهای صورت گرفته از سوی رییس کمیته فوتسال جهت برگزاری دو
بازی دوستانه تیم ملی فوتسال ایران با حضور وحید شمسایی ،در نهایت حضور تیم ملی فوتسال قطر
در ایران قطعی شد .بر این اساس دو بازی دوستانه ایران و قطر در روزهای  ۱۲و  ۱۳شهریورماه برگزار
خواهد شد».به نظر میرسد برای فدراسیون فوتبال هم که از ســوی جریان سازی های خاص برای
عنوان آقای گلی تحت فشار است ،مشخص شده که چنین عنوانی وجود خارجی ندارد و بحث دعوت
از شمسایی صرفا برای خداحافظی او از بازیهای ملی فوتسال است!

zayanderoud8108@gmail.com

ســپرد و آن پول تا سالها بلوکه
بود.
این فشــار درحالی که وزارت
ورزش هــم به فدراســیون
پول نمیدهــد ،در صورت
تداوم میتواند از ویلموتس
هم یک کــی روش جدید
بسازد.

عکس روز

خداحافظی شمسایی از تیم ملی
با دعوت از کشوری که لیگ ندارد!

L

قرار بود فرناندو کان ِسین ،هافبک برزیلی اوستنده
بلژیک ،چهارشــنبه هفته جاری بــرای انجام
مذاکرات نهایی با مســئوالن استقالل به ایران
بیاید؛ اما این اتفــاق نیفتاد .ســایت «فوتبال
کرانت» بلژیک نیز در گزارشــی به این مسئله
اشاره کرده و خبر از حضور کانسین در ایران برای
انجام تستهای پزشکی داده بود .ماجرا از این
قرار است که اختالفنظر بین مدیران استقالل
باعث عدم حضور بازیکن مذکور شــده اســت؛
چراکه مذاکرات ابتدایی با هافبک بلژیکی صورت
گرفته بود؛ اما در ادامه مدیران استقالل مذاکرات
را ادامه ندادند و به همین خاطر کانســین قید
حضور در این تیم را زد .اختــاف بین مدیران
استقالل به مسائل اخیر این باشگاه ارتباط دارد،
جایی که جذب عارف غالمی هم باعث استعفای
علی خطیر ،معاون ورزشی باشگاه شد.

فرهاد مجیدی از اسپانیا
دستیار و اردوی تدارکاتی
سوغات میآورد؟

بند مهمی که رفیعی و مصلح را شوکه کرد

E-MAI

چرا «کانسین» استقاللی نشد؟

بعد از اینکه پالکهایی برای هنرمندان و مشاهیر ایران طراحی شد و روی دیوار خانه آنها قرار
داده شد ،حاال کمیته ملی المپیک هم این کار را برای قهرمانان المپیکی ایران انجام داده و
پالکهایی را برای قهرمانان المپیکی طراحی کرده است.
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فرهاد مجیدی راهی اســپانیا شده تا برای خود
دستیار انتخاب کند و شاید بتواند برنامه اردویی
آماده سازی جور کند؛ در حالی که تاکنون فقط
محمد حبیبی و فرشــاد ماجدی در کادرفنی
فرهاد مجیدی حضور دارند ،قرار است از اردوی
بعدی ،یک مربی اسپانیایی هم به تیم اضافه شود
و به همین دلیل سرمربی تیم امید روزگذشته
به اســپانیا رفت تا با روبرتو دیدار و مذاکر کند.
همچنین یک مربی بدنســاز نیز بــه نام بهزاد
نوشــادی که ســابقه همکاری با مجید جاللی
(سایپا) ،یحیی گل محمدی (نفت تهران و ذوب
آهن) ،علــی کریمی (نفت تهران و ســپیدرود
رشت) را دارد ،به صورت آزمایشی در تیم امید
حضور دارد تــا تصمیم نهایی دربــاره او اتخاذ
شود.

منهای فوتبال

هیئت همگانی اصفهان ،برترین
هیئت همگانی در کشور است
رییس هیئــت همگانــی اصفهان بــا توجه به
اهمیت ورزش همگانــی و ماموریت آن ،عنوان
کرد :وظیفه ورزش همگانی این است که ورزش
را از نظر اقتصادی برای عمــوم مردم به صورت
خیلی خوب و علمی ایجاد کند؛ در راستای این
ماموریت ،کمیتهای جهت اســتعدادیابی وجود
دارد و استعدادها را مشخص و به بخشها و مراکز
مهم معرفی میکند تا نخبه پروری انجام شــود.
محســن آذرافروز افزود :اکثر ادارات هماهنگ
هستند و با ادارات دیگر هم که ناهماهنگ هستند،
تعامالتی انجامشــده؛ ورزش همگانی در تمام
هیئتها و فدراسیونها یک عضوی از آن خانواده
است ،در ورزش کشتی جمله ورزش کشتی برای
همگان شنیده میشود و در فوتبال و والیبال هم
همینگونه است و ورزش همگانی با روند خوبی
در حال توسعه اســت .آذر افروز ادامه داد :سال
گذشته هیئت برتر کل کشور شدیم و امیدواریم
در آینده هــم خبرهای خوبی را اطالعرســانی
کنیم.

 8اصفهانی در اردوی والیبال
ماندنی شدند
پس از بازگشــت از اردو و تورنمنــت تیم ملی
والیبال بانوان در کرواســی که با قهرمانی بانوان
ایران همراه بود ،کادرفنی تیم ملی اســامی 19
بازیکن دعوت شــده به اردوی تیــم ملی برای
برگزاری یازدهمین مرحلــه از اردوی تیم ایران
را اعالم کرد .این اردو از تاریــخ  5مردادماه آغاز
و تا  15همین ماه ادامه خواهد داشــت .اسامی
عبارتند از:مائده برهانی ،فرزانــه مرادیان ،هاله
متقیان ،فاطمــه عنایت ،شــبنم علیخانی ،ندا
چمالنیان ،منا دریس محمودی ،شکوفه صفری از
اصفهان ،مهسا کدخدا از خراسان جنوبی ،حانیه
محتشمی پور از آذربایجان شرقی ،فاطمه امینی،
زهرا بخشی ،تهمینه درگذنی از تهران ،پوران زارع،
الهام فالح از فارس ،فاطمه حسنی از کرمان ،مونا
آشفته ،مهسا صابری از گلستان ،نگین شیرتری
از گیالن.
مســابقات قهرمانــی آســیا از  27مــرداد
در کــره جنوبی آغــاز میشــود و تیــم ملی
ایران بــا کرهجنوبــی و هنگکنــگ همگروه
است.
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چهره ها

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در همایش هم اندیشی و تقدیر از شهرداران و دهیاران استان اصفهان مطرح کرد:

کار شهرداریها پارو زدن نیست ،سکانداری است

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی
شهرداری خبرداد:

پیشرفت  ۹۰درصدی مرمت و
بازسازی حمام شاهزادهها
مدیرعامل سازمان نوســازی و بهسازی شهرداری
اصفهان اظهار کرد :بیش از ســه هزار ســال پیش
ایرانیان در شهرهای خود حمام عمومی داشتهاند
و احتمال میرود نخســتین حمام تاریخ در ایران
ساخته شده باشد .محمد فیض با بیان اینکه حمام
شاهزادهها که در دوره طالیی تاریخ اصفهان؛ یعنی
دوران صفوی ساخته شده ،نمونهای از این بناهاست،
افزود :بنیانگذار این اثر معماری یکی از شاهزادگان
صفوی به نام «شــهربانو بیگم» دختر شاه سلطان
حسین صفوی اســت که در تاریخ یکم آبان سال
 ۱۳۵۴با شماره ثبت  ۱۱۱۵بهعنوان یک اثر ملی به
ثبت رسید .وی تصریح کرد :حمام شاهزادهها از سال
 ۵۳متروکه شده بود و کاربردی نداشت؛ به همین
دلیل بسیاری از بخشهای بنای آن آسیب دیده بود.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده سازمان نوسازی
و بهسازی شــهرداری اصفهان برای مرمت حمام
شاهزادهها ،اظهارکرد :از جمله اقداماتی که سازمان
نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان در سالهای
اخیر جهت مرمت و احیای این بنای با ارزش انجام
داده ،میتوان به سبکســازی بــام ،آواربرداری،
قیدبندی ،پالستر ،ایزوالسیون و آجر فرش به شیوه
سنتی اشاره کرد .وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۹۰
درصد از عملیات مرمت و بازسازی حمام شاهزادهها
انجام شده است ،ابراز امیدواری کرد که با اتمام این
پروژه یکی دیگر از عناصر شاخص معماری ایرانی در
مسیر بازار بزرگ اصفهان ،پذیرای گردشگران داخلی
و خارجی باشد.

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی
شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای  ۶۴ویژه برنامه در
«محلههای عمودی» شهر
معاون اجتماعی و مشــارکتهای مردمی سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان
از برگزاری ویژه برنامه «محلــه عمودی» در طول
تابستان امسال برای دومین سال پیاپی خبر داد و
گفت :این برنامهها تا قبل از ایام محرم ادامه خواهد
داشت و از  ۶۴برنامه در نظر گرفته شده تاکنون ۲۵
برنامه اجرا شده است .مرتضی رشیدی اظهار کرد:
محلههای عمودی در واقع کلونی جمعیتی هستند
که در دسترس قرار دارند و ما میتوانیم آموزههای
فرهنگ شهروندی را در ارتباط مستقیم با مخاطبان
خود توسعه دهیم؛ در حالی که با اجرای برنامههای
فرهنگی در محل مجتمعهای مسکونی ،باالی صد
واحد از ایجاد ترافیک و دیگر هزینهها برای ساکنان
پرشــمار این مجموعهها جلوگیری شده و عالوه بر
صرفهجویی در زمان میتوان بازخوردی با کیفیت
دریافت کــرد .وی تصریح کــرد :از طرفی با توجه
به اینکه آپارتماننشــینی در حال افزایش است،
میتوان با شهروندانی که در این ساختمانها زندگی
میکنند از این طریق ارتباط داشت و بعضی قوانین و
مقررات و مسائلی را که مربوط به این شیوه از زندگی
است آموزش دهیم .وی در مورد جزئیات این برنامه،
اظهار کرد :امسال دومین سالی است که این برنامه را
اجرا میکنیم که بر اساس آن ،هشت واحد مسکونی
در مناطق مختلف شهر انتخاب شدهاند و در مدت
هشت هفته  ۶۴برنامه در مدت دو ماه برای ساکنان
آنها اجرا میشود که این شــامل آموزههای اخالق
شهروندی ،آتشنشانی ،بازیافت ،اورژانس ،فرهنگ
رسانهای با همکاری پلیس فتا ،فضای سبز و گیاهان
آپارتمانی و مواردی از این قبیل است.
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مرور بیشتر و پروژههای کم هزینه زود بازده به سرعت
تامین اعتبار خواهند شد.
اجازه دهید مدیران بــا آرامش کار خود را
حل کنند
شهردار اصفهان هم در این مراسم اظهار کرد :اگرچه
شرایط اقتصادی کشور قابل درک و انجام پروژههای
دولتی ،اقدامی دشــوار اســت؛ اما شــهرداریها و
دهیاریها توانستهاند رضایت مردم را تا حدی ممکن
ســازند.قدرت ا ...نوروزی ادامه داد :تمام دستگاهها
موظف هســتند از دهیاریها و شهرداریها حمایت
کنند؛ چراکه رضایت مردم با خدمات رسانی تحقق
میپذیرد و انتظار این است تا دولت و مجلس فضایی
را ایجاد کنند تا شــهرداریها و دهیاریها راحتتر
خدمات رسانی کنند .شــهردار اصفهان تصریح کرد:
ماموریت شهرداریها اگر بخواهد درست انجام شود
باید حدود اختیارات مشخص شــود و اکنون شاهد
هستیم برخی مشکالت با تعقل و خالقیت حل شده
اســت .نوروزی با خطاب قرار دادن شــهردار سابق
اصفهان ،تاکید کرد :شما خود می دانید اصفهان دارای
مشکالت متعددی بود که با حمایت و با خالقیت حل
شد و نه تنها پروژههای قبلی فعال شد؛ بلکه پروژههای
جدیدی کلید خورد و امید است به پروژههای جدید
اوراق مشــارکت تخصیص یابد تا مشکالت سریعتر
حل شود.وی با بیان اینکه اصفهان از برنامه بودجهای
یک درصد جلوتر است ،گفت :اصفهان نیاز به حمایت
بیشــتری دارد و وضعیت اقتصادی کشور به گونهای
است که اگر حمایت نباشد ،کار کردن بسیار سخت
است .شهردار اصفهان اظهار کرد :انتظار دستگاههای
خدمات رســان از دولــت و مجلس این اســت که
سنگاندازی نکنند و سنگها را بردارند و قانونهایی
را که موجب اخالل در کارها میشود ،حذف کنند.
نوروزی خاطرنشان کرد :قوانین روز به روز اختیارات
را کم میکند و بایــد گفت اجازه دهیــد مدیران با
آرامش ،کار خود را حل کنند و فقط با خدمت است که
میتوانیم رضایت را حاصل کنیم و امید دارم اینگونه
جلســات ،پیام مهمی به دنبال داشته باشد تا شاهد
بهبود مسائل شهری و استانی باشیم.

حدیث زاهدی
همایش هم اندیشی و تقدیر از شهرداران و دهیاران
استان اصفهان عصر پنجشنبه با حضور معاون عمران
و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و استاندار
اصفهان برگزار شد.
امروز روز مدیریتهای جدید است و باید
مدیریتهای کهنه را کنار بگذاریم
استاندار اصفهان در این همایش اظهار کرد :استکبار،
شرکت به شرکت به دنبال تحریم کشور و ملت ایران
اســت و امروز شــنوای صدای پای جنگ نیستیم؛
بلکه شــاهد جنگ اقتصادی سختی هستیم.عباس
رضایی ادامه داد :خواهشــم این است در گفتار خود
شــرایط خاص زمانی را در نظر بگیریــد ،اگر تالش
شبانه روزی دارید ،حقوق و جایگاه خود را با رسمیها
مقایسه نکنید و برای اینکه با نشاط شوید ،خود را با
کسانی که از پایه حقوقی کمتری برخوردار هستند،
مقایسه کنید .اســتاندار اصفهان تصریح کرد :امروز
روز مدیریتهای جدید اســت و باید مدیریتهای
کهنه را کنار بگذاریــم؛ همچنین فکر نمیکنم یک
شهرداری موفق ،شهرداری باشد که تراکم بیشتری
بگیرد .وی افزود :مدیری موفق است که فکر و تدبیر
نو داشته باشد و ما نیازمند تحول اداری و به خصوص
کاهش بروکراســی هســتیم .نباید از شفاف سازی
بترسیم .ما مدیون مردم هســتیم و نباید بر سر آنها
منت بگذاریم .رضایی با بیان اینکه شــهر و روســتا
یک موجود زنده اســت ،گفت :انتظار دارم در سال
جاری که شاهد انتخابات مجلس هستیم ،شهرداران
گرایش و سلیقههای سیاسی خود را کنار بگذارند و
حق الناس را رعایت کنند ،همچنین اگر کسی نخواهد
به سیاستهای دولت تدبیر و امید عمل کند ،دست
او را به گرمی میفشــاریم؛ اما جایگاه این شخص در
دستگاه اجرایی مناسب نیست .وی خاطرنشان کرد:
باید رفاه و تعامل را بین مردم حاکم کنیم تا بسیاری از
مشکالت رفع شود ،همچنین شهرداری موفق است
که کمیسیون ماده  ۱۰۰آن تعطیل باشد.
دست دهیاری و شهردار یهای باید روی

زانوی خودشان باشد
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت
کشور نیز در این مراسم اظهار کرد :یکی از مشکالت
اساسی کشور ،نظام شهری بیمار است ،نظام شهری
پیش از سال  ۱۳۰۰نظامی کهکشانی بود؛ اما بعد از
اصالحات عرضی ،نظام اصلــی دچار به هم ریختگی
شد.مهدی جمالینژاد ادامه داد :مشکالت امروز کشور
مربوط به دولت و دولتهای قبل نیســت؛ بلکه باید
گفت مشکل از سالهای دور است و برای حل شدن
نیاز به یک اراده جمعی دارد ،در همین رابطه خیلی
از روستاها و شــهرهای زیبا ،خالی از سکنه شده و تا
حدودی از بین رفته است.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت
کشور تصریح کرد :وزارت کشور مبنای سیاست خود
را بر توســعه خدمات به روستاها و شهرهای کوچک
گذاشته و پیشرفت شهرهای بزرگ در گروی میسر
شدن این امر است.
جمالی نــژاد تاکید کرد :اگر بخواهیــم دهیاریها و
شهرداریهای توانمند داشــته باشیم نباید آنها را به
نهادهای دولتی متصل بدانیم؛ چراکه دست دهیاری و
شهرداریهای باید روی زانوی خودشان باشد.
وی با اشاره به اینکه برخی از روستاها و حتی شهرها

خالی از سکنه شدهاند ،گفت :حس تعلقی که روستاها
ایجاد میکنند ،سرمایه اجتماعی را افزایش میدهد و
به تبع آن امنیت اجتماعی گسترش مییابد و زمانی
که امنیت اجتماعی گسترش پیدا کرد ،امنیت ملی
تقویت میشود.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت
کشــور با بیان اینکه یک روســتا باید روستا بماند،
اظهار کرد :نباید جنس روســتاها را تغییر داد و کار
شهرداریها پارو زدن نیست ،بلکه سکانداری است.
وی نفت را علت اصلی ُکند بودن روند پیشرفت کشور
دانست و تصریح کرد :باید در روســتاها و شهرها به
اشتغالی پایدار دست پیدا کنیم تا از وابستگی به نفت
دور بمانیم.
جمالی نژاد با اشاره به اقدامات انجام شده در سازمان
شــهرداریها و دهیاریها ،گفت :در بحث تقویت و
تعادل بخشــی به دهیاریها ،افزایش  20درصدی را
شاهد بودهایم و باید گفت از بدو تاسیس دهیاریها 20
هزار میلیارد تومان به کل دهیاریهای کشور کمک
شده که بیش از  ۸۲درصد آن مربوط به ماههای اخیر
است.معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی
وزارت کشور خاطرنشــان کرد :امسال در پستهای
میدانی مشکلی نخواهیم داشت و پرداختیها نیز به

مدیر خانه نوجوان شهر اصفهان خبر داد:

استعدادپروری و ایده پردازی نوجوانان در طرح «به وقت نوجوانی»
با اجرای طرح «به وقت نوجوانی» و ایجاد پاتوقی
برای نوجوانان در مناطق پانزده گانه شهر اصفهان
به دنبال استعدادپروری و ایده پردازی نوجوانان
هستیم.
اسما نکویی در حاشیه ششمین برنامه ایده کاپ با
عنوان «نوجوان پویا شهر خالق» اظهار کرد :روزی
که پیشنهاد ایده کاپ ششم با محوریت نوجوانان
ارائه شد ،هم نگران و هم خوشحال بودیم ،نگرانی
ما از این بابت بود که شــاید هنوز بسیاری مسائل
ازجمله عناوینی مانند شهر خالق و شهر دوستدار
کودک ،شهر دوستدار سالمند و خیلی عناوینی که
درخصوص اصفهان به مرور پایه گذاری میشود
برای نوجوانان جانیفتاده باشــد؛ همچنین نگران
بودیم که شاید نوجوانان هنوز در مسائل مدیریت
شهری اطالعات کافی نداشته باشــند تا بتوانند
در حیطهای ایــده و خالقیت ارائــه کنند؛ ضمن
اینکه نوجوانان چه پسران و چه دختران به دلیل
بلوغ ،حساسیت سنی خودشان را دارند و ازطرفی
موضوع درس و امتحانات آنها برای انتخاب زمان
مناســب به منظور برگزاری ایده کاپ نیز ازجمله

دغدغههای ما بود .به ترتیب تنها فرصت را تابستان
دیدیم که شــاید یک موضوع جذاب میتوانست
بچهها را به سمت ایده پردازی و خالقیت بکشاند
که برنامه ایده کاپ انتظار ما را تا حدودی برآورده
کرد .مدیر خانه نوجوان شــهر اصفهان ادامه داد:

تراوشات و بارش فکری خود را بازتر کنند و در این
کارگاهها بچهها را به این ســمت ،سوق دادیم که
برای اینکه بتوانید شهر خالق و پویایی برای آینده
داشته باشید ،خودتان باید این آینده را رقم بزنید
نه مدیریت شــهری و باید روحیه مطالبه گری و

وجه تمایز ایده کاپ ششــم با برنامه قبلی در این
بود که کارگاههای خالقیــت و ایده پردازی برای
بچهها برگزار شــد که به آنها کمک کرد تا بتوانند

بحث مشــارکت اجتماعی خود را تقویت کنید.
نکویی با اشاره به اینکه بیش از  30ایده در برنامه
ایده کاپ شرکت داشت که درنهایت  14ایده برای

ارائه نهایی در ششــمین برنامه ایده کاپ انتخاب
شد ،تصریح کرد :مشارکت پذیری دختران در این
طرح ،بیشتر از پسران بود و درواقع باالی  90درصد
از شرکت کنندگان را دختران تشکیل دادند .وی
نقطه قوت برنامه ایده کاپ را به روز بودن دانست
و افزود :نوجوانان کــه در این برنامه حضور دارند،
اهل مطالعه و کنکاش و پژوهش هستند و حداقل
به وسیله همان گوشیهایی که در دست دارند و
با جســت وجوهای اینترنتی خود خیلی بیشتر از
ما به روز بوده و از بیرون به مســائل شــهری نگاه
میکنند که این موضوع میتوانــد از نقاط قوت
ایده کاپ باشد.
وی خاطرنشان کرد :ما در خانه نوجوان به عنوان
یکی از مراکز فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی
ورزشی شــهرداری اصفهان این نوجوانان را رها
نکردهایم و با اجرای طرح «بــه وقت نوجوانی» و
ایجاد پاتوقی برای نوجوانان در مناطق پانزدهگانه
شــهر اصفهان به دنبال اســتعدادپروری و ایده
پردازی نوجوانان هســتیم که از ابتدای تابستان
سال جاری شروع شده و نتایج مثبتی داشته است.

اخبار

اجرای  ۶۰پروژه عمرانی در
منطقه ۱۳
مدیر منطقه  ۱۳شــهرداری اصفهان گفت :در
سالجاری نزدیک به  ۶۰پروژه در این منطقه
اجرا خواهد شد .محمد شــرفا اظهار کرد :در
ســال جاری بودجه منطقه  ۱۳یکصد میلیارد
تومان در نظر گرفته شــده که نسبت به سال
گذشــته  ۱۸درصد افزایش یافته اســت .وی
افــزود ۶۳ :درصد بودجه ســالجاری منطقه
 ۱۳به بخــش عمرانی اختصــاص یافته که از
این مقدار ۴۰ ،درصد بــرای اجرای پروژههای
عمرانی در قالب  ۶۰پروژه بــزرگ و کوچک،
 ۴۰درصد بودجه تملک و دارایی و  ۲۰درصد
ســاماندهی و نگهداری فضای ســبز در نظر
گرفته شده اســت .مدیر منطقه  ۱۳شهرداری
اصفهان با اشــاره به پروژههــای عمرانی این
منطقه در ســال جاری ،خاطرنشان کرد :یکی
از این پروژهها ،احداث تقاطع خیابان جانبازان
به بزرگراه شهید اقاربپرست است که تاکنون
 ۹۵درصد پیشــرفت داشته اســت .وی ادامه
داد :تقاطع خیابان جانبازان به بزرگراه شهید
اقاربپرســت با یک میلیــارد و  ۲۰۰میلیون
تومان اعتبار در حال احداث اســت که پس از
اجرا ،ترافیک این نقطه از شهر را روان میکند.
شــرفا از تصویب طرح کندروی پــل زندان به
بزرگراه شهید اقاربپرست در ماه گذشته خبر
داد و گفت :امیدواریــم اجرای این پروژه باعث
کاهش ترافیک عبوری از ســمت فالورجان به
سمت اصفهان شود.

برپایی نمایشگاهی برای تعامل
هنرمندان اصفهان و پایتخت
برپایی نمایشــگاهی برای تعامــل هنرمندان
اصفهان و پایتخت با هدف ایجاد تعامل بیشتر
بین هنرمندان تهران و اصفهان دیروز در گالری
اکنون افتتاح شــد .نمایشــگاهگردان «455
کیلومتر» اظهارکرد :هر هفته نمایشــگاههای

زیادی در گالریهای تهــران و اصفهان برگزار
میشــود ،ولی تاکنون ارتباط دو سویهای بین
هنرمندان این دو استان به دلیل دوری مسافت
صورت نگرفته و به عقیده بنده ،این تعامل برای
توسعه هنر این دو شهر الزم و ضروری است.
امین فخــارزاده ادامــه داد :ایــده برگزاری
نمایشــگاه گروهی نقاشــی « 455کیلومتر»
در یکی از گالریهای شهر اصفهان با توجه به
همین امر به ذهنم رسید.
وی با اشــاره به نام ایــن نمایشــگاه ،گفت:
دلیــل اینکه نــام ایــن نمایشــگاه را «455
کیلومتر»انتخاب کــردم ،این بود که کلیه آثار
به نمایش درآمده در این نمایشــگاه ،آثاری از
هنرمندان تهران است و این آثار 455 ،کیلومتر
مسافت را از تهران تا اصفهان برای در معرض
دید قرار گرفتن ،طی کردهاند.
فخارزاده تصریح کرد :در این نمایشگاه ،نزدیک
به  40اثر از هنرمندانی چون علیرضا آدمبکان،
مهناز پسیخانی ،ســاوالن جماعتی ،جمشید
حقیقت شــناس ،پگاه رجامنــد ،ندا صمدی،
کیوان عسگری ،هادی فدوی ،مانی منوچهری،
مهتا معینی و زهرا نوری زنوز ،در تکنیکهای
مختلفی همچون رنگ و روغن ،آکریلیک و  ...در
قالبهای طبیعت بیجان ،پرتره و ...به نمایش
درمیآید.

آگهی مزایده فروش پالک مسکونی -نوبت دوم
به استناد بند یک مصوبات جلســه شــماره  49مورخ  1397/10/05و بند  3مصوبات جلسه شماره  57مورخ

 1398/01/19شورای محترم اسالمی شهر حسن آباد ،شهرداری حسن آباد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد

 20پالک مسکونی متعلق به شهرداری واقع در شهرک مسکونی فجر حسن آباد -زمین های واقع در مجموعه
مسکن مهر ،از طریق مزایده عمومی و باالترین قیمت پیشــنهادی اقدام نماید .لذا از متقاضیان واجد شرایط

آگهی تجدید مناقصه آسفالت
شهرداری رزوه در نظــر دارد به اســتناد مصوبه شــماره  398/110/151مورخ

 1398/04/01شورای محترم اسالمی شهر رزوه نســبت به اجرای پروژه آسفالت
معابر شهر از طریق تجدید مناقصه عمومی اقدام نماید .لذا از کلیه متقاضیان واجد

شرایط دعوت بعمل می آید جهت اطالع از شرایط و اخذ اسناد مناقصه به واحد مالی
شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن  03157703002تماس حاصل فرمایند.

 -1اعتبار مصوب 6/000/000/000 :ریال

 -2دادن ســپرده ای که از  5درصد اعتبار مصوب کمتر نباشــد .بعنوان ســپرده

شــرکت در مناقصه به صورت واریز نقدی یا ارائه ضمانت نامه بانکی جمعا به مبلغ

حسین علیمحمدی – شهردار رزوه
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شرکت در مزایده مذکور دعوت می شــود حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ  1398/05/20جهت

 300/000/000ریال (سی میلیون ریال)

 -3برنده اول ،دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد با شهرداری نباشند
سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

 -4سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

کسب اطالعات بیشتر و اخذ مدارک و شرایط شرکت در مزایده به واحد حراست این شهرداری مراجعه نمایند.
ضمنا کلیه هزینه های برگزاری مزایده از جمله هزینه چاپ آگهی برعهده برندگان مزایده می باشد.

 -5مدت قبول پیشنهادات از تاریخ نشر آگهی تجدید مناقصه به مدت  7روز می باشد.

 -6شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

 -7تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت  8صبح روز شنبه مورخ  1398/5/12در محل
دفتر شهردار می باشد.
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م الف535357:

امام رضا علیه السالم:
دوست داشتن اولياى خداوند متعال ،واجب
است و همين طور نفرت داشتن از دشمنان خدا
و بيزارى جستن از آنان و از پيشوايانشان.

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

رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه33 :

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

آدرس :ابتدای جاده حبیبآباد -روبهروی شهرک امام حسین (ع)
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نابودی اولین یخچال طبیعی دنیا در ایسلند

سالن هنری شناور روی آب

نابودی اولین یخچال طبیعی مفقود شده ایسلندی ،توسط محققین دانشگاه
رایس واقع در هوســتون روی یک پالک به ثبت خواهد رسید .بنای یادبود
یخچال اکجوکول در ایسلند ،در روز  ۱۸آگوست طی یک مراسم عمومی نصب
خواهد شد .سایمن هو ( )Cymene Howeانسان شناس دانشگاه رایس
اذعان کرده است « :این اولین بزرگداشت مفقودی یخچال طبیعی در جهان
است که بر اثر تغییرات آب و هوایی ایجاد شده ،با مرور واقعه اکجوکول ما امید
داریم توجهها را به نابودی کامل یخچالهای زمین معطوف کنیم ».این توده
یخ ،بزرگترین ذخایر آب شیرین روی کره زمین را دارد.

در سال  2018شهر ایوو در استان چجیانگ کشور چین میزبان یک رقابت
بین المللی برای ارائه طرح برتر در راســتای احداث سالن تئاتر بزرگ این
شــهر بود .این تصمیم بخشی از طرح جامع مســئوالن استان مذکور در
راستای ایجاد یک شاهراه هنری در شهر باسابقه ایوو محسوب میشود .در
نهایت طرح برتر توسط معماران گروه شاخص ام ای دی ارائه و مورد پذیرش
قرار گرفت .ام ای دی ،رودخانه دونگ یانگ در ایوو را به عنوان محل اجرای
پروژه سالن بزرگ در نظر گرفته است! تا این سالن حالت شناور روی آب و
منظرهای از کوهستان را داشته باشد.

کشف بقایای یک جنگجوی  ۲هزار ساله
باستانشناسان در تازهترین جســتوجوهای خود ،بقایای یک جنگجوی
 ۲هزارساله را در روسیه کشف کردند .شواهد حاضر نشان میدهد حدود
 ۲هزار ســال پیش جراحیهایی بــرای نجات جان ایــن جنگجو صورت
گرفته است .همراه با اسکلت این جنگجو ،اشــیای زینتی کشف شده که
باستانشناسان احتمال میدهند ،وی به زندگی پس از مرگ اعتقاد داشته
است .دیمیر سولفیف ،باستانشناس ارشد این جستوجو میگوید :سوراخ
بزرگ ایجاد شده در جمجمه به خوبی جراحی این جنگجو را نشان میدهد.

عکس روز
دوخط کتاب

به ماهیهــای قرمز
غبطه میخورم
گاهی وقتها به ماهیهای
قرمز غبطه میخورم ،ظاهرا
دامنــه حافظهشــان فقط در
حد چند ثانیه است .محال است
بتوانند هیچ یک از فکرهایشان
را دنبال کنند .همه چیز را بعد
از چند ثانیه دوباره برای اولین
بار تجربه میکنند .ماهیها

هیچ خاطرهای بیشــتر از چند
ثانیه ندارنــد و همــان را هم
فراموش میکننــد و مادامی
که از این نقصشان بیخبرند،
حتمــا زندگــی برایشــان یک
داســتان بلنــد خــوب و خوش
است .یک جشن همیشگی...

«اَبَر ابله»
ارلند لو

اینستاگردی

مرتفعترین آبشار
چشمهای جهان
در ایران
آبشــار مارگــون در
مجاورت شهرســتان
ســپیدان و مــرز بین
اســتان فــارس و
کهگیلویه و بویر احمد
قرار گرفتــه و با عرض
 100متــر و بــا ارتفاع
 70متــر عریضترین
و مرتفعترین آبشــار
چشــمهای در جهان به
شمار میرود.

وبگردی

روز هدر رفته از نظر «هانیه غالمی»

هانیه غالمی با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشت :روزی که بدون فکر سازنده و مطالعه
تموم شه  ...روز هدر رفته شما محسوب میشــه .پ.ن :مهم نیست اگر برنامه کلی نداشته
باشیم ،مهم اینه که برای خودمون و دیگران مفید باشیم.

حس خوب «گلزار» درباره بعضی آدمها
محمدرضا گلزار در اینستاپســتش نوشــت:
آدمهای محدودی هســتند که میتوان حس
خوب دوست داشتن را با آنها تجربه کرد ،حس
خوب دل بســتن ،آرامش و تعلــق ...این هنر
آدمهاســت که میتوان دوستشــان داشت.
میتوان به آنها اعتماد کرد .این هنر آدمهاست
که میتوانند به روح دوستانشان رسوخ کنند،
در قلبشــان جا خوش کنند ،در خاطرشــان
نقطه روشــن باشــند ،این هنر آدمهاست که
در زندگیات میآیند ،این هنر آدمهاســت که در زندگیات میمانند ،این هنر
آدمهاســت که در زندگیات حس خوب ســر زندگیاند و در این گیر و دار که
دوست داشتنی بودن هنر میخواهد ،دوست خوبتون رو تگ کنید.

مازیار فالحی ،خواننده همیشه با احساس
مازیار فالحی با انتشار این
عکس نوشــت :وقتی که
دلم می گیره از تو پنجره
نگام کن ،با نگاهت پشت
شیشــه از ته دلت دعام
کن ،دستتو بذار رو قلبم
بذر قلبم جون بگیره ،یه
نفس بده به ابرا که شاید
بارون بگیره...

افراد ثروتمندی که فقط با نویسندگی پولدار شدند!
نویسندگی معموال جزو مشاغل پردرآمد به شمار نمیآید و نویســندگان اغلب ،افراد ثروتمندی نیستند .آمار نشان میدهد تنها  ۲۰درصد
نویســندگان میتوانند از طریق فروش آثارشــان زندگی کنند و فقط  ۱۰درصد از این  ۲۰درصد ،زندگی باالتر از سطح متوسط دارند .تعداد
نویسندگان خوشبختی که درآمد باالیی دارند هم ،انگشت شمار است .در این مطلب شما را با تعدادی از این جمعیت انگشت شمار آشنا میکنیم.
جی .کی .رولینگ« :جی .کی رولینگ» رماننویس و فیلمنامهنویس انگلیسی ،عمده شهرتش را برای نوشتن مجموعه داستانهای «هری
پاتر» کسب کردهاست .مجموعه کتابهای هری پاتر از پرفروشترین کتابهای تاریخ بشر به شمار می رود .در سال  ۲۰۰۷رولینگ به انتخاب
مجله «تایم» ،پس از «والدیمیر پوتین» به عنوان دومین شخص تاثیرگذار سال انتخاب شد .در سال  ۲۰۱۴جایزه ادبیات داستانی زنان ،اقدام به
انتخاب  ۲۰نویسنده زنی کرد که بیشترین تاثیر را بر خوانندگان خود گذاشتهاند؛ در این فهرست ،رولینگ پس از «هارپر لی»« ،مارگارت اتوود»
و «شارلوت برونته» در جایگاه چهارم قرار گرفت .ارزش داراییهای رولینگ در سال  ۲۰۱۹یک میلیارد دالر اعالم شده است.
جیمز پترسون« :جیمز پترسون» یک نویسنده اهل ایاالت متحده است .او بیشتر به دلیل نوشتن رمانهای تخیلیاش درباره شخصیتی به
نام «الکس کراس» به شهرت رسید .نشریه اقتصادی فوربز ،پترسون را پردرآمدترین نویسنده سال  ۲۰۱۶معرفی کرد .دارایی پترسون در سال
 ۵۶۰ ،۲۰۱۹میلیون دالر تخمین زده شده است.
استیون کینگ« :استیون ادوین کینگ» معروف به استیون کینگ ،یکی از محبوبترین نویسندگان جهان و خالق بیش از  ۲۰۰اثر ادبی در
گونههای وحشت و خیالپردازی است .رمانهای این نویسنده به گرمی از سوی خوانندگان استقبال شد و دیری نپایید که به سینما نیز راه یافت.
دارایی کینگ در سال  ۴۰۰ ،۲۰۱۹میلیون دالر برآورد شده است.
نورا رابرتز« :نورا رابرتز» در زمره نویسندگان موفق چند سال اخیر است .آثار او از کتابهای پرفروش به شمار میرود و سومین نویسندهای است
که توانسته بیش از یک میلیون کتاب الکترونیک را به فروش برساند .رابرتز یکی از بهترین نویسندگان رمانهای عاشقانه محسوب میشود
و تاکنون بیش از  ۲۰۰عنوان کتاب را به چاپ رسانده اســت .او اواخر دهه  ۱۹۷۰میالدی ،نویســندگی را آغاز کرد و در سال ۱۹۸۵
پرفروشترین نویسنده سال شناخته شد .ارزش داراییهای رابرتز در سال  ۳۹۰ ،۲۰۱۹میلیون دالر اعالم شده است.

خبر

کتاب
چگونه کتاب نخوانیم

«متری شیش و نیم» در افقهای ونیز

«چگونه کتاب نخوانیم» ،کتاب طنزی اســت درباره فرهنگ
کتاب و کتابخوانی که بر خالف عنوانش با معرفی آثار برجسته
ادبیات کالسیک و بعضی آثار روز دنیای انگلیسیزبان ،خواننده
را به کتابخوانی دعوت میکند .نویسنده میگوید که اگر این
کتاب را بخوانید ،دیگر تا آخــر عمر نیاز ندارید حتی یک کتاب
دیگر بخوانید .اما بعد از خواندن «چگونه کتاب نخوانیم» بعید
است بتوانید بر حس کنجکاویتان در مورد آثاری که او در این
کتاب معرفی کرده است غلبه کنید و به سراغ این آثار نروید! این
پاراگراف در واقع توضیحی است که ناشر کتاب ،پشت جلد آن
نوشته تا در واقع معرفی کوتاهی باشد بر اثری که مخاطب ممکن
است تهیه کند .هرچند که خیلی نباید به این توضیحات اعتماد
کرد ،ولی خب راهی اســت برای اینکه در یک نگاه بتوانیم پی
ببریم قرار است با چه اثری روبهرو باشیم .کتاب «چگونه کتاب
نخوانیم» که «نشر هنوز» آن را منتشــر کرده در روزگاری که
کتابخوانی امر دشواری است و با گران شدن کاغذ و به دنبال
آن گرانی کتابها ،بر دشواری آن اضافه شده ،قرار است مخاطب
را به خواندن دعوت کند و با توضیحی که پشت جلد آن نوشته
شده این حس تقویت میشــود که با خواندن این اثر میتوانیم
ترغیب شویم آثار ادبیات کالسیک را بخوانیم.

فهرست فیلمهای بخش رقابتی جشنواره ونیز  ۲۰۱۹با حضور
آثاری از «رومن پوالنسکی» و «استیون سودربرگ» و همچنین
انتخاب فیلم «متری شــیش و نیم» ساخته سعید روستایی در
بخش افقها اعالم شد.
«آلبرتو باربارا» ،دبیر جشنواره فیلم ونیز در یک نشست خبری
در شهر رم ،فهرست فیلمهای حاضر در بخشهای مختلف این
رویداد ســینمایی را اعالم کرد .جشــنواره فیلم ونیز به عنوان
قدیمیترین جشنواره سینمایی طی چند سال اخیر نقش بسیار
مهمی در فصل جوایز سینمایی داشته و از میان پنج فیلم برنده
اسکار بهترین فیلم ،سه فیلم در جشــنواره ونیز اولین نمایش
جهانی خود را تجربه کردند .سال گذشــته نیز فیلم «روما» به
کارگردانی «آلفونسو کوارون» که موفق به کسب جوایز متعددی
شد ،ابتدا در جشنواره ونیز رونمایی و شیر طالی بهترین فیلم
این جشــنواره را کســب کرد .از میان  ۲۱فیلم بخش رقابتی
ونیز ،تنها دو فیلم از کارگردانان زن شــامل ساخته کارگردان
عربستانی «حیفا المنصور» و فیلم جدید «شنون مورفی» برای
حضور در این بخش انتخاب شــدهاند« .متری شیش و نیم» به
کارگردانی سعید روستایی تنها نماینده سینمای ایران در ونیز
 ۲۰۱۹است.

یادداشت
چگونه در تربیت فرزندان خود موفق باشیم؟
علیرضامجیدی
پدر و مادر بودن کار سادهای نیســت .برای اینکه پدر و مادر
خوبی باشیم باید ســخت تالش کنیم .ولی چه ویژگیهایی
باعث میشود که در تربیت فرزندان خود موفق باشیم؟ برای
اینکه پدر و مادر خوبی باشــیم ،لزوما نباید انسانهای کامل
و بینقصی باشیم .هیچکس کامل نیســت؛ هیچ کودکی هم
کامل و بینقص نیست ،ولی باید برای برطرف کردن اشکاالت
و رفتارهای نادرست کودک خود تالش کنیم .در ادامه ،نکات
مهم جهت یادگیری مهارتهای فرزندپــروری موثر را بیان
میکنیم که به شــما کمک میکنند پدر و مادر خوبی باشید.
البته بســیاری از این نکات را نمیتوان بهســرعت یاد گرفت
و احتماال هیچ کــس نمیتواند تمام آنها را همیشــه و در هر
شرایطی رعایت کند ،ولی حتی اگر بتوانیم فقط بخشی از آنها
را انجام بدهیم ،یعنی در مسیر درستی گام برداشتهایم.
 -1الگوی خوبی برای فرزندتان باشید
اگر انجام کاری را به فرزندتان توصیه میکنید ،ابتدا خودتان
آن کار را انجام بدهید .بهجای اینکــه صرفا به کودک بگویید
که از او انتظار داریــد چه کاری را انجام بدهــد ،خودتان آن
کار را انجام بدهید و در عمل به او نشــان بدهید .شــما ابتدا
باید استانداردهای باالیی را برای خودتان تعیین کنید .چون
شما الگوی فرزندتان هســتید و در درجه اول باید خودتان به
اســتانداردها و چیزهایی که میگویید ،پایبند باشید .انسان
موجود ویژهای اســت که میتواند با تقلید کردن ،بیاموزد .ما
بهطور ذاتی کارهای دیگران را تقلیــد میکنیم تا بتوانیم آن
کارها را درک کرده و در زندگی خود وارد کنیم .کودکان نیز
همیشــه کارهایی را که والدینشــان انجام میدهند بهدقت
تماشا میکنند .پس همیشه کسی باشــید که دوست دارید
فرزندتان آنگونه باشد .به فرزندتان احترام بگذارید ،رفتارها و
نگرش مثبت را به او نشان بدهید ،احساسات او را درک کنید تا
او نیز رفتار شما را تقلید کند و مانند شما باشد.
 -2فرزندتان را دوســت داشته باشــید و با کارها و
رفتارتان این عشق را به او نشان بدهید
در دوست داشتن و عشق به فرزندان ،زیادهروی معنایی ندارد
و دوست داشتن فرزندان موجب لوس شدن آنها نمیشود .تنها
چیزهایی که بهنام عشق به او میدهید (مانند ولخرجی زیاد،
نرمی و مالیمت بیاندازه ،انتظارات پایین و حمایت بیشازحد)
میتواند موجب لوس شدن کودکان شود .وقتی بهجای عشق
واقعی این چیزها را به فرزندتان میدهید ،او را لوس میکنید.
بهسادگی میتوانید به فرزندتان نشان بدهید که او را دوست
دارید؛ فقط کافی است در آغوشش بگیرید ،با او وقت بگذرانید
و به مشکالت و حرفهایش گوش بدهید.
انجام دادن چنین رفتارهای پر از عشــق شما موجب ترشح
هورمونهای احساس خوب ،مانند اکسی توسین( ( �oxyto
 ،)cinاپیوئیدهــا ( )opioidsو پروالکتیــن ()prolactin
میشود .این موادشــیمیایی عصبی ()neurochemicals
سبب رســیدن به آرامش عمیق و نیز ایجاد گرمای عاطفی و
رضایت میشــوند .این احساســات ،انعطافپذیری و توانایی
تحمل مشکالت در فرزندمان را باال میبرند و البته ،به برقراری
ارتباط صمیمیتری میان ما و فرزندمان ختم می شوند.
 -3پدر و مادری مهربان و درعینحال قاطع باشید
هر نوزاد با حدود  ۱۰۰میلیارد ســلول مغــزی (نورون) که
ارتباطات نســبتا اندکی بــا یکدیگر دارند ،متولد میشــود.
این ارتباطات میان سلولهای مغزی هســتند که افکار ما را
میســازند ،محرکی برای کارهای ما میشوند ،شخصیت ما
را شکل میدهند و اساسا مشــخص میکنند که ما چه کسی
هستیم .تجربیاتی که در طول زندگی بهدست میآوریم ،این
ارتباطات را میســازند و تقویت میکنند .اگــر به فرزندتان
تجربههــای مثبتی بدهیــد ،آنها نیــز میتواننــد در آینده
تجربههای مثبتی داشته باشند و این تجربههای مثبت را برای
دیگران نیز ایجاد کنند .ولی اگر به فرزندتان تجربههایی منفی
بدهید ،آنها را از رشد و تکاملی که برای پیشرفت و موفقیت در
آینده الزم دارند ،محروم کردهاید.
برای ایجاد تجربههای مثبــت برای فرزندتــان میتوانید با
او آواز بخوانید ،در مســابقات ورزشــی و رویدادهای مختلف
شــرکت کنید ،با هم به پارک بروید ،بخندیــد و بازی کنید،
وقتی بهانهگیری و بدخلقی میکند ،کنارش باشید و با کمک
یکدیگر مشــکلی را حل کنید .این تجربههای مثبت عالوه بر
اینکه اتصاالت خوبی میان سلولهای مغزی کودکتان ایجاد
میکنند ،خاطراتی از شما در ذهن فرزندتان شکل میدهند
که تا پایان عمر همراه او خواهد بود .البته وقتی مســئله نظم
و انضباط در میان باشد ،مثبت بودن کار سادهای نیست .ولی
میتوان «انضباط مثبت» را تمرین کرد و از اقدامات تنبیهی
نیز پرهیز کرد .پدر و مادر خوب بودن به این معنی اســت که
باید به فرزندتان بیاموزید چه چیزی ازنظر اخالقی درســت
اســت و چه چیزی غلط .تعیین محدودیتها و مرزها و تغییر
ندادن آنها کلیــد نظموانضباط خوب اســت .وقتی از کودک
خود میخواهید که این قوانین را رعایــت کند ،باید قاطعانه
رفتار کردن و مهربانی را چاشنی کارتان کنید .به عامل اصلی
رفتارهای کودکتان توجه کنید و از رفتار نادرست او بهعنوان
فرصتی برای آموزش کودکان برای آینده اســتفاده کنید ،نه
تنبیه و مجازاتی برای کارهای گذشته.

