توزیع نخستین مرحله قبوض عوارض نوسازی و کسب و پیشه آغاز شد؛

وقتی توسعه شهر در گرو مشارکت شهروندان است

شهرداری اصفهان در راستای مشارکت هرچه بیشتر شهروندان با مدیریت شهری

جهت ایجاد شهری توسعه یافته ،توزیع نخستین مرحله قبوض عوارض نوسازی و

کسب و پیشه در سال جاری را آغاز کرد .امروزه همکاری و مشارکت شهروندان با مسئوالن شهری
در راستای اداره شهر یکی از فاکتورهای اساسی کالن شــهرها در کشورهای توسعه یافته است

که ضرورت وجود این همکاری با توجه به افزایش هزینههای شهرنشــینی اجتناب ناپذیر است.

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

پرداخت عوارض نوسازی و عوارض کسب و پیشه یکی از . . .
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دیدار مدیرکل هواشناسی اصفهان
با رییس مجمع نمایندگان استان

مدیرکل هواشناســی اســتان در دیدار با حجت االســام
والمســلمین موســوی الرگانی ،نماینده مردم شهرســتان
فالورجان در مجلس و رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان
اظهارداشت :خودکارسازی ایســتگاه های هواشناسی یکی
از سیاست های سازمان هواشناســی کشور در جهت ارتقای
جمع آوری و استاندارد سازی داده ها و کیفیت بخشی به تولید
محصوالت متنوع برای کاربران مختلف است .خورشیدی با
اعالم اینکه سه پارامتر دقت ،صحت و سرعت در اخذ،ثبت و
ارسال داده های هواشناسی بسیار حائز اهمیت است ،گفت:
جمع آوری اطالعات هواشناســی قبال توسط عامل انسانی و
ادوات سنتی صورت می گرفت که این امر خالی از خطا نبود و
قطعا خودکار سازی و به کارگیری تجهیزات مدرن و روز دنیا
ی ها
کمک قابل توجهی به صــدور پیشبینی ها و پیش آگاه 
میکند و ارتقای ســطح خدمات رسانی مطلوب به مسئوالن
و مردم را در بر خواهد داشت .وی با بیان اینکه برخورداری از
تجهیزات روز دنیا مستلزم صرف هزینه های زیاد و تخصیص
اعتبارات مازاد اســت ،گفــت  :به کارگیــری جامعه آماری
هواشناسی ،پایه و اساس موفقیت بسیاری از طرح های بنیادی
در جهت تحقق توسعه پایدار است که متاسفانه در سنوات قبل
مورد بی مهری قرار گرفته و ما اگر خواهان افزایش بهرهوری
هستیم می طلبد مســئوالن با افزایش اعتبارات به حل این
مسئله کمک کنند.حجت االسالم و المسلمین موسوی الرگانی
هم ضمن ابراز خرسندی و تجلیل از حضور هواشناسی استان و
کارکنان خدوم آن در بحث اطالع رسانی به موقع و پیشگیری
از مخاطرات بحران های جوی در سطح استان و حضور فعال
در بخش های مختلف از جمله کشــاورزی و سالمت پرواز و
هوانوردی اظهار کرد  :خوشبختانه امروز سازمان هواشناسی
همگام با پیشــرفت تکنولوژی در دنیــا  ،در امر صدور پیش
بینیها ارتقا یافته و ضریب صحت پیش بینی ها افزایش پیدا
کرده و در این میان نقش هواشناسی بر کسی پوشیده نیست.

صفحه 7
Society.Cultural Newspaper / No.2762/August05. 2019

احتمال انفصال از خدمت رییس دانشگاه اصفهان و کاشان به دلیل سرپیچی از استخدام بورسیه ها؛

قدرت نمایی بورسیه ها

مسئول نمایندگی ولیفقیه
در سپاه اصفهان:

هر چه با قرآن رفاقت کنیم
زندگی ما با برکتتر است
5

7

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اصفهان
خبر داد:

ارائه الستیک و روکش رایگان
برای تاکسیهای اصفهان

عرضه  20درصدی سهام دولت در پاالیشگاه نفت اصفهان ،خریدار ندارد؛

پاالیشگاه اصفهان ،روی دست دولت ماند

7

مرحله یک هشتم رقابتهای
لیگ قهرمانان آسیا؛

کار سخت یاران منصوریان
مقابل غول عربستانی

3

6

2

عکس روز

درگیری خبرنگار صداوسیما
با سرباز اسراییلی

پیشنهاد سردبیر:

خلیج فارس  ،زاغه مهمات است
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رشد دیدگاههای افراطی به دلیل مواضع ترامپ هر روز قربانیان تازهای میگیرد ؛

علیرضا کریمیان

کافه سیاست

جزییات جلسه هیئت عالی
حل اختالف قوا
رییس کمیســیون تدوین آییــن نامه داخلی
مجلس شورای اسالمی ،جزییات جلسه هیئت
عالی حل اختالف قوا بــرای حل اختالف میان
دولــت و مجلس را بیان کــرد .غالمرضا کاتب
گفت :به استناد مواد  ۲۳۸ ،۲۳۷ ،۲۳۶آییننامه
داخلی مجلس شورای اسالمی ،رییسجمهور
و وزرا ملکف شــدهاند یک ســال پس از آنکه
برنامههای خود را در زمــان رای اعتماد اعالم
میکنند ،گزارش دهند .وی ادامه داد :مجلس
شورای اســامی هم موظف است این گزارش
عملکردی که وزرا و رییسجمهور دادهاند را به
کمیسیونهای تخصصی مربوطه ارجاع دهند،
این کمیســیونها هم باید ظرف مدت یک ماه
بررسیهای الزم را انجام و نتایج را بدون نوبت
در دستور کار پارلمان قرار دهند .کاتب با اشاره
به اینکه رییسجمهور اعالم کرد بخشی از این
مصوبات مغایر با قانون اساسی است ،گفت :ما
در هیئت عالی حل اختالف قــوا اعالم کردیم
تشخیص و تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای
نگهبان است و هنگامی که این شورا تشخیص
داد خالف قانون نیســت ،مجلــس میتواند از
وزرا و رییسجمهور دعوت کند تا به ســواالت
نمایندگان پاسخ دهند.

سپاه پاسداران یک کشتی
خارجی را توقیف کرد
روابط عمومی منطقه دوم نیروی دریایی سپاه
اعالم کرد :طی عملیات رصد و کنترل ترددهای
شناوری در خلیج فارس به منظور کشف و مقابله
با قاچاق ســازمان یافته گشــتهای شناوری
منطقه دوم نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس،
با اشراف اطالعاتی عملیاتی و اطمینان از قاچاق
سوخت توسط یکی از کشــتیهای خارجی،
در اقدامــی غافلگیرکننده این کشــتی را که
حامل  ۷۰۰هزار لیتر ســوخت قاچاق بود پس
از هماهنگی و حکم مراجــع قضایی در اطراف
جزیره فارســی توقیف کردند .شــناور حامل
سوخت قاچاق توقیف شــده به بوشهر انتقال
پیدا کرده و ســوخت قاچاق این شــناور نیز با
هماهنگی مســئوالن قضایی به شــرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی استان بوشهر تحویل
داده شد.

در حالی که ترامپ همواره متهم به رواج نژادپرستی
بوده ،تیر اندازی های مرگبار چند روز اخیر در این
کشور بار دیگر تیر انتقادات به سوی رییس جمهور
را روانه کرده است .درپی تیراندازی یک فرد مسلح
در شهر «الپاسو» واقع در ایالت تگزاس (آمریکا)
که 20نفر جان خود را از دست دادند ،فرصتی پیش
آمد تا دموکراتهای آمریکایی ،ترامپ را به خاطر
رویه نژاد پرستانه اش به باد انتقاد بگیرند .چندین
نماینده دموکرات به صورت مستقیم رییس جمهور
را زمینه ساز شدت یافتن حمالتی با محتوای نژاد
پرستانه در آمریکا دانستهاند.
چند ماهی است که ترامپ با نمایندگان سیاه پوست
و مســلمان کنگره آمریکا که در میــان آنها زنان
زیادی هم به چشم میخورد وارد یک حمله لفظی
و توییتری شده است .لیست اتهامات نژاد پرستانه
ترامپ کم نیســت .او در دوره ریاســت جمهوری
خود مواضع نژادپرســتانهای را علیه مکزیکیها و
مسلمانان اتخاذ کرده است.
وی همچنین متهم است که در جلسهای با حضور
 ۶نفر از سناتورهای آمریکایی در کاخ سفید به مردم
کشــورهای آفریقایی ،هائیتی و السالوادور توهین
کرده اســت .اظهارات ترامپ در خصــوص اتباع
آفریقایی با واکنش بســیاری از مقامات کشورهای
این قاره و نهادهای حقوق بشــری مواجه شــد و
ترامــپ را وادار کرد در دفاع از خــود بگوید« :من
نژادپرست نیستم» .هر چند او بارها در توییتر تالش
کرده است که خود را از اتهامات نژاد پرستانه تبرئه
کند؛ اما موج افراط گرایی در دوران ریاست او بر کاخ
سفید نشان میدهد که به زودی آمریکا با چالشی
که ترامپ برای این کشور ســاخته است ،دست به
گریبان خواهد بود .این رویه در مورد انتخابات آتی
ریاست جمهوری هم میتواند سرنوشت انتخابات
را تغییر دهد.
نتایج نظرســنجی دانشــگاه کوئین پاک نشــان
میدهد ۵۱ ،درصــد از رایدهندگان آمریکایی در
پاســخ به اینکه آیا دونالد ترامپ ،رییسجمهوری
آمریکا را نژادپرســت میدانند «بله» گفتند و در
مقابل  ۴۵درصد پاسخ منفی داشتند.
طبق این نظرســنجی در میان سیاهپوســتان ۸۰
درصد گفتهاند ترامپ نژادپرســت است .تنها ۱۱

اســترالیا ،موضوع چین ،کره شمالی و ایران
در دســتورکار دیدار مایک پمپئو ،وزیر امور
خارجه آمریــکا و ماریس پایــن ،وزیر امور
خارجــه اســترالیا در ســیدنی خواهد بود.
ماتیاس کورمان ،وزیر کابینه استرالیا ،تاکید
کرد که «هیــچ تصمیمی» دربــاره این که
آیا اســترالیا به ائتالف آمریکایی حفاظت از
کشتیرانی در خلیج فارس خواهد پیوست یا
نه ،گرفته نشده است.

اختالف میان
جمهوریخواهان آمریکا
بر سر مذاکره با ایران
یک سناتور سرشــناس آمریکایی با ابراز خشم
خود از خبر دعوت از «ظریف» برای حضور در
کاخ ســفید گفت که این کار ،موضع آمریکا در
برابر ایران را تضعیف میکند .لیندسی گراهام
در صفحــه توئیتر خود به خبر دعــوت از وزیر
امورخارجه کشورمان برای حضور در کاخ سفید
در جریان ســفر اخیر او به نیویــورک واکنش
نشان داد .این امر نشــان دهنده اختالف میان
جمهوریخواهان درخصوص تالشهای دولت
آمریکا برای برقرای ارتباط با ایران است .سناتور
لیندسی گراهام به انتقاد از این دعوت پرداخته و
در توئیتر خود نوشت :اگر این خبر صحت داشته
باشد؛ اینکه از وزیر خارجه ایران دعوت شده تا
در اتاق بیضی دیداری داشته باشد -مهم نیست
که چقدر معنی دارد -به میزان زیادی موجب
تضعیف موضع قدرت ما در برابر ایران میشود.

هشدار شیوع نژاد پرستی در آمریکا

بین الملل

افشای فعالیت موساد
در دل سودان

درصد از سیاهپوستان آمریکایی ترامپ را نژادپرست
ندانستند .بیش از نیمی از التینتبارها ( ۵۵درصد)
گفتند ،رییسجمهوری آمریکا نژادپرست است و ۴۶
درصد از پاسخدهندگان سفیدپوست هم نژادپرستی
ترامپ را تایید کردنــد .نظرات میان حامیان حزب
دموکــرات و جمهوریخواه هم متفــاوت بود۸۶ .
درصد از دموکراتها ترامپ را نژادپرســت توصیف
کردند و تنها هشــت درصــد از جمهوریخواهان
چنین نظری داشتند .بیش از نیمی از رایدهندگان
مســتقل ( ۵۶درصد) هــم ترامپ را نژادپرســت
دانستند.
خطر نژاد پرستی در حالی هر روز در آمریکا جدیتر
میشــود که بدانیم عامل تیرانــدازی اخیر در این
کشــور که طی آن نزدیک به  20کشــته و  26نفر
مجروح شــدند ،از طرفداران تفکر ترامپ مبنی بر
جدایی نژادی و دیوار مکزیک بوده است.
مظنون تیراندازی مرگبار در یک مرکز خرید در شهر
ال پاسو در ایالت تگزاس که روز شنبه اتفاق افتاد ،به
عنوان مرد سفیدپوستی شناخته شده که فعالیتش

یکی از اعضای تحقیق و تفحــص از مجلس گفت :طبق پیگیریهایی که بــرای ادامه روند تحقیق و تفحص
داشتهایم ،به این نتیجه رسیدیم که آقای الریجانی ،رییس مجلس مخالف ادامه روند قانونی تفحص از پارلمان
بوده و آن را متوقف کرده است .حسن کامران ادامه داد :طرح تحقیق و تفحص از مجلس را بیش از یک سال
است که کمیســیون برنامه و بودجه ارائه کردهایم؛ اما طبق آخرین پیگیریها مطلع شدیم که آن را متوقف
کردهاند .وی با بیان اینکه تکلیف تحقیق و تفحص از مجلس باید هرچه سریع تر مشخص شود ،اظهار داشت:
تقاضای تحقیق و تفحص از مجلس به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شده است که یا باید رد و یا تایید شود،
اما فعال بدون هیچ پاسخی ،آن را متوققف کردهاند .نماینده مردم اصفهان در مجلس اضافه کرد :ما در تحقیق
و تفحص از مجلس نمیخواهیم ،مچگیری کنیم؛ اما دیوارکشیهایی که در اطراف مجلس انجام شده ،خارج
از مناقصه است و باید در تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار گیرد.

 ۵۱درصد از رایدهندگان
آمریکایی در پاسخ به اینکه آیا دونالد
ترامپ ،رییسجمهوری آمریکا را
نژادپرست میدانند «بله» گفتند
در رسانههای اجتماعی حاکی از حمایت و همدلی
با برنامه ملیگرایی ســفید پوســتان ترامپ است.
کروسیوس اعالمیهای را که شاید چند ساعت پیش
از این تیراندازی نوشــته ،از خود برجای گذاشــته
است.
ایــن اعالمیه شــامل لفاظیهای ضــد مهاجرتی
بود و نویســنده آن توضیح داده که چرا با اختالط
نژادی مخالف اســت و از ایــده بازگرداندن آنها
(مهاجران) به کشورهایشــان و نسلکشی حمایت
کرده است.
روند رو به رشد تفکرات ضد مسلمانان ،سیاهپوستان
و غیرآمریکاییها در داخل ایاالت متحده به حدی

شتاب گرفته است که کارشناسان معتقدند انتخابات
آینده تحت تاثیر تفکرات نژادی خواهد بود .ترامپ با
نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ،حمالت
و انتقاداتش علیه نامزدهای سیاه پوست و نمایندگان
اقلیتها را بیشتر کرده است.
او با حمله به چهــار نماینده دموکرات به آنها گفت
به کشــور خودتان برگردیــد ،به جایی کــه از آن
آمدید« .ایلیا کومینگز» نماینده سیاه پوست و «آل
شاربتون» فعال حقوقی از جمله کسانی بود که در
معرض این تهدید ترامپ قرار گرفتند.
در مقابل این موضع گیــری نامزدهای دموکرات،
در تالش برای جذب آرای ســیاه پوستان هستند.
دموکراتها امیدوارند با اســتفاده از ایجاد فضای
سیاه پوســتان و غیر آمریکاییها در دولت آمریکا
بتوانند آرای ســیاهان را در انتخابات آتی به دست
بیاورند.
کسانی که در دور قبل به دلیل مشارکت پایین آنها
در انتخابات عمال زمینه شکست نامزد دموکراتها
در انتخابات را فراهم کردند.

چرا وزارت اطالعات به داماد حدادعادل مجوز
دریافت سِ مت یا پست را نداد؟
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت :نمیشود افرادی در ایران دارای پستهای ستارهدار باشند
و از سوی دیگر فرزندان و همسرانشان و افراد درجه یکشان بخواهند در خارج تحصیل کنند .حسن نوروزی
تصریح کرد :مشاغل دارای طبقهبندی هستند ،مثال مشاغل محرمانه ،خیلی محرمانه ،سری و بهکلی سری؛
در قوانین تاییدی وزارت اطالعات کسانی که بخواهند رییسجمهور ،وزیر ،سرلشکر ،سردار بشوند یا به عنوان
مقامهای عالی تصمیمگیر قرار بگیرند ،باید خودشان و بستگانشان ارتباطی با خارج نداشته باشند .وی تاکید
کرد :بر همین اساس وزارت اطالعات به داماد آقای حدادعادل به دلیل اینکه در ژاپن و به نحوی در آمریکا تحصیل
کرده بود و فرزندش هم در خارج از کشور متولد شده و سیتیزن بودند تاییدیه برای اینکه پستی دریافت کنند،
نداد .وی در پاسخ به این سوال که تحقیق و تفحصها و تاییدیه وزارت اطالعات مربوط به چه زمانی بوده است؟
گفت :تحقیق و تفحصها مربوط به سه سال قبل است.

چهره ها

هیچ اتفاقی دررژیم حقوقی
دریای خزر رخ نداده است
ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران ،بحثها و گمانــه زنیها درباره تعیین رژیم
حقوقی دریای خزر را «نادرســت» توصیف کرد و
گفت :تحول تازهای در زمینه رژیم حقوقی دریای
خزر صورت نگرفته و بحثها از ســطح همکاری
کشــورها و مذاکرات فراتر نرفته اســت« .ســید
عباس موسوی» ادامه داد :حضور دکتر ظریف در
صحن مجلس شورای اسالمی برای پاسخ به سوال
سال گذشته نمایندگان مجلس بوده و هیچ بحث
حقوقی در این زمینه نهایی نشده است .مذاکرات
تا این زمان محدود به کلیات همکاری کشورهای
ســاحلی خزر بوده و هیچ مبحثی دربــاره رژیم
حقوقی و تقسیم حدود بســتر و زیربستر توافق و
نهایی نشده است .ســخنگوی وزارت امور خارجه
گفت :هر پنج کشــور تالش کردهانــد به راهحل
برسند که مستلزم کار فنی و حقوقی بسیار دقیق
و طاقت فرساســت که در حال پیگیری اســت و
ســخنانی که در این زمینه مطرح میشود ،فاقد
مبنای موجه است.
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گفت و گوهــای اصالح
طلبان در عمارت فاطمی

توبه شیوخ از جنگ صنعا

نماینده اصفهان مدعی شد؛

سخنگوی وزارت امور خارجه:

پیگیری منافع شــخصی
با پوشش سیاسی

عبور از عبور انتخابات

الریجانی ،مخالف ادامه روند قانونی تفحص از پارلمان است

رایزنی هیئتهای دیپلماتیک
آمریکا و استرالیا در مورد ایران

پیشخوان

عضو کمیسیون امنیت ملی:

علی ربیعی
سخنگوی دولت:

ایران از آمریکا
شکایت کند

اسیر مسائل انتخاباتی
آمریکاییها نخواهیم شد
سخنگوی دولت در مورد حاشیهها و خبرها
پیرامون مذاکره با آمریــکا گفت :ما قائل به
مذاکره برای عکس یادگاری نیستیم ،این نوع
مذاکره برای دیده شــدن قابل قبول نیست
و ما اســیر مســائل انتخاباتی و چشم و هم
چشمیهای آمریکاییها نخواهیم شد .علی
ربیعی ادامه داد :برای ما خانه پوشالی فرقی
نمیکند ،چــه دموکراتها چــه جمهوری
خواهان و هر کسی که در آن خانه است برای
ما فرقی نمیکند ،برخی اتفاقات را از سوی
کشورهای بزرگ میبینیم که بیشتر شبیه
داســتانهای بچه گانه است .وی با اشاره به
اینکه ایران بــزرگ در انزوای آمریکا گرفتار
نخواهد شــد ،تصریح کرد :روســیه و چین
تبعیت از تحریمهای آمریکا را نپذیرفتند؛ ما
از کشورهایی که در مقابل تحریمها مقاومت
کردند ،تشکر میکنیم.

zayanderoud8108@gmail.com

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اســامی با تاکید بر اینکه تحریم
ظریف ،نقض منشــور ســازمان ملل متحد است
گفت که ایران باید از طریق دبیر کل سازمان ملل
به صورت رســمی از آمریکا به دلیل تحریم ظریف
شکایت کند .حشــمتا ...فالحتپیشه افزود :این
موضوع را میتوان از دو بعد منشــور ملل متحد و
معاهده مقر بررســی کرد که از هر دو نظر آمریکا
کار خالف قانون انجام داده است .وی با بیان اینکه
تحریم ظریف معاهده مقر را هم نقض کرده است،
توضیح داد :طبق این معاهده میزبانی نیویورک برای
هیئتهای دیپلماتیک به رسمیت شناخته شده و
آنها اجازه ندارند تصمیم ملــی درباره هیئتهای
نمایندگی سایر کشورها اتخاذ کنند.
وی تاکید کرد که باید ایران در قالب معاهده مقر از
دولت آمریکا شکایت کرده و درخواست حکم کند؛
شکایت باید به دبیرکل ســازمان ملل داده شود تا
از طریــق نهادهای حقوقــی و بینالمللی موضوع
پیگیری شود.
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امیرپوردستان
رییس مرکز مطالعات و تحقیقات
راهبردی ارتش:

خلیج فارس
زاغه مهمات است
رییس مرکز مطالعــات و تحقیقات راهبردی
ارتش گفت :قدرت و تــوان نظامی نیروهای
مسلح ما به گونهای است که استکبار جهانی
جــرأت نمیکنــد از گزینه نظامــی علیه ما
اســتفاده کند .احمدرضا پوردســتان اظهار
داشت :شاید در نگاه اول ،وقایعی که در منطقه
خلیج فارس در حال روی دادن است ،نشان از
احتمال یک درگیری نظامی داشته باشد؛ اما
وقتی که عمق وقایع را میبینیم ،این احتمال
بسیار کمرنگ میشــود .وی ادامه داد :توان
نظامی نیروهای مسلح ایران به گونهای است
که اســتکبار جهانی به خودش این جرات را
نخواهد داد که بخواهد از گزینه نظامی علیه ما
استفاده کند .امیر پوردستان در ادامه تصریح
کرد :خلیج فارس مثل یک زاغه مهمات است
که با انفجــار یک ترقه میتوانــد یک فاجعه
عظیم در آن رخ دهد.
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شبکه  ۱۳رژیم صهیونیستی مستندی را پخش
کرد که نشان میدهد ،ســازمان جاسوسی این
رژیم (موساد) برای انتقال یهودیان اتیوپی ،در دل
کشور سودان عملیاتهایی را به مدت چهار سال
اجرایی کرد .شبکه  ۱۳این رژیم برنامه مستندی
را پخش کرد که نشان میدهد ،موساد ،سازمان
اطالعات و نیــروی دریایی رژیم صهیونیســتی
برای گماشــتن مزدوران موساد در دل سودان با
یکدیگر همکاری کردنــد ،چرا که این رژیم هیچ
مزدوری در این کشور عربی اسالمی نداشت و این
اقدام یکی از اهداف اصلی خود موساد بود .در این
مستند عکسهای قدیمی از زمان انتقال یهودیان
اتیوپی به اراضی اشــغالی از طریق ســودان نیز
پخش شده است .شبکه مذکور اسرائیلی در ادامه
گفتوگو با «افراییم هالوی» ،رییس سابق موساد
را منتشر میکند که میگوید :گماشتن مزدورانی
در سودان ضروری بود و ما از طریق دریا در این
کشور نفوذ کردیم.

فرمانده عراقی متهم به
جاسوسی برای سیا ،تبرئه شد
وزیر دفاع عراق ،تبرئه فرمانده عملیات االنبار را
از اتهام جاسوسی برای سازمان اطالعات آمریکا
(سیا) تایید کرد .نجاح الشمری ،وزیر دفاع عراق
در کنفرانــس مطبوعاتی در شــهر کربال درباره
اتهام محمود الفالحی ،فرمانــده عملیات االنبار
به جاسوسی برای سازمان اطالعات آمریکا (سیا)
اظهار کرد ،وزارت دفاع پس از انتشــار این خبر
کمیتهای را برای بررسی آن تشکیل داد و نتایج
تحقیقات بر این مســئله تاکیــد دارند که هیچ
فرمانده نظامی خائنی در ارتش عراق وجود ندارد.

نزدیک به  ۳هزار زن
در مصر زندانی شدهاند
یک نهاد حقوق بشــری مصری گزارش داد که از
زمان کودتا علیه محمد مرســی ،رییس جمهور
سابق و فقید این کشــور تا نیمه اول سال جاری
میالدی نزدیک به  ۳هزار زن در زندانهای مصر
زندانی و مــورد اهانت قرار گرفتهانــد .به گزارش
شــبکه الجزیره ،یک نهاد حقوقی جدید در مصر
موســوم به «ما ثبت میکنیم» اســنادی درباره
شکنجه و آزار زنان در زندانهای مصر از کودتا علیه
محمد مرسی ،رییس جمهور سابق این کشور در ۳
جوالی  ۲۰۱۳تا  ۳۱ژوئن  ۲۰۱۹ارائه کرده است.
براساس گزارش این نهاد حقوق بشری ۲ ،هزار و
 ۷۶۲زن در مصر در این مدت بازداشــت شدهاند
که  ۱۲۵نفر از آنها هنوز در زندان هستند و ۳۹۶
نفر ناپدید اجباری بودند که البته  ۱۵نفر همچنان
ناپدید هستند .ناپدیدشــدگی اجباری به معنای
این است که اشخاص دستگیر و به مکان نامعلومی
منتقل میشــوند و حکومت اطالعاتی نیز از آنها
در اختیار خانوادههایشــان و یا افکار عمومی قرار
نمیدهد .این وضعیت میتواند ماهها و تا سالها
نیز ادامه پیدا کند.

پلیس آلمان بیش از  ۲۰۰بار
مورد حمله قرار گرفته است
روزنامــه دی ولت با انتشــار گزارشــی درباره
نیروهای پلیس در آلمان نوشت :پلیس آلمان در
سال گذشته  ۲۸۴بار مورد حمله قرار گرفته است.
بر اساس اعالم یکی از ســخنگویان اداره پلیس
آلمان در این حمالت حــدود  ۷۱نیروی پلیس
مجروح و زخمی شدهاند .وی در عین حال با اشاره
به صدماتی که به تجهیزات نیروهای پلیس وارد
شده ،افزود :پلیس آلمان در نظر دارد تمهیداتی را
برای افزایش امنیت کارکنان خود در پیش بگیرد.
این برنامهها قرار است در کابینه آلمان نیز مورد
بحث و بررسی قرار گیرد.
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نماینده مردم مبارکه در مجلس:

نماینده مردم مبارکه در مجلس شــورای اسالمی
گفت :در صنایعی همچون هستهای و نانو پیشرفت
داشتهایم ،ولی چطور نتوانستهایم در زمینه تولید
چادر خودکفا شــویم تا شــاهد افزایش چشمگیر
قیمت نباشــیم .زهرا سعیدی با اشــاره به افزایش
 400درصدی قیمت چادر اظهار کرد :چادر ،پوشش
بسیاری از زنان ایرانی اســت و  85میلیون متر نیاز
ســاالنه ایران تخمین زده شده اســت .وی با بیان
چگونگی عدم اختصــاص ارز  4200تومانی برای
واردات چادر و پیگیری این موضوع از وزیر ارشــاد
اضافه کرد :وزیر ارشاد در پاسخ به پیگیریهای ما
اذعان دارد «چون رییس جمهور دســتور دادهاند
که دیگر کاالیی اضافه نشــود ،پیگیری نکردیم»،
اما سوال اینجاست که با توجه به حجم نیاز داخل و
همچنین جوانان بسیاری که در جامعه بیکار هستند،
چرا سیاستی اعمال نمیشــود تا ابزار تولید چادر
را در کشــور ایجاد کنیم .نماینده مردم شهرستان
مبارکه در مجلس شورای اسالمی تاکید داشت :باید
جذب و دعوت از سرمایهگذار توسط مجریان انجام
شود و دولت در این زمینه تدبیر ویژهای برای ایجاد
کارخانههــای تولید چادر انجــام دهد و همچنین
نیاز به حمایت از ســرمایهگذاران داریم و دولت در
کارگروههای اشتغال ،باید حمایتی هم در این زمینه
داشته باشد.

ارائه تسهیالت  ۸۰۰میلیاردی به
شرکتهای فناور و دانش بنیان
مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان
گفت :امســال  ۸۰۰میلیارد ریال تسهیالت برای
شــرکتهای فناور و دانش بنیان اســتان در نظر
گرفته شده اســت .احمدرضا ورد افزود :این میزان
تسهیالت ویژه سهامداران و زیرمجموعههای آنها،
شرکتهای دانش بنیان ،شــرکتهای مستقر در
شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ،مرکز رشــد
دانشگاه اصفهان ،دانشــگاه اصفهان ،دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان و دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان
است .شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان
نخستین سازمان موسس مراکز رشد و پارکهای
علم و فناوری در کشــور فعالیت اجرایی خود را از
ســال  ۱۳۸۰با هدف حمایت و هدایت شرکتها و
موسسات دانشبنیان آغاز کرد و اکنون بیش از ۵۰۰
شرکت دانشبنیان و واحد فناور با اشتغال بیش از
شــش هزار و  ۵۰۰دانشآموخته دانشگاهی در آن
مستقر است.

مدیر دفتر مهندسی رودخانههای شرکت
آب منطقهای استان اصفهان:

اعتبار مناسبی برای ساماندهی
زاینده رود اختصاص داده
نشده است

عضو فراکسیون روحانیت مجلس گفت :مشکل بیکاری در کشور
نه به خاطر خأل قانونی بلکه به خاطر ضعف مدیریتی و همچنین
ضعف دولت در ایجاد هماهنگی بین وزارتخانههای متولی این امر
است .احمد سالک افزود :موضوع بیکاری باید در نشست سران سه
قوه که رهبر معظم انقالب به آنها اختیارات دادهاند به عنوان یک
موضوع مستقل مورد بحث و بررسی قرار گیرد .وی افزود :بسیاری

از آســیبهای اجتماعی ،ناشی از بیکاری اســت که از حاشیه
نشینی  11میلیون نفر در شهرهای بزرگ ایجاد میشود که حل
این معضل تنها در گرو بازگشت حاشیهنشینان به روستا و ایجاد
اشتغال برای آنهاســت و دولت باید نیازمندیهای روستاییان را
تامین کند .عضو فراکســیون روحانیت مجلس در پایان با اشاره
به تخصیص  14میلیارد دالر اعتبار به تامین کاالهای اساسی در

بودجه  98توســط مجلس گفت :مجلس این بودجه را در اختیار
دولت قرار داد تا کاالی اساسی با قیمت پایین در اختیار مردم قرار
گیرد و با وجود تذکرات کتبی و شفاهی به دولت در طول ماههای
گذشــته از ســال  98در ارتباط با این موضوع؛ اما هنوز گزارش
قانعکنندهای در رابطه با اجرای این مصوبه مجلس از سوی دولت
مشاهده نشده است.

عرضه  20درصدی سهام دولت در پاالیشگاه نفت اصفهان ،خریدار ندارد؛

پاالیشگاه اصفهان ،روی دست دولت ماند

مرضیه محب رسول
در حالی که دولت ماه گذشــته اعالم کرد بخشی از
ســهام خود در غولهای عظیم صنعتی را در بورس
ارائه و رسما این شرکتها را خصوصی خواهد کرد؛
اما اغلب ســهام ارائه شــده در بورس توسط دولت
بدون خریــدار ماند .پاالیش نفــت اصفهان که قرار
بود از ســوی سازمان خصوصیســازی در بازار اول
بورس عرضه شــود ،به فروش نرفت و مشتری پیدا
نکرد .بر اســاس مصوبه هیئت عالــی واگذاری قرار
است باقیمانده سهام دولت در  20شرکت بزرگ به
صورت بلوکی یکجا و نقد از طریق بورس و فرابورس
ارائه شود که عرضه پاالیش نفت اصفهان ،به عنوان
پنجمین عرضه از این شرکتها در بازار اول بورس به
میزان  20درصد از کل سهام و به تعداد  3/9میلیارد
سهام توسط سازمان خصوصیسازی به نمایندگی از
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران
با شرایط واگذاری یکجا و شرایط تسویه بهای معامله
حداکثر طی  20روز کاری و به قیمت پایه هر سهم
 12هزار و  23ریال عرضه شد؛ اما مشتری پیدا نکرده
است .این موضوع با توجه به تجربههای مشابه ناکام
ماندن دولت در فــروش بلوکی قابل پیش بینی بود.
دو پاالیشگاه نفت تهران و اصفهان جزو با ارزشترین
ســهام دولتی برای واگذاری بودند که به ارزش 88
هزار و  ۹۳۹میلیارد و  ۹۷۹میلیون و  ۷۹۱هزار ریال
در ســبد واگذاریهای مردادماه دولت قرار گرفتند
که سرنوشــت این دو واگذاری نیز برای ســازمان

متنو عتر و ســنگینتری
خصوصیسازی با ناکامی
مواجه است و همین مسئله
همراه بود .کارشناســان
بازار سرمایه ایران نسبت به
معتقدند روش ارائه سهام
باعث میشود فعاالن این
وضعیت عادی بازارهای سرمایه
در بازار بورس و حواشــی
بازار سهم زیادی از سرمایه
در دیگر کشورها با ریسکهای
موجود در مورد ســازمان
خود را به سرمایهگذاری در
متنوعتر و سنگینتری مواجه است
خصوصی ســازی و البته
این بازار اختصاص ندهند
و از آوردن ســرمایههای
خارج شــدن سرمایههای
بزرگ خــودداری کنند.
خارجی از بــورس ایران،
هر چند اســتدالل دولت برای عرضه بلوکی نگرانی
اصلیترین دالیل نبودن خریداران بلوکی سهام مزبور
از مدیریــت و اعمال نظر در این شرکتهاســت به
است .بازار سرمایه ایران نســبت به وضعیت عادی
خصوص آنکه سهام خرد پاالیشگاهها در بازار بورس
بازارهای ســرمایه در دیگر کشــورها با ریسکهای

چندان خریداری ندارد .بنابر این اســتدالل از نظر
دولت منطقی نیســت که  20درصد از ســهام این
شرکت به صورت خرد ارائه شــود ،زیرا این امر نه به
نفع ســهامدار خرد و نه به نفع خود صنعت اســت؛
اما فعاالن بــازار بورس معتقدند کمبــود نقدینگی
در بــازار عمال خرید این حجم از ســهام را دشــوار
میکند .از سوی دیگر شــائبههای واگذاری پیشین
دولت موجب ایجاد بی اعتمــادی برای ورود بخش
خصوصی و خرید ســهام دولت شــده است ضمن
اینکه حاشــیههای اجرای خصوصیسازی در دولت
روحانی به ویژه حواشــی پیرامون پوری حســینی،
رییس سازمان خصوصیســازی ،اعتماد عمومی به
عملکرد این ســازمان را به پایینترین ســطح خود
از زمان اجرای خصوصیســازی در کشــور رسانده
اســت .با توجه به اینکه این ســهام  20درصدی در
فرابورس معامله نشــد ،دوباره این سهام به سازمان
خصوصیسازی برمیگردد تا هیئت واگذاری در مورد
آن تصمیمگیری کند .نکتهای که قابل توجه اســت
اینکه معموال شرکتهایی که ســهام آنها در بورس
خریدار ندارند به صورت یکجا و با ترک تشــریفات
به شــرکتهای عمده دولتی و یــا خصولتی واگذار
میشود مانند اتفاقی که برای پاالیشگاه تبریز افتاد و
حواشی زیادی پیرامون نحوه مدیریت و واگذاری آن
به راه افتاده است .در مجموع میتوان ادعا کرد اغلب
واگذاریهای سهام در پاالیشــگاهها ابتدا با ناکامی
مواجه شده و در نهایت به شــرکت مورد نظر دولت
واگذار خواهد شد.

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان:

طی رایزنی استاندار اصفهان با مدیرعامل بانک کشاورزی؛

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان گفت :با شروع بازار متشکل ارزی تا چند روز آینده ،قیمت دالر کمتر خواهد
شد که این موجب کاهش نرخ طال و سکه میشود .هوشــنگ شیشه بران ،در خصوص رکود شدید در بازار هنر
اصفهان ،توضیح داد :در بازار هنر ،طالی ساخته شده با مدل و طرحهای ایرانی و روز عرضه میشود و طبیعتا در
شرایط رکود کنونی استقبال از خرید طالی ساخته شده بسیار کم است ،به همین خاطر فروشندگان تمایلی به
باز کردن مغازههای خود ندارند .رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان افزود :از ابتدای سال جاری تاکنون بین 10
تا  30واحد فروش طال تعطیل شدهاند ،همچنین طی دو سال گذشته به دلیل رکود شاهد تعطیلی کارگاههای
تولید طال در اصفهان هســتیم .وی در خصوص تاثیر ارزهای دیجیتال بر بازار طال ،سکه و دالر ،اظهار کرد :این
مسئله بر بازار سنتی تاثیری نداشته؛ اما ممکن است که در آینده در سرمایهگذاریهای جانبی تاثیرگذار باشد.

طی رایزنی استاندار اصفهان با مدیرعامل بانک کشاورزی ،روند رسیدگی و ارائه تسهیالت به طرح های کشاورزی
در صورت تکمیل بودن مدارک مراجعان ،توسط این بانک  ۱۵روزه شد.عباس رضایی در دیدار با مدیرعامل بانک
کشاورزی اظهار داشت :انتظار داریم اختیارات بانک کشاورزی شعب استان اصفهان را افزایش دهید و تسهیالت
ویژهای برای طرحهای کشاورزی که مولد اشتغال محسوب میشوند ایجاد کنید.استاندار اصفهان ادامه داد:
در همین راستا امیدواریم برای طرحهای کالنی که در حوزه کشاورزی در سامانه بهین یاب در سال  97به ثبت
رسیدند هرچه سریعتر اعتبارات مناسبی از سوی بانک کشاورزی اختصاص یابد .وی عنوان کرد :این طرحها
به عنوان پیشران بخش کشاورزی استان اصفهان در نظر گرفته شده است زیرا بخش عمدهای از آنها عالوه بر
صرفهجویی و بهینهسازی در مصرف آب ،میتوانند زمینهساز اشتغال پایدار در استان باشند.

نرخ طال کاهش مییابد

پنجمین نیروگاه
خورشیدی استان به شبکه
سراسری برق متصل شد

پنجمین نیروگاه خورشیدی استان اصفهان به ظرفیت یک مگاوات در شهرضا به شبکه سراسری برق متصل شد
تا با بهرهبرداری از این واحد ،مجموع ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر اســتان به  ۱۶مگاوات برسد .نیروگاه یک
مگاواتی خورشیدی شهرک صنعتی خرم شــهرضا ،از طریق فرآیند قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و با
سرمایهگذاری بخش غیردولتی توسط شرکت فرسان صنعت سپاهان احداث شــده است .این نیروگاه با حجم
سرمایه گذاری  ۶۵میلیارد ریال از انتشار یک هزار و  ۳۷۱تن آالیندههای زیستمحیطی جلوگیری کرده ،سالیانه
به میزان  ۴۳۷مترمکعب در مصرف آب صرفهجویی به عمل آورده و همچنین باعث کاهش مصرف سالیانه ۵۶۰
میلیون لیتر گاز طبیعی در فرآیند تولید برق کشور خواهد شد.

حذف  ۴صفر از پول ملی در شرایط تحریم ،جواب نمیدهد
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت :در زمانی که در تحریم شدید هستیم ،معتقدم
حذف صفر از پول ملی جواب نمیدهد چرا که اتفاقاتی میافتد که برای اقتصاددانان غیرقابل پیشبینی
است.حیدر علی عابدی در خصوص مصوبه هیئت دولت برای حذف چهار صفر از پول ملی ،اظهار کرد:
اگر موضوع حذف صفر از پول ملی همراه با یک برنامه اقتصادی و کنترل تورم باشــد میتواند کارساز
باشد .بسیاری از کارشناسان معتقدند که این صفرهای اضافی در کشور برای محاسبات و کارهای بانکی
مشکلساز است.وی خاطرنشان کرد :بنده با صورت مسئله حذف صفر موافقم ،اما راه حل را قبول ندارم،
راه حل این نیست و به موفقیت نمیرسد.
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عکس روز

کشت گلرنگ در بخش جلگه

تب سنج دیجیتالی
ترمو مدل Q2N

بنابر اعالم سازمان جهاد کشاورزی شهرســتان اصفهان ،سطح کشت گیاه گلرنگ در سال
جاری با رشد قابل مالحظهای از  400هکتار به دو هزار هکتار در منطقه جلگه رسیده است.

پیشخوان خدمات

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار :اصفهان ،خیابان چهارباغ باال ،شرکت
گاز استان اصفهان
مهلت اعالم آمادگی :حداکثر تا تاریخ 98/05/23
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانی
الکترونیکی شرکت گاز استان اصفهان به آدرس www.nigc.isfahan.ir
 ، www.iets.mporg.irیا با شــماره تلفن  031-38132داخلی 2584
تماس حاصل فرمایند.
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بازار

رسیدگی و پرداخت تسهیالت کشاورزی  ۱۵روزه شد

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه ای با موضوع و شرایط زیر
برگزار نماید:
موضوع مناقصه :عملیات امداد ،تعمیرات و نگهداری تأسیسات گازرسانی،
ایستگاه های تقلیل فشار ،اندازه گیری و حفاظت از رنگ و خدمات عمومی در
سطح شهرستان مبارکه و توابع
میزان تضمین 2/600/000/000 :ریال (دو میلیارد و ششصد میلیون ریال)
کد فراخوان3210168 :

عوامل موثر در تمکین مالیاتی
 -1وضعیت نظام مالیاتــی :توانایی و ضمانت
های اجرایی (نبــود ضمانت های اجرایی موثر
باعث فرار مالیاتی می شود) ،توانایی در برقراری
عدالت مالیاتی ،داشتن تخصص و دانش مالیاتی
ماموران مالیاتی ،کیفیت ارائه خدمات مالیاتی
و اطمینان خاطر مؤدیان از خدمات ارائه شده،
همدلی میزان مالیاتی با مودیان وپاسخگویی
مناسب کارکنان ،میزان شــفافیت وسیستم
کارآمد اطالعات مالیاتی ومیزان معافیتها ،نرخ
های مالیاتی ،ساختار مالیاتی نظیر پیچیدگی
سیستم مالیاتی و قوانین و مقررات ،ضعف نظام
اطالع رسانی مالیاتی و...
 -2عوامل اقتصادی :نظیر سیاستهای دولت،
ترکیب درآمدی دولت ،تــورم و تاثیر اقدامات
بین المللی.
 -3عوامل سیاسی :همانند میزان مشارکت مردم
در تصمیم گیری ها  ،پاسخگویی دولت در قبال
اقداماتش  ،اطالع مردم از نحوه مصرف درآمدها ،
شفافیت درآمدی دولتمردان و عملکرد شخصی
آنان در پرداخت مالیات و مشروعیت نظام حاکم
و ...به عبارتی  ،هرچه سطح پاسخگویی عمومی
نسبت به درآمدهای مالیاتی بیشتر باشد و نیز
اعتماد عمومی نسبت به نحوه مصرف مالیات
بیشتر باشد ســطح تمکین مالیاتی  ،افزایش
معناداری خواهد داشت .
 -4عوامــل اجتماعــی و فرهنگــی :همچون
هنجارهای فرهنگی و ارزش های اجتماعی و
اخالقی  ،میزان فســاد مالی واداری در جامعه
و میــزان انتفاع طبقــات مختلــف جامعه از
هزینههای عمومی و...

معرفی اپلیکیشن مالی

نوبت دوم

دولت تاکنون درباره هزینهکرد اعتبارات ارزی گزارشی به مجلس نداده است

انرژی

مدیر دفتر مهندســی رودخانههای شــرکت آب
منطقهای اســتان اصفهــان گفت :ســاماندهی
رودخانهها از جمله زاینده رود از سالهای گذشته
اجرا شده است .احمدرضا صادقی با اشاره به اینکه
ســاماندهی رودخانه از قسمت شــرقی آغاز شده،
تصریح کرد :در محدوده بین بند انحرافی آبشــار تا
پل زیار برای ســاماندهی ،یک جاده ساحلی کنار
رودخانه به پهنای  ۲۰متر و به طول  ۳۴کیلومتر در
یک سمت رودخانه احداث و در سمت دیگر رودخانه
تا هشت کیلومتر جاده سازی شد؛ اما به دلیل نبود
اعتبارات رها شــد و هم اکنون این پروژه به منطقه
نکوآباد شهرســتان مبارکه رســیده و جاده سازی
اطراف رودخانه در حال اجراست .وی در مورد اعتبار
برای ساماندهی رودخانهها گفت :اعتبار ملی مناسبی
به این پروژه تخصیص داده نشــده اســت ،درصد
اعتباراتی که به شــرکت آب منطقهای اختصاص
یافته از اعتبارت استانی بوده و اعتبارات استانی برای
ساماندهی رودخانهها نیز خیلی کم است.

نقش سامانههای فروش
در شفافسازی اقتصادی
و مالیاتی ()3

عضو فراکسیون روحانیت مجلس:

کافه اقتصاد

در صنعت نانو خودکفا هستیم،
ولی چادر مشکی را وارد میکنیم
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برنامه پیشخوان خدمات ،تمامی
خدماتی را که یک دفتر پیشخوان
ارائه میدهد ،از جمله« :استعالم
کد ملی ،پرداخت قبوض ،پرداخت
عوارض شــهرداری ،استعالم
مشمولیت ســربازی ،ثبت نام
سیم کارت ،خرید طرح ترافیک،
استعالم کارت سوخت و بسیاری
موارد دیگر» بــه صورت آنالین
انجام میدهد.
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چهره ها
نماینده نایین در شورای اسالمی استان:

معلمان روستایی با مشکالت
ایاب و ذهاب مواجه هستند

نماینــده ناییــن در شــورای
نایین
اسالمی اســتان گفت :معلمانی که در مناطق
روستایی مشــغول فعالیت هســتند مسافت
بسیاری را تا این مناطق طی میکنند که بهتر
اســت آموزش و پرورش برای ایــن معلمان
روستایی ،تمهیداتی برای وسیله ایاب و ذهاب
آنها در نظر بگیرد.محمد پاکروان با اشــاره به
اینکه دیدگاه مــا باید به موضــوع آموزش و
پرورش کلی باشد ،اظهار کرد :باید در سیستم
آموزش و پرورش مــا تغییراتی به وجود بیاید

پیشنهاد سردبیر:
مجوز چاپ  95جلد كتاب در کاشان صادر شد
روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی | شماره  | 2762دوشنبه  14مرداد  3 | 1398ذی الحجه 1440

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اعالم کرد:

اخبار

برگزاری جشنواره ها و رویدادهای فرهنگی در  24شهرستان اصفهان
برگزاری  160جشنواره و  60رویداد فرهنگی در
اصفهان
زمینه توسعه پایدار گردشگری و محصوالت باغی و کشاورزی استان
اصفهان از برنامههای امسال میراث فرهنگی است.معاون گردشگری
اداره کل میراث فرهنگی اســتان در حاشــیه دومین نشست ستاد
اجرایی خدمات ســفر اســتان گفت :برگزاری این جشــنواره ها و
رویدادهای فرهنگی در  24شهرستان این استان برنامه ریزی شده

است.محسن یارمحمدیان افزود :با اجرای این جشنواره های فرهنگی
تالش می شــود تا با افزایش نشاط اجتماعی ،ســفری مفرح برای
گردشگران در پهنه استان اصفهان فراهم شود.وی گفت :حمایت از
اجرای این جشنواره ها که بر اساس فرهنگ های سنتی این استان
شکل گرفته به طوری که بیش از  60جشــنواره فرهنگی بر اساس
فرهنگ هــای فولکلوریک اقوام مختلف اســتان هنگام برداشــت

محصوالت باغی و کشاورزی استان برگزار میشود .یارمحمدیان ابراز
امیدواری کرد تا با همکاری فرمانداران ،بخشداران ،دهیاران ،شوراهای
اسالمی شهر و روســتاها این جشــنواره ها با کیفیت برگزار شود.
جشنوارههای انگور در شهر تیران و کرون ،آلبالو در شهر زازران ،خربزه
در گرگاب و سمنو در شهرضا براساس برداشت محصوالت کشاورزی
و باغی در تقویم رویدادهای گردشگری استان درج شده است.

افزایش دما در کاشان ادامه دارد ؛

دشت کاشان در تب
چرا که در کشورهای توســعه یافته بیشترین
اولویت را به آموزش و پرورش میدهند.وی با
ابراز تاســف در مورد اینکه در ایران آموزش و
پرورش را یک نهاد مصرفی میدانند ،تصریح
کرد :این دیــدگاه مصرفی بــودن آموزش و
پرورش دیدگاه بسیار ناخوشایندی است چرا
که هیچ نهاد دیگری به اندازه این دستگاه مهم
و ســازنده نیســت.نماینده نایین در شورای
اسالمی اســتان اصفهان با اشــاره به رایگان
بودن تحصیل در قانون اساســی اظهار کرد:
اصل  ۳۰قانون اساســی عنــوان کرده دولت
موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان
را برای همــه افراد تا پایان دوره متوســطه و
زمینه تحصیالت عالی را تا سرحد خودکفایی
کشور به طور رایگان فراهم کند.
وی با تاکید بر اینکه در سالهای اخیر برخالف
تبلیغات ممنوع بودن اخذ شــهریه ،ثبتنا م
مدارس بدون شــهریه صورت نگرفته است،
تصریح کرد :بسیاری از مدارس صراحتا اعالم
میکنند تا کســی پول پرداخت نکند ثبتنام
صورت نمیگیرد و از همــه والدین به فراخور
وضعیت مالی آنها شــهریهای به نام مشارکت
والدین دریافت میکنند.

سمانه سعادت
بر اساس اعالم سازمان هواشناسی استان اصفهان
دمای هوا در این استان طی ماههای اخیر رکورد زده
و گرمای هوا اگر چه بی ســابقه نبوده؛ اما از نرمال
سالهای اخیر بیشتر بوده است .از این گرمای هوا،
کاشان هم بی نصیب نمانده و این شهر که همواره
به عنوان یکی از گرم ترین مناطق استان شناخته
میشــود ،طی دو ماهــه اخیر بارها دمــای هوای
باالی  40درجــه را تجربه کرده و بر اســاس اعالم
کارشناسان هواشناســی فعال این افزایش دما در
دشت کاشان ادامه خواهد داشت .آنگونه که رییس
اداره هواشناسی کاشــان اعالم کرده ،دمای هوای
دشت کاشان در تیرماه گذشته  2/6درجه نسبت به
بلندمدت افزایش داشته که این روند تا اواخر مرداد
نیز ادامه خواهد داشت.
عباس ارغوانی اظهار کرد :تقویــت مرکز پرارتفاع
جنبحارهای در الیههای میانــی جو و همزمان با
تقویت مرکز کم فشار فصلی روی سطح زمین سبب
افزایش قابل توجه دمــای فراتر از نرمال بلند مدت
در دشت کاشان و بیشتر مناطق استان اصفهان در
تیرماه  98شد.
وی افزود :این افزایش دما هــم در مقادیر حداقل
و هم حداکثر مشاهده میشــود ،به طوری که در
کاشــان و آران و بیــدگل ،مناطق شــرق ،مرکز و
استان اصفهان میانگین دما بین  2تا  3درجه سانتی

تحدید حدود عمومی
 5/115پیرو آگهی نوبتی قبلی و به موجب مــاده  14قانون ثبت  ،تحدید حدود
امالک و مســتغالت زیر واقع در بخش یک ثبتی شــهرضا به شرح ذیل انجام
خواهد شد :
یکم  :شماره های فرعی از  -1اصلی ابنیه
 -3957طاهره آبتن فرزند علی اکبر  :ششدانگ یک باب خانه
 -9810منيره طالبيان فرزند محمدمهدي  :ششدانگ یک باب مغازه
 -9811محمدرضاكاظمپور فرزند حيدر  :ششدانگ یک قطعه زمين محصور كه
ال پالك  3276فرعي باقيمانده بوده
قب ً
 -9837شهين سبزواري فرزند فريدون وغیره  :ششدانگ قسمتي ازیک باب خانه
محل ديوارحصارشهرضا كه بانضمام ششدانگ پالك  1584فرعي جمع ًا تشكيل
یک باب خانه راداده است
دوم  :شماره های فرعی از  -2اصلی مزرعه فضل آباد
 -13546فريباموسوي فرزند ابراهيم  :ششدانگ یک باب خانه
 -15184راضيه قرمزي فرزند فضل اله وغیره  :ششدانگ یک باب خانه
 -15516كبري قرقاني پور فرزند شيخ احمد  :ششدانگ یک قطعه زمين
 -15655سيد داودموسوي فرزند سيدغالمرضا  :ششدانگ یک باب خانه
درروز سه شنبه 1398 / 06 / 05
 -16564امراله نره ء فرزند فرج اله  :ششدانگ یک باب خانه
 -16764عبداله جعفري فرزند لهراسب  :ششدانگ یک باب خانه
 -17052علي راستي خداورديلو فرزند بهمن يار  :ششدانگ یک قطعه زمين
 -17055امين رهنما فرزند فرهاد  :ششدانگ یک باب خانه و مغازه متصله
 -17060هادي صفدريان فرزند ابوالقاسم  :ششدانگ یک باب خانه
 -17077زهرا احمديان فرزند نصراله وغیره  :ششدانگ یک باب خانه
 -17120طوبي مصدقي فرزند جعفر  :ششدانگ یک باب خانه
 -17121حسن آقابزرگي شهرضا فرزند عباس  :ششدانگ یک قطعه زمين پي
كني شده
درروز چهارشنبه 1398 / 06 / 06
 -17122مهدي آقابزرگي شــهرضا فرزند عباس  :ششدانگ یک قطعه زمين
پي كني شده
 -17135يحيي ايزدي فرزند صفر  :ششدانگ قسمتي ازیک باب خانه نيمه تمام
كه بانضمام ششدانگ پالك  6724فرعي جمع ًا تشكيل قطعه واحدي راداده است
 -17136افسانه نجفي فرزند عبدالحسين وغیره  :ششدانگ یک قطعه زمين كه
قسمتي ازآن برروي راه متروكه واقع شده
 -17138ايرج پورصادق فرزند تاروردي  :ششدانگ یک باب خانه
 -17141عبدالحسين برهان شهرضا فرزند نعمت اله  :ششدانگ یک باب خانه
قديمي مخروبه
ال قسمتي
 -17142حسين صدري فرزند منصور  :ششدانگ یک باب خانه كه قب ً
ازپالك  971فرعي بوده
ال
 -17143مهساهمسايگان فرزند نوراله وغیره  :ششدانگ یک باب خانه كه قب ً
قسمتي ازپالك  971فرعي بوده
 -17145حسين همايوني فرزند قهرمان  :ششــدانگ قسمتي ازیک باب خانه
كه بانضمام قســمتي ازپالك  1121فرعي جمع ًا تشــكيل يك بــاب خانه را
داده است
درروز پنج شنبه 1398 / 06 / 07
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گراد فراتر از میانگین بلند مدت است .رییس اداره
هواشناسی کاشــان ،تصریح کرد :بررسی نقشهها
و مدلهای پیشبینی هواشناســی نشان میدهد
طی مردادماه به ویژه تا پایان دهه دوم شرایط برای
ماندگاری هــوای گرمتر از نرمــال بلندمدت روی
استان کماکان وجود دارد.
ارغوانی خاطرنشــان کرد :مانــدگاری هوای گرم
میتواند ســبب افزایش دمای فراتــر از نرمال در

 -17148ارســان زنجانــي فرزنــد گنجعلــي  :ششــدانگ یــک بــاب
ساختمان
 -17149حسام ترابي فرزند منوهر  :ششدانگ یک قطعه زمين
 -17150فاطمه كريمي فرزند خدارحم  :ششدانگ یک باب خانه
سوم  :شماره های فرعی از  -3اصلی مزرعه موغان
 -5782فاطمه حبادی فرزند رحمت اله وغیره  :ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام
 -5815دولــت جمهوري اســامي ايــران بــه نمايندگي نيــروي انتظامي
جمهوري اســامي ايران به شناســه ملي  : 14003309575ششــدانگ یک
قطعه زميــن محصورباســاختمان هاي موجــوددرآن محل كالنتــري يازده
شهيدبهشتي شهرضا
 -5821مژگان السادات اسدي فرزند ميرزاجمال الدين  :ششدانگ قسمتي ازیک
باب مغازه برروي جوي متروكه كه بانضمام قســمتي ازپالك  499فرعي جمع ًا
تشكيل یک باب مغازه راداده است
 -5865مريم عرب ويسي فرزند رمضانعلي وغیره  :ششدانگ یک باب خانه
 -5879زهرایونسی فرزند حسین  :ششدانگ یک باب خانه
درروز شنبه 1398 / 06 / 09
چهارم  :شماره هاي فرعي از -4اصلي مزرعه برزوك آباد
 -949حامدموسوي فرزند نصرت  :ششدانگ یک باب خانه
 -1021اصغرمطهر فرزند محمدعلي  :ششدانگ یک باب گاراژ
 2577باقيمانده – ثريا قرخلو نسب فرزند علي  :ششدانگ یک قطعه زمين
 -2830صفرعلي كاوياني دره شــوري فرزند حاجي خان  :ششدانگ یک قطعه
زمين
 -2831اكبرطوبائي فرد فرزند احمد  :ششدانگ یک قطعه زمين
 -2832پروانه كاوياني فرزند امان اله  :ششدانگ یک قطعه زمين
 -2833علي حسين كاوياني فرزند جهانگير  :ششدانگ یک قطعه زمين
 -2834حسين كاوياني دره شوري فرزند صفرعلي  :ششدانگ یک قطعه زمين
 -2836عباسعلي كاوياني پور فرزند كيامرث  :ششدانگ یک قطعه زمين
درروز یکشنبه 1398 / 06 / 10
 -2837مرضيه رامشگر فرزند افراسياب  :ششدانگ یک باب مغازه
 -2838كامران كاوياني پور فرزند كيامرث  :ششدانگ یک قطعه زمين
 -2839فاطمه اميري فرزند نصيب اله  :ششدانگ یک باب خانه
 -2840نصرت اله اميدي فرزند خدارحم  :ششدانگ یک قطعه زمين
 -2841نصرت اله اميدي فرزند خدارحم  :ششــدانگ یک قطعه زمين پي كني
شده
 -2842نصرت اله اميدي فرزند خدارحم  :ششدانگ یک قطعه زمين
 -2843نصرت اله اميدي فرزند خدارحم  :ششــدانگ یک قطعه زمين پي كني
شده
 -2844نصرت اله اميدي فرزند خدارحم  :ششــدانگ یک قطعه زمين پي كني
شده
 -2845نصرت اله اميدي فرزند خدارحم  :ششــدانگ یک قطعه زمين پي كني
شده
درروز دوشنبه 1398 / 06 / 11
 -2846نصرت اله اميدي فرزند خدارحم  :ششــدانگ یک قطعه زمين پي كني
شده
 -2847نصرت اله اميدي فرزند خدارحم  :ششــدانگ یک قطعه زمين پي كني
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دشت کاشان شود که این افزایش دما تا یک درجه
سانتیگراد قابل پیشبینی است .این هشدارها در
حالی از ســوی سازمان هواشناســی داده میشود
که طــی یک ماه اخیــر بعضی از شهرســتانهای
اســتان گرمای کمســابقهای را تجربــه میکنند.
خور و بیابانــک ،نایین ،اردســتان ،آران و بیدگل،
نجفآباد ،خمینیشهر ،کاشــان و اصفهان در این
مدت شــاهد افزایش دما در حد «حداکثر مطلق»

بودهاند .حداکثــر مطلق یعنی بیشــترین دمایی
که در یــک ایســتگاه هواشناســی در دوره  10یا
 15ســاله به ثبت رســیده اســت .همچنین اداره
هواشناســی نطنز از توابع کاشان اعالم کرده است
به طور میانگین ،دمای هوای نطنز درتیرماه ســال
جاری نسبت به بلندمدت  10سال گذشته ،افزایش
دمای2/2درجهای داشــته اســت .بر این اســاس
پیش بینی میشــود دمای هوای دشت کاشان تا
پایان مرداد همچنان روبه افزایش باشد.
این گرمای هوای بی ســابقه در کاشــان موجب
افزایش سرانه مصرف در این شهرستان و مشکالتی
در تامین برق شده است .در حالی که برای امسال
کاشانیها بهای برق را با تعرفه مناطق گرم خواهند
پرداخت و استفاده از کولرهای گازی به جای آبی در
این شهرستان به علت گرمای هوا رواج پیدا کرده؛
اما خاموشیهای چند هفته اخیر برای ساکنان آن
تحمل گرما را طاقت فرسا کرده است.
آنگونــه که رییس اداره برق کاشــان گفته اســت
خاموشیهای اخیر در کاشان به دلیل مصرف بیش
از حد برق در ساعات پیک بار بوده است همچنین بر
اساس اعالم سازمان برق منطقهای کاشان مصرف
برق در این شــهر  12درصد افزایش داشته که دو
برابر از افزایش میانگین کشوری باالتر است .برخی
از کارشناسان ،هجوم دســتگاههای بیت کویین و
استفاده از آن در کاشــان را در این افزایش مصرف
دخیل دانستهاند.

شده
 -2848نصرت اله اميدي فرزند خدارحم  :ششــدانگ یک قطعه زمين پي كني
شده
 -2849نصرت اله اميدي فرزند خدارحم  :ششــدانگ یک قطعه زمين پي كني
شده
 -2850نصرت اله اميدي فرزند خدارحم  :ششــدانگ یک قطعه زمين پي كني
شده
 -2851نصرت اله اميدي فرزند خدارحم  :ششــدانگ یک قطعه زمين پي كني
شده
 -2852نصرت اله اميدي فرزند خدارحم  :ششــدانگ یک قطعه زمين پي كني
شده
 -2853نصرت اله اميدي فرزند خدارحم  :ششــدانگ یک قطعه زمين پي كني
شده
درروز سه شنبه 1398 / 06 / 12
 -2854نصرت اله اميدي فرزند خدارحم  :ششــدانگ یک قطعه زمين پي كني
شده
 -2855نصرت اله اميدي فرزند خدارحم  :ششــدانگ یک قطعه زمين پي كني
شده
 -2856فريبانادري لردجاني فرزند مصطفي  :ششــدانگ یک قطعه زمين پي
كني شده
 -2857فريبانادري لردجاني فرزند مصطفي  :ششــدانگ یک قطعه زمين پي
كني شده
پنجم  :شماره فرعی از  – 7اصلی مزرعه بابوکان
 -292نعمت اله جعفری بابوکانی فرزند رمضان  :ششدانگ یک قطعه زمين
ششم  :شماره هاي فرعي از -23اصلي مزرعه سودآباد
 -3013طيبه صيادي فرزند اكبر  :ششدانگ یک قطعه زمين بلوك چيني شده
 -3014حيدرعلي محبي پور فرزند محمدعلي  :ششدانگ یک باب مغازه
 -3016سميه جوهري فرزند غالمعلي  :ششدانگ یک باب خانه
درروز چهارشنبه 1398 / 06 / 13
 -3019فريبامهاجري فرزند علي وغیره  :ششدانگ یک باب خانه
 -3020پريساكريمي فرزند محمدعلي وغیره  :ششدانگ یک باب خانه
ال قسمتي
 -3021مظفرنادري فرزند غالمرضا  :ششدانگ یک باب مغازه كه قب ً
ازپالك  40فرعي بوده
 -3022زهرا سيدي فر فرزند سيف اله وغیره  :ششــدانگ قسمتي از یک باب
خانه كه به انضمام ششــدانگ پالك  3023فرعي جمع ًا تشكيل يك باب خانه
راداده است
 -3023زهرا سيدي فر فرزند سيف اله وغیره  :ششــدانگ قسمتي از یک باب
خانه كه به انضمام ششــدانگ پالك  3022فرعي جمع ًا تشكيل يك باب خانه
راداده است
هفتم  :شماره هاي فرعي از  - 33اصلي مزرعه مهرقويه
 -111مسعودنجاري فرزند محمدعلي وغیره  :ششدانگ یک قطعه ملك
 -570شهرداری شهرضا به شناسه ملی  : 1400277359ششدانگ یک قطعه
قبرستان و جای غسالخانه
 -1184فرزاد شاه نظري شاهرضائي فرزند غالمرضا  :ششدانگ یک قطعه زمين
درروز پنجشنبه 1398 / 06 / 14
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رییس اداره راهداری اردستان:

قیمت قیر ،پروژههای راهداری
را با مشکل مواجه کرده است
رییس اداره راهداری و حمل و
اردستان
نقل جادهای اردستان با بیان اینکه اکثر قراردادهای
اداره راهداری به دلیل افزایش قیمت قیر با مشکل
مواجه شده است ،گفت :پیمانکاران به دلیل افزایش
قیمت زیاد ،به انجام پروژههای اداره راهداری ترغیب
نمی شوند .مرتضی صادقی اظهار کرد :بزرگترین
رسالت اداره راهداری و حمل و نقل جادهای نگهداری
و برقراری مسیر در موضوع حمل و نقل است .وی با
بیان اینکه اکثر قراردادهای اداره راهداری و حمل و
نقل جادهای به دلیل افزایش قیمت قیر با مشــکل
مواجه شده است ،گفت :پیمانکاران به دلیل افزایش
قیمتی که انجام شده ،به انجام فعالیتهای پروژههای
اداره راهداری راغب نیســتند.صادقی با اشــاره به
مطالبات مردم در خصوص وضعیت بد جاده ترانزیت
اردستان  -نایین گفت :به تازگی عملیات آسفالت
این محور با اعتبار بیش از  21میلیارد تومان با طول
 20کیلومتر شروع شده است.

مجوز چاپ  95جلد كتاب
در کاشان صادر شد
کاشان
طی ســه ماهه اول سال جاری
مجوز چاپ  95جلــد كتاب براي نويســندگان و
شاعران از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان اصفهان صادر شده است .رییس اداره فرهنگ
و ارشاد اسالمی کاشان با اعالم این خبر افزود :اين
كتاب ها درموضوعات ادبيات و دين ،آموزشي ،تاريخ،
جغرافيا و اجتماعي و  ...تاليف شده است.میثم نمکی
به صدور  57مجوز چاپ كتاب در سال گذشته اشاره
كرد و گفت :از اين تعداد بیشترین جلد چاپ شده و
مابقي در دست اقدام اســت.رییس اداره فرهنگ و
ارشــاد اســامی کاشــان با بيان اينكه  80درصد
كتابها براي نخستين بار و  20درصد به چاپ دوم
رســيده اند ،افزود :هزينه باالي چاپ باعث شــده
كتابها كمتر به چاپ مجدد برسند.

هشتم  :شماره هاي فرعي از  - 50اصلي مزرعه اله آباد
 -2739محمدحســن اشــرفیان فرزند قدرت اله  :ششــدانگ یک باب خانه
نیمه تمام
 -2767روياصفي فرزند فضل اله وغیره  :ششــدانگ یک قطعه زمين پي كني
شده
 -2778مهدي درويش پوريــان فرزند ابراهيم  :ششــدانگ یک قطعه زمين
محصور
 -2779بهروزناظم فرزند امراله  :ششدانگ یک قطعه زمين
 -2780محمدرضاناظم فرزند امراله  :ششدانگ یک قطعه زمين
 -2781محمدرضاناظم فرزند امراله  :ششدانگ یک قطعه زمين
 -2782سيروس ناظم فرزند امراله  :ششدانگ یک قطعه زمين
 -2783سيروس ناظم فرزند امراله  :ششدانگ یک قطعه زمين
 -2784بهروز ناظم فرزند امراله  :ششدانگ یک قطعه زمين
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 -2788محمدزماني فرزند عبدالحسين  :ششدانگ یک باب خانه
 -2789زهره گالبي فرزند علي وغیره  :ششدانگ قسمتي از یک باب خانه برروي
گذرمتروكه كه به انضمام قسمتي ازپالك  2389فرعي جمع ًا تشكيل يك باب
خانه راداده است
 -2791سيدعلي شريفي فرزند سيدرضا  :ششــدانگ قسمتي از یک باب خانه
محل جوي متروكه كه به انضمام ششــدانگ پالك  2790فرعي جمع ًا تشكيل
يك باب خانه راداده است
 -2792حبیب اله گالبی فرزند عباسعلی  :ششدانگ یک باب خانه
 -2793زينب كريمي خسروآبادي فرزند احمد وغیره  :ششدانگ یک باب خانه
نهم  :شماره فرعي از  - 72اصلي مزرعه دامزاد
 384باقیمانده – طمراسعلی بهرامی فرزند ســیف علی  :ششدانگ یک قطعه
زمین محصور
دهم  :شماره هاي فرعي از  - 176اصلي اسالم آباد
 -478جيران حاتمي فرزند عزيز  :ششدانگ یک باب خانه
 -736مهين قرقاني فرزند عبدالحسن  :ششدانگ یک باب خانه
درروز یکشنبه 1398 / 06 / 17
تعیین و تحدید حدود به ترتیب از ساعت  8صبح در محل شروع و انجام خواهد
شــد  ،لذا به موجب ماده  14قانون ثبت به صاحبان امــاک و مجاورین اعالم
می شود که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور به هم رســانند  ،چنانچه هر
یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشند
مطابق ماده  15قانون ثبت ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید
حدود خواهد شد  ،اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر
نبوده اند  ،مطابق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلســه تحدید حدود
فقط تا سی روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره  2ماده واحده تعیین تکلیف
پرونده های معترضی ثبت  ،معترض می بایســت ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست اعتراض خود به مراجع ذیصالح
قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره ارائه نماید  ،ضمن ًا چنانچه
روز تحدید حدود با تعطیلی پیش بینی نشــده ای مواجه گردد  ،عملیات تحدید
حدود روز بعد انجام خواهد شد .
تاریخ انتشار  :روز دوشنبه 1398 / 05 / 14
م الف 552680 :سید اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
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پیشنهاد سردبیر:
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اخبار

پیش بینی وزش باد نسبتا شدید
دربیشتر مناطق استان اصفهان
کارشناس پیش بینی هوای اســتان اصفهان
گفت:طی چند روز آینده آسمان بیشتر مناطق
صاف تا کمی ابری ،گاهی افزایش ابر و وزش باد
نسبتا شــدید پیشبینی میشود.زهرا سیدان
با بیــان اینکه چند روز آینده جــوی پایدار بر
استان حاکم اســت ،اظهار کرد :براین اساس
طی این مدت آسمان بیشــتر مناطق صاف تا
کمی ابری ،گاهی افزایش ابر و وزش باد نسبتا
شــدید پیشبینی میشود.کارشــناس پیش
بینی هوای اســتان اصفهان با اشاره به کاهش
گردوخاک محلی در نیمه شرقی استان ،افزود:
بــرای مناطق مرکزی غبــار صبحگاهی پیش
بینی میشود؛ اما شــدت گرد و خاک در شرق
اســتان کاهش یافته و این پدیــده به مناطق
مرکزی نفوذ نخواهد کرد.

زمان اعالم نتایج اولیه کنکور
مشخص شد
نتایــج اولیــه کنکور سراســری ســال  ۹۸به
صــورت کارنامه چهارشــنبه  ۱۶مــرداد ماه
منتشر میشــود .آزمون سراســری سال ۹۸
برای رشــتههای تحصیلی با آزمون دانشگاهها
و موسسات آموزش عالی برای پذیرش دانشجو
در دورههای روزانه ،نوبت دوم (شبانه) ،پیام نور،
غیرانتفاعی ،دورههای نیمه حضوری ،مجازی،
پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی و رشتههای تحصیلی با
آزمون دانشگاه آزاد اسالمی در  ۱۳و  ۱۴تیرماه
 ۹۸برگزار شــد.در کنکور سراســری سال ۹۸
تعداد یک میلیون و  ۱۱۹هــزار و  ۱۵داوطلب
ثبت نام کردند که با توجه به اعالم عالقه مندی
به گروههای آزمایشــی دوم و سوم ،تعداد یک
میلیون و  ۳۵۳هزار و  ۳۲۴کارت ورود به جلسه
آزمون صادر شــد.کلید اولیه کنکور سراسری
ســال  ۹۸به همراه دفترچه سواالت گروه های
آزمایشی علوم ریاضی و فنی ،علوم تجربی ،علوم
انسانی ،هنر و زبان های خارجی کنکور  ۹۸در
دسترس داوطلبان قرار گرفته است.

سمانه سعادت

مطرح شــدن فرضیه ایجاد رانت و پارتی بازی در
مورد دانشجویان بورسیه که برای اولین بار در سال
 93توسط یکی از معاونان وزارت علوم مطرح شد و
در آن زمان سر و صدای زیادی به پا کرد ،همچنان
ادامه دارد .طرح این مســئله ،آن هم در دورانی که
اغلب مشکالت کشور به نوعی به پای رییس جمهور
پیشین نوشــته می شــد ،به نوعی تسویه حساب
سیاســی و جو ســازی علیه دولت قبل تعبیر شد!
اتفاقی کــه در همان زمان هم همــه ابعاد و اصل و
فرع آن و البته صحت و ســقم خبر به صورت کامل
روشن نشد .در آن زمان اصلی ترین اعتراض وزارت
علوم به دلیل فرستادن بورسیه های فاقد صالحیت
علمی با ارز دولتی به خارج از کشــور بود .در دوره
اول ریاست جمهوری روحانی ،وزارت علوم روزگار
خوبی نداشت ،یک وزیر علوم استیضاح شد و برخی
از چهره های مورد نظر دولت برای این وزارتخانه هم
رای نیاوردند در نتیجه جنجال بورسیه ها به تسویه
حساب دو جناح تبدیل شده و در نهایت تنها اعالم
شد که از لیست  750نفره اعالم شــده  36نفر به
صورت غیر قانونی بورسیه شده اند.
مسئله بورسیه ها دوباره روی میز
ماجرا البته به همین جا ختم نشــد؛ در مراحل بعد
وزارت علوم همچنان حاضر به پذیرش افراد بورسیه
در سیســتم خود نبود و در برخی از دانشگاه ها از
جمله دانشگاه اصفهان و کاشان تقاضای جذب این
افراد با موافقت روبه رو نشد .حاشیه های دانشگاه
کاشان در مبحث بورسیه ها البته پایان نیافت .در
سال  95اعالم شد یک دانشجوی بورسیه به دلیل
مشکالت ایجاد شــده از سوی دانشــگاه دست به
خودکشی زده است .دوستان نزدیک این دانشجو
معتقد بودند او به دلیل فشــارهای ناشــی از عدم
تعهد وزارت علوم به پرونده بورســیهها دســت به
خودکشی زده است؛ اما مسئوالن دانشگاه کاشان
خودکشی این دانشجو را به دلیل مشکالت بورسیه
تکذیب کردند .وزارت علوم نیز اعالم کرد هزینههای
تحصیلی این دانشجوی بورسیه پرداخت شده است.
کمیسیون مجلس به این پرونده ورود کرد و پس از
تعیین کمیتهای به این نتیجه رسید که مشکالت
مالی ناشــی از عدم واریز مقرری در خودکشی این
فرد بدون تاثیر نبوده است.
حکم انفصال روی میز دیوان عدالت اداری
پس از گذشتن چند سال از مسئله بورسیه ها ،برخی
از این دانشــجویان به دیوان عدالت اداری شکایت
کردند و حاال رای به نفع آنها صادر شــده است .به

اخطار اجرایی
 5/106شماره 12/98 :حل ، 11مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی :فرزانه صادقی
علی آبادی  ،نشانی :مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له :نام و نام خانوادگی :سعادت
تاتایی  ،نام پدر :مصطفی  ،نشانی :خمینی شهر منظریه مجتمع آسمان 5طبقه 2واحد، 6
محکوم به:به موجب رای شماره  438تاریخ  98/03/07حوزه یازدهم شورای حل اختالف
شهرستان خمینی شهرکه قطعیت یافته اســت .محکوم علیه محکوم است به :پرداخت
مبلغ دویست میلیون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ سه میلیون و پانصد و سی هزار ريال
بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان پرداخت در
زمان اجرا در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت در ضمن رای
صادره غیابی می باشــد .ماده 34قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به
از آن میسر باشــد 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 548164 :ایمان بختیاری قاضی شــعبه یازدهم شورای حل اختالف
خمینی شهر ( 213کلمه 2 ،کادر)
اخطار اجرایی
 5/107شــماره 13/98 :حل ، 11مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی :فرزانه
صادقی علی آبادی  ،نام پدر :احمد  ،نشانی :مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له :نام
و نام خانوادگی :ســعادت تاتایی  ،نام پدر :مصطفی  ،نشانی :خمینی شهر منظریه مجتمع
آسمان 5طبقه 2واحد ، 6محکوم به:به موجب رای شــماره  387تاریخ  98/02/31حوزه
یازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهرکه قطعیت یافته است .محکوم علیه
محکوم است به :پرداخت مبلغ دویست میلیون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون
و پانصد و چهل هزار ريال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید
چک لغایت زمان پرداخت در زمان اجرا در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق
صندوق دولت در ضمن رای صادره غیابی می باشد .ماده 34قانون اجرای احکام :همین
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه
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 548167 :ایمان بختیاری قاضی شعبه یازدهم
شورای حل اختالف خمینی شهر ( 217کلمه 2 ،کادر)
ابالغ رای
 5/108کالســه پرونده ، 98/4/22 - 2438/97:شــماره دادنامه، 98/04/31-878 :
مرجع رسیدگی :شــعبه یازدهم شــورای حل اختالف خمینی شــهر ،خواهان :سعادت
تاتایی فرزند مصطفی به نشانی :اصفهان خ امام خمینی خ بسیج جنب بوتان گاز شرکت
زرین پخش پرند سپاهان ؛ خوانده :مهدی دیباجی فروشانی فرزند محمود نشانی :مجهول
المکان ،خواسته :مطالبه  ،گردشکار :پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را
اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صــدور رای می نماید .رای قاضی شــورا :در خصوص
دادخواست آقای سعادت تاتایی فرزند مصطفی به طرفیت آقای مهدی دیباجی فروشانی
فرزند محمود به خواســته مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره  228118/40به مبلغ
 7/500/000ريــال مــورخ  94/7/30عهده بانک ملت شــعبه خمینی شــهر از جاری
 46714591/70به انضمام هزینه دادرســی و خســارت تاخیر در تادیه شورا با توجه به
دادخواســت تقدیمی و ضمایم و وجود اصل مســتندات دعوی در یــد خواهان و اینکه
خوانده دلیل ومدرکی مبنی بر برائت ذمه خود یا ادای دیــن در حق خواهان ارایه نکرده
دعوی خواهان را مقرون به صحت دانســته و با توجه به نظریه مشــورتی اعضا شورا به
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احتمال انفصال از خدمت رییس دانشگاه اصفهان و کاشان به دلیل سرپیچی از استخدام بورسیه ها؛

قدرت نمایی بورسیه ها

رییس مرکز مشاوران قوه قضاییه استان:

 ۱۲۰۰وکیل ۵۷ ،هزار مشاوره
حقوقی رایگان ارائه دادند

رییس مرکز مشاوران قوه قضاییه استان اصفهان
گفت :ایــن نهاد با داشــتن  ۱۲۰۰وکیل بیش
از  ۵۶هزار و  ۸۰۰مشــاوره حقوقی رایگان در
سال  ۹۷به شهروندان اصفهان ارائه داده است.
محمدرضا انصــافداران در خصوص چگونگی
تعیین ظرفیت وکالی فعال در استانها ،اظهار
کــرد :در کانونهای وکال مطابــق تبصره ماده
یک قانون کیفیــت اخذ پروانه مصوب ســال
 ۱۳۷۶تعیین ظرفیت کارآموزان وکالت توسط
کمیســیونی مرکب از رییس کل دادگستری،
رییــس شــعبه اول دادگاه انقــاب و رییس
کانــون وکالی دادگســتری اســتان مربوطه
انجام میشود .رییس مرکز مشاوران قوه قضاییه
اســتان اصفهان با اشــاره به بهرهمندی اقشار
نیازمند از وکالت معاضدتــی تصریح کرد :این
مرکز همکاری مستمری در این زمینه با کمیته
امداد حضرت امام خمینی (ره) ،بنیاد شــهید و
امور ایثارگران و سازمان بهزیستی داشته است
همچنین با احراز عدم اســتطاعت مالی برخی
متقاضیان ،برای آنها وکیــل معاضدتی تعیین
شده است.

معاون آموزش و پرورش استان:

تازگی ماجرای بورســیه ها در ابعادی تازه رونمایی
شــده و آن حکم انفصال از خدمت رؤســای چند
دانشگاه به دلیل تخلف در به کارگیری دانشجویان
بورسیه ای بوده است .رؤســای دانشگاه اصفهان،
کاشــان و تربیت مدرس تهران از جملــه افرادی
هستند که گفته می شــود به دلیل استنکاف از به
کارگیری دانشجویان بورســیه ای حکم انفصال از
خدمت گرفته اند .هوشنگ طالبی در واکنش به این
موضوع اعالم کرد :متاسفانه بدون توجه به جایگاه
هیئت اجرایی جذب وزارت علوم و تصمیمات آنها،
علیه دانشگاه و رییس دانشگاه حکم صادر میشود.
رییس دانشگاه اصفهان در پاسخ به این سوال که آیا
حکم انفصال از خدمت شــما به دلیل عدم موافقت
با جذب بورسیهها صادر شده اســت؟ گفت :خیر،
من در خصوص بحث بورسیهها هیچ حکمی مبنی
بر انفصال از خدمت دریافــت نکردهام ،البته ما باید
جذب دو نفر از بورسیهها را اجرایی کنیم ،ولی اینکه
حکم انفصالی در این خصوص صادر شــده باشد را
تکذیب میکنم .وی در پاســخ به این سوال که در
حال حاضر درخواســت جذب دو نفر از بورسیهها
به دانشگاه شما ابالغ شده اســت؟ گفت :بله ،البته
هیئت اجرایی جذب ،صالحیت علمی این دو نفر را

شــرح صورتجلســه مورخه  98/04/22و همچنین به اســتناد مواد  519و  198قانون
آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مــواد  310و  313از قانون
تجــارت و تبصره الحاقی مصــوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به مــاده 2قانون
صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ  7/500/000ريال بابت اصل
خواســته و مبلغ  1/133/000ريال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ
ســر رســید چک  94/7/30لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه می گردد در
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای شــورا غیابی اســت و ظرف بیست روز پس از
ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیســت روز
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان خمینی شــهر می باشد.
م الف 548169 :ایمان بختیاری قاضی شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف
شهرستان خمینی شهر ( 335کلمه 3 ،کادر)
ابالغ رای
 5/109کالسه پرونده 51/98 :شعبه 2شــورا  ،شــماره دادنامه ، 671 :تاریخ رسیدگی:
 ، 98/04/22خواهان :قدمعلی حیدری فرزند رجبعلی به نشانی :خمینی شهر خ امیرکبیر
کوچه  85بن بست 2؛ خوانده :عبداهلل مصطفوی فرزند نبی اهلل نشانی :مجهول المکان ،
خواسته :الزام به انتقال رسمی سند یکدستگاه خودروی پیکان به شماره انتظامی 917 -11
س  51به انضمام کلیه خســارات قانونی مقوم به پنجاه میلیون ريال  ،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 دعوی قدمعلی حیدری فرزند رجبعلی به طرفیت
عبداهلل مصطفوی فرزند نبی اهلل به خواسته الزام به انتقال رسمی سند یکدستگاه خودروی
پیکان به شماره انتظامی  917 -11س  51به انضمام کلیه خسارات قانونی مقوم به پنجاه
میلیون ريال نظر به جمیع محتویات پرونده دادخواست تقدیمی خواهان و مبایعه نامه مورد
استناد خواهان و با توجه به اینکه با استعالم بعمل آمده از پلیس راهور اتومبیل موصوف
بنام بوده و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی هیچگونه دفاع موثری در قبال خواسته ی
خواهان به عمل نیاورده است دعوی خواهان وارد تشــخیص و شورا مستنداً به ماده 22
قانون مدنی و ماده  198و  515قانون آیین دادرســی مدنی خوانده را به حضور در یکی از
دفاتر اسناد رسمی و انتقال اتومبیل موصوف به نام خواهان بابت اصل خواسته و پرداخت
 625/000ريال بابت هزینه دادرسی محکوم می نماید این رای غیابی است و ظرف مهلت
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف مهلت بیست روز پس
از انقضای مهلت واخواهی قابــل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی (حقوقی) خمینی
شهر اســت .م الف 549919 :ایمان بختیاری قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف
شهرستان خمینی شهر ( 299کلمه 3 ،کادر)
اخطار اجرایی
 5/110شــماره 14/98 :حل ، 11مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی :فرزانه
صادقی علی آبادی  ،نام پدر :احمد  ،نشانی :مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له :نام
و نام خانوادگی :ســعادت تاتایی  ،نام پدر :مصطفی  ،نشانی :خمینی شهر منظریه مجتمع
آسمان 5طبقه 2واحد ، 6محکوم به:به موجب رای شــماره  379تاریخ  98/02/30حوزه
یازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهرکه قطعیت یافته است .محکوم علیه
محکوم اســت به :پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ ششصد و
پنجاه و پنج هزار ريال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک
لغایت زمان پرداخت در زمان اجــرا در حق خواهان و پرداخت نیم عشــر دولتی در حق
صندوق دولت در ضمن رای صادره غیابی می باشد .ماده 34قانون اجرای احکام :همین
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

با مسئوالن

رؤسای دانشگاه اصفهان ،کاشان
و تربیت مدرس تهران از جمله
افرادی هستند که گفته می شود
به دلیل استنکاف از به کارگیری
دانشجویان بورسیه ای حکم
انفصال از خدمت گرفته اند

با توجه به عملکردشان در دوره دکتری تایید نکرده
است .ما هم طبق مقررات ،مجری تصمیمات هیئت
اجرایــی و هیئت مرکز جذب هســتیم.طالبی ،در
پاسخ به این سوال که اگر صالحیت این افراد تایید
نشده ،چرا باید در ســاختاری علمی مانند دانشگاه
گنجانده شوند؟ گفت :از هیئت عالی جذب نامهای
داریم که مربوط به سال  ۹۴است و در آن به صراحت
قید شده که اگر رییس دانشــگاه یا دانشگاه خالف
جهت تصمیم هیئت اجرایی جذب عمل کنند ،این
به منزله تخلف از مقررات است.
حکم تعلیق فعال اعالم نشده است
عباس زراعت ،رییس دانشگاه کاشان هم با اشاره به
حکم انفصال از خدمتش در صورت عدم موافقت با
جذب بورســیهها ،گفت :فعال چنین حکمی ابالغ
نشده؛ اما شنیدهها حاکی از آن است که حکم انفصال

موقتاز خدمت من صادر شده است .من نیز در حد
رسانهها از این مســئله اطالع دارم.وی در خصوص
روند جذب بورسیهها در دانشگاه کاشان توضیح داد:
در دوره قبل تعداد زیادی دانشجوی دکتری بورسیه
شده بودند که بســیاری از آنها که صالحیت علمی
داشتند ،استخدام شــدند؛ اما دو نفر از آنها مشکل
جذب داشتند.یکی از آنها متقاضی رشتهای بود که
در دانشگاه وجود نداشت و دیگری هم توانایی علمی
الزم را دارا نبود.
این دو نفر به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و
دیوان عدالت نیز حکم داده است که روند استخدامی
آنها طی شــود .وی با اشــاره به اینکه حکم قاضی
محترم ابهام داشته و موانع قانونی دارد ،گفت :بنده
به عنوان یــک حقوقدان اعتقــاد دارم هیچ مقامی
حق ندارد در مقابل احکام قضایی اســتنکاف کند
و بنده نیز از اجرای حکم اســتنکاف نکردهام .آنچه
مطرح شــده یک اختالف نظر حقوقی اســت و اگر
ابهاماتی که وجود دارد و نیــز موانع قانونی برطرف
شود ،حکم قضایی را روی چشم میگذاریم؛ اما بحث
این است که با وجود عدم تایید صالحیت متقاضی
در کارگروههای مربوطه نمیتوان حکم استخدامی
صادر کرد ،این کار برای ما مسئولیت دارد.

مالی ندارد صریح ًا اعالم نماید .م الف 548165 :ایمان بختیاری قاضی شعبه یازدهم
شورای حل اختالف خمینی شهر ( 216کلمه 2 ،کادر)
ابالغ اجراییه
 5/111شــماره پرونــده ،139804002121000242/1 :شــماره آگهــی ابالغیــه:
 ، 139803802121000044شــماره بایگانــی پرونــده ، 9800301 :تاریــخ صدور:
 ، 1398/05/06آگهی ابالغ اجرائیه پرونده اجرایی  9800301بدین وســیله به مهری
شاهین  ،نام پدر :حیدر  ،تاریخ تولد ، 1358/12/25 :شماره ملی ، 1140205961 :شماره
شناسنامه 20641 :و محبوبه شاهین سدهی  ،نام پدر :حیدر  ،تاریخ تولد1361/08/20 :
 ،شماره ملی ، 1141264684 :شماره شناسنامه 2755 :و مهناز شاهین  ،نام پدر :حیدر ،
تاریخ تولد ، 1366/02/29 :شماره ملی ، 1142323838 :شماره شناسنامه 9905 :همگی
به نشانی :خمینی شهر ورنوسفادران بلوار منتظری کوچه شهید کندری پالک  10منزل
شخصی ابالغ می شــود خانم عفت خوانساری به اســتناد مهریه مندرج در سند ازدواج
شماره سند 14812 :تاریخ ســند 1375/12/26 :دفترخانه صادر کننده :دفترخانه ازدواج
 53شهر خمینی شهر استان اصفهان علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائیه به
بایگانی  9800301در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ  1398/04/09مامور
ابالغ واقعی به شما میسر نبود لذا بنا به تقاضای بســتانکار طبق ماده  18آئین نامه اجرا
مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت بیست روز از
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید
عملیات اجرایی جریان خواهد یافت .م الف  549922 :نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت
اسناد و امالک خمینی شهر( 220کلمه 2 ،کادر)
ابالغ رای
 5/112کالسه پرونده، 112/98:شماره دادنامه، 98/04/22-768:مرجع رسیدگی:شعبه
هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان :شیرین باقری  ،نشانی :خمینی شهر سه
راه معلم شریعتی شمالی نبش کوچه  145؛ خوانده :وحید زنگ زرد نشانی :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 مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دعوی
شیرین باقری به طرفیت آقای وحید زنگ زرد به خواسته مطالبه مبلغ  190/000/000ريال
وجه  1فقره چک به شماره  116589مورخ  97/11/30عهده بانک سپه به انضمام خسارت
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و
گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه مورخ  98/4/15و 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 310
 313 ، 311 ،از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام
به ماده  2قانون صدور چک و مواد 198و  519و  522از قانون آئین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده
به پرداخت مبلغ  190/000/000ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 3/375/000
ريال 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 اعالمی از بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد .رای صادره غیابی
و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مهلت 20
روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر
می باشد .م الف 549923 :ایمان بختیاری قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف
شهرستان خمینی شهر ( 349کلمه 3 ،کادر)
ابالغ رای
 5/113کالســه پرونده، 3145/97:شــماره دادنامه ، 825:تاریخ رسیدگی98/04/16 :
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معلمان اصفهان تمایلی به استفاده
از تجهیزات هوشمند ندارند
معاون آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره
به اینکه هوشمندســازی مدارس فقط به معنای
تجهیز کالسهای درس نیســت ،اظهار کرد :به
روز رســانی اطالعات معلمان یکی از اصلیترین
نیازهای اجرای این طرح است.غالمحسن سخایی
با بیان اینکه با وجود تجهیــز بیش از  ۵۰درصد
مدارس اســتان اصفهان به سیســتم هوشمند
هنوز برخی از این مدارس پس از چند سال از این
تجهیزات اســتفاده نکرده اند ،اضافه کرد :در این
مدارس تجهیزاتی مانند تابلوی هوشمند ،دیتاشو
و پردههای هوشــمند وجود دارد و اگر معلمان
اطالعات به روز داشته باشند ،میتوانند به آسانی
از این تجهیزات اســتفاده کنند.وی با بیان اینکه
در شهر اصفهان باالترین میانگین سنی خدمت
نیروهای فعال در آموزش و پرورش را داریم ،گفت:
میانگین سن خدمت فرهنگیان در اصفهان حدود
 ۲۱تا  ۲۳ســال اســت و اکثر این نیروها درسن
بازنشستگی هستند و حوصله و تمایل کافی برای
یادگیری فناوریهای روز را ندارند.

،مرجع رسیدگی:شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان :جعفر عموتقی
نشانی :خمینی شهر خ منتظری کوچه شهید وطن خواه پ 2؛ خوانده :سید علی رحیمیان
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 شورا :در
خصوص دعوی خواهان آقای جعفر عموتقی فرزند نوروزعلی علیه آقای سید علی رحیمیان
فرزند سیدرضا قلی به خواسته مطالبه مبلغ سی و چهار میلیون ريال  34/000/000ريال
وجه دو فقره چک به شماره های  86/12/20-250795و  81/03/20-250796به انضمام
خسارت دادرسی و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و
گواهینامه عدم پرداخت و اینکه وجود اصول مســتندات در ید خواهان ظهور در اشتغال
ذمه صادر کننده آن دارد و اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که برائت ذمه خود را مدلل بدارند
ارائه نداشته با استصحاب دین دعوی خواهان ثابت تشخیص می گردد با استناد به مواد
 9و  18و  19و  25و  27قانون شــوراهای حل اختالف و مواد  313 ، 311 ، 310از قانون
تجارت و تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و مــواد 198و  515و  522از قانون
آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به
پرداخت مبلغ  34/000/000ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 475/000ريال بابت
خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکها لغایت استهالک
کامل دین بر مبنای شاخص 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 شعبه
و سپس ظرف  20روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی خمینی
شهر می باشــد .م الف 551346 :مصطفی زیبایی فر قاضی شعبه سوم شورای حل
اختالف شهرستان خمینی شهر( 328کلمه 3 ،کادر)
مزایده
 5/114شــماره 981125 :اجرا  -تاریخ ، 1398/05/08:اجرای احکام مدنی دادگستری
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالســه  981125له آقای میالد رحیمیان علیه آقای
امین اســتکی به خواســته مطالبه مبلغ  170/000/000ريال در حق محکوم له و مبلغ
 1/000/000ريال حق االجرای دولتی در نظر دارد یک دستگاه خودروی سواری استیشن
نیسان پاترول  4درب مدل  1371سفید رنگ به شماره انتظامی ایران  851-53و  12واقع
در خمینی شهر ـ خیابان بسیج ـ خیابان پاکمن ـ پارکینگ رحمتی را از طریق مزایده به
فروش رساند خودروی فوق کامل رنگ و اتاق  ،بدنه و شاسی سالم فاقد زاپاس جک و آچار
چرخ می باشد موتور خودرو تعویضی و چرخ ها دارای رینگ و الستیک اسپرت با آج 80
درصد می باشد که کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را  250/000/000ريال ارزیابی
نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده در تاریخ یکشنبه 1398/06/10
ساعت  9صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرستان خمینی شهر برگزار
می گــردد .و طالبین مــی توانند  5روز قبــل از روز مزایده به نشــانی فــوق مراجعه و
مورد مزایــده را از نزدیــک بازدید نماید .خریدار کســی اســت کــه باالترین قیمت
راپیشــنهاد نماید ،خریدار می بایســتی ده درصــد قیمت پیشــنهادی را فی المجلس
و مابقــی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حســاب ســپرده دادگســتری واریز نماید
در غیر اینصــورت ده درصــد اولیه پس از کســر هزینه هــای مزایده بــه نفع دولت
ضبط خواهد شــد .شــایان ذکر اســت اجرای احکام مدنی تکلیفــی در تحویل مال به
خریدار ندارد .تذکر :متقاضیان شــرکت در مزایده می بایســت  10درصــد بهای مال
را طی فیش چهار نســخه ایی به حســاب ســپرده دادگستری خمینی شــهر به شماره
 2171290271003نزد بانک ملی واریز و با در دســت داشتن اصل فیش و اصل کارت
ملی نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت
در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش ســپرده تحویل اجرا نمایید.
م الف 550395 :دفتراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر(328
کلمه 3 ،کادر)

zayanderoud8108@gmail.com
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مهاجم بارسلونا به باشگاه زنیت
سن پترزبورگ پیوست
باشــگاه زنیت ســن پترزبورگ به طور رسمی
اعالم کرد کــه مالکوم
مهاجم بارسلون را
با قــراردادی پنج
ســاله به خدمت
گرفتــه اســت.
حســاب کاربــری
توییتر زنیت با تایید
این خبر ،مبلــغ قــرارداد را  ۴۰میلیون یورو
به عالوه  ۵میلیون یورو بابــت پاداشها اعالم
کرد .مهاجم  ۲۲ســاله تابستان سال گذشته با
جنجال فراوان در روزهــای پایانی پنجره نقل
و انتقاالت از رفتن به آ .اس رم منصرف شــد و
نیوکمپ را برگزید؛ اما از آن زمان به بعد همواره
برای اثبات خود به ارنستو والورده تقال کرد و در
مجموع  ۲۴حضور برای بارسا تنها  ۴گل به ثمر
رساند .با این تفاسیر مالکوم حاال رقیب شماره
یک سردار آزمون در زنیت محسوب میشود.
وبسایت زنیت او را وینگری معرفی کرده که با
تواناییهای حمل توپ ،دریبل زنی ،ضدحمالت
و زدن ضربات آخر شناخته میشود.

بهترین زمان انتقال
«فندبیک» به رئالمادرید
طی روزهــای اخیر اخباری در مــورد احتمال
انتقال دنــی فن دبیک،
هافبــک هلندی و
 22ســاله آژاکس
به رئــال مادرید
شــنیده شــده و
ممکــن اســت او با
رقمــی بیــن  60تا
 70میلیون یورو راهی برنابئو شــود .رافائل فن
درفارت که خود ســابقه بازی کردن در مادرید
را در کارنامه دارد از رخ دادن ایــن اتفاق ابراز
رضایت کرد .اوگفت :من فکر میکنم فن دبیک،
لیاقت رفتن به رئال مادرید را داشــته و شانس
باالیی برای موفقیت در این تیم دارد .فن دبیک
فصل گذشته در لیگ قهرمانان اروپا فوق العاده
بازی کرد و حاال همه دیگر او را میشناســند.
حاال زمانی ایده آل بــرای رفتن به رئال مادرید
است .این باشــگاه پیش فصل خوبی داشته و
هواداران رئال مادرید در حال حاضر انتظار دارند
خریدهای بزرگی راهی این تیم شوند.

حمایت ماتئوس از انتقال
«سانه» به بایرن مونیخ
درحالی کــه شــایعات و گمانهزنیهــا درباره
انتقال قریبالوقوع لروی ســانه ،وینگر آلمانی
منچسترسیتی به بایرن
مونیخ این روزها به
اوج رســیده و هر
روز خبــر و ادعای
جدیــدی در این
باره منتشر میشود،
لوتار ماتئوس ،اسطوره
فوتبال آلمان و باشگاه بایرن مونیخ با حمایت از
انتقال ســانه به مونیخ میگوید با وجود برخی
تردیدهای مطرح شــده در این کشور ،سانه در
بایرن بســیار موفق خواهد شد .ماتئوس ،لروی
ســانه را با فرانک ریبری یا آریــن روبن جوان
مقایسه کرده و میگوید انتقادهایی که از وینگر
جوان آلمانی میشود و متهم شدن او به غرور و
خودشیفتگی یا نداشتن روحیه تیمی ،اتهامهایی
غیر واقعی هســتند .ماتئوس در این باره گفت:
« اگر بایرن بتواند ســانه را بخرد برای این تیم
اتفاق خیلی خوبی خواهد بود» .

موافقت یونایتد
با خواسته «دیباال»
پائولو دیباال در فصلی که گذشــت نتوانســت
عملکرد خوبی در یوونتوس داشته باشد .حضور
کریســتیانو رونالــدو
برخــاف انتظارات
باعث شد تا دیباال
افت محسوســی
داشته باشد و یووه
هم این بازیکن را در
فهرست فروش خود
قرار داده است .منچستر یونایتد مشتری جدی
دیباالست و کوریره دلو اسپورت ایتالیا نوشت
که این باشگاه انگلیسی با خواسته مالی دیباال
موافقت کرده اســت تا این مهاجم آرژانتینی
در آســتانه پیوستن به شــیاطین سرخ باشد.
به نوشــته کوریــره دلــو اســپورت؛ دیباال
بــرای پیوســتن بــه یونایتــد درخواســت
حقــوق ســاالنه  ۱۱میلیون پونــد را دارد که
این درخواســت بــا موافقت باشــگاه یونایتد
همراه شده است.

پیشنهاد سردبیر:

کالدرون ،سیدجالل را نیمکتنشین کرد!
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مرحله یک هشتم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا؛

در حاشیه

کار سخت یاران منصوریان مقابل غول عربستانی
سمیهمصور
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان امشب در پنجمین
تجربه آسیاییاش در مرحله یک هشتم نهایی لیگ
قهرمانان آســیا مقابل تیم االتحاد عربستان قرار
میگیرد .رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا در مرحله
حذفی در حالی از امشب از سر گرفته میشود که از
آخرین دیدار ذوبیها در مرحله گروهی بیش از دو
ماه میگذرد .سبزپوشان اصفهانی برای رسیدن به
این مرحله ابتدا در مرحله پلی اف تیمهای الکویت
کویت و تیمهای الغرافه قطر را از میان برداشتند و
سپس در مرحله گروهی با تیمهای الوصل امارات،
النصر عربســتان و الزورای عراق هم گروه شدند.
آنها در این مرحله با ســه پیروزی و سه تساوی و
کسب  12امتیاز در صدر گروه  Aقرار گرفتند تا در
مرحله یک هشتم این مسابقات حریف تیم االتحاد
عربستان شوند.
ذوبیها که از بعد از حذف استقالل و پرسپولیس در
مرحله گروهی این رقابتها ،به عنوان تنها نماینده
ایران در لیگ قهرمانان آســیا باقی ماندهاند ،امید
دارند با حذف این حریف متمــول و گردن کلفت
عربســتانی خود را بــه مرحله یکچهــارم نهایی
برســانند .داور این بازی «مانینگ» از کشور چین
است ،همچنین شــی ژانگ ،کائو یای و فو مینگ
او را در این بازی همراهــی میکنند؛ نماینده این
مسابقه «طالل محمدعلی» از اردن و ناظر داوری«
اسماعیل الحافی» از اردن است.
منصوریان؛ تنهــا مربی بومی رقابتهای
لیگ قهرمانان آسیا
سرمربی تیم ذوب آهن ،امشب سومین حضورش
را در رقابتهای آســیایی تجربه میکند .علیرضا
منصوریان کــه میانههای فصل گذشــته هدایت
سبزپوشــان اصفهانی را بر عهده گرفت و این تیم
را به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا
رساند با تیمهای نفت تهران و استقالل تهران نیز
در این مرحله حضور داشته اســت .علیمنصور در
رقابتهای لیگ قهرمانان آســیا  2015توانســت

عربستان قرار میگیرد که
با صعود نفــت تهران به
مرحله یک چهارم نهایی
این تیــم در چهار تجربه
علیمنصور در رقابتهای لیگ
حضور قبلــیاش در این
یک شگفتی بزرگ را رقم قهرمانان آسیا  2015توانست با صعود
مرحله ،تنهــا دوبار موفق
بزند؛ اما در ســال  2017نفت تهران به مرحله یک چهارم نهایی
به صعود بــه مرحله یک
با تیم اســتقالل در این
یک شگفتی بزرگ را رقم بزند
مرحله مقابــل تیم العین
چهارم این رقابتها شده
االمارات با نتیجه سنگین
اســت .این تیم در اولین
شــش بر یک شکســت خورد تــا دو تجربه کامال
حضورش در مرحله یک هشــتم با هدایت منصور
متفاوت را در مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان در
ابراهیم زاده موفق به شکســت تیــم مس کرمان
شد .دومین صعود ذوب آهن در مرحله یک هشتم
کارنامهاش به ثبت برساند .ســرمربی سبزپوشان
به ســال  2011بر میگردد در این سال این تیم با
که تنها مربی بومی ایــن مرحله از رقابتهای لیگ
شکســت النصر راهی مرحله بعد شد .سبزپوشان
قهرمانان آسیاست امیدوار اســت تا به همراه تیم
اصفهانی در سالهای  2016و  2018در این مرحله
ذوب آهن نیز بتواند به مرحلــه باالتر صعود کرده
و تجربه شــیرین در تیم نفت تهــران را بار دیگر
شکست خوردند.
تکرار کند.
کارنامه موفق ذوبیها در مقابل تیمهای
عربستانی
تاریخچه حضــور ذوبیها در مرحله یک
ذوب آهن در طول رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا
هشتم
تیــم ذوب آهــن در حالی امشــب در مرحله یک
در ادوار مختلف تاکنون  ۱۳بــار برابر تیمهایی از
هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا مقابل تیم االتحاد
عربستان قرار گرفته که آمار هفت برد ،سه تساوی

و ســه شکســت برابر آنها برجای گذاشته است.
حریفان ذوب آهن در ایــن  ۱۳دیدار پنج تیم برتر
تاریخ عربســتان یعنی االتحاد ،الهالل ،الشــباب،
النصر و االهلی بودهاند .ذوب آهن در مرحله گروهی
رقابتهای فصل جاری نیز برابر رقیبی عربستانی
یعنی النصر قرار گرفت که حاصل دو رویاروییاش
برابر این تیم یک پیروزی و یک تساوی بود .باشگاه
اصفهانــی پیش از ایــن دو بار به مصــاف االتحاد
عربستان رفته که یک پیروزی و یک تساوی حاصل
کار سبزپوشان بوده اســت .در این دو دیدار ذوب
آهن سه گل به ثمر رســانده و دو گل نیز دریافت
کرده است.
بلیتهای  150تا  600هــزار تومانی برای
ورود به زعبیل
ورزشــگاه زعبیل در مرکز شــهر دبی بــه عنوان
ورزشگاه اختصاصی باشگاه الوصل از سوی االتحاد
عربستان به عنوان ورزشگاه ثالث برای میزبانی بازی
رفت با ذوب آهن ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا
معرفی شــد .این بازی که قرار است امشب برگزار
شــود میتواند میزبان  12هزار نفر تماشاگر باشد
از همین رو باشگاه االتحاد با همکاری الوصلی ها از
صبح دیروز بلیت فروشــی را آغاز کرد .نکته جالب
این که باشگاه ســعودی برای ورود تماشاگران به
ورزشگاه بلیتها را در سه بخش با قیمتهای جالب
در معرض فروش قرار داده است.
بلیت جایگاه معمولــی با  50درهــم ( 150هزار
تومان) به فروش میرســد ضمن ایــن که جایگاه
روبه رو از  100تا  130درهم و بلیت جایگاه VIP
هم بــا  200درهم ( 600هزار تومــان) در معرض
فروش عالقه مندان قرار گرفته است.
ذوب آهن سبز میپوشد ،االتحاد زرد
نشست هماهنگی دیدار تیمهای ذوب آهن اصفهان
با االتحاد عربستان صبح دیروز با حضور نمایندگان
دو تیم برگزار و طی آن از پیراهن دو تیم برای بازی
رونمایی شد .قرار اســت ذوب آهن در بازی امروز
سبز بپوشد و االتحاد نیز با پیراهن زرد و سیاه خود
در میدان حاضرشوند.

ضیافت شام رییس االهلی برای پروفسور و همراهان

بازی با ازبک ،اولین محک جدی فرهاد مجیدی

آخرین جلسه تمرینی االهلی در جده با سورپرایز بزرگ رییس این باشگاه برای سرمربی کروات و شاگردانش
همراه بود .بعد از نزدیک به  45روز از آغاز همکاری برانکو با باشگاه االهلی سرانجام زمان موعود برای ایوانکوویچ
و دستیارانش فرا رســید تا به اولین آرزوی طرفداران و ســران االهلی جامه عمل بپوشانند .سه شنبه شب
ورزشگاه زیبای جده میزبان دربی بزرگ عربستان در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا  2019میان دو غول
سرشناس فوتبال باشگاهی این کشور خواهد بود .در شرایطی که زمان زیادی تا این جنگ بزرگ باقی نمانده
مالک جدید باشگاه االهلی با برپایی ضیافت شام در همان محل تمرین االهلی حسابی برانکو و شاگردانش را
سورپرایز کرد .در این ضیافت امیربن فیصل ،وعده پاداش کالنی نیز به اعضای تیم در صورت عبور از سد الهالل
را داد تا به این ترتیب کارهای الزم برای شارژ روحی روانی تیم را انجام داده باشد.

مذاکرات با فدراســیون فوتبال ازبکستان خوب پیش رفته است و تیم امید شــهریور ماه راهی تاشکند
میشود تا دو بازی دوستانه با این کشور انجام دهد .تیم امید از زمان روی کار آمدن فرهاد مجیدی دو بازی
دوستانه با تیم نفت مسجد سلیمان و تیم ملی انجام داد که هر دو بازی با نتیجه مساوی پایان یافت و حاال
بازی با ازبکستان ،اولین آزمون جدی فرهاد مجیدی در رأس کادر فنی تیم امید خواهد بود .مسابقهای
که تصویر خوبی از آینده تیم امید به اهالی فوتبال میدهد .تیم امید برای صعود به المپیک کار ســختی
را پیش رو دارد چرا که باید با  15تیم برای کسب سه سهمیه حضور در المپیک  2020توکیو رقابت کند.
البته سهمیه آسیا چهار تیم است که ژاپن ،میزبان المپیک در صورت عدم موفقیت در بازیهای قهرمانی
زیر  23سال آسیا باز هم به این رقابتها صعود خواهد کرد.

کالدرون ،سیدجالل را
نیمکتنشین کرد!
گابریل کالدرون که از بازی نکــردن تیمش در اردوی ترکیه
ناراضی بود ،شــناخت اندکش از وضعیت بازیکنان این تیم
را با بازیهــای تدارکاتی اخیر سرخپوشــان جبران کرد تا
بتواند ترکیب ایده آل خط دفاعی خود را پیدا کند .کالدرون

قرار است لیگ را با حضور شجاع خلیلزاده و محمدحسین
کنعانی زادگان در قلب دفاع آغاز کند .سرمربی سرخپوشان
پایتخت در حالی تصمیم به استفاده از این دو بازیکن به عنوان
مدافعان میانی گرفته اســت که فصل گذشته خلیل زاده در
کنار سید جالل حســینی در این منطقه ،حضور داشتند؛ اما
مصدومیت کهنه کاپیتان پرسپولیس باعث شد تا کالدرون
به فکر استفاده از کنعانی زادگان به جای او بیفتد .سیدجالل
حســینی در حالی باید طعم نیمکت نشــینی در هفتههای

قاب روز

ملی پوش اصفهانی تنیس:

هر ورزشکاری بود ،مقابل حریف اسراییلی انصراف میداد
ملی پوش اصفهانی تنیس با بیان اینکه تنیس جزو سه رشته بزرگ جهان است ،اظهار کرد :در ایران به
رشته تنیس کم پرداخته میشود و بیشتر افراد از آن اطالعات دقیقی ندارند .حمیدرضا نداف در رابطه
با مسابقات فیوچرز ،گفت :این مســابقات هر هفته در همه جهان برگزار میشود و شاید در یک هفته
پانزده منطقه جهان میزبان این مسابقات باشند .نداف با بیان اینکه تنها ایرانی است که دارای رنکینگ
در جهان است ،افزود :از سال گذشته به این مسابقات رفتم و نتایج خوبی کسب کردم .من در مسابقات
آفریقا ،پاکستان و بعد از آن در کشور زیمباوه موفق به کسب رتبههای خوبی در جدول اصلی شدم و
رنکینگ  ۵۶۰ای تی اف تنیس هستم .وی اضافه کرد :در هفته اول این مسابقات به یک بازیکن روس
بازی را واگذار کردم که  ۴۹۰جهان بود .هفته دوم توانســتم یک بازیکن لهستانی را شکست بدهم و
جزو شانزده بازیکن برتر شوم و پس آن با یک بازیکن آمریکایی که رنک آن  ۲۹۰بود ،مواجه شدم که
موفق به شکست او شدم و امیدوارم در این هفته نیز نتیجه خوبی کسب کنم و بعد از آن به مسابقات
تونس بروم .این ملی پوش اصفهانی تنیس ادامه داد :تاکنون  ۲۵امتیاز ای تی پی دارم که امتیاز خوبی
است و امیدوارم که بتوانم این روند را ادامه دهم .این ملی پوش تنیس در رابطه با انصراف در بازی مقابل
بازیکن اسراییل گفت :بازیکنان دیگر رشتهها نیز درصحنههای بزرگتر برای حمایت از مردم فلسطین
این کار را انجام دادهاند من هم باید این کار را انجام میدادم .هر ورزشکار دیگری هم بود ،مقابل حریف
اسراییلی انصراف میداد .نداف ادامه داد :از نظر من تنیس باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و اگر به
همینگونه که هست پیش برود تنیس ایران با مشکالت زیادی رو به رو میشود.باید تعداد اسپانسرها
افزایش یابد و به صورت خیلی جدی از این رشته بزرگ حمایت شود .در ایران که تمرین میکنم ،باید
پول زمین را پرداخت کنم که در هیچ کجای جهان اینگونه نیست.
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ابتدایی لیگ برتر را بچشــد که در دو فصل گذشــته نیز
وضعیتی مشابه داشت.
مدافع مستحکم سرخها معموال هفتههای ابتدایی را به دلیل
مصدومیت از دست داده است ،اما اشــتباهات خط دفاعی
سرخها باعث شد تا او به ترکیب بازگردد.
باید دید زوج کنعانی زادگان و خلیل زاده تا چه زمانی دوام
می آورند و کاپیتان اول پرســپولیس را نیمکت نشین نگه
میدارند.

اتفاق جالب در جایگاه ویژه ورزشگاه اصفهان

با همت واحد مستندسازی باشگاه سپاهان ،جایگاه ویژه ورزشگاه نقش جهان با تصاویری از
بازیها ،بازیکنان ،افتخارات و جامهای کسب شده زردهای اصفهان طی سالهای گذشته
تزیین شد تا این ورزشگاه در آستانه آغاز مسابقات لیگ نوزدهم و در کنار دیگر اقدامات برای
تجهیز و نوسازی ،شکل و شمایل زیباتر و جدیدتری به خود بگیرد.
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قرعهکشی لیگ برتر فوتبال
در مشهد
رییس سازمان لیگ فوتبال ایران در گفتوگو با
سایت ســازمان لیگ فوتبال ایران گفت :مراسم
قرعهکشی نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال روز
سهشنبه  ۱۵مردادماه ( ۹۸فردا)در شهر مشهد
برگزار میشود .حیدر بهاروند تاکید کرد :شروع
مســابقات لیگ ،منوط به ایجاد الزامات ایمنی و
امنیتی در ورزشــگاهها و انجام شمارهدار شدن
صندلیها ،فروش الکترونیکی بلیت مســابقات،
نصــب گیتهــا و دوربینهای مداربســته در
ورزشگاهها خواهد بود.

منهای فوتبال
رییس هیئت ووشوی استان:

قصد داریم با تیم دوم اصفهان
وارد المپیاد شویم
رییس هیئت ووشوی استان اصفهان در خصوص
تیمهای ووشوی حاضر در المپیاد استعدادهای
برتر امســال برای اصفهان اظهار کــرد :تیم اول
اصفهان در اردو به ســر می بــرد و قصد داریم با
تیم دوم وارد المپیاد شویم .اختالف امتیاز آنها
زیاد نیست و افرادی هستند که در اردوهای تیم
ملی حضور داشتهاند .محسن روناسی همچنین
افزود :انشاءا...اتفاق سال گذشته تکرار میشود
و بچهها روی ســکو خواهند رفت .سال گدشته
 5مدال داشــتیم و این امید را داریم که امسال
مدالهای بیشــتری کســب کنیم و رتبه خوبی
برای اصفهان به دســت آوریــم .وی در رابطه با
برگزاری ویژه برنامهای برای روز جهانی ووشــو
که مصادف با بیســتم مرداد اســت ،ادامه داد:
با همکاری شــهرداری در بیســت و یکم مرداد،
همایشی در کوه صفه برگزار خواهیم کرد و اخبار
تکمیلی نیز اطالع داده میشود.روناسی در ارتباط
با شــرایط حال حاضر ووشــوی اصفهان افزود:
چندین سال اســت که اصفهان به عنوان قطب
ووشوی کشور شناخته شده است .سال گذشته
 28نفر اردونشین داشتیم؛ اما امسال حدود 35
نفر از اصفهان به اردو دعوت شــدند و ان شاءا...
خروجی امسال خوب باشد.

قایقرانان اصفهانی به تیم ملی
اساللوم دعوت شدند
مرحله چهارم اردوی تیم ملی اســالوم آقایان
بزرگســاالن جهت حضور موفق در مســابقات
کسب سهمیه المپیک توکیو  2020و قهرمانی
آســیا با حضور  8قایقران آغاز شد .این مرحله از
اردو تا  31مرداد ماه به میزبانی شهرستان رودبار
ادامه خواهد داشــت و اســفندیار شیرمحمدی
مربی و جمشید حیدری سرپرست اردو هستند.
آریا جعفری و فراز حسینیان از اصفهان ،مرصاد
واحدی از البرز ،امیر رضانژاد و محمد مهدوینیا
از تهران ،محمدمهدی کنارنــگ از چهارمحال
و بختیاری ،مهدی نظــری از گیالن و مصطفی
نظری از مازنــدران نفرات دعوت شــده به این
مرحله از اردو هستند.

صعود «مردانی»
در رنکینگ المپیکی
اردوی تیم ملی مردان تکواندوی کشــورمان به
منظور حضور در مرحله دوم مسابقات گرندپری
 2019در فدراســیون تکواندو آغاز میشــود.
فدراسیون تکواندو ،اســامی ملیپوشان دعوت
شــده به اردوی آمادگی برای حضور در دومین
مرحله نخست مسابقات گرندپری در سال 2019
که  22تا  24شــهریور ماه به میزبانی چیبا ژاپن
برگزار میشود را اعالم کرد.
بر همین اساس سجاد مردانی از اصفهان به همراه
آرمین هادیپور ،فرزان عاشــورزاده ،میرهاشم
حسینی ،ســروش احمدی ،امیرمحمد بخشی و
ســعید رجبی تمرینات خود را در مرکز جهانی
تکواندو آغاز کردند .ســجاد مردانی ،تکواندوکار
اصفهانــی وزن  +80کیلوگــرم کشــورمان در
رنکینگ المپیکی تکواندوکاران در ماه آگوست
که به تازگی اعالم شد با یک رده صعود در جایگاه
پنجم جهان قــرار گرفت؛ مردانی که توانســت
مدال نقره تورنمنت جامالحسن را کسب کند با
 27/277امتیاز در این جایگاه قرار گرفته است.
مردانی باید برای کسب ســهمیه المپیک ،خود
را برای مســابقات گرندپری ژاپن آماده کند زیرا
این رقابتها  G4است و به نفرات اول تا سوم به
ترتیب  24 ،40و  14.4امتیاز در راستای افزایش
رنکینگ المپیک و همچنین پنج ،سه و هزار دالر
جایزه نقدی تعلق میگیرد.
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هر چه با قرآن رفاقت کنیم
زندگی ما با برکتتر است
مســئول نمایندگــی ولیفقیه در ســپاه حضرت
صاحبالزمان (عج) اســتان اصفهان در افتتاحیه
مسابقات قرآن کریم کارکنان سپاه استان اصفهان
با تبریک سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت
فاطمه (س) اظهار داشت :از اینکه مسابقات قرآنی
کارکنان سپاه در چنین روزی برگزار شد آن را به فال
نیک میگیریم و امیدواریم در این ایام توفیق داشته
باشــیم تا از برکات آن بهره ببریم .حجتاالسالم
والمســلمین رحمتا ...صادقی به اهمیت قرآن و
قرآندوستی اشاره کرد و با بیان روایتی از حضرت
رسول اکرم (ص) تصریح کرد :ما پاسداران و سربازان
نظام مقدس جمهوری اسالمی ،باید عنایت ویژهای
به قرآن داشته باشیم و تا زمانی که با قرآن مأنوس
باشیم ،انس دیگران در ما اثری نداشته و تا زمانی که
با اهلبیت (ع) رفاقت و دوستی داریم انس دیگران بر
انس و رفاقت با اهل بیت (ع) قابلیتی ندارد .مسئول
نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت صاحبالزمان
(عج) استان اصفهان خاطرنشان کرد :هر چه با قرآن
رفاقت کنیم زندگی ما با برکتتر اســت و معنویت
بیشــتری به همراه دارد و در زندگــی خانوادگی،
زندگی اجتماعی و در زندگی کاری توفیق ویژهای
خواهیم داشت.

عضو شورای شهر در آیین بازگشایی
باغ نورخبر داد:

افزایش نشاط اجتماعی
با هدف کاهش آمار افسردگی
رییس کمیســیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شورای اسالمی شــهر اصفهان در آیین بازگشایی
باغ نور که با حضور جمع زیادی از شهروندان همراه
بود ،اظهار کرد :باغ نور بــا تجهیز امکانات امروزی
در اختیار شهروندان قرار میگیرد تا در این مکان
بتوانند همراه با اعضای خانواده از برنامههایی که
شهرداری منطقه پنج با همکاری معاونت فرهنگی
تدارک دیده ،اســتفاده کنند.فریده روشن افزود:
با توجه به شــرایط موجود ،نیاز است برای کاهش
آمار افسردگی ،بسترهای الزم برای افزایش شادی
و نشاط شهروندان فراهم شود .رییس کمیسیون
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر
اصفهان با بیان اینکه شورای پنجم از ابتدای فعالیت
خود در صدد بازسازی و تجهیز باغ نور به بهترین
امکانات بود ،تصریح کرد :از این رو با تخصیص اعتبار
مورد نیاز برای بازگشایی سالن آمفی تئاتر روباز و
ساختمان اداری باغ نور این هدف عملیاتی شد .وی
ادامه داد :در حال حاضر فضاهایی که خانوادهها را در
کنار هم قرار داده و بتواند نشاط اجتماعی را در شهر
ایجاد کند ،کم است و باید افزایش یابد.

آغاز عملیات اجرایی فضای سبز پروژه نمایشگاه بزرگ از پاییز امسال
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت:
عملیات اجرای فضای سبز پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان از پاییز
امسال آغاز میشــود .فروغ مرتضایینژاد اظهار کرد :سال گذشته
پس از بازدید ســازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان از
پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان ،کاشت گونههای گیاهی در محوطه
این پروژه با توجه به محدودیــت منابع آبی مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود :پس از انجام مذاکرات کارشناسی با هیئت مدیره شرکت
نمایشــگاههای بین المللی اســتان اصفهان ،فروردین ماه امسال
قراردادی برای چهار ماه مشــاوره و طراحی فضای سبز این پروژه
به امضا رسید .مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری
اصفهان با بیان اینکه مطالعات خاکشناسی قبل از طراحی فضاهای
سبز برای پروژه نمایشــگاه انجام شده است ،تصریح کرد :فضاهای

طراحی شده این سازمان در پروژه نمایشــگاه بزرگ اصفهان پنج
هکتار شامل طراحی شبکه آب و آبرسانی ،طراحی گونههای گیاهی
و طراحی مبلمان ویژه شــهری اســت .مرتضایینژاد با بیان اینکه
مراحل اجرای کاشت گونههای گیاهی و فضاهای سبز پروژه توسط
شرکت نمایشگاه انجام میشود ،افزود :سازمان پارکها و فضای سبز
شهرداری اصفهان بر نحوه انجام کار نظارت خواهد داشت.

توزیع نخستین مرحله قبوض عوارض نوسازی و کسب و پیشه آغاز شد؛

وقتی توسعه شهر در گرو مشارکت شهروندان است
نرگس طلوعی
شهرداری اصفهان در راستای مشارکت هرچه بیشتر
شهروندان با مدیریت شــهری جهت ایجاد شهری
توسعه یافته ،توزیع نخستین مرحله قبوض عوارض
نوسازی و کسب و پیشه در سال جاری را آغاز کرد.
امروزه همکاری و مشارکت شهروندان با مسئوالن
شهری در راستای اداره شــهر یکی از فاکتورهای
اساسی کالن شهرها در کشــورهای توسعه یافته
اســت که ضرورت وجود این همــکاری با توجه به
افزایش هزینههای شهرنشــینی اجتنــاب ناپذیر
است .پرداخت عوارض نوســازی و عوارض کسب
و پیشــه یکی از جلوههای این مشارکت محسوب
می شــود چرا کــه افزایش جمعیت در شــهرها،
افزایش هزینههای شهرنشــینی را به دنبال داشته
و از این رو با توجه به ارائه خدمات گسترده مدیریت
شهری ،نیاز است شــهروندان با پرداخت به موقع
عوارض به سمت و سویی حرکت کنند که مدیریت
شــهری بتواند بهتر و با کیفیتتر خدمات را به آنها
ارائه دهد.
توزیع ســه مرحلهای عوارض نوسازی و
عوارض کسب و پیشه
مدیر امور درآمد شــهرداری اصفهان از توزیع سه
مرحلهای قبوض عوارض نوسازی و عوارض کسب
و پیشه در سالجاری خبر داد و گفت :تاکنون یک
مرحله از توزیع قبوض انجام شده و دو مرحله دیگر
بر اســاس برنامهریزی انجام شــده تا پایان امسال
صورت میگیرد.

آن بهمن ماه سال جاری
نیاز است شهروندان با پرداخت به
انجام میشــود ،تصریح
بــه گفتــه ایــن مقــام
مســئول ،توزیــع انبوه موقع عوارض به سمت و سویی حرکت
کــرد :عوارض کســب و
پیشــه و عوارض نوسازی
نخســتین مرحله قبوض کنند که مدیریت شهری بتواند بهتر و
درآمدهای پایدار محسوب
عوارض نوسازی و کسب با کیفیتتر خدمات را به آنها ارائه دهد
میشود و تالش مدیریت
و پیشــه در مناطــق ۱۵
شــهری در ســالجاری
گانه شــهرداری اصفهان
بهبود وصول این دو منبع درآمد اســت .مدیر امور
انجام شــده که مهلت پرداخت آن تا  ۳۱مردادماه
درآمد شــهرداری اصفهان ،اصالح نحوه محاسبه
سالجاری تعیین شده است .نادر آخوندی با بیان
عوارض کسب و پیشه را از سال  ۹۳گامی در جهت
اینکه مرحله دوم توزیع قبوض عوارض نوســازی و
محاسبه عادالنهتر عوارض دانست و افزود :محاسبه
عوارض کسب و پیشه آبان ماه و مرحله سوم و پایانی

عوارض کسب و پیشــه بر پایه نوع و تعرفه شغلی،
مســاحت ملک تجاری و موقعیت مکانی ملک و بر
اساس قیمت منطقهبندی اســت و در سالجاری
نیز اخذ عوارض بر پایه فرمول ذکر شــده از بانکها
و موسسات مالی و اعتباری در دستور کار مدیریت
شهری قرار دارد.
درآمدهای پایدار شهرداریها
عــوارض نوســازی و عوارض کســب و پیشــه از
درآمدهای پایدار شــهرداریها محسوب میشود.
شــهرداریها بودجه خود را از ردیفهای درآمدی
که قانون تعیین کرده تامیــن میکنند که یکی از
این ردیفهای قانونی ،وصول عوارض نوســازی از
اراضی ،ساختمانها ومستحدثات محدوده قانونی
شهرهاست که در روزگار فعلی با توجه به نامناسب
بودن وضعیت مالی شــهرداری اهمیت دوچندانی
مییابد؛ چــرا که دســت و پنجه شــهرداریها با
مشــکالت مالی قطعا تاثیر فراوانی بر ارائه خدمات
ارزان و روان به شهروندان دارد و تنها راه برون رفت
از این چالش پرداخت به موقع عوارض به شهرداری
بوده و تحقق این مهم راه را برای اداره و توسعه شهر
باز میکند.
تجربه نشان داده است ،شــهرهای موفق و توسعه
یافتــه توجه ویژهای بــه رویکرد مشــارکت مردم
داشتهاند و شهروندان نیز خود را در آبادانی و عمران
شهر ســهیم میدانســتند .قطعا پرداخت عوارض
از ســوی شــهروندان باعث میشــود پاسخگویی
به نیازمندی های شــهر ،توســعه و عمران شهری
بیشتر شود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اصفهان خبر داد:

ارائه الستیک و روکش رایگان برای تاکسیهای اصفهان
مدیرعامل سازمان تاکســیرانی اصفهان با اشاره به افزایش استفاده
از تاکســیهای اینترنتــی ،گفت :با رشــد تاکســیهای اینترنتی
به عنوان رقیب جدی ناوگان تاکســیرانی ،شــورای شــهر با هدف
حمایت ،ارائه بســتههای حمایتی به ناوگان تاکســیرانی را تصویب
کرد .هادی منوچهری اضافه کرد :این طرح از سال گذشته آغاز شد
و تاکنون بیش از  85درصد از افرادی که از سامانه هوشمند استفاده

میکنند که  90درصد از رانندگان میشوند ،بسته حمایتی الستیک
خود شامل  2حلقه الستیک را دریافت کردهاند.مدیرعامل سازمان
تاکسیرانی اصفهان عنوان کرد :همچنین با هدف ارائه خدمات بهتر
ناوگان به شهروندان و تغییر در شــرایط ظاهری ناوگان ،طرح ارائه
روکش صندلی رایگان به تاکسیها آغاز شده ،این طرح از مرکز شهر
شروع و تاکنون  10درصد نیز توزیع شــده و برای  90درصد مابقی

نیز با پیمانکار به توافقات اولیه رسیدهایم که تا پایان سال این بسته
نیز به صورت کامل توزیع خواهد شــد.وی به دیگر بســته حمایتی
اشاره کرد و گفت :معافیت رانندگان از پرداخت هزینه کارت شهری
حمایت دیگری بود که از رانندگان صورت گرفت و به صورت کامل
این طرح در اصفهان اجرایی شد و رانندگانی که از این سامانه استفاده
میکنند ،از این بسته حمایتی استفاده کردند.

همزمــان با ســالروز ازدواج امــام علی(ع) و
حضرت زهرا(س) با حضور نماینده ولی فقیه
در اســتان و امام جمعه اصفهان ،طرح پیوند
آسمانی رونمایی شد .مدیر کل اوقاف استان
در این آیین گفت :از این پس زوجهای جوان
میتوانند مراسم جشن عقد خود را به صورت
رایگان در جــوار امامزادگان برگــزار کنند.
حجت االسالم رضا صادقی افزود 25 :امامزاده
را در استان برای اجرای خطبه عقد و مراسم
آن به صــورت رایــگان آمــاده کردهایم که
زوجهای جوان میتوانند زندگی مشترک خود
را در این اماکن معنوی آغــاز کنند .بهبهانی،
مدیرکل ثبتاســناد و امالک استان اصفهان
هم گفت :بــا هماهنگیهای صــورت گرفته
ســردفتران ازدواج ،اجرای مراســم خواندن
خطبه عقد به شکل رایگان در این  25امامزاده
انجام شود.

رییس اداره فرهنگی و اجتماعی
منطقه  12اصفهان اعالم کرد:

برگزاری کارگاه آموزش
ایدهپردازی از خانه تا کارخانه
رییس اداره فرهنگــی و اجتماعی منطقه 12
شــهرداری اصفهان اظهار داشت :تفکر خالق
شیوهای از حل مسئله محسوب می شود که با
به کارگیری متدها و اصول تعریف شده است.
به کارگیری هریــک از متدهای ایده پردازی
منجر به یافتن یا ساختن مسیرهای متفاوتی
به سمت حل مســئله شــده و نقش موثری
درآشــکار شــدن ابعاد مختلف یک مسئله و
تحلیل راه حلهای متنوع دارد .اکرم قپانچی
در ادامه افــزود :خالقیــت و مکانیزم صحیح
فکر کردن به مســئله ،مهارتهای اساسی در
تفکر خالق هستند که شــرکت کنندگان در
دورههای ایده پردازی با آنها آشــنا میشوند
و ضمــن تمرینهای متعدد ،ایــن دو مهارت
را در خود پــرورش میدهند .همچنین تفکر،
طراحی یک متدولوژی حل مســئله اســت
کــه رویکردی شــناخت  -محــور برای حل
مشکالت ارائه میدهد .رییس اداره فرهنگی
و اجتماعــی منطقه  12شــهرداری اصفهان
اظهار کرد :درهمین راســتا کارگاه یک روزه
«ایده پردازی از خانه تا کارخانه» 16 ،مرداد
ماه از ساعت  8:30تا  17برگزار میشود .این
کارگاه در  4جلسه  1ســاعت و  30دقیقهای
برنامه ریزی شــده که قصد دارد ایده پردازی
را به مخاطب آموزش دهد و به ترویج کســب
و کارهای نوپا بپردازد تا افراد بتوانند کســب
و کارشــان را پردازش کنند و بــه آن تنوع و
رونق دهند .قپانچی با بیان اینکه این کارگاه
با همکاری دانشــگاه فرهنگ و هنر اصفهان
برگزار میشــود ،افزود :داریوش ذوالفقاری
راد ،کارشــناس ارشــد برنامه ریزی توسعه
به عنوان اســتاد ایده پردازی در این دوره به
تدریس میپردازد.

فراخوان عمومی جذب سرمایه گذاری (نوبت اول)

مدیر منطقه  8شهرداری اصفهان خبر داد:

آزادسازی گلوگاههای ترافیکی منطقه ۸
مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان گفت :آزادسازی گلوگاههای ترافیکی
در اولویت پروژههای اجرایی این منطقه قرار دارد .ســید رســول هاشمیان
اظهارکرد :در راســتای آزادســازی گلوگاههای ترافیکی ،طرح آزادســازی
خیابان بهارستان غربی بعد از خیابان شهدای مارچین با حکم دادستانی شهر
اصفهان و با همکاری ستاد کنترل نظارت شهرداری اصفهان اجرا شده است.
وی با اشاره به درخواستهای مکرر شــهروندان در این باره گفت :این طرح
با حضور بیش از  ۵۰نفر از نیروهای اجرایی معاونت خدمات شــهری منطقه
هشت و واحدهای زیر مجموعه آن شــامل واحد تخلفات شهری ،واحد امور
شــهر و واحد حقوقی و امالک منطقه و با همراهی ماموران نیروی انتظامی
صورت گرفت .مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان افزود :پس از آزادسازی
خیابان بهارستان ،براساس رای بند  ۱۴قانون شــهرداریها در خیابان امام
(ره) با حکم دادستانی شهر اصفهان اجرا شد .وی خاطرنشان کرد :فضای آزاد
شده شامل واحدهای تجاری خالف و فاقد ایمنی بوده که باعث ایجاد گلوگاه
ترافیکی سنگین در خیابان امام خمینی (ره) و نارضایتی شهروندان و ناامنی

به آگاهی می رساند اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در اجرای ماده  27قانون الحاق  2و دستور العمل های شماره  586206مورخ  1395/4/5و 1342590
مورخ  1396/5/25ماده مذکور و همچنین تبصره  19قانون بودجه سال  1398و تصویب کار گروه مربوطه در نظر دارد با مشارکت بخش غیر دولتی نسبت به تکمیل
و تجهیز و بازســازی پروژه های ذیل الذکر اقدام نماید .لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید با مراجعه به سایت  www.isfahan.msy.gov.irو یا ظرف
 4روز پس از نشر آگهی به اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان به نشانی اصفهان ،خیابان آبشار سوم بعد از پل غدیر بعد از پل هوایی عابر پیاده مراجعه و نسبت به
دریافت اسناد مربوطه و مطالعه دقیق در صورت تمایل در فراخوان مذکور شرکت نمایند.

منطقه شده بود که با تالش شــهرداری اجرای رای انجام و محل مذکور رفع
خطر ،پاکسازی و ایمن شد.

آگهی مزایده (نوبت اول)
شهرداری بادرود در نظر دارد طی تشــریفات مزایده عمومی و حسب ضوابط و
مقررات آیین نامه مالی شهرداریها ،بهره برداری استندهای تبلیغاتی واقع در سطح
شهر را با مشخصات مندرج در اسناد مزایده به صورت اجاره به بخش خصوصی واگذار
نماید .لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست می گردد از تاریخ
نشــر اولین آگهی جهت بازدید از محل های مورد نظر و دریافت اسناد شرکت در
مزایده به واحد حقوقی شهرداری مراجعه نمایند.
 -1مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشــار آخرین آگهی حداکثر به مدت  10روز
می باشد.

 -2هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.
 -3شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 -4برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده
آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -5پیشنهاد دهندگان می بایست ( 10/000/000ریال) تحت عنوان سپرده شرکت
در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه و یا فیش نقدی به حساب شماره
 106682190001نزد بانک ملی بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
 -6سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

مجید صفاری  -شهردار بادرود
No. 2762 | August 05, 2019 | 8 Pages

رونمایی از طرح پیوند
آسمانی در اصفهان

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری خبر داد:

چهره ها
مسئول نمایندگی ولیفقیه
در سپاه اصفهان:

اخبار

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

ردیف

نام
شهرستان

نام پروژه

میزان سرمایه گذاری
(میلیون ریال)

مدل
واگذاری

مدت بهره
برداری

میزان تضمین
شرکت در فراخوان

میزان تضمین حسن انجام
تعهدات احداث و توسعه

میزان تضمین
مدت بهره برداری

اجاره بها سالیانه
(به ریال)

1

چادگان

تکمیل
استخر
چادگان

15800

B.O.L.T

 20سال

 5درصد مبلغ
تعهدات

 10درصد مبلغ تعهدات

 40درصد مبلغ
تعهدات

120/000/000

2

فریدن

تکمیل
استخر داران

8000

R.O.L.T

 13سال
و  8ماه

 5درصد مبلغ
تعهدات

 10درصد مبلغ تعهدات

 20درصد مبلغ
تعهدات

15/000/000

3

خوانسار

تکمیل
استخر
خوانسار

7328

R.O.L.T

 11سال
و  4ماه

 5درصد مبلغ
تعهدات

 10درصد مبلغ تعهدات

 20درصد مبلغ
تعهدات

24/000/000

 -1مبلــغ تضامین اشــاره شــده (تضمیــن شــرکت در فراخوان) به شــماره حســاب
 2170550202004بنام حســاب رد وجوه سپرده شــد اداره کل ورزش و جوانان استان
اصفهان نزد بانک ملی واریز یا طی ضمانت نامه بانکی در وجه اداره مذکور در پاکت الف قرار
داده و در هنگام ارایه مدارک تحویل نمایید.
 -2مهلت دریافت اسناد و مدارک و پاکات فراخوان تا ســاعت  12/30روز پنجشنبه مورخ
98/5/17
 -3مهلت ارایه و تحویل پیشنهادات تا ساعت  12/30روز شنبه مورخ 98/5/26
 -4زمان بازگشایی پاکات ساعت  10صبح روز دوشنبه مورخ 98/5/28
توضیحات الزم:
 -1به پیشنهادهای مشروط ،مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -2بدیهی است شرکت در فراخوان و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف مقرر در
اسناد و فراخوان (شــرایط و قرارداد) بوده و اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در رد یا
قبول یک یا کلیه پیشنهادها در چهارچوب قانون مختار است.
 -3در صورت انصراف برنده یا برندگان فراخوان از انعقاد قرارداد سپرده به نفع اداره کل مذکور

م الف554884 :

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

ضبط خواهد شد.
 -4مسئول ریسک پروژه سرمایه گذار خواهد بود ،لذا سرمایه گذار باید نسبت به تأمین و تهیه
تأسیسات و تجهیزات و مصالح مورد نیاز تسریع نماید.
 -5مفاد شرایط فراخوان و قراردادهای ارایه شده به قوت خود باقی و سرمایه گذار مکلف به
رعایت تمامی مفاد آن می باشد.
 -6پس از تعیین برندگان ضمانت نامه برندگان اول ،دوم و سوم نزد اداره کل نگهداری و سایر
اشخاص به آنان مسترد می گردد.
 -7اجاره بهاء تعیین شده سالیانه  5درصد افزایش می یابد.
 -8برنده فراخوان باید از یک الی  20روز پس از ابالغ نسبت به ارایه تضامین حسن انجام کار
در مدت ساخت و مدت بهره برداری جهت عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده
وی ضبط و مطابق مقررات در صورت وجود و احراز شرایط نفر دوم به ایشان واگذار خواهد شد.
 -9متقاضیان می توانند با هماهنگی با اداره کل مذکور نسبت به بازدید از پروژه ها اقدام نمایند.
 -10شرکت متقاضیان که پیشنهادات خود را ارایه نموده اند در بازگشایی پاکات در جلسه
مذکور بالمانع می باشد.
م الف555302:

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان
zayanderoud8108@gmail.com

L

E-MAI

امام رضا علیه السالم:
به درستى كه خداوند ،داد و فرياد و تلف كردن
مال و پرخواهشى را دشمن مىدارد.

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)

دوشنبه  14مرداد  3 | 1398ذی الحجه 1440شماره  8 | 2762صفحه قیمت 1000 :تومان
41
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36
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سریعترین مرغ دریایی جهان

رونمایی از کوچکترین کراساوور آئودی

به تازگی یک مرغ دریایی توانست به عنوان سریعترین مرغ دریایی جهان
شناخته شود و این خبر در رسانههای مختلف تایید شد؛ اما دقیقا این رکورد
چه رکوردی بود؟! این مرغ دریایی ،برای اولین بــار در جزایر مانش واقع
در بریتانیا دیده شد .اما طولی نکشید که بعد از  7روز این پرنده در اسپانیا
دیده شد و نحوه شناخت او میله فلزی اســت که به پای او بسته شده بود.
جالب است بدانید که این یک مســافت کوتاه نبود! طول مسافتی که این
مرغ دریایی در طول این  7روز گذراند ،حــدودا  840کیلومتر بود که بی
شک بسیار زیاد است.

یکی دیگر از کراساوورهای جدید آئودی که برای فتح بازار اروپا طراحی و
تولید شده و فروش باالیی نیز دارد ،مدل  A1نام دارد .آئودی پس از استقبال
فراوان عمومی از مدلهای شاسیبلند وکراساوور چندین مدل جدید را
به خط تولید خود اضافه کرد ،کــراساوور  A1نیز یکی از آن خودروهایی
است که از ســال  ۲۰۱۰تولید آن آغاز شده و مدلی نسبتا جدید محسوب
میشــود .این کراساوور دارای اندازه کوچک است و قابلیتهای چندان
منحصربهفردی ندارد ،از این رو در دســته خودروهــای میانرده و ارزان
شرکت آئودی قرار میگیرد.

تهیه ساندویچ  ۷۲متری در مکزیکوسیتی
مراسم ساالنه ساندویچ هر ســاله در مکزیک برگزارمی شود .در این مراسم
که امسال روز  31ژوئیه برگزار شد ،آشپزان مکزیکی اقدام به درست کردن
بزرگترین ساندویچ «ترتا» به اندازه  72متر کردند .در این مراسم تکههای
ساندویچ که توسط آشپزانی از سراسر مکزیک درست شده بود ،در کمتر از
سه دقیقه روی هم سوار شدند .هزاران قطعه گوجه ،پیاز ،ژامبون و صدها لیتر
سس مایونز ،خردل و فلفل در این ساندویچ استفاده شده بود .مراسم امسال،
شانزدهمین دوره برگزاری مسابقات ساندویچ «ترتا» به شمار میرفت.

عکس روز
دوخط کتاب

امروز را زندگی کن،
شاید فردا مرده باشی
امروز کــه زنــدهای،
زندگــی کــن .فــردا
خواهی مرد.
همانطــور کــه یک
ســاعت پیش بایســت
مرده باشی .وقتی که

سراسر زندگیات در
برابر ابدیــت لحظهای
بیش نیست ،چه جای آن
است که خود را عذاب
دهی؟
«جنگ و صلح»
لئو تولستوی

اینستاگردی

تاالب سوستان
الهیجان
سوســتان یکــی از
روســتاهای بخــش
مرکــزی شهرســتان
الهیجــان محســوب
میشود و شهرت آن به
دلیل تاالبی است که در
نزدیکی این روستا واقع
شده است.

وبگردی

سفر امیرحسین فشنگچی
به کربال
امیرحسین فشــنگچی با انتشار این
عکس نوشت :نایب الزیاره همه عزیزانم
هســتم در حرم امیرالمومنین حضرت
علــی (ع) و حضرت ابوالفضــل و امام
حسین(ع) .جای همه عزیزانم خالی

ارادت مهدی ماهانی
به امام رضا(ع)
مهــدی ماهانی با انتشــار این عکس
نوشت :خونه آقام امام رضا(ع) ...ساعت
 ۳:۴۸بامداد شنبه مورخ. 98/05/12
از امام رضــا (ع) از حقیقت تـــوکل
سـوال شـد .فرمـود :این که جز خدا از
کسـى نترسى.

سلفی سپند امیرسلیمانی با یکی از آدم حسابىهاى
سینمای ایران

سپند امیرسلیمانی با انتشــار این عکس
نوشت :بهرام رادان بدون شک سالهاست
که یکى از آدم حســابى هاى سینماست و
ازش ممنونم که تو همه این سالها به من
لطف داشته و فراموشم نکرده.

کهنسالترین درختان روی زمین
موارد بسیار کمی در دنیا وجود دارند که همیشگی باشند .حتی صخرههای بزرگ و سنگین هم در اثر فرسایش و شرایط آب و هوایی
از بین میروند .آثار دستساخته بشر هم نهایتا صدها سال عمر میکنند .در این مطلب با کهنسالترین درختان دنیا آشنا میشوید
که هنوز زنده هستند.
سرخدار النگرنیو :این درخت سرخدار در حیاط کلیسایی در ولز ( )Walesقرار گرفته و گفته میشود  ۴تا  ۵هزار سال قدمت
دارد .سن این گیاه براســاس هزاران سال اسناد مکتوب تعیین شده است .ســرخدار النگرنیو در سال  ۲۰۰۲به فهرست  ۵۰درخت
بزرگ بریتانیا اضافه شد.
متوشالح:این کاج زبرمیوه غربی حداقل  ۴۸۵۰سال سن دارد و در اینیو ( )Inyoدر ایالت کالیفرنیا قرار گرفته است .این درخت
هنوز زنده است و تا سال  ۲۰۱۲به عنوان قدیمیترین درخت جهان شناخته میشد.متوشالح ،اولین بار توسط تام هارالن و ادموند
شولمن در سال  ۱۹۵۷کشف شد .لقب آن متوشالح یا َم ْتوشَ لَخ است ،نام پیرترین شخصیت شناخته شده در کتاب مقدس که ۹۶۹
سال عمر کرده است .برای حفاظت از درخت در مقابل کسانی که قصد آسیب رساندن به آن را دارند ،هیچکس محل دقیق این درخت
را نمیداند .تخمین میزنند که این درخت حدود  ۲۸۳۲سال قبل از میالد کاشته شده و تاریخچهای طوالنیتر از اهرام جیزه دارد.
پرومته :این کاج زبرمیوه غربی هم بین  ۴۸۶۲تا  ۴۹۰۰سال سن داشته و در ایالت نوادا در آمریکا قرار دارد .این درخت در سال
 ۱۹۶۴به خاطر خرابکاری «دونالد آر کوری ذر » نمونهبرداری و تعیین سن درخت قطع شد .قبل از این تصور میشد درخت قدیمیتر
از متوشالح باشد .نمونه مغز درخت نشان میدهد که  ۴۸۶۲حلقه دارد؛ اما برخی معتقدند سن درخت بسیار بیشتر است.
کاج زبر میوه غربی بینام:این درخت هم از خانواده درختان قبلی است و  ۵۰۷۱سال ســن دارد .حداقل  ۱۲۰سال پیرتر از
متوشالح است .این درخت کاج باستانی هم در ایالت کالیفرنیا در آمریکا قرار دارد .شولمن ،از این درخت در دهه  ۱۹۵۰نمونهبرداری
کرد؛ اما قبل از تعیین سن آن درگذشت .تام هارالن نمونه را بررسی کرد و اعالم کرد  ۵۰۶۲سال سن دارد.

پرده نقره ای
ترامپ بازیگر «شهر گربهها» میشود
یک کارگردان و تهیهکننده ســینما از حضــور ترامپ رییس
جمهور آمریکا در داســتان فیلم سینمایی «شهر گربهها» خبر
داد .سیدجوادهاشمی با اشاره به فیلم سینمایی «شهر گربهها»
گفت :پیش تولید این پروژه ســینمایی آغاز شده و قرار است
شهریورماه جلوی دوربین برود و تا امروز حضور بازیگرانی چون
فرهاد آییش ،امین زندگانی ،ملیکا عبدالرزاقی ،امیر غفارمنش
در این پروژه قطعی شده است .وی بیان کرد :البته تعداد دیگری
از بازیگران هستند که در حال مذاکره برای پیوستن آنها به این
پروژه هستیم .این کارگردان سینما تاکید کرد« :شهر گربهها»
یکی از پروژههای پر از ویژوآل افکت است چرا که داستان این
فیلم خیال انگیز است و باید یک فانتزی همراه با دکور ،لباس،
گریم و ویژوآل افکت عجیب داشــته باشد که میتوان گفت در
سینمای فانتزی ایران تقریبا کم نظیر است.
وی ادامه داد :یک شــخصیت انیمیشــن خــاص در این فیلم
سینمایی حضور دارد که از چهرههای شناخته شده جهانی به
شمار میرود؛ در واقع قرار است ترامپ رییس جمهور آمریکا نیز
در «شهر گربهها» نقشی داشته باشد .هاشمی گفت :این پروژه
یک فیلم موزیکال است و قرار اســت خوانندههای حرفهای در
این فیلم بخوانند.

خبر

یادداشت
نکاتی که در شروع خاطره نویسی باید رعایت شود
علیرضامجیدی
بسیاری از ما عالقه داریم که خاطرات زندگی را ثبت کنیم ولی
ندانســتن این که چگونه این کار را انجام دهیم موجب شده تا به
ثبت خاطراتمان روی نیاوریم .در این نوشتار با نکاتی که می تواند
به ما در انجام این امر کمک کند ،آشــنا می شویم.نوشتن ،کاری
دشوار و آغاز نوشتن ،سختترین قسمت آن است .اگر نمیدانید که
چطور باید نوشتهتان را شروع کنید ،نگران نشوید .شما میتوانید
نوشتهتان را هرطور که دوست دارید شروع کنید .حتی میتوانید
درباره اینکه سوژهای برای نوشتن پیدا نکردید ،بنویسید .فقط کافی
است اولین کلمات روی صفح ه کاغذ جاری شود ،از آن به بعد اگر
ت خود را بگیرید.
هم بخواهید ،نمیتوانید جلوی فوران احساسا 
برای نوشتن تصمیم قاطع بگیرید:اول از همه باید تکلیفتان
را با نوشتن روشن کنید .آیا تصمیمتان قطعی است؟ تصمیمگیری
قاطع دربار ه نوشتن ،شروع خاطره نویسی را آسان میکند.
درباره چه موضوعی میخواهید بنویسید:تصمیمگیری
برای خاطره نویسی ،قطعا سختترین و در عین حال مهمترین
ت روزان ه شما اختصاص به موضوع
قسمت آن است .اگر یادداشــ 
خاصی دارد ،به موضوعاتی بپردازید که در طول روز به طریقی شما
را به چالش کشیده است .اختیار با شماست که برای هر موضوعی،
دفتری جداگانه اختصاص بدهید یا فقط یک دفتر خاطرات داشته
باشید که هم ه موضوعات مورد عالقهتان را در بر بگیرد .بهطور کلی
یادداشتهای روزانه شامل نظرهای شخصی و خصوصی هستند
و همینطور بهترین روش برای حفظ تغییر و تحول عقیدههای
ی که بــه آنها عالقه داریــد .از جمله
شــخصی دربار ه موضوعات 
موضوعات دفترهای خاطرات عبارتند از:غذا،مد،ســفر ،ورزش،
ن موارد فقط تعداد
شغل،مدرسه،رویاها ،دوستان و خانواده؛ البته ای 
انگشتشماری از موضوعاتی هســتند که میتوانید درباره آنها
بنویسید؛ اما اگر ترجیح میدهید یادداشتهای روزانهتان درباره
هم ه موضوعات باشد .انتخاب با شماست!
برای نوشتن برنام ه ریزی کنید:نوشتن یادداشت روزانه مستلزم
این است که بهطور مستمر بنویسید؛ اما این امر به شما بستگی دارد
که چه زمانهایی را به نوشتن اختصاص بدهید ،مثال یکبار در روز
یا یکبار در هفته .به هر حال باید برای نوشتن برنامهریزی کنید و
متعهد به انجام آن باشید .خیلی مهم است که خاطره نویسی یکی
از کارهای معمول شما در طول روز باشد بعد از انتخاب موضوع،
برنامهریزی زمانی برای خاطره نویسی در اولویت قرار دارد .برای
مثال ،اگر میخواهید در دفتر خاطراتتان به موضوعات عمومی
بپردازید ،بهتر اســت موضوعات مورد نظرتــان را در زمانهای
مشخصی مانند هر روز قبل از خواب ،بنویسید.
محدودیت زمانی قائل شــوید:وقتی در حال خاطره نویسی
هســتید ،گاهی آنقدر در بیان احساســات غرق میشوید که
گذشت زمان را حس نمیکنید .زیادنویسی همیشه ناخوشایند
است .تعیین زمان برای نوشتن ،یکی از روشهای مختصرنویسی
است .مدت زمانی که به نوشــتن اختصاص میدهید ،بستگی به
خودتان دارد .بعضی وقتها نیم ساعت و برخی اوقات یک ساعت
ایدهآل است .اگر زمان بیشتری برای نوشتن نیاز دارید ،صاحب
اختیار هستید.
یادداشتها را تاریخگذاری کنید:یادداشت روزانه ،شما را قادر
میکند تا به عقب برگردید و روند پیشرفت خود را در طول زمان
مالحظه کنید .خیلی مهم است که یادداشتهایتان تاریخگذاری
شده باشد.
مقدمهای برای یادداشتهای روزانه بنویسید:سعی کنید
برای یادداشــتهای روزانه ،مقدمهای بنویســید که با محتوای
یادداشت ،ارتباط موضوعی داشته باشــد .آنچه را مهم است در
نوشتههایتان منعکس کنید .در حین نوشتن خودتان را سانسور
نکنید ،خودتان باشید و صادقانه بنویسید.

دیدگاه

برگزاری دومین دوره «کتابقهرمان»
با اثری از حمید حسام

هیئتهای دانشجویی باید خطمشی
جریانهای دینی را تعیین کنند

دومین دوره از پویش کتابخوانی «کتابقهرمان» با محوریت
کتاب «آب هرگز نمیمیرد» ،اثر حمید حسام ،برگزار میشود.این
پویش به همت مجمع ناشران انقالب اسالمی و با هدف شناساندن
قهرمانان ایران عزیز به جوانان و نوجوانان برگزار میشــود .دوره
اول آن به کتاب «سرباز کوچک امام» ،خاطرات مهدی طحانیان
اختصاص یافت .اینبار دوره دوم این مسابقه کتابخوانی با اثری
از حمید حسام ،نویســنده دفاع مقدس به سراغ مخاطبان خود
میرود.کتاب محوری این دوره از پویش ،خاطرات رزمنده سرافراز
و جانباز گرانقدر جنگ تحمیلی ،میرزا محمد سلگی ،فرمانده
گردان اباالفضل (ع) ،لشــکر  32انصارالحسین است که با عنوان
«آب هرگز نمیمیرد» با تالش مشترک نشر صریر و انتشارات 27
بعثت منتشر شده است.در این مراسم تیزر سینمایی این کتاب
نیز رونمایی خواهد شد .این تیزر سینمایی به کارگردانی حسین
دارابی و بازی امیرحسین صدیق ساخته شده است .تولیدکننده
این اثر سازمان بسیج صداوسیما و مجری طرح آن نیز باشگاه فیلم
سوره حوزه هنری است.دومین دوره از پویش «کتابقهرمان» با
جوایز ارزنده و میلیونی ،از مرداد ســال جاری آغاز و تا پایان مهر
 1398ادامه خواهد داشت.

اولیــن دوره از نهمیــن طرح ضیافــت رضوی ،با ســخنرانی
حجتاالســام والمســلمین مصطفی رســتمی ،رییس نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و حضور مسئوالن،
خادمان و فعاالن هیئات دانشــجویی سراســر کشور در حرم
مطهر رضوی آغاز شد.حجتاالســام والمسلمین رستمی در
این مراسم با تاکید بر اینکه هیئت دانشــجویی باید پرچمدار
دینداری حقیقی و روشنگری در فضای دانشگاه بوده و انتقال
دهنده آن با ادبیات فاخر به دانشگاهیان باشد ،اظهارکرد :هیئت،
صرفا جای ابــراز ارادت و محبت به اهلبیت(ع) نیســت ،بلکه
فراتر از گرایش دلها به اهلبیــت(ع)  ،افراد باید برای خدمت
به اهلبیت(ع) نیز بسیج شــوند و در واقع عواطف و احساسات
در خدمت اهداف اصلی هیئت قرار گیرد .رییس نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاهها ،هیئت را کانون تزریق امید در
دانشگاه دانست و اضافه کرد :خروجی هیئت باید دانشجویان
مومن فعال انقالبی ،پرچمداران مطالبهگری عدالت ،اخالق و
معنویت ،پیشتازان علم و پژوهش و مبارزه با فساد باشند و الزمه
چنین ایفای نقشی از سوی هیئات دانشجویی ،کار تشکیالتی
است.

