وضعیت خوزستان و تغییرات آب و هوایی ،موجب کوچ زودهنگام عشایر
به استان اصفهان شده است

یک تهدید جدی!

ماشینها و تکنولوژی در ســالهای اخیر قاتل مراتع و منابع طبیعی ایران شده
است .استفاده از ماشین برای حمل و نقل دام ها و عشایر زمان ورود آنها به مراتع را

جلو می اندازد و عمال گیاهان بدون آنکه فرصت رشد و افزایش داشته باشند ،توسط دام ها بلعیده

می شوند و تکرار هر ساله این موضوع موجب شده تا بخش بزرگی از چراگاه های طبیعی و مراتع
ییالقی ایران در معرض نابودی و انقراض قرار بگیرد...

صفحه 3
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سرپرست فرمانداری اصفهان خواستار پیگیری محیط زیست در پرونده پساب جاده اصفهان-شیراز شد:
روز جهانی گرافيك؛
گرافیک یا ارتباط تصویری
زبانی ساده و تاثیرگذاره .امروز
به اطرافمون توجه کرده و این
زبان رو بیشتر حس کنیم!

در قبال سالمتی مردم ،مسئولیم

مدیر عامل شرکت ذوب آهن:

تامین پایدار مواد اولیه
مهمترین دغدغه
ذوب آهن است

3

7

رییس ستاد زکات استان خبرداد:

جمع آوری  ۲۹۰میلیارد
ریال زکات در استان
اصفهان

گالری اکنون
قاب های همدلی /مدیا:عکس
 ۶الی  ۱۱اردیبهشت ۱۳۹۸

5

به بهانه شایعات درباره سرمربیگری
«علی دایی» در تیم ملی فوتبال کشورمان؛

فرصت انتقام!

نگارخانه صفوی
زندگی و دیگر هیچ /مدیا:عکس
 ۳۰فروردین الی  ۱۱اردیبهشت

معاون اداره کل میراث فرهنگی استان از برنامه این اداره کل برای مقابله با خطر آتش سوزی در بناهای تاریخی استان می گوید؛
کنسرت رضا یزدانی
 12اردیبهشت
تاالر رودکی

فعال راهکاری نداریم!
نوبت دوم
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آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

تامین مالی ،احداث و بهره برداری تاسیسات فاضالب شهر نیک آباد در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله (بیع متقابل)
(مزایده شماره )98-1-20/2
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد بر اساس ماده 37
قانون برنامه ششم توسعه ،ماده  2قانون تشکیل شرکت های آب و فاضالب
مصوب سال  ،1369تکمیل تاسیسات فاضالب شهر نیک آباد را در ازای
تخصیص پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص
برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل ،به
سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
الف) شرح مختصری از پروژه:
 موضوع پروژه :تامین مالی ،احداث و بهره برداری تاسیسات فاضالبشــهر نیک آباد در ازای واگذاری بخشی از پســاب حاصله به روش بیع
متقابل
 سرمایه پذیر :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان دوره احداث 30 :ماه دوره بهره برداری تجاری :با ارائه مدل مالی محل اجرا :شهر نیک آباد استان اصفهانب) شرایط کلی برای سرمایه گذاری:

 سرمایه گذار حقوقی با داشتن ســا بقه مدیریتی قابل قبول ،تامین وتخصیص سرمایه مورد نیاز را برعهده خواهد داشت.
 تاریخ ،مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی :سرمایه گذاران واجدشرایط می توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی به وب سایت شرکت آب و
فاضالب استان اصفهان به آدرس  www.abfaesfahan.irمراجعه
نمایند.
 محل و زمان تحویل مدارک درخواســتی :مهلت تحویل اسناد ارزیابیتکمیل شده ،تا ساعت  15/30روز شنبه مورخ  98/02/21محل تحویل
دبیرخانه معامالت شرکت اتاق  292می باشد.
 تاریخ بازگشایی :از ساعت  8صبح روز شنبه مورخ 1398/02/22 بدیهی است پس از بررسی مدارک ارزیابی که توسط شرکت کنندگانتکمیل و تحویل می شود ،از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات
قراردادی دعوت به عمل خواهد آمد.
 سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران درتمام مراحل اختیار تام دارد.

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان
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عکس روز

اهدای شمشیر سنتی کره
شمالی به «والدیمیر پوتین»

پیشنهاد سردبیر:

نمایندهها داد و فریاد میکنند ولی اتفاقی نمیافتد!
روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی | شماره  | 2681شنبه 7اردیبهشت  21| 1398شعبان 1440

پیشخوان

رییس هیئت عالیرتبه مجمع تشخیص مصلحت نظام:

برنامه جامع همکاری ۲۵ساله ایران و چین تدوین میشود
رییس هیئت عالیرتبه مجمع تشــخیص مصلحت نظام در دیدار
نایبرییس اول پارلمان چین گفت :تدوین نقشــه همکاری جامع
۲۵ســاله ایران و چین بهزودی به مقامات چینی ارائه خواهد شــد.
غالمعلی حدادعادل با اشاره به رابطه چندهزارساله ایران و چین و عبور
جاده تاریخی ابریشم از ایران گفت :ایران با موقعیت جغرافیایی ممتاز
و همسایگی  ١۵کشور ،میتواند نقش موثری در احیای جاده ابریشم
داشته و حامی اجرای طرح یک کمربند ،یک جاده در غرب آسیا باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ،هر دو کشــور ایران و چین را

کافه سیاست

تالش شورای نگهبان
برای انتخابات الکترونیکی
سخنگوی شورای نگهبان از جلسه و مالقات با
وزیر کشور برای تصمیمگیری نهایی در خصوص
الکترونیکی شدن انتخابات خبر داد .عباسعلی
کدخدایــی در خصوص موضــوع الکترونیکی
شدن انتخابات و در پاسخ به این سوال که گفته
میشود شــورای نگهبان با الکترونیکی شدن
انتخابات مخالف اســت ،اظهار داشت :خیر ،ما
همیشــه از این موضوع اســتقبال کردیم.وی
افزود:خوشــبختانه همکاری خوبــی بین ما و
وزارت کشــور وجود دارد و کارشناسان مرتب
در تماس هســتند.کدخدایی ادامه داد :چند
روز گذشــته مالقاتی با وزیر کشــور داشتم و
صحبتهای اصلی در مورد الکترونیکی شدن
انتخابات انجام شد.

بزرگنمایی عربستان و
امارات در مورد قدرت نفتی
وزیر نفت اظهار کرد :به نظرم عربستان و امارات
درباره ظرفیتهای نفتی خود برای جبران خأل
نفتی ایران بزرگنمایی میکنند.بیژن نامدار
زنگنه ،درخصوص اینکه تحریمهای نفتی که
ترامپ از آن سخن میگوید چقدر جدی است
و آیا باید اظهارات رییس جمهوری آمریکا را در
جرگه بلوفهای سیاســی دانست ،گفت :این
رفتارها و تحریمهای نفتی آمریکا بلوف نیست
بلکه دشمنیهای بسیار خشن علیه ملت ایران
اســت .وی همچنین درخصوص اینکه وعده
کشورهای عربستان و امارات مبنی بر جبران
خأل نفتی ایران در بازار جهانــی چقدر قابل
تحقق است ،تصریح کرد :به نظرم آنها درباره
ظرفیتهای نفتی خود بزرگنمایی میکنند.

در نامهای به رؤسای مجلس و دولت
اعالم شد؛

وقوع سیل بهمن ۹۷به وزارت
نیرو هشدار داده شده بود
نایب رییس فراکســیون نماینــدگان والیی
مجلس گفت :خطر وقوع سیل در اوایل بهمن
ماه ســال  ۱۳۹۷توســط مقامات امنیتی به
صورت کتبی به مقامات ارشد دولتی از جمله
وزارت نیرو هشدار داده شده بود .محمد دهقان
که برای بررسی وضعیت مناطق سیلزده و علل
وقوع ســیل ،به این مناطق سفر کرده بود ،در
نامهای به علی الریجانی رییس مجلس و حسن
روحانی ،رییسجمهور اعالم کرد :خطر وقوع
سیل در اوایل بهمن ماه ســال  ۱۳۹۷توسط
مقامات امنیتی به صورت کتبی به مقامات ارشد
دولتی از جمله وزارت نیرو هشدار داده شده بود؛
اما اقدامی برای جلوگیری از بروز سیل از سوی
این مقامات انجام نشده است.

دیدار هیئت ایرانی
با هیئت سوری و روسی
هیئت نمایندگان کشورمان در دوازدهمین
دور مذاکرات آستانه ،نشستهایی جداگانهای
را با هیئتهای ســوری و روسی برگزار کرد.
نابودی کامل تروریســتها در استان ادلب،
بازسازی ســوریه و ایجاد شــرایط بازگشت
پناهجویان سوری به کشورشان و البته آغاز
به کار هرچه ســریعتر کمیته قانون اساسی
سوریه در مرکز توجه مذاکرات در نورسلطان
بود .بر اساس این گزارش ،هیئت جمهوری
عربی ســوریه به ریاست بشــار الجعفری،
نشستی با هیئت ایرانی به ریاست علی اصغر
خاجی ،دستیار ارشد محمد جواد ظریف وزیر
امور خارجه ایران در امور ویژه سیاسی برگزار
کرد.همچنین نشستی نیز بین هیئت روسی
به ریاست الکساندر الورنتیف ،نماینده ویژه
والدیمیــر پوتین رییسجمهور روســیه در
امور سوریه و هیئت ایرانی برگزار شد .در این
نشست نمایندگان کشــورهای ضامن روند
آستانه یعنی روســیه ،ایران و ترکیه سوریه
حضور دارد.

صاحب انقالبهایی با هدف رهایی از ســلطه بیگانه خوانده و رشد
علمی و اقتصادی چین را پدیدهای بهنفع صلح و مردم توصیف کرد و
افزود :برداشت ما این است که چین میخواهد الگو و مدل تازهای از
رابطه با دیگر کشورها در مقابل الگوی استعماری غرب ارائه کند و حال
آنکه آمریکا بهدنبال یکجانبهگرایی و ریاست بر جهانی تکقطبی
است که این مسئله را هیچیک از دو کشور ایران و چین نمیپذیرند.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام ،همکاریهــای اطالعاتی و
امنیتی ،ســرمایهگذاری در حوزه نفت و گاز و توسعه گردشگری را

سکته همزمان 3محکوم

مهمترین زمینههای گسترش مناسبات دو کشور اعالم و تاکید کرد
که همه این موضوعات در برنامه جامع و درازمدت همکاری با چین
در نظر گرفته شده است.در این دیدار «وانگ چین» نایبرییس اول
کنگره ملی چین ،ایران و چیــن را دارای تاریخ دیرینه ،تمدن غنی،
دوستی دیرباز و روابط راهبردی توصیف و با تاکید بر ضرورت تعمیق
روابط سیاسی و تبادل دیدگاههای دو کشور تصریح کرد :هر اتفاقی در
جهان کنونی بیفتد و شرایط هر گونه که رقم بخورد ،عزم و اراده چین
برای همکاری با ایران تغییر نخواهد کرد.

هم مــرد دفــاع هم مرد
مذاکره ایم
حسن روحانی احمدی نژاد
نیست
سالحی به نام نفت

وقتی عربستان و امارات از آب گل آلود ماهی می گیرند؛

قمار نفتی عرب ها بر تحریم ایران
علیرضا کریمیان
عرب ها معتقدنــد تحریمهای گســترده آمریکا ،
یک فرصت بی نظیر بــرای حذف ایران از معادالت
منطقه خلیج فارس خواهد بود؛ اتفاقی که طی پنج
دهه گذشــته هیچگاه موفق به انجام آن نشدهاند.
به همین دلیل عربســتان و متحدانش با همه توان
تالش دارند تا تحریمهای نفتی ایران را با موفقیت
پیش ببرند تا از این فرصت به مدد خصومت آمریکا
با کشــورمان بهره مند شوند .عربســتان و امارات
امیدوار هســتند تا بتوانند در کنار تضعیف ایران،
بخش مهمی از معضــات خــود در خاورمیانه را
هم ســر و ســامان دهند و پایانی برای جنگ یمن
بر مبنای ائتالف ســعودی ایجاد کنند ،قطر و سایر
کشورهای سرکش عرب را سرجای خود بنشانند و
امپراتوری نفت را عمال در دست بگیرند؛ اما بسیاری
از کارشناسان معتقدند این کار می تواند برای اعراب
بسیار خطرناک باشد؛ چرا که هیچ برآورد درست و
دقیقی از قدرت نظامی ایران و آینده روابط آمریکا
با ایران وجــود ندارد و اگر ایران به هــر نحو بتواند
از معادالت تحریم به ســامت عبور کند ،بی شک
عربستان و امارات اولین قربانیانی خواهند بود که
در خاورمیانه کنار گذاشته می شوند .عربستان اگر
چه اطمینان می دهد که می تواند خأل نفتی ایجاد
شده ناشی از خروج نفت ایران از بازار را تامین کند؛
اما بسیاری از کارشناسان در این زمینه تردیدهای
جدی دارند .الن والد ،مشاور صنعت و سیاست انرژی

در شرکت «ترانسورسال
ظرفیــت فیزیکــی برای
کانســالتینگ» معتقــد
جبران کاهش عرضه نفت
آمریکا تالش دارد تا از طریق
ایران پس از پایان مهلت
اســت آمریکا میخواهد
همراهی عربستان ،نفوذ در
معافیتها در اوایل ماه مه
این احساس را ایجاد کند
میان تولید کنندگان نفت در
که شرکای این کشور در
برخوردار است؛ اما مازاد
خاورمیانه را افزایش دهد
منطقه خلیــج فارس هر
ظرفیت بــرای جایگزین
بشــکه نفت ایــران را که
کردن عرضــه نقاط دیگر
ماننــد ونزوئال و لیبــی کاهش پیــدا خواهد کرد.
از بازار حذف میشــود ،جبران خواهنــد کرد؛ اما
سعودیها مدتها آمریکا را ترغیب کردهاند موضع
ســعودیها به جز مدیریت کلی بــازار نمیتوانند
خصمانه تــری در قبال ایران اتخــاذ کند و منتقد
علنا به چیزی متعهد شــوند .به گفتــه تحلیلگران
شــرکت «پتروماتریکس» عربســتان سعودی از
تصمیم اولیه دولت ترامپ بــرای صدور معافیتها

بین الملل
در نوامبــر بودهاند .دولت ترامپ خواســته اســت
ســعودیها در قبال پایان معافیتها ،تولید نفت را
افزایش دهند؛ اما چنین قولی به دلیل توافق کاهش
تولید  ۱.۲میلیون بشکه در روز که میان کشورهای
اوپک و غیراوپک اجرا میشود ،پیچیده شده است.
اوپک قرار اســت  ۲۵ژوئن درباره آینده این توافق
که آخر ژوئن به پایان میرســد ،تصمیمگیری کند
و روسیه و ســایر تولیدکنندگان غیراوپک روز بعد
به مذاکرات خواهند پیوســت؛ اما شواهد نشان می
دهد که عربستان نخواهد توانست همه شرکای خود
را برای تامین نفت بازار مجاب کند .از ســوی دیگر
آمریکا تالش دارد تا از طریق همراهی عربستان نفوذ
در میان تولید کنندگان نفت در خاورمیانه را افزایش
دهد؛ موضوعی که می تواند بــه عنوان برگ برنده
ترامپ در دور بعدی انتخابات استفاده شود و در این
میان عربستان اولین قربانی خواهد بود و میدانداری
در اوپک را به آمریکا واگذار خواهد کرد .از ســوی
دیگر امارات هم نخواهد توانست نفت بازار را تامین
کند و به همین دلیل باید از بسیاری سرمایهگذاری
های خود در تاسیسات نفتی به نفع افزایش تولید
صرفه نظر کند .در کنار همه این مسائل ،عربستان و
امارات باید راهکاری برای رویارویی با چین ،روسیه
و ترکیه داشته باشند .کشــورهایی که رسما اعالم
کردهاند حاضر بــه تبعیت از تحریم هــای آمریکا
علیه ایران نخواهند بود و این مســئله بدون شک
هزینههای زیادی برای دیپلماســی منطقه ای این
دو کشور خواهد داشت.

آیا تبادل زندانیان ایران و آمریکا صورت می گیرد؟
با تایید وزیر امور خارجه ایران مبنی بر دریافــت نامهای با محتوای
درخواست آزادی شهروندان آمریکایی از نماینده ویژه آمریکا در امور
گروگانها ،محمد جواد ظریف گفته اســت از معاون خود خواسته تا
نامهای مبنی بر ارائه درخواست تبادل زندانیان یا پیش کشیدن مسئله
زندانیان ایرانی که به دلیل آنچه تخطی از قانون تحریمهای آمریکا
خوانده میشــود زندانی هســتند به مایک پمپئو ،وزیر امور خارجه
آمریکا بنویسد.
ظریف در پاسخ به این سوال المانیتور که آیا نامهای دریافت کرده است

یا خیر ،تایید کرد که این نامه را دریافت کرده؛ اما این نامه را یکطرفه
توصیف کرد.
در همین زمینه سیدعباس موسوی ،ســخنگوی وزارت خارجه هم
در مورد شــایعاتی مبنی بر آزادی زندانیان انگلیسی گفت پیشنهاد
مطرح شده از سوی وزیر امورخارجه در مورد مبادله زندانیان مربوط به
زندانیان ایرانی و آمریکایی است و این پیشنهاد ارتباطی به انگلیسیها
ندارد.سید عباس موسوی اظهار کرد :آنچه وزیر امور خارجه جمهوری
اســامی ایران در نیویورک مطرح کرده مربوط به زندانیان ایرانی در

آمریکا یا کسانی که به خواست آمریکا در دیگر کشورها بازداشت شدند
با چند مجرم آمریکایی در ایران بود و اصوال آن پیشــنهاد ارتباطی به
آنان نداشت؛ چرا که پرونده مورد نظر مقامات انگلیسی کامال متفاوت
بوده و مسئولیت وضعیت آن هم برعهده دولت انگلیس است.
در واکنش به این سخنان وزیر خارجه کشورمان ،جرمی هانت ،وزیر
امور خارجه انگلیس ضمن مخالفت با پیشنهاد ظریف مدعی شده بود
که بین وضعیت«نازنین زاغری» و«نگار قدس کنی» که گفته شده بود
امکان تبادل آنها وجود دارد «تفاوتهای بزرگی» وجود دارد.

عضو هیئت رییسه کمیسیون امنیت ملی:

ایران در دور زدن تحریم
مهارت دارد
یک عضو هیئت رییســه کمیســیون امنیت ملی و
سیاســت خارجی مجلس با تاکید بر اینکه «ایران در
دور زدن تحریم مهارت دارد» گفت :ما فروشنده خوب
نفت هستیم و کشورهای خوبی هم خریدار هستند،
روشهایی وجود دارد که ما تحریمها را دور میزنیم.
محمد جواد جمالی با تاکید بر اینکه «باید کشور را بر
اساس کارهای تولیدی و درآمدهای حاصل از آن اداره
کرد» گفت :مردم در این شرایط میتوانند منتفع شوند.
حقوقها هم باید از مالیات و بنگاههای تولیدی پرداخت
شود .این عضو هیئت رییسه کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس در عین حال گفت :البته در
شــرایط فعلی ما در راههای دور زدن تحریم مهارت
داریم ،فروشنده خوب نفت هستیم و کشورهای خوبی
هم به عنوان خریدار وجــود دارد .جمالی ،با یاد آوری
این که «مقدار صادرات در بودجه  ۹۸واقع بینانه دیده
شده است» گفت :در این شرایط به هیچ عنوان آمریکا
نمیتواند فروش نفت ایران را به صفر برســاند .البته
میتواند مشکالتی ایجاد کند که در نهایت این موضوع
هم میگذرد و میتوانیم از این تنگنا عبور کنیم.
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حمید رضا حاجی بابایی
رییس فراکسیون نمایندگان والیی:

نمایندهها داد و فریاد
میکنند ولی اتفاقی نمیافتد!

فشارها برای تایید استانی
شدن وجود دارد
رییس فراکســیون نمایندگان والیی مجلس،
گفت :عالوه بر ابهامات جــدی که در مصوبه
استانی شدن انتخابات شاهد هستیم ،فشارهای
پیدا و پنهانی وجود دارد که این مصوبه به تایید
شورای نگهبان برسد.حمیدرضا حاجی بابایی
افزود :در شرایط فعلی مردم شهرهای کوچک
و روستاها به راحتی با نمایندگان ارتباط دارند
و نمایندگان با برنامهریزی صحیح میتوانند در
دیدارهای چهره به چهره با این مردم در جریان
مطالبات ،مشکالت و مسائل آنها قرار بگیرند.
حاجی بابایی خاطرنشان کرد :اما با قانون شدن
این مصوبه ،عــاوه بر اینکه مردم شــهرهای
کوچک و روستاییان ،مانند شهر تهران به علت
گستره حوزه انتخابیه دسترسی به نمایندگان
نخواهند داشت ،چند صدایی باعث میشود در
تصویب قانون ،نیازهای مردم مناطق مختلف
کمتر مورد توجه قرار بگیرد.

zayanderoud8108@gmail.com

نماینده مردم کهگیلویه و بویــر احمد در مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه جلسات زیادی برگزار
و حرفهای خوبی هم در این جلسات زده میشود؛
اما خروجی نداریم ،گفت :متاسفانه گوش شنوایی
برای شــنیدن و برطرف کردن مشــکالت وجود
ندارد.
عدل هاشمیپور اظهار داشــت :با وجود همه این
جلسات و مسئوالنی که به اســتان میآیند و بیان
مشــکالت و حرف های خوبی هم که زده میشود،
جلساتمان خروجی ندارد.
وی افزود :همین حرفها در مجلس هم زده میشود
و همین نمایندهها در مجلــس داد و فریاد زده و از
بیکاری ،موانع تولید و بروکراسیهای اداری حرف
میزنند؛ اما اتفاق خاصــی رخ نمیدهد پس حتما
جایی از کار میلنگد.وی با بیان اینکه متاســفانه
گوش شــنوایی وجود ندارد ،ابراز کرد :امیدواریم
که حرفهــا و مصوبات مــا تبدیل بــه یک عمل
خوب شــود تا خروجــی قابل قبولی بــرای مردم
داشته باشد.
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آمریکا در مذاکرات
سوءنیت نشان داد
«کیم جونگ اون» ،رهبر کره شمالی بامداد جمعه
به «والدیمیــر پوتین» ،رییسجمهور روســیه
گفت که آمریکا در جریان مذاکرات ماه فوریه در
«هانوی» ،پایتخت ویتنــام رویکردی یکجانبه
اتخاذ کرد و سوءنیت نشان داد.
به نوشته اسپوتنیک ،رهبر کره شمالی روز جمعه
در شهر «والدیوستوک» گفت« :اوضاع در شبه
جزیره کره و منطقه در حــال حاضر در وضعیت
وقفه اســت و به شــرایط بحرانی رسیده ،چون
آمریکا در نشســت اخیر در هانوی ،با ســوءنیت
موضع یکجانبهای گرفت».
خبرگزاری رســمی کره شــمالی بامداد جمعه
گزارش داده کیــم ،والدیمیر پوتیــن را به کره
شمالی دعوت کرده و پوتین این دعوت را پذیرفته
است.

معاون سرپرست دفاع آمریکا:

در صورت لزوم از سالح هسته ای
استفاده می کنیم
دیوید تراچتنبرگ ،معاون سرپرست دفاع آمریکا
در امور سیاستگذاری پنتاگون گفت :آمریکا از
همه متحدان و شرکای خود در سراسر جهان در
مقابل تهدیدات سالحهای هستهای یا در مقابل
تفکر استفاده از سالحهای اتمی حمایت میکند
و با چنین تهدیداتی مقابله خواهد کرد .آمریکا
سالحهای هستهای از جمله سالحهای هستهای
تاکتیکی تولید کرده اســت و اراده به کارگیری
آنها را در صورت لزوم و در مکانهای مناسب در
اختیار دارد.
تراچتنبرگ اضافه کــرد :متحــدان آمریکا در
اقیانوس هند و آرام به صورت روز افزون در معرض
تهدیدات چین قرار گرفته اند .آمریکا بدین سبب
به روابط نزدیک خود با متحدانش در این منطقه
ادامه میدهد.

تمدید حالت فوقالعاده
در مصر برای هشتمین بار

چهره ها
نماینده مردم کهگیلویه و بویر احمد:

رهبر کره شمالی:

محمود صادقی
نماینده مردم تهران:

ایراد من به اصل برجام
نیست
عضو شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان
گفت :همه ما دلواپس وضعیت کشور هستیم
ولی مثل گذشــته برجام را توافق خوبی می
دانم و همین خوب بودنش عامل این رفتارهای
ترامپ است؛ اما اجرای یکطرفه تعهدات معلوم
نیست که به نفع ما باشد یا نه.وی افزود :ایراد من
به اصل برجام نیست ،گرچه به برخی بندهای
برجام نقد داشتم؛ اما اصل آن را خوب می دانم،
مکرر از آن حمایت کردم و معتقدم برجام اراده
کل نظام بود .البته بین من و دوستانی که از آنها
تعبیر به دلواپس کردید ،مرز روشــنی وجود
دارد چون آنها اصل توافق را زیر سوال می برند
و به آن انتقاد دارند .صادقی ادامه داد :به لحاظ
حقوقی خود برجام پیش بینــی کرده که اگر
طرف های دیگر در مقابل ایران تعهدات شان را
نقض کنند ،به طور متقابل ایران هم حق دارد
پاسخ مناسب را از نظر حقوقی بدهد.
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عبدالفتاح السیســی ،رییسجمهــور مصر حالت
فوقالعاده در این کشــور را که از ماه آوریل سال
 ۲۰۱۷آغاز شد ،تمدید کرد.
این هشتمین بار اســت که السیسی حالت فوق
العاده در مصر را ،تمدید میکند .پارلمان مصر باید
تصمیم تمدید حالت فوق العاده را که برای مبارزه
با تروریســم و تامین مالی آن اعالم شــده است،
تصویب کند.حالت فوق العــاده ،اختیارات ارتش
و نیروهای پلیس مصر را افزایش میدهد و اجازه
برگزاری دادگاههای فوق العاده و نظارت بر رسانهها
را میدهد.این تصمیم رییسجمهور مصر پس از
آن اتخاذ شــد که رفراندوم اصالح قانون اساسی
در این کشــور برگــزار شــد .تغییــرات جدید
در قانون اساســی مصر ،به عبدالفتاح السیســی
اجــازه میدهــد تــا ســال  ۲۰۳۰در قــدرت
باقی بماند.

مکرون:

مالیات ها را کاهش می دهم
رییس جمهور فرانســه به مخالفان دولت خود
وعده داد در طرح اصالحی خــود ،مالیات ها را
کاهش می دهد.
وی طی ســخنانی که به منظور معرفی اقدامات
اصالحی دولتش در پاسخ به اعتراضات گسترده
اخیر فرانسه ایراد کرد از تالش خود برای از بین
بردن بی عدالتی هــای اجتماعــی و اقتصادی
با انجام اصالحات گســترده خبــر داد .مکرون
همچنین گفت با افزایش مناصب در دولت های
محلی و کاهش مناصب در دولت مرکزی ،زمینه
گسترش عدالت را فراهم خواهد کرد.
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رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی اصفهان:

کافه اقتصاد

یک سوم شهرک سازی صنعتی
در منطقه کاشان انجام میشود
مدیرعامل شرکت شــهرکهای صنعتی استان
اصفهان از اجرایی شدن یک سوم شهرک سازی
صنعتی اســتان در منطقه کاشــان خبــر داد.
محمدجواد بگی اظهار داشــت :الزم اســت این
شهرکهای صنعتی دارای مجوز شوند تا از خدمات
این شرکت بهره مند شده و زمینها نیز از حالت
شهری به صنعتی تغییر کاربری دهند.مدیرعامل
شرکت شهرکهای صنعتی اســتان اصفهان ،با
بیان اینکه در سه ماهه آخر ســال گذشته برای
شهرکهای صنعتی کاشان  ۱۵میلیارد پروژه اجرا
کردیم ،افزود :در ســال جاری  ۲۹میلیارد تومان
ویژه شهرک صنعتی امیرکبیر ،دو میلیارد تومان
برای شهرک صنعتی راوند و  ۲.۳میلیارد تومان نیز
به شهرک صنعتی قمصر اختصاص پیدا میکند
و با این اعتبارات یک ســوم شهرک سازی استان
اصفهان در منطقه کاشان صورت می گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان:

طرحهای آبخیزداری
خسارتهای سیل را کاهش داد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان
گفت :طرح های آبخیزداری مثل سدهای خاکی،
بسیاری از خســارتهای سیل به مناطق مختلف
استان اصفهان را کاهش داد.محمدحسین شاملی
اظهار کرد :طرح های آبخیزداری فرصت های خوبی
برای پیشگیری از فرسایش خاک و تخریب منابع
طبیعی است که این طرح ها در بارشهای شدید
نوروز بســیاری از خسارت های ســیل به مناطق
مختلف اســتان اصفهان را کاهش داد.وی افزود:
ســدهای خاکی ،آب ها را جمع آوری و در نفوذ به
زمین کمک کرده و در برنامه امســال افزایش این
بندهای خاکی مورد توجه است .اگر سازمان های
محلی بودجــه اختصاص دهنــد ،اداره کل منابع
طبیعی هم چهار برابر آن برای این دسته از پروژه
بودجه تخصیص می دهد.مدیرکل منابع طبیعی
و آبخیزداری اســتان اصفهان با بیان اینکه ســال
گذشــته  300میلیارد ریال در حوزه آبخیزداری
هزینه شده اســت ،تصریح کرد :با توجه به اهمیت
پروژه آبخیزداری در مدیریت بحران و شرایط خاص
امسال این اعتبار به دو برابر افزایش خواهد یافت.

رییس بازرسی اصناف استان:

کافیشاپ جنجالی در مصالی
اصفهان مجوز ندارد

ایجاد شهرک پوشاک
در اصفهان و کاشان
معاون اقتصادی اســتاندار اصفهــان گفت :در
تالش هستیم با احداث دو شــهرک پوشاک در
اصفهان و کاشــان ۲۰۰ ،هزار شغل ایجاد کنیم.
وی افزود :شــهرک فرودگاهی در اصفهان یکی
از طرحهای بزرگ مدنظر اســت که با ســرمایه
گذاری خارجــی در پی ایجاد آن هســتیم تا با
آن حوزه گردشگری را رونق و گسترش دهیم و
همجواری با یزد و شیراز فرصت خوبی برای رقابت
و سرمایه گذاری در راســتای رونق گردشگری
استان اصفهان و ایران اســت .وی تصریح کرد:
با این اقدامات باید شاخص بیکاری استان را که
در سطح غیرقابل قبولی هست ،متعادل کنیم و
اشتغال مولد و پایدار را برای جوانان ایجاد کنیم.
حوزه گردشگری و صنعت ،توانایی خودکفا شدن
را در اشتغال جوانان دارد.
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رییس اتاق بازرگانی اســتان اصفهان گفت :بیانیه گام دوم انقالب
اسالمی ،حاوی نکات مهمی است که باید از سوی اهالی کسبوکار
مورد بررسی قرار گرفته و در راســتای رفع نقصانهای موجود در
فضای کسبوکار به کار گرفته شود.مسعود گلشیرازی در جلسه
بررسی اشکاالت و نواقص قانون کار اظهار کرد :بیانیه گام دوم انقالب
اسالمی ،حاوی نکات مهمی است که باید از سوی اهالی کسبوکار

مورد بررسی قرار گرفته و در راســتای رفع نقصانهای موجود در
فضای کسبوکار به کار گرفته شــود .رییس اتاق بازرگانی استان
اصفهان خاطرنشان کرد :برای رسیدن به جامعهای شاد ،نیازمند
رفع مشکالت اقتصادی هستیم و این اقدامات باید در فضایی جهاد
گونه صورت پذیرد .وی یادآور شد :شاخصهای محیط کسبوکار
کشور ،پیام خوشایندی را مخابره نمیکنند و در آخرین گزارشی که

از سوی نهادهای جهانی منتشر شده ،وضعیت اکثر مناطق کشور
در شاخصهای کسبوکار ،بحرانی اســت .رییس اتاق بازرگانی
استان اصفهان همچنین تصریح کرد :برای رونق تولید ،هیچ راهی
نداریم مگر اینکه تمام توان خود را در راستای بهبود شاخصهای
کسبوکار بگذاریم اما مشکل اینجاست که دستگاههای مسئول با
کم تدبیری ،این شاخصها را به سخره میگیرند.

مرضیه محب رسول

وضعیت خوزستان و تغییرات آب و هوایی موجب کوچ زودهنگام عشایر به استان اصفهان شده است

ماشینها و تکنولوژی در سالهای اخیر قاتل مراتع
و منابع طبیعی ایران شده است .استفاده از ماشین
برای حمل و نقل دام ها و عشایر زمان ورود آنها به
مراتع را جلو می انــدازد و عمال گیاهان بدون آنکه
فرصت رشد و افزایش داشته باشند ،توسط دام ها
بلعیده می شوند و تکرار هر ساله این موضوع موجب
شده تا بخش بزرگی از چراگاه های طبیعی و مراتع
ییالقی ایران در معــرض نابــودی و انقراض قرار
بگیرد .اگر چه روش زندگی عشــایری قرن هاست
که در ایران رواج داشــته؛ اما در ســالهای اخیر
برخی از رخدادها مانند خشکســالی و یا تغییرات
آب و هوایی و البته پر سرعت شدن زمان کوچ این
نوع از دامپروری را به تهدیدی برای منابع طبیعی
کشورمان تبدیل کرده است.
درگذشته نهچندان دور ،کوچ عشایر بر اساس یک
برنامه زمانبندی در ساختار قـدرت ایلـی تنظـیم
میشد و بهترین زمان مناســب حرکت خانوارها
و دامهای عشــایر از مناطق ییالقی به قشالقی بر
اساس تجربه و دانش بومی بود.
طی سالهای اخیر کوچ عشایر به مناطق قشالقی
و ییالقی دچار آشــفتگی شده اســت هر چند هر
ســاله تقویمی برای کوچ از سوی ســازمان منابع
طبیعی تنطیم می شــود؛ اما معموال ورود عشایر
به مراتع بسیار زودتر از زمان اعالم شده است .این
تاریخ به گونهای انتخاب شــده تــا طبیعت بتواند
خود را با شــرایط آب و هوایی وفق دهد و گیاهان
رشد مناســبی برای برداشت داشــته باشند .اگر
دامهای عشــایر زودتر از موعد به این مراتع وارد
شــوند ،نه تنها موجب نابودی طبیعت شده بلکه
با ازبین رفتن مراتع آینده کوچ نشــینی خود را به
خطر خواهند انداخت.این بینظمی در زمان کوچ

کوچ پیش از موعد عشایر به اصفهان با وضع قرق و
زمانبندی های مشخص مقابله کنند؛ اما به نظر می
رسد امسال با وجود وضعیت نامناسب در خوزستان
و البته تغییرات آب و هوایی ،کوچ بســیار زودتر از
موعد مقرر انجام شود .کوچ زودهنگام عشاير زنگ
خطر و تهديدي بزرگ براي مراتع محسوب ميشود
به طوري که ورود زودهنگام دام به مناطق ييالقي
ميتواند خسارات و صدمات جبران ناپذيري را براي
مراتع به بار آورد .این تهدید در ســمیرم جدی تر
است؛ چرا که حدود يک سوم مراتع مطلوب استان

یک تهدید جدی!

یونیپک چین ،بازوی تجاری شــرکت بزرگ
دولتی ســینوپک ،اولین محمولــه نفت خام
آمریکا را از زمان معلق شدن واردات از آمریکا
در ماه ســپتامبر ،دریافت کرد .تعلیق واردات
نفت آمریکا به چیــن در نتیجه بــاال گرفتن
مذاکرات تجاری بین واشنگتن و پکن صورت
گرفت .حاال که شرایط مذاکرات بهبود یافته،
مقامات آمریکا در مورد رسیدن به یک قرارداد
خوشبین هستند .جالب اســت که این خبر
همراه بــا خبرهای مربوط به لغــو معافیت از
تحریمهای ایران منتشــر شــده است .طبق
آخرین اخبار ،چین به همــراه ترکیه مخالف
لغو معافیت ها هستند و به واردات نفت از ایران
ادامه میدهند و این خبر مطمئنا بر مذاکرات
تجاری تاثیر می گذارد.

پیامدهای مختلفی هم بر زندگی عشــایر و هم بر
پایداری ســامت مراتع به دنبال دارد .اصفهان از
جمله مناطقی اســت که هر ســاله پذیرای عشایر
از خوزستان و برخی دیگر از مناطق جنوبی کشور
اســت .ســاليانه بيش از  4800خانوارعشايري با
جمعيتي بالغ بر 30هزار نفــر و با حدود  800هزار
رأس دام وارد مراتع اصفهان می شوند .عشایر ایل
قشقایی ،یکی از اصلی ترین ساکنان مراتع سیمرم
در اصفهان هستند .چند سالی است که مسئوالن
منابع طبیعی اصفهان تالش می کنند تا با معضل

استاندار اصفهان اظهار کرد :با مشکالت اخیر اقتصادی و ایجاد تحریمهای ظالمانه تالش زیادی برای رفع مشکالت
صنعت فرش از طریق ارائه تسهیالت انجام شده است.عباس رضایی گفت :در مسائل حوزه فرش ،دو مشکل عمده
وجود دارد .اول مواد اولیه که تولید داخل است و با توجه به افزایش قیمت مواد تا حدود  ۷برابر نسبت به اوایل سال
گذشته سعی شد با ارائه تسهیالت و افزایش  ۴برابری سرمایه در گردش بانکهای کشور این مشکل تا حدودی مرتفع
شود .وی افزود :مشکل بعدی ناشی از ایجاد تحریمهای ناجوانمردانه آمریکا علیه اقتصاد ایران است که مشکالتی
را برای صنعت ایجاد کرده و نمیتوان قول داد که حل میشود و باید با مدیریت این مسئله را رفع کنیم.وی به حوزه
گردشگری اشاره کرد و ادامه داد :ارزان ترین راه برای رشد کشور توسعه و رونق صنعت پاک و سودآور گردشگری
است که باید با فرهنگ سازی درست بتوانیم به جذب گردشگران خارجی اقدام کنیم.

مدیرکل مالیاتی استان اصفهان از تهیه بسته حمایتی اداره کل مالیاتی استان از تولید خبر داد و افزود :در
این بسته تالش شده که تولیدکنندگان کمتر با مسائل و چالش های مالیاتی روبه رو شوند.بهروز مهدلو
اظهار کرد :وصول مالیات در سال  97نسبت به سال  96افزایش داشــته و این افزایش همراه با رضایت
فعاالن اقتصادی بود.مدیرکل مالیاتی اســتان اصفهان ،برگزاری  25کارگاه آموزشی در سال  97برای
مؤدیان مالیاتی را یکی از اقدامات موثر این اداره کل برشــمرد و گفت :در سال  25 ،97کارگاه آموزشی
برگزار شد و در سال  98برگزاری  100کارگاه آموزشی در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.مهدلو
در پایان تاکید کرد:برخورد با فرار مالیاتی از رویکردهای مهم اداره کل مالیاتی است و طی یک سال اخیر
بیش از  100مورد شناسایی شده است.

 90هزار شغل در استان
اصفهان ایجاد می شود

بازار

اصفهان را تشکيل ميدهد و اين مراتع نقش تعيين
کنندهاي را درجهت حفظ خــاک و تنظيم چرخه
آب در طبيعت و تامين علوفــه موردنياز دارد و از
جايگاه مهمي دراقتصاد محلي شهرستان و استان
نيز برخورداراســت .هر چند اداره منابع طبیعی و
آبخیزداری سمیرم اعالم کرده است که مانع ورود
زود هنگام تعدادی از عشــایر و تریلی های حامل
دامها به مراتع ییالقی این منطقه شــده است؛ اما
باید دید این برخورد تا چه حد می تواند کارســاز
باشد.

افزایش هفت برابری قیمت مواد اولیه صنعت فرش

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان:

درآمد پژو بــا خروج از ایــران در پیتحریمها
 ۱/۱درصد کاهش یافت.بر اساس گزارش پژو،
درآمد این شرکت که در فاصله ژانویه تا مارس
 ۹۸/۱۷میلیارد یورو بوده  ،نســبت به ســال
گذشته  ۱/۱درصد کاهش داشته است.میزان
صادرات پژو با بر هم خوردن ســرمایهگذاری
مشــترک با شــرکتهای چینی و همچنین
بیرون رفتن این شرکت از ایران در پی تحریمها
به شدت افت کرد .حجم فروش با  ۷/۱۵درصد
کاهش به  ۸۸۶هزار و  ۴۰۰دستگاه در سه ماهه
نخست امسال رســید که بدون در نظر گرفتن
ایــران ،حجم فروش در کشــورهای آمریکای
التین  ۳۰درصد کاهش داشت.

چین  ۲میلیون بشکه نفت
از آمریکا وارد کرد

تهیه بسته حمایتی اداره کل مالیاتی استان اصفهان از تولید

تعاون

رییس بازرسی اصناف استان اصفهان در خصوص
افتتاح کافیشاپ در مصالی اصفهان اظهار کرد:
بازرسی اصناف اســتان ،بازرســان خود را برای
صالحیتسنجی واحد صنفی مذکور به محل اعزام
کرد که در هنگام بازدید ،مجوزی از سوی صاحبان
این واحد صنفی ارائه نشد .جواد محمدی فشارکی
افزود :در همین راستا و به دلیل نبود مجوز صنفی،
ابالغیهای به واحد صنفی مذکور ارائه شد تا ظرف
 20روز ،مجوز فعالیت خود را تعیین تکلیف کند.
رییس بازرسی اصناف استان اصفهان خاطرنشان
کرد :روال قانونی برخورد با واحدهای بدون مجوز
به این شکل است که ابتدا ابالغیه سبز رنگ با مهلت
 20روزه ارائه میشــود ،پس از آن در صورت عدم
ارائه مجوز ،ابالغیــه زرد رنگ با مهلت  7روز صادر
میشود و در صورت عدم ارائه مجوز ،ابالغ و اخطار
قرمز رنگ با مهلت  72ساعته صادر میشود که این
بار در صورت عدم ارائه مجوز صنفی ،واحد مذکور
پلمب خواهد شد.

دستگاههای مسئول ،شاخصهای کسبوکار را به سخره میگیرند

سقوط  ۱/۱درصدی درآمد
پژو پس از خروج از ایران

تلفن بی سیم

200,000
تومان

تلفن بی سیم وی تک
مدل VT1301

328,000
تومان

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان از ایجاد نزدیک به  90هزار فرصت شغلی طی سال جاری در این
استان خبر داد.محسن نیرومند گفت :این میزان شغل در کارگروه اشتغال استان اصفهان مقرر شده و پیش بینی می
شود که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته ،تحقق یابد .وی افزود :اگر  60هزار شغل ایجاد کنیم ،نرخ بیکاری
استان را ثابت نگه داشتیم؛ اما تالش داریم با رسیدن به  90هزار شغل به نرخ بیکاری متوسط کشوری برسیم .مدیرکل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان در ادامه نیز بیان کرد :گرایش اشتغال در این استان به سوی کارهای خدماتی است
و هر سال شاهد کاهش اشتغال در بخش صنعت ،کشاورزی و افزایش اشتغال خدماتی هستیم.

تلفن بی سیم گیگاست
مدل A450

مدیر عامل شرکت ذوب آهن:

540,000
تومان

تامین پایدار مواد اولیه ،مهمترین دغدغه ذوب آهن است
مدیر عامل شــرکت ذوب آهن با اشــاره به صادرات بیش از ۵۰
درصد تولیدات شــرکت و ثبت رکورد بیــش از یکمیلیون تن
صادرات که منجر به انتخاب ذوبآهن بهعنوان صادرکننده نمونه
ملی در سال  ۹۷شــد ،بیان کرد :با وجود آنکه موانع و مشکالتی
همچون تحریمها باعث دشواری در صادرات شد؛ اما با اقدامات و
تالشهای صورت گرفته صادرات خوبی صورت گرفت بهطوریکه
در هشت ماه ابتدای سال گذشته بالغ بر  ۱۳۰هزار تن محصول
فرعی صادر شد.منصور یزدی زاده یکی از مهمترین دغدغههای
مدیریت ذوبآهــن را تامین پایدار مواد اولیــه بهخصوص مواد
آهندار و زغالسنگ عنوان کرده و ابراز امیدواری کرد که با تامین
پایدار مواد اولیه ،تولید ذوبآهن به میزان بسیار باالتری برسد.به
گفته یزدی زاده ،ذوبآهن در دهه  ۴۰معادن اصلی سنگآهن و
زغالسنگ کشور را اکتشاف ،تجهیز و ساماندهی کرد و پایهگذار
فعالیتهای مدرن معدنی کشور بهشمار میآمد؛ اما این شرکت
در حال حاضر به دلیل سیاستهای نادرست در واگذاری معادن
طی دورههای مختلف با مشــکل تامین مواد اولیه مواجه شــده
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است در حالیکه سنگآهن ،خام فروشی شده و صادر میشود.
مدیرعامل ذوبآهن خاطرنشان کرد :واضح است زمانی که خام
فروشی سنگآهن باصرفه اقتصادی زیادی همراه است ،مواد اولیه
به میزان کافی در اختیار ذوبآهــن اصفهان قرار نمیگیرد.وی
افزود :دلیل استفاده ذوبآهن از روش کوره بلند ،نیاز به مصرف
حاملهای انرژی مانند زغال و کک اســت که به دلیل نامرغوب
بودن زغال تولید داخل مجبور به واردات است و این اقدام معنایی
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به غیر از تامین مواد اولیه با قیمتهای جهانی ندارد و به مسئلهای
بزرگ برای شــرکت تبدیلشده اســت.به گفته این مسئول در
طرف مقابل ،رقبای ذوبآهن قرار دارند کــه به دلیل برخوردار
بودن از یارانه انرژی دارای توان پرداخت بهای بیشتر برای خرید
سنگآهن هستند .وی تاکید کرد :شرکت برای حل این مشکل به
دنبال حمایت مالی نیست ،بلکه حمایت دولت برای تامین پایدار
مواد اولیه از طریق معادنی که در برههای از زمان توسط ذوبآهن
راهاندازی شدند برای این شــرکت دارای اهمیت فراوانی است.
یزدی زاده گفت :درهمین راستا مدیریت شرکت ،تصمیم به ایجاد
و بهسازی زنجیره تامین گرفت که مذاکراتی را برای تملک معادن
و محدودههای معدنی با وزارت صنعت ،معدن و تجارت و ایمیدرو
ترتیب داد ضمن آنکه در زمینه معادن زغالسنگ نیز همین رویه
مورد نظر و در حال بررسی است .همچنین برنامهریزیهایی برای
تامین پایدار کک متالورژی خارجی و زغالســنگ از مسیرهای
مطمئن در حال انجام اســت و هیچگونه نگرانی دراینباره وجود
ندارد.

zayanderoud8108@gmail.com
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محاسبه گر

معرفی اپلیکیشن مالی

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی
استان اصفهان:
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اخبار

برای بسیاری از مردم این سوال
مطرح است که سود سپرد ههای
بانکی چگونه محاسبه میشود و
یا در ازای وامی که از بانک دریافت
می کنند چقدر سود باید پرداخت
کنند .بســیاری از مشــتریان با
نحـــوه محاسبه آشنایی کافی
ندارند .این برنامه ســعی کرده به
ساده ترین شــکل ممکن برنامه
اندرویدی مناسب جهت محاسبه
را پیاده سازی کند.
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مفاد آراء
 2/104آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به صــدور آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه
از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است
در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر
خواهد شد.
 -1رای شماره  3366مورخ  97/06/19و رای اصالحی شماره  4517مورخ 97/09/05
هیات اول خانم زهرا مصدق دنبه به شناســنامه شــماره  1844كدملي 1292728345
صادره فرزند مرتضي بر ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت  100/70مترمربع مفروزی
از پــاك شــماره  4786اصلي واقــع در اصفهان بخــش  5حوزه ثبــت ملك جنوب
اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای غالمحسین مصدق خریداری
شده است.
 -2رای شماره  6513مورخ  97/12/08هیات اول آقاي اکبر ابراهيمي دنبه به شناسنامه
شــماره  16414كدملي  1282633422صادره فرزند رمضان بر ششدانگ یکبابخانه به
مساحت  305/14مترمربع مفروزی از پالك شماره  4786اصلي واقع در اصفهان بخش
 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای محمد
ابراهیمی خریداری شده است.
 -3رای شماره  5803مورخ  97/10/30هیات اول خانم صغري كريمي شمس آبادي به
شناسنامه شــماره  17كدملي  4622377284صادره طاقانك فرزند اسالن بر ششدانگ
یکبابخانه به مساحت  66/57مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي از  4483اصلي
واقع در اصفهان بخش  5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه
از طرف آقای سیف اله دهخدا خریداری شده است.
 -4رای شماره  3133مورخ  97/06/06هیات اول آقاي حســن بزرگ زاد به شناسنامه
شــماره  278كدملي  1284336700صادره اصفهان فرزند عباس بر ششدانگ یکباب
مغازه به مساحت  85مترمربع پالك شــماره  50فرعي از  3005اصلي واقع در اصفهان
بخش  5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی
گردیده است.
 -5رای شماره  6462مورخ  97/12/04هیات اول خانم آسيه مسائلي به شناسنامه شماره
 112كدملي  1288349076صادره فرزند محمدجواد بر ســه دانگ مشاع از ششدانگ
یکباب ساختمان به مســاحت  89مترمربع مفروزی از پالك شماره  2856اصلي واقع در
اصفهان بخش  5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه
مفروز ثبتی گردیده است.
 -6رای شــماره  6465مورخ  97/12/04هیات اول خانم پروانه مســائلي به شناسنامه
شماره  82كدملي  1288252366صادره فرزند محمدجواد بر سه دانگ مشاع از ششدانگ
یکباب ساختمان به مســاحت  89مترمربع مفروزی از پالك شماره  2856اصلي واقع در
اصفهان بخش  5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه
مفروز ثبتی گردیده است.
 -7رای شماره  4578مورخ  97/09/08و رای اصالحی شماره  8035مورخ 97/12/28
هیات اول آقاي حجت اله حيدري خواه به شناسنامه شماره  1895كدملي 1819017400
صادره آبادان فرزند درويش بر ششــدانگ یکبابخانه به مساحت  94مترمربع مفروزی از
پالك شماره  123فرعي از  4483اصلي واقع در اصفهان بخش  5حوزه ثبت ملك جنوب
اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای حبیب اله توکلی حسین آبادی
خریداری شده است.
 -8رای شماره  1626مورخ  97/03/19و رای اصالحی شماره  6402مورخ 97/11/30
هیات اول آقاي عبدالرســول متقي دســتجردي به شناســنامه شــماره  563كدملي
 1288897049صادره فرزند يداله بر ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  28/40مترمربع
مفروزی از پالك شــماره  131فرعي از 4483اصلي واقع در اصفهان بخش  5حوزه ثبت
ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای علی مقدس خریداری
شده است.
 -9رای شماره  2823مورخ  97/05/22و رای اصالحی شماره  7566مورخ 97/12/20
هیات اول خانم صديقه عشوري مهرنجاني به شناسنامه شماره  6كدملي 1111429081
صادره قزوين فرزند احمد بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت  101/50مترمربع مفروزی
از پالك شماره 246فرعي از 4348اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب
اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
 -10رای شماره  8025مورخ  97/12/26هیات اول آقاي مجيد امامي به شناسنامه شماره
 2855كدملي  1289122512صادره اصفهان فرزند روح اله بر دو دانگ مشاع از ششدانگ
یکباب مغازه به مساحت  126/73مترمربع مفروزی از پالك شماره 448فرعي از4348
اصلي واقع در اصفهان بخش  5حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع
الواسطه از طرف آقای محمد کیانی هرچگانی خریداری شده است.
 -11رای شماره  8036مورخ  97/12/28هیات اول آقاي حميد امامي به شناسنامه شماره
 590كدملي  1289066981صادره اصفهان فرزند روح اله بر دو دانگ مشاع از ششدانگ
یکباب مغازه به مساحت  126/73مترمربع مفروزی از پالك شماره 448فرعي از4348
اصلي واقع در اصفهان بخش  5حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع
الواسطه از طرف آقای محمد کیانی هرچگانی خریداری شده است.
 -12رای شــماره  8038مورخ  97/12/28هیات اول آقاي محسن امامي به شناسنامه
شــماره  1501كدملي  1288958005صادره اصفهان فرزند روح اله بر دو دانگ مشاع
از ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت  126/73مترمربع مفروزی از پالك شماره448
فرعي از 4348اصلــي واقــع در اصفهان بخش  5حــوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان
به موجب بیــع نامه و مع الواســطه از طرف آقــای محمد کیانی هرچگانــی خریداری
شده است.
 -13رای شــماره  6492مورخ  97/12/06هیات اول آقاي مجيد زين العابديان حسين
آبادي به شناسنامه شماره  2872كدملي  1289195854صادره اصفهان فرزند عباسعلي
بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت  76/92مترمربع مفروزی از پالك شماره  3079اصلي
واقع در اصفهان بخش  5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی
اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
 -14رای شــماره  6459مورخ  97/12/04هیات اول مالكيت آقاي اكبر عمو هادي به
شناسنامه شماره  1138كدملي  1288938810صادره فرزند محمد حسين بر ششدانگ
یکبابخانه به مساحت  150/85مترمربع مفروزی از پالك شماره 103فرعي از 4483اصلي
واقع در اصفهان بخش  5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه
از طرف خانم صدیقه وحید دستجردی خریداری شده است.
 -15رای شماره  6334مورخ  97/11/27هیات اول خانم شهال نوري زاده به شناسنامه
شماره  1689كدملي  5129464338صادره دهاقان فرزند ولي اله بر ششدانگ یکبابخانه
به مساحت  107/53مترمربع مفروزی از پالك شماره  122فرعي از 4483اصلي واقع در
اصفهان بخش  5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان ســه دانگ مشاع از شش دانگ پالک
 4483/122بخش  5ثبت اصفهان طی سند شــماره  22208مورخ  46/05/25دفتر 86
اصفهان به آقای حسین دهقانی منتقل شده و ســپس ملک مورد تقاضا مع الواسطه و به
موجب بیع نامه عادی از طرف نامبرده به آقای محمدرضا کریمی واگذار و متعاقبا به موجب
صورت جلسه مزایده مورخ  96/11/02اجرای احکام شــعبه  13به متقاضی خانم شهال
نوري زاده واگذار شده است.
 -16رای شــماره  3مورخ  98/01/17هیــات اول آقاي عبدالرحيم رئيســي اردلي به
شناسنامه شماره  15كدملي  4689657475صادره اردل فرزند نجفقلي بر پنج دانگ مشاع
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از ششدانگ یکبابخانه به مساحت  122/90مترمربع مفروزی از پالك شماره  24فرعي
از  2930اصلي واقع در اصفهان بخش  5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت
رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
 -17رای شــماره  4مورخ  98/01/17هیات اول آقاي حسين رئيسي اردلي به شناسنامه
شماره  938كدملي  1290747301صادره خميني شــهر فرزند عبدالرحيم بر یک دانگ
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  122/90مترمربع مفروزی از پالك شماره 24
فرعي از  2930اصلي واقع در اصفهان بخــش  5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای
مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
 -18رای شــماره  7766مورخ  97/12/22هیات اول آقاي كاظم قلي پور شــهركي به
شناسنامه شماره  1271068389كدملي  1271068389صادره اصفهان فرزند مهرعلي
بر دو دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت  138/40مترمربع مفروزی از پالك
شماره 224فرعي از 4348اصلي واقع در اصفهان بخش  5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان
در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
 -19رای شــماره  7770مورخ  97/12/22هیات اول خانم آذرنوش قلي پور شهركي به
شناسنامه شماره  4610366924كدملي  4610366924صادره اصفهان فرزند عليرضا
بر نیم دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت  138/40مترمربع مفروزی از پالك
شماره 224فرعي از 4348اصلي واقع در اصفهان بخش  5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان
در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
 -20رای شــماره  7772مورخ  97/12/22هیات اول خانم بيگم قلي پور شــهركي به
شناسنامه شــماره  133كدملي  4622407833صادره شــهركرد فرزند قدمعلي بر سه و
نیم دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مســاحت  138/40مترمربع مفروزی از پالك
شماره 224فرعي از 4348اصلي واقع در اصفهان بخش  5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان
در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
 -21رای شــماره  100مورخ  98/01/18هیــات اول خانم مهين ناديــان دهكردي به
شناسنامه شــماره  703كدملي  1817702254صادره آبادان فرزند عباس بر ششدانگ
یکباب مغازه به مســاحت  13/66مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي از4483
اصلي واقع در اصفهان بخش  5حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع
الواسطه از طرف آقای مرتضی پوریان خریداری شده است.
 -22رای شماره  6457مورخ  97/12/04هیات اول خانم فاطمه علي عسگري دشتبان به
شناسنامه شماره  4848كدملي  1292758260صادره اصفهان فرزند حسين بر ششدانگ
یکباب ساختمان به مســاحت  231/75مترمربع مفروزی از پالك شماره  596فرعي از
 4473اصلي واقع در اصفهان بخش  5حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت
رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
 -23رای شــماره  6715مورخ  97/12/14هیات اول خانم شهربانو يوسفي به شناسنامه
شــماره  63كدملي  0559484240صادره خمين فرزند ولي اله بر ششدانگ یکبابخانه
به مســاحت  126مترمربع مفروزی از پالك شــماره  349فرعي از  5000اصلي واقع در
اصفهان بخش  5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه
مفروز ثبتی گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول 98/02/07 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/02/22 :
م الف 445395 :اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء
 2/87آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی هیات حل اختالف مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجرای ماده
 1قانون و ماده  8آیین نامه صادر گردیده اســت و در اجرای ماده  3قانون در دو نوبت به
فاصله  15روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی
که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ
الصاق آگهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید
اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت
محل ارائه نمایند .بدیهی است در اینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعی دادگاه
خواهد بود در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود.
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 -1رای شــماره  -1397/12/01-139760302019000643آقای احمد رضا صفاری
فرزند قدمعلی تمامت چهار حبه و شــش هفتم حبه مشاع از  72حبه ششدانگ یک قطعه
زمین مزروعی پالک شــماره  2فرعی از  90اصلی موســوم به اراضی جعفرآباد پوده به
مساحت ششــدانگ  660000متر مربع انتقال عادی به رسمی مع الواسطه از طرف سید
میرزا رضا عریضی (مالک رسمی)
تاریخ انتشار نوبت اول1398/02/07 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/02/22 :
مالف 434960:زهرا یعقوبی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
تحدید حدود اختصاصی
 2/96شــماره 98/2/2-98/2027003067 :چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه
پالک  3فرعی از  10186اصلــی واقع در بخش  5ثبت اصفهان کــه طبق پرونده ثبتی
به نام عباس قربانیان کردآبادی فرزند محمد علی در جریان ثبت اســت و رای شــماره
 139760302027010241مورخه  1397/10/18از طرف هیات حل اختالف موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت
اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه
به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور تبصره
ذیل ماده  13قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک
مرقوم در تاریخ  1398/3/1روز چهارشنبه ساعت  9صبح در محل شروع و به عمل خواهد
آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت
مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده  20قانون
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده
 86آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این
اداره با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را
به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبــت و یا نماینده قانونی وی
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه
تسلیم نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات
ادامه خواهد داد .مالف 441108:شــبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق
اصفهان( 269کلمه 3 ،کادر)
ابالغ رای
 2/90کالســه پرونده ، 240/97:شــماره دادنامه 98/01/11 -6:مرجع رسیدگی:شعبه
دوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان :مجتبی روح الهی به نشانی:خمینی شهر
بلوار فیض االسالم مســکن مهر  43؛ خوانده :رسول گوزلی نشــانی :مجهول المکان،
خواسته:مطالبه ،گردشــکار :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 صدور رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دادخواست
خواهان مجتبی روح الهی بطرفیت خوانده رســول گوزلی فرزند داود به خواسته مطالبه
مبلغ  200/000/000ريال وجه یک فقره چک به شــماره  577261مورخ  96/8/30بر
عهده بانک شهر شعبه تبریز به شماره حساب جاری  100816092786به انضمام هزینه
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان مالحظه اصل
چک و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان که ظهور در مدیونیت خوانده دارد و اینکه خوانده
با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل

نیاورده است شــورا دعوی خواهان را وارد تشخیص مســتنداً به مواد 198و  515و 522
قانون آئین دادرســی مدنی و ماده  2قانون صدور چک و تبصره آن خوانده را به پرداخت
مبلغ  200/000/000ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ  2/550/000ريال بعنوان هزینه
دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک لغایت زمان پرداخت مطابق با
نرخ تورم اعالمی بانــک مرکزی در حق خواهان محکوم می نمایــد .رای صادره غیابی
و ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و از تاریخ انقضاء مهلت
واخواهی ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم حقوقی خمینی شهر می باشد.
م الف 442234 :محمد رضایی قاضی شعبه دوم شــورای حل اختالف شهرستان
خمینی شهر ( 284کلمه 3 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 2/89شماره 2418/97 :حل ، 3مرجع رسیدگی :شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  04:30بعدازظهر روز چهارشنبه
مورخه  ، 1398/03/08مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :محمد براتی  ،نام پدر:
ابراهیم  ،نشانی :درچه خط گاز شــرقی عاملیت سایپا براتی ؛ مشخصات خوانده -1 :نام و
نام خانوادگی:آرش حیدری  ،نام پدر :ابوالفضل  --2 ،نام و نام خانوادگی:مســعود فاتحی
پیکانی  ،نام پدر :اصغر ،خواسته و بهای آن :الزام به انتقال سند یک دستگاه اتومبیل پراید
 111به مدل  1393و پالک  898ج  54ایران  53مقوم به  100/000/000ريال و خسارت
هزینه دادرسی  ،دالیل خواهان :کپی قولنامه و کپی بیمه نامه  ،گردش کار :خواهان.خوانده
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف 442164 :رئیس شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر(220
کلمه 2 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 2/91شماره 4024/97 :حل ، 2مرجع رســیدگی :شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  06:00بعدازظهر روز چهارشنبه
مورخه  ، 1398/03/29مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :ابوالفضل فخاری  ،نام
پدر :عزیزاله  ،نشانی :خمینی شهر اسفریز کوچه شــهید علی اصغر فخاری ؛ مشخصات
خوانده -1 :نام و نام خانوادگی:سید یوسف ســاعدی  -2 ،نام و نام خانوادگی:اصغر طرفه
نژاد  ،نام پدر :محمد ،خواسته و بهای آن :مطالبه  ،گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و
انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات
یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و
ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف442197 :
رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر( 183کلمه 2 ،کادر)
ابالغ رای
 2/92کالسه پرونده، 1633/97:شماره دادنامه، 97/12/27- 1332:مرجع رسیدگی:شعبه
سوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان :میثم نکوئی مهر فرزند محمدعلی نشانی:
خمینی شهر بلوار بهشتی گاز اول نیایش 2پ 16؛ خوانده :علی طاهری پور فرزند عباس
نشــانی :بروجن ـ مجهول المکان ،خواســته :مطالبه وجه چک ،گردشکار :پس از ارجاع
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی
اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای
قاضی شورا :در خصوص دعوی آقای میثم نکوئی مهر فرزند محمدعلی به طرفیت آقای
علی طاهری پور فرزند عباس به خواسته مطالبه مبلغ  85/000/000ريال وجه  1فقره چک
به شماره  1/366950مورخ  97/10/9بانک سپه به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه
نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت و اینکه
وجود اصول مستندات در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و متعهدین آن دارد و
اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشته اند با استصحاب
دین دعوی خواهان ثابت تشخیص می گردد با استناد به مواد  9و  18و  19و  25و  27قانون
شوراهای حل اختالف و مواد  313 ، 311 ، 310از قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده
 2قانون صدور چک و مواد 198و  519و  522از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و
انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  85/000/000ريال بابت
اصل خواسته و پرداخت مبلغ  2/092/500ريال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال
و خدمات مصرفی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد .این رای غیابی اســت و ظرف
20روز قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف  20روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم
عمومی و حقوقی خمینی شهر می باشد .م الف 442180 :قاضی شعبه سوم شورای
حل اختالف شهرستان خمینی شهر ( 325کلمه 3 ،کادر)
فقدان سند مالکیت
 2/93شماره نامه ، 139885602006000558 :تاریخ ، 1398/01/29 :ورثه کریم کمالی
اندانی فرزند یعقوب به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسم ًا
گواهی شده مدعی اســت که سند مالکیت یک دانگ مشــاع از ششدانگ پالک شماره
 105/47واقع در خمینی شهر بخش  14ثبت اصفهان که در صفحه  5دفتر  157اصفهان
امالک ذیل ثبت  18225به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به او انتقال قطعی
یافته و معامله دیگری هم انجام نشده نحوه گم شــدن یا از بین رفتن جابه جایی مفقود
شده است چون درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک
اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام
معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده) نســبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد
خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا
ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل
سند با ارایه کننده مسترد گردد .اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض
اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
م الف 442331 :نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر (217
کلمه 2 ،کادر)
تحدید حدود اختصاصی
 2/94شــماره نامه 1398/02/02-139885602033000192:چون تمامی ششدانگ
قطعه باغ مشجر باغ باقی بیست رجلی پالک شماره  25فرعی از  37اصلی واقع در کشه
جز بخش  11حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای غالمحسین رحیم
ملک فرزند عباس و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل
نیامده است .اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده  15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده
تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ  1398/03/01ساعت  9صبح در محل
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که
در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین
مطابق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد
شد .مالف 442463:عباســعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز (147
کلمه 1 ،کادر)
تحدید حدود اختصاصی
 2/95شــماره صادره 1398/1/24-1398/31/559821 :نظر بــه اینکه تحدید حدود
ششدانگ یک قطعه ملک پالک شماره  233فرعی مجزی شده از پالک  -فرعی واقع در
اراضی خلف دزجا دهاقان  127اصلی که طبق پرونده ثبتی بنام دولت جمهوری اسالمی
ایران وزارت آمــوزش و پرورش به نمایندگی آموزش و پــرورش دهاقان در جریان ثبت
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میباشد و تحدید حدود آن بعمل نیامده است اینک بنا بدستور قسمت اخیر از ماده  15قانون
ثبت و بر طبق درخواســت متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخه
 1398/03/01از ساعت  9صبح در محل شــروع و بعمل خواهد آمد .لذا و به موجب این
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور
یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق مقررات ماده  20قانون ثبت از تاریخ
تنظیم صورتمجلس تحدیدی به مدت  30روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره  2ماده
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض به این واحد می بایستی با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائی گواهی
تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد تســلیم نماید .مالف 435068:زهرا یعقوبی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان ( 196کلمه 2 ،کادر)
اخطار اجرایی
 2/88شــماره 1273/97 :حل ، 12مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی :حسن
هاشمی ورنوســفادرانی  ،نشــانی :مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له :نام و نام
خانوادگی :ابوالفضل فخاری  ،نشانی :خمینی شهر خیابان  17شهریور کوچه شهید علی
اصغر فخاری ،محکوم به:به موجب رای شــماره  2085تاریخ  97/08/22حوزه دوازدهم
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است .محکوم علیه محکوم
اســت به :پرداخت مبلغ  50/000/000ريال بابت اصل خواسته و مبلغ  1/800/00ريال
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ســر رسید چک لغایت اجرای حکم در حق
خواهان و نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است .ماده 34قانون اجرای احکام :همین که
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی
ندارد صریح ًا اعالم نماید .م الف 442194 :ایمان بختیاری قاضی شــعبه دوازدهم
شورای حل اختالف خمینی شهر ( 192کلمه 2 ،کادر)
حصر وراثت
 2/97آقای مجید رحیمی دارای شناسنامه شماره  1120038340به شرح دادخواست به
کالسه  30/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان فضل اله رحیمی آخوره علیائی به شناسنامه  713در تاریخ  1355/1/12اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ســه فرزند
ذکور به نام هــای  -1قربانعلی رحیمی ،ش.ش  113متولــد  -2 ،1313/4/3محمدرضا
رحیمی ،ش.ش  55متولد  -3 ، 1327/6/2نور محمد رحیمی آخوره علیائی ،ش.ش 78
متولد  1318/6/26و ســه فرزند اناث به نام های  -1خاور رحیمی ،ش.ش  3123متولد
 -2 ،1312/11/2بتول رحیمی ،ش.ش  68متولد  -3 ،1324/9/24زینب خاتون رحیمی،
ش.ش  139متولد  1321/10/12و همسر دائمی نامبرده به نام زهرا بانو اصالنی آخوره
علیائی ،ش.ش  65متولد  1297/9/29و غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد .اینک
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .م الف 442419 :شعبه اول حقوقی
مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر( 194کلمه 2 ،کادر)
اخطار اجرايي
 2/98شماره 406/96 :به موجب راي شماره  468مورخ  97/11/27حوزه دوم شوراي حل
اختالف شهرستان فريدونشهر که دادگاه عمومی قطعيت يافته است محکوم عليه رجبعلی
صانعی فرزند عبدالرسول شغل آزاد به نشــاني مجهول المکان محکوم است حضور در
دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به شماره انتظامی  415و  46ایران  13و
پرداخت مبلغ ششصد و سی و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم
له سید مسعود موسوی فرزند سید فخرالدین شغل آزاد به نشانی فریدونشهر خ تربیت پالک
 37و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت رای صادره غیابی بوده و رعایت تبصره
 2ماده  306ق.آ.م الزامیســت .ماده  34قانون اجراي احکام :همين که اجرائيه به محکوم
عليه ابالغ شد ،محکوم عليه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا
ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استيفاء محکوم
به از آن ميسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند ،بايد ظرف مهلت
مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالي ندارد ،صريح ًا اعالم
نمايد .م الف 442436:شعبه دوم شوراي حل اختالف فريدونشهر ( 196کلمه 2 ،کادر)
حصر وراثت
 2/99آقای مجید رحیمی آخوره دارای شناســنامه شــماره  1120038340به شــرح
دادخواست به کالسه  29/98از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان خاور رحیمی به شناسنامه  3123در تاریخ  1393/1/14اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار فرزند
ذکور به نام های  -1علی اســفنانی ،ش.ش  80متولد  -2 ،1336/9/10یوسف اسفنانی،
ش.ش  141متولد  -3 ،1340/7/6نور محمد اسفنانی ،ش.ش  169متولد ،1342/10/3
 -4قاسم یسلیانی ،ش.ش  3متولد  1350/1/3و غیر از نامبردگان فوق ارث دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .م الف 442432 :شعبه اول
حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر( 149کلمه 1 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 2/107شماره 1956/97 :حل 1مرجع رســیدگی :شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  04:30بعدازظهر روز چهارشنبه
مورخه  ، 1398/03/08مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگــی :فرحناز علیجانی ،
نام پدر :نجفعلی ؛ مشــخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی:رســول بیگدلی ،خواسته و
بها :مطالبه مبلغ  3/000/000ريال به همراه خســارات قانونی و دادرســی و تاخیر تادیه
 ،دالیل خواهان :حواله شــماره  40667مورخ  94/11/15قرض الحسنه شهدای کربال ،
گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت
رسیدگی حاضر گردد .م الف 445394 :رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر( 181کلمه 2 ،کادر)

اعالم مفقودی
مدارک و ســند قطعی منقول مالکیت مشخصات یک
دســتگاه پ راید صبا دوگانه سوز مدل  1386به شماره
شاسی  s 1412286125555و شماره موتور 2015416و
شناسه سند  139711355831000363تحت شماره سند
 65579مورخ 1397/9/25صادره از دفتر اسناد رسمی
 48فریدونشهر به شماره پالک انتظامی  995-23و 28
به نام فاطمه احمدی قوهکی فرزند نظر علی به شماره
ملی  1150019328ساکن خمســلو مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.
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اخبار
پنجمین جلسه دادگاه جرائم اقتصادی
اصفهان؛

تاجر صوری
پای میز محاکمه ایستاد

در جلســه پنجم دادگاه جرائم اقتصادی اصفهان،
اتهام فردی مورد بررسی قرار گرفت که بنا بر گزارش
واصله به دادگاه ،متهم به اخــال در نظام ارزی از
طریق تاسیس دو شــرکت در ایران و یک شرکت و
انجام معامالت صوری بود.علیمراد نجفی ،قاضی این
پرونده اظهار کرد :پرونده مربوط به متهمی بود که
با تشکیل دو شرکت در داخل کشور و یک شرکت
در دبی ،با ارائه فاکتورهایی از شرکت خارجی خود به
بانکهای صادرات ،ملت ،مسکن و سرمایه ،به منظور
بازگشایی اسناد تجاری ( )LCبه این بانکها مراجعه
کرده و بالغ بــر  201میلیون درهــم امارات و یک
میلیون و  624هزار یورو ارز جهت واردات کاال اخذ
کرده اســت.وی در ادامه افزود :متهم پس از انتقال
ارز به دبی ،با تنزیل اسناد مذکور نزد صرافیها ،آن
را تبدیل به ریال کرده ،به داخل کشور انتقال داده
و مبالغ مذکــور را صرف فعالیتهــای اقتصادی
در حوزه مســکن ،زمین و بورس کرده اســت.این
اقدامات در حالی رخ داده که فرد مذکور ،جنسی را
وارد کشور نکرده و سود کالنی را برای خود کسب
کرده است.

کشف وجمع آوری محموله
سوسیس و کالباس غیر بهداشتی
ماموران شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان
شاهینشهر و میمه ،یک محموله سوسیس و کالباس
را از اتوبوس مسافربری که از اصفهان عازم استانهای
شمالغرب کشــور بود ،کشف و جمعآوری کردند.
ت محیط پس
بهزاد شــمس گفت :بازرسان بهداش 
از اعالم گزارش توســط پلیس راه شاهینشــهر،
محمولهای بــه وزن  ۸۰۰کیلوگرم سوســیس و
کالباس از یک نشــان معروف را که از شهر اصفهان
عازم استانهای شمالغربی کشور بود و در شرایط
غیربهداشتی در اتوبوس بارگیری شده بود ،کشف و
جمعآوری کردند.کارشناس مسئول بهداشتمحیط
شهرستان شاهین شــهر و میمه افزود :حدود هزار
کیلوگرم انواع مواد غذایی دیگر نیز به دلیل نداشتن
مجوزهای بهداشتی از این اتوبوس کشف و اتوبوس
توقیف شد.

پریسا سعادت
حاشــیه های فروغی مدیر تازه کار شبکه
سوم تلویزیون انگار تمامی ندارد؛ پس از تیغ
حمله منتقدان به وی در مورد عملکردش در
برابر حذف فردوسی پور و برنامه نود و البته
پیشتر در مورد برخی از تصمیم گیری ها و
حاشیههای سریال سازی در این شبکه ،حاال
نوبت به برگ برنده این مدیر تازه کار؛ یعنی
برنامه برنده باش و رضا گلزار است .ورود یک
چهره محبوب سینمایی به برنامه تلویزیون
برای فروغی گران تمام شــده است؛ هم از
لحاظ برنامه سازی و هم اعتباری .پس از اعالم
استراتژ یهای جدید تلویزیون برای جذب
مخاطب ،ورود گلزار به عنوان مجری تلویزیون
شبکه سه یکی از پر سر و صداترین اتفاقات
اخیر این نهاد بود .بســیاری معتقد بودند در
حالیکه ما ،شومنها و مجریهای توانمندی
داریم ،ورود گلزار که تنها به واســطه بازی
در فیلم های بفروش و برخی از حاشیههای
ســالهای اخیرش ،تبدیل بــه یک چهره
پرطرفدار شده و عمال قابلیت خاصی ندارد،
نمی تواند کار جالبی باشــد؛ آن هم از سوی
مدیرانی که در سالهای اخیر بارها بسیاری
از مهره های توانمند را از سازمان رانده اند و
موجب ریزش آمار مخاطبان خود شدند.
علی رغــم انتقادات علیــه رضا گلزار-که رســما
مجری یک برنامه مســابقه ای نــه چندان جذاب
شــد -اما حاشــیهها پایان نیافت .پس از حرف و
حدیث ها در مورد دســتمزد گلزار ،دستکاری ها
در نظرسنجی بهترین برنامه و سر و صداهای زیاد
در مورد تقلب برنده باش ،باز هم فروغی از حمایت
گلزار دســت بر نداشــت و در جشــنواره سیما از
وی به عنوان یک چهــره تقدیر کــرد و در مقابل
منتقدان با یــک دهنکجــی آشــکار برنامه نود
را که رســما یکی از پــر بیننده تریــن برنامههای
چند دهه اخیر تلویزیون اســت ،کنار گذاشت؛ اما
حاشیههای این بار فروغی و برنامه برنده باش بسیار
جدی تر است .ظن قمار و نامشروع بودن جوایز پای
مراجع را به صدا و سیما باز کرد وانتقادات حاال رسما
این برنامه را از کنداکتور تلویزیون حذف کرد .تامین
هزینه هــا و منابع مالی اسپانســرهای برنامههای
تلویزیونی همواره مورد بحث بوده اســت تا قبل از
موضع گیری رســمی مراجع در مورد برنامه برنده
باش همیشه ظن و گمان ها در مورد نامشروع بودن

حصر وراثت
 2/100آقای مجید رحیمی آخوره دارای شناســنامه شــماره  1120038340به شــرح
دادخواست به کالسه  31/98از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان قربانعلی رحیمی به شناسنامه  113در تاریخ  1313/4/3اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به شش فرزند
ذکور به نام های  -1نصرت اله رحیمــی ،ش.ش  35متولــد  -2 ،1341/1/9عزت اله
رحیمی ،ش.ش  80متولــد  -3 ،1345/7/10نعمت اله رحیمــی ،ش.ش  4404م تولد
 -4 ،1350/11/10حشمت اله رحیمی آخوره ،ش.ش  1120024013متولد ،1369/1/16
 -5مجید رحیمی آخوره ،ش.ش  1120038340متولد  -6 ،1369/5/29محسن رحیمی
آخوره ،ش.ش  1129895378متولد  1366/6/31و ده فرزند اناث به نام های  -1فاطمه
رحیمــی ،ش.ش  4405متولــد  -2 ،1352/10/3هریره رحیمــی ،ش.ش  156متولد
 -3 ،1354/5/9احتــرام رحیمی ،ش.ش  6993متولد  -4 ،1356/6/2ســمیه رحیمی،
ش.ش  78متولد  -5 ،1363/3/23اکرم رحیمی آخوره ،ش.ش  672متولد ،1365/6/30
 -6فریبــا رحیمــی ،ش.ش  1120091292متولــد  -7 ،1372/3/28محترم رحیمی،
ش.ش  6994متولــد  -8 ،1356/6/2لیلــی رحیمــی آخــوره ،ش.ش  301متولــد
 -9 ،1361/7/1زهــرا رحیمــی ،ش.ش  424متولــد  -10 ،1364/5/1غزل رحیمی،
ش.ش  1120002109متولــد  1368/2/13و دو همســر دائمــی بــه نــام هــای
 -1کبری یســلیانی جق جقــی ،ش.ش  7متولــد  -2 ،1333/1/1عروس موســوی
صالحــی ،ش.ش  3متولــد  1335/1/2و غیــر از نامبــردگان فــوق وارث دیگری
ندارد .اینک بــا انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک مرتبه آگهی
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد.
م الف 442427 :شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان
فریدونشهر( 276کلمه 3 ،کادر)
ابالغ دادخواست وضمائم
ال مجهول المكان
 2/102بدينوسيله به آقاي سعيدرهنمايي يحيي آبادي فرزند ميزاآقا فع ً
ابالغ مي گرددكه خواهان جنت رهنمايي يحيي آبادي فرزند ميرزاآقا به نشــاني شهرضا
كهرويه خ امامزاده كوچه صبوري منزل شخصي دادخواستي به خواسته مطالبه وجه به اين
شورا تسليم كه بكالسه  714 / 97ش 6ح ثبت و وقت رسيدگي براي روز سه شنبه مورخ 4
 98 / 4 /ساعت  5 / 15عصر تعيين گرديده اينك حسب درخواست خواهان و به تجويزماده
 73ق  0آ  0د  0م مراتب يك نوبت دريكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاريخ
انتشارظرف يك ماه بامراجعه به دبيرخانه شوراي حل اختالف شماره  6حقوقي شهرضا
حاضرشويدواگربعداً احتياج به نشرآگهي باشــد يك نوبت منتشرخواهدشدومدت آن ده
روزخواهدبود .م الف 442193 :رئيس دبيرخانه شوراي حل اختالف شماره  6حقوقي
شهرضا ( 131کلمه 1 ،کادر)
ابالغ دادخواست وضمائم
ال مجهول المكان
 2/103بدينوسيله به آقاي سعيدرهنمايي يحيي آبادي فرزند ميزاآقا فع ً
ابالغ مي گرددكه خواهان آيت اله رهنمايي يحيي آبادي فرزند رسول به نشاني شهرضا
كهرويه خ امامزاده كوچه صبوري منزل شخصي دادخواستي به خواسته مطالبه وجه به اين
شورا تسليم كه بكالسه  715 / 97ش 6ح ثبت و وقت رسيدگي براي روز سه شنبه مورخ
 98 / 4 / 4ساعت  5عصر تعيين گرديده اينك حسب درخواست خواهان و به تجويزماده
 73ق  0آ  0د  0م مراتب يك نوبت دريكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاريخ
انتشارظرف يك ماه بامراجعه به دبيرخانه شوراي حل اختالف شماره  6حقوقي شهرضا
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گلزار ،فروغی و مسابقه ای که برنده ندارد

 60درصد جمعیت استان دارای
پرونده الکترونیک سالمت
هستند
معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی استان
اصفهان گفت :طی دو ســال  ۶۰درصد جمعیت
استان پرونده الکترونیک ســامت دارند.کمال
حیدری اظهار کرد :از دو ســال پیــش تهیه زیر
ساختهای الزم برای تشکیل پرونده الکترونیک
سالمت و بستههای خدمتی که براساس گروههای
سنی تعریف شده ،آغاز شــد .وی ادامه داد60 :
درصد جمعیت استان که حدود دو میلیون و پانصد
هزار نفر را در بر میگیرد ،دارای پرونده الکترونیک
سالمت هســتند.معاون بهداشتی دانشگاه علوم
پزشــکی اســتان اصفهان گفت :عمده مشکل،
مربوط به شــهرهای بزرگ اســت؛ چرا که افراد
تصور میکنند تنها با مراجعه به مراکز تخصصی
مشکلشان حل میشود؛ در حالی که خدماتی که
در مراکز بهداشتی و سالمت ارائه میشود ،رایگان
اســت و زمانی که افراد را به بیمارســتان ارجاع
میدهند ،شامل نود درصد تخفیف میشوند.

برگ برنده ای که سوخت

جمع آوری  ۲۹۰میلیارد ریال
زکات در استان اصفهان

را از تلویزیون حذف کند.
منابع درآمدی و جوایز این
پیشتر از ســخنان رهبر
برنامه ها وجود داشــت.
ظن قمار و نامشروع بودن جوایز
معظــم انقــاب محمد
همیشــه کســانی بودند پای مراجع را به صدا و سیما باز کرد
جواد آذری جهرمی وزیر
که این مسابقات را مجاز
وانتقادات حاال رسما این برنامه را
ارتباطات در توئیتی اعالم
و تعدادی آنهــا را با حکم
از کنداکتور تلویزیون حذف کرد
کرد «طی دستورالعملی،
شرعی مجاز نمیدانستند،
مدیران عامل اپراتورهای
برخی از نظــرات در این
تلفن همراه را موظف کردم شخصا بر روند مسابقات
باره آنقدر تند اســت که صدا و ســیما را تشبیه به
غیرمشــروع بختآزمایی در تلویزیون و غیر ازآن
قمارخانهای کرده اند که همیشــه باز است و تنها با
نظارت کنند و جلوی این پدیده سوء را بگیرند .عدم
روشن کردن تلویزیون و برداشتن کنترل میتوان
رعایت دســتورالعمل برای اپراتورها عواقب جدی
وارد آن شــد ،توهم برنده شــدن و میل به امتحان
درپی خواهد داشت.
شــانس ،مخاطب را به این وا می دارد که ســتاره،
او پس از بیانات رهبر معظم انقالب در توئیت دیگری
مربع های تلویزیونــی را امتحان کند .این انتقادات
نوشت« :رهبری اتمام حجت فرمودند .از این پس،
تند بیشتر ناظر بر مسابقات و سرگرمیهای جایزه
با جدیت بیشــتری بختآزماییهــا ،تخلفهای
محور آن است.
ارزشافزوده و دســتکاری رای مــردم را پیگیری
در برخی دیگــر از برنامهها نیز که مســابقه محور
خواهیم کــرد .گفته بودیم کــه از حقالناس کوتاه
نیست ،برای جذب مخاطب،اسپانسر برنامه شانس
نمیآییم».این هشــدارها و توصیهها در شــرایطی
و اقبال را برای کســب تعدادی جایزه به مخاطبان
مطرح میشــوند که پیش از آن نیز آیــت ا ...مکارم
میدهد؛اما به نظر می رســد این بار بحثی باز شده
شیرازی از مراجع تقلید در قم در پاسخ به استفتایی
است که می تواند برای همیشه این نوع از مسابقات

حاضرشويدواگربعداً احتياج به نشرآگهي باشــد يك نوبت منتشرخواهدشدومدت آن ده
روزخواهدبود .م الف 442172 :رئيس دبيرخانه شوراي حل اختالف شماره  6حقوقي
شهرضا ( 130کلمه 1 ،کادر)
حصر وراثت
 2/28خانم زینت جاللیان دارای شناســنامه شــماره  5946به شــرح دادخواســت به
کالســه  10/98از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان فخرالسادات حســینی جاللیان به شناســنامه  2508در تاریخ 97/11/16
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به
 -1زینت جاللیان ،ش.ش  5946نســبت با متوفی فرزند -2 ،حســن جاللیان ،ش.ش
 124نسبت با متوفی همســر .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 437021 :شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز (مجتمع شماره
یک) ( 118کلمه 1،کادر)
تحدید حدود اختصاصی
 2/101شــماره صادره  1398/2/4-1398/42/561558 :نظر بــه اینکه تحدید حدود
ششــدانگ یکباب خانه پالک شماره  4297فرعی مجزی شــده از  4483/131واقع در
بخش  5ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای سعید حسینی تشنیزی
فرزند مرتضی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است.
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده  15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود
پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ  1398/3/4ســاعت  9صبح در محل شروع و به عمل
خواهد آمد ،لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت
مقرر در این آگهی در محــل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده
 20قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شــد.
م الف 445528 :قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امــاک جنوب اصفهان(147
کلمه 1 ،کادر)

آگهی تغییرات شرکت مهر صنعت دیارنون
سهامی خاص به شماره ثبت  3817و شناسه ملی
14004543673
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/01/28
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :اعضای هیات مدیــره عبارتند از محمد
توکلی به شــماره ملی  1092156747و محســن فالحی به شماره
ملــی  2432573463و امیر نقی هــا نجف آبادی به شــماره ملی
 1091565724برای مدت دو سال انتخاب شــدند .احمد کرباسی
نجف آبادی به شماره ملی  1080143807به سمت بازرس اصلی -
ابوالفضل مهدیه نجف آبادی به شماره ملی  1080163662به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند .ترازنامه و
حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال  1396مورد تصویب قرار
گرفت .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد ()441664
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با مسئوالن

درباره برنامه برنده باش ،تاکیــد کرد «:این کار قمار
است و کســانی که شــرکت میکنند ،مالک جوایز
نمیشوند».انتشار این استفتا و پاسخ آیت ا ...مکارم
شیرازی با واکنش برنامه برنده باش روبه رو شد .روابط
عمومی این برنامه اطالعیــهای با این مضمون صادر
کرد« :در پی انتشار استفتایی پیرامون مسابقه «برنده
باش» به اطالع میرساند فرض مطرح شده در سوال
استفتا کامل نیست و طبیعتا فرض ناکامل ،جایگاه
ســوال را مخدوش میســازد».اگر برنده باش برای
همیشه از تلویزیون حذف شــود ،این نهاد در آینده
با مشکل جدی اسپانسر روبهرو خواهد بود .بنگاهی
عریض و طویل که با وجود درآمد فــراوان از طریق
فروش آنتن و تبلیغات نمیتواند هزینههای خود را
تامین کند .در کنار آینده اسپانسرها برخی معتقدند
جریان به راه افتاده به نوعی تسویه حساب با مدیران
صدا و سیما و به خصوص علی فروغی است و برخی
از نهادها مانند وزارت ارتباطات که در ماههای اخیر
درگیری های زیادی با این سازمان داشته است عمال
از فرصت به دست آمده در جهت اعمال فشار بیشتر
بر این سازمان استفاده خواهد کرد.

آگهی تغییرات شرکت مهر صنعت دیارنون سهامی خاص به
شماره ثبت  3817و شناسه ملی 14004543673
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/01/27
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :مرکز اصلی شرکت به استان اصفهان  -شهرستان
نجف آباد  -بخش مرکزی  -شــهر نجف آباد-محله بازار-کوچه شــهید
قربانعلی عرفانی-کوچه شهید مهدی اسماعیل زاده-پالک -33مجتمع
تجاری اداری پارســه-طبقه همکف-واحد  - 3کدپستی 8514666967
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.موارد ذیل
به موضوع شرکت الحاق شد:تولید قطعات الکترونیکی و لوازم برقی خودرو.
شــرکت در مناقصات و مزایده های دولتی اجرای طرح های کشاورزی ،
معدنی  ،راه سازی  ،تاسیساتی  ،خدمات رایانه ای به غیر از مقوالت فرهنگی
 ،تابلوهای برق صنعتی  ،ساخت و راه اندازی ماشین آالت تولیدی ،خدمات
بازرگانی  ،صادرات و واردات و انواع ماشین آالت و ساخت سوله و اسکلت
های فلزی-ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .در
صورت لزوم پس از کسب مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
نجف آباد ()441665
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود فارمد پژوه رازک شرق
درتاریخ  1397/10/25به شماره ثبت  61763به شناسه ملی
14008081247
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد .موضوع فعالیت :ارائه خدمات پزشکی ازجمله تأسیس بیمارستان،
زایشگاه ،آزمایشگاه البراتوار ،کارخانه داروسازی  ،داروخانه  ،حجامت،تولید و بسته
بندی مواد دارویی شیمیایی ارایشی و بهداشتی ،فراورده های طبیعی و سنتی ،تولید
و کشــت و فراوری گیاهان دارویی ،فروش و بازاریابی غیر هرمی غیر شبکه ای
،مشارکت در شرکتها از طریق تامین یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا تعهد سهام
شرکتهای موجود،انجام خدمات مطالعاتی و تحقیقاتی و ارائه به شرکتهای دارویی
غذایی و ارایشی و اخذ و اعطای نمایندگی بموجب مجوز شماره پ12/84/10067/
مورخ  1397/09/15موافقت سازمان غذا و دارو تاسیس گردید .مدت فعالیت  :از
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان اصفهان  ،شهرستان اصفهان ،
بخش مرکزی  ،شهر اصفهان ،احمد آباد  ،خیابان احمد آباد  ،بن بست سلطان زاده،
پالک  ، 347-طبقه همکف کدپستی  8155677366سرمایه شخصیت حقوقی
عبارت اســت از مبلغ  1000000000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از
شرکا خانم زهرا کیانی نسب به شماره ملی  1292087722دارنده 990000000
ریال سهم الشــرکه آقای محمدجواد نادری بنی به شماره ملی 1829140264
دارنده  10000000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم زهرا کیانی نسب
به شماره ملی 1292087722و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمدجواد نادری بنی به شماره ملی
1829140264و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق
امضا  :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات ،
قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر
عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه
اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری اصفهان ()441666
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رییس ستاد زکات استان اصفهان گفت :پرداخت
زکات در اســتان اصفهــان با وجود مشــکالت
اقتصادی وضعیت مناسبی داشته ،چنانکه سال
گذشــته  ۲۹۰میلیارد ریال جمع آوری شد.وی
بیان کــرد ۶۰ :درصد از مبلغ جمع آوری شــده
سهم نیازمندان و  ۴۰درصد نیز مربوط به کارهای
عمرانی بوده که در روستاها برای تعمیر مسجد،
ساخت خانه عالم ،غسالخانه ،تعمیر مدرسه و دیگر
امور عام المنفعه اختصاص یافت.

بروز «سونامی سالمندی» در
ایران تا  ۳۰سال آینده
معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به افزایش
رو به رشد جمعیت سالمندان کشور ،بر ضرورت
توجه به راهکارهای پیشگیرانه در مسائلی نظیر
بیماری های قلبی -عروقی تاکید کرد.
مریــم حضرتی افزود :ســرعت رشــد جمعیت
ســالمندی در ایران به اندازه ای باال و رو به رشد
اســت که باید اقدامات الزم برای پیشــگیری از
بیماری های مــردم را آغاز و برنامــه ریزی کرد؛
چراکه پیــش بینی می شــود رشــد جمعیت
سالمندی کشور در  ۳۰ســال آینده به  ۲۲تا ۲۵
درصد برسد و این امر نیاز به مراقبت رادر جامعه
افزایش می دهد.

آگهی تغییرات شرکت پیشگام پروتئین نقش جهان با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  51738و شناسه ملی
10260704372
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/12/22تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :ماده  14اساسنامه بدین شرح اصالح شد :هیئت مدیره شرکت
مرکب از  3نفر خواهد بود که در مجمع عمومی شــرکا از بین شرکا یا خارج از
شرکا انتخاب می شوند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان ()441662
آگهی تغییرات موسسه خیریه امام علی ع شهر طرقرود به
شماره ثبت  68و شناسه ملی 14005301851
به استناد نامه شماره  2061/1/186مورخ  1398/01/17فرمانداری شهرستان
نطنز و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/01/08تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :ماده  9اساسنامه بدین شرح اصالح گردید :اهداف موسسه عبارتند
از :الف  :کلیات جذب و درافت کمکهای مردمی و هدایت آنها در جهت تامین و
امرار معاش و زندگی بهتر برای نیازمندان جامعه  -شناسایی و کمک به کودکان
و خانواده های بی سرپرســت و ایتام  -کمک به ایجاد اشــتغال و کارافرینی و
تحصیل برای نیازمندان  -کمک به بیماران صعــب االعالج  -تهیه جهیزیه
و کمک به ازدواج زوجهای جوان و نیازمند امضاء هیئت رئیســه  :رئیس جلسه
ناظر جلسه ناظر جلسه منشی جلسه سید حسن رفیعی طباطبائی احمد فرج زاده
جاللی محمد آقامحمدی اکبر توکلی طرقی  -کمک به امور عمرانی و بهسازی
شهر و همکاری با شورا ونهادهای مربوطه  -ارائه خدمات آموزشی ،بهداشتی،
درمانی ،و توانبخشی پس از اخذ مجوز از مراکز ذیربط ب  :روش اجرای هدف
 هیئت مدیره  -دریافت کمکها از طریق هدایای نقدی و غیرنقدی  -وقف وجذب نذورات مردمی و هبه و هدایای نیکوکاران  -برگزاری همایشها و جلسات
نیکوکاری و برگزاری برنامه های فرهنگی و اجتماعی و جذب کمکهای مردمی.
 ماده  31اساسنامه بدین شرح اصالح شــد :مدیرعامل باالترین مقام اجراییموسسه است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وی
تفویض می گردد نماینده موسسه محسوب شده و از طرف موسسه .حق امضا
دارد تبصره :1عزل مدیر عامل از اختیارات هیأت مدیره می باشد که باید مستند
و مدلل باشد  .تبصره  -2اگر مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت
عاملی او از مدت عضویتش در هیأت مدیره بیشــتر نخواهد بود ،لیکن انتخاب
مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بالمانع می باشد تبصره  -3نحوه امضای
اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی
و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند هیئت مدیره تعیین خواهد نمود- .
محل قانونی مؤسسه به نشانی استان اصفهان  ،شهرستان نطنز  ،بخش مرکزی
 ،شــهر طرق رود ،طرق  ،کوچه خاکی  ،خیابان اصلی طــرق  ،پالک  ، 0طبقه
همکف به کدپستی  8763114257و شــماره تماس  03154333004انتقال
یافت به و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نطنز ()441649

zayanderoud8108@gmail.com
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تمجید کلوپ از صالح و
انتخاب مجله تایم
محمد صالح ،ستاره مصری لیورپول روزپنجشنبه
به نیویورک رفت تا در مراسم رسمی مجله تایم
برای انتخاب صد چهره
تاثیرگــذار ســال
 2019شرکت کند.
در کنفرانس خبری
یورگــن کلــوپ،
ســرمربی لیورپول،
وقتی خبرنگاران از او
درباره صالح و ســفرش به نیویورک پرسیدند،
کلوپ از ســتاره مصری تیمش بــه عنوان یک
الگو یاد کــرد و او را ســتود.وقتی خبرنگاران از
کلوپ پرسیدند که سفر صالح به نیویورک و عدم
حضور در باشگاه ،در این روزهای حساس به ضرر
مرسیســایدیها نخواهد بود؟کلوپ در پاسخ
گفت «:ســفر کردن این روزهــا دیگر مثل قبل
مشکل نیست و اشــکالی به وجود نمیآورد .اگر
ماشین صالح همینجا در لیورپول خراب شود و او
مجبور شود از آنجا پیاده خودش را به محل تمرین
برساند ،برای ما مشکلسازتر است تا زمانی که او به
یک قاره دیگر سفر میکند».

افزایش احتمال انتقال ژیرو به
لیگ فرانسه
ژیرو امســال در رسیدن چلســی به نیمهنهایی
لیگ اروپا نقش مهمی داشــته؛ اما ژیرو در لیگ
برتر نقش پررنگی برای تیمش نداشته و در این
فصل تنها در هفت بازی
بــه عنــوان بازیکن
فیکس بــه میدان
فرســتاده شــده.
از چندین باشــگاه
فرانســوی به عنوان
مقاصد احتمالی ژیرو
نام برده میشــود ولی بعد از آنکه هفته گذشته
رییس باشگاه نیس احتمال جذب ژیرو را ممکن
دانسته بود ،حاال مدیر ورزشی این باشگاه درباره
انتقال ژیرو به نیس صحبت کرده است.ژریماندی،
مدیر ورزشــی نیس در گفت وگو با نشریه اکیپ
گفت «:بله احتمال جذب ژیرو مســلما برای ما
وسوسهکننده اســت .من اولیویه را خیلی خوب
میشناسم .من یکی از کسانی بودم که در انتقال او
از مونپلیه به آرسنال نقش داشتند».

 100میلیون یورو ،قیمت ازارد
از نظر هواداران رئال
از مدتها قبل بحث خرید «ادن ازارد» برای رئال
مطرح اســت و در این مورد بارها رسانهها اخبار
زیادی را منتشر کردهاند.شبکه رادیویی کادناسر
اسپانیا با توجه به تحوالتی که تیم قدیمی شهر
مادرید درتابســتان ســال جاری خواهد داشت
و برنامــه چندخرید از جمله ازارد را در دســتور
کاردارد ،اقدام به نظرخواهی از عالقهمندان کرد.
این رســانه از عالقهمندان پرسید تیم تحت امر
زینالدین زیدان برای جذب لژیونر تیم چلسی،
چه رقمی را باید هزینه کند؟در پاسخ به این سوال
حــدود  52درصد عنوان
کردندمناســبترین
رقم بــرای خرید
ملیپو شبلژ یکی
بین  80تــا 100
میلیون یورو است.

نوبت دوم

سال سرنوشت سازی در انتظار ورزش کشور است
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محتمل ترین گزینه ای بود که می شــد به آن فکــر کرد و همین
چندروز قبل هم شایعاتی درباره آمدن کلینزمن به ایران و قطعیت
یافتن حضور او روی نیمکت تیم ملی فوتبال کشــورمان شــنیده
میشــد که البته با حواشــی مختلفی هم همراه بــود .بزرگترین
مشکل برای امضای قرارداد ،مســئله تحریم های آمریکا علیه ایران
است؛ سرمربی سابق تیم ملی ایاالت متحده آمریکا که در این کشور
هم زندگی می کند ،در صورت امضای قرارداد همکاری با تیم ملی
ایران ،رســما تحریم های ترامپ را دور زده است .آن طور که گفته
میشود ،پســر یورگن کلینزمن هم تابعیت آمریکایی دارد و اکنون
عضو تیم ملی آمریکاست .در واقع مهاجم سابق و گلزن ژرمنها باید
در قبال همکاری و اقامت در تهران ،قید ســفر به ینگه دنیا و دیدار
با خانوادهاش را بزند! حتی شاید حســاب بانکی و داراییهایش هم
مسدود شــود که خب بعید به نظر می رســد کلینزمن بخواهد به
هدایت تیم ملی فوتبال ایران ،قید همه چیز
خاطر پذیرفتن
را بزند!
در عین حال از «برانکو» ســرمربی
موفق تیــم فوتبال پرســپولیس
نیز به عنوان یکــی از گزینه های
جایگزینی کی روش نام برده
می شــود.

امیرعلی نریمانی
«علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران می شود؟» این سوال دو،
سه روزی هست که دوباره مطرح شده و نام سرمربی پیشین تیم ملی
را به عنوان کاندیدای احتمالــی جایگزینی کارلوس کی روش روی
زبان ها انداخته است .یک گمانه زنی که بعد از توضیحات عضو هیئت
رییسه فدراسیون فوتبال درباره انتخاب ســرمربی تیم ملی مطرح
شده .داستان از این قرار است که محمود شیعی بعد از بازی پیکان
و پارس جنوبی در جواب به ســوالی درباره اینکه آیا علی دایی جزو
گزینه های فدراسیون برای جانشینی کیروش است ،اعالم کرد که
نمی تواند درباره این موضوع توضیحی دهد تا این شــایعه به وجود
بیاید که ممکن است سرمربی سایپا بعد از سالها ،دوباره هدایت تیم
ملی را بر عهده بگیرد.
هرچند برخی معتقدند خیلی بعید است که چنین اتفاقی رخ دهد
چون فدراســیون و وزارت ورزش دوست ندارند سرمربی بعدی تیم
ملی به لحاظ نام همچنین تجربه ،پایین تر از کیروش باشد و پیش از
این هم مهدی تاج مدعی شده بود که سرمربی بعدی تیم ملی قطعا
خارجی خواهد بــود؛ اما به هرحال هیچگاه نمی تــوان از نام «علی
دایی» به سادگی عبور کرد.
علی دایی پس از تساوی بدون گل سایپا برابر ماشینسازی
در هفته بیستوهفتم لیگ برتر فوتبال درباره عدم
انتخاب ســرمربی جدید تیم ملی فوتبال گفت:
در خصوص تیم ملی افــراد دیگری تصمیم
میگیرند و هر چه بگوییــم آنها کار
خودشــان را میکنند .هر

مربی خارجی
خوبی به راحتی به ایران نمیآید.
ما فقط از نظر اقتصادی و نظامی تحریم نشدهایم .اگر مربی
خارجی به ایران بیاید ،دنبال این اســت که چند بازیکن
بزرگ در تیمهای خوب حضور داشــته باشــند .همه ما
نگران تیم ملی هستیم .اگر هرچه سریعتر مربی تیم ملی
انتخاب نشــود ،ضرر میکنیم .اگر پس از لیگ سرمربی
انتخاب شــود ،بر اســاس کدام مســابقات میخواهد
بازیکنان را انتخاب کند؟
پس از جدایی کی روش از تیم ملی فوتبال کشورمان،
نام گزینه های عجیب و غریب و بســیار نام آوری برای
جانشینی او شنیده شد؛ از مورینیو گرفته تا زین الدین
زیدان .در میان تمــام گزینه ها «یورگــن کلینزمن»

گزینه اصلی رم؛ کونته به جای
رانیری
طبق گزارش استاندارد انگلیس ،باشگاه آ اس رم
بعد از آنکه چند هفته قبل با دی فرانچسکو قطع
همکاری کرد ،تا پایان فصــل رانیری را به عنوان
سرمربی خود معرفی کرد و حاال در پی استخدام
ســرمربی قطعی برای
فصل آینده است .بر
همین اساس این
رسانه مدعی شده
در طی هفته های
اخیــر نماینــدگان
باشگاه رم با کونته ،سه
مالقات داشته اند.در عین حال ذکر شده است که
پالوتا می خواهد برای پست مدیرورزشی باشگاه،
جیانلوکا پتراچی را از تورینو استخدام کند.

پیشنهاد سردبیر:

تیم ملی ایران تا فیفا دی بعدی فرصت زیادی ندارد و به نظر میرسد،
همه تقالهای تاج و دوســتانش به نوعی پیدا کردن پاســخی قانع
کننده برای افکار عمومی و اهالی فوتبال باشــد کــه بعدها نگویند
فدراســیون دنبال گزینه های معروف تر نرفت .تاج وعده داده که تا
اواسط اردیبهشت سرمربی جدید معرفی می شود .واقعیت این است
که دسته معدودی از مربیان سرشــناس فوتبال در دنیا به خصوص
آنها که به کالس ممتاز کی روش نزدیکند ،حاضر می شوند در میان
انبوهی از موانع و مشــکالت برای کار به ایران بیایند؛ البته گروهی
از مربیانی که از بورس خارج شده و فعال مدتی است کنار مانده اند،
شاید صابون همکاری با فوتبال ایران را به تنشان بمالند و در چنین
شرایطی فدراسیون شاید چاره ای نداشته باشد جز آنکه به «شفر» و
«برانکو» رضایت بدهد که دم دست تر هم هستند .مربیانی که داری
و نداری فوتبال ما را شــناخته اند و یکی مثل برانکو یک سال است
حقوق نگرفته و یاد هم گرفته که دم نزند!
و خب اگر خارجی نشود ،چه کســی بهتر از «علی دایی»؟ او سابقه
ســرمربیگری تیم ملی فوتبال را در کارنامــه دارد و از قضا خاطره
تیم ملی ندارد و شاید
از
خوبی هم از نحوه جدایی
روی ایــن نیمکــت
بدش نمیآید باردیگر
کننده بنشیند .اوبیش
و سو سه
از یک سال هدایت تیم
ملی فوتبال ایــران را بر عهده
داشت .دایی در تاریخ  ۱۲اسفند سال ۱۳۸۶
به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران انتخاب
شد .انتخاب دایی به عنوان سرمربی تیم ملی در حالی از سوی
علیآبادی رییس وقت سازمان تربیت بدنی و معاون رییس جمهور
احمدینژاد انجام شد که دایی پیش از این اعالم کرده بود« :هر کس
البی قوی تری داشــته باشد به عنوان ســرمربی تیم ملی منصوب
میشود ».اما دو ســال بعد؛ پس از شکست تیم ملی ایران در مقابل
عربستان در ورزشگاه آزادی از ســمت خود برکنار شد و بعدها هم
اعالم کرد احمدی نژاد دستور برکناری او را داده بود و کینه قدیمی
هنوز ادامه دارد .کینه ای که باعث شد تا همین چندی پیش در پرواز
بوشــهر به تهران ،سرمربی سایپا حاضر نشــود کنار رییس جمهور
سابق بنشیند!
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«ستاره مربع» رویای مهدی تاج را هم به باد داد

تراکتور و روبینکازان قرارداد خواهرخواندگی امضا کردند

با انتقاد مقام معظم رهبری از برنامههای عجیب صداوســیما برای درآمدزایی ،به نظر میرسد عزم مدیران
صداوسیما جزم شده تا دیگر اسپانسرها محصوالت تولیدی آنها را قربانی نکنند .اتفاقی که برای مهدی تاج و
فدراسیونش هم ضرر زیادی به همراه داشت.
او میخواست با برنامههای مشارکتی مثل «فوتبال برتر» همکاری و درآمد بیشتری کسب کند .او میخواست
تعامل بیشتری را در برنامههای احتمالی داشته باشد تا بختآزمایی و شانس پیچیدهتر شود؛ اما قاضیزاده
هاشمی به خبرآنالین گفته بود اگر چنین برنامههایی به فدراسیون هم برسد ،به شدت برخورد خواهد شد؛ اما
مشخص شد که کار حتی به برخورد هم نرسید؛ بنابراین رویای تاج قبل از اینکه به مرحله پیادهسازی برسد ،به
پایان رسید .با انتقاد مراجع تقلید ،احتماال مسابقات روبیکیو هم از تلویزیون برچیده خواهد شد.

نمایندگان باشگاه تراکتور در سفر به تاتارستان ،قرارداد خواهر خواندگی را باباشگاه روبین کازان به امضای
نهایی رساندند.در این سفر مسئوالن دو باشگاه طی دیداری ،قرارداد خواهرخواندگی امضا کردند تا برای
نخستین بار بین دو باشــگاه ایرانی و روسی خواهرخواندگی امضا شــود.این قرارداد همزمان با سامیت
 ۲۰۱۹به امضا رسید و پس از این همکاریهایی فیمابین دو باشگاه صورت میگیرد و باشگاههای تراکتور
و روبینکازان تعامل بیشتری با یکدیگر خواهندداشــت.طبق هماهنگیهای صورت گرفته ازاین پس
اردوهای مشترک و بازیهای دوستانه بین این دو تیم در شهرهای تبریز و کازان برگزار خواهد شد.سردار
آزمون بازیکن محبوب تیم ملی کشورمان سابقه پوشــیدن پیراهن این تیم را در کارنامه دارد و علیرضا
حقیقی دروازهبان ایرانی نیز پیش از این در این تیم بازی کرده است.

یک رسانه انگلیسی اعالم کردکه کریم انصاریفرد ،مهاجم
ایرانی تیم فوتبال ناتینگهام فارست تمایلی برای جدایی از این
تیم انگلیسی ندارد.کریم انصاریفرد در فصل جاری مسابقات
چمپیونشیپ انگلیس فقط در  11بازی ناتینگهام فارست حضور
داشته که دو بار نیز در ترکیب اصلی تیمش از ابتدا به میدان رفته
است .او تنها یک گل در بازی برابر هال سیتی به ثمر رسانده که

تیمهای آتنی پانیونیوس و المپیاکوس گذراند؛ اما با وجود اخبار
رسانههای این کشور از جمله  SDNAتصمیمی برای بازگشت به
یونان یا کشورش ندارد .مهاجم ایرانی مصمم است لیگ کشور
دیگری را تجربه کند .انصاریفرد در سن  29سالگی باید تا جایی
که میتواند بازی کند؛ اما در ناتینگهام فارست با تعداد بازیکنان
زیاد این تیم ،چنین فرصتی را نخواهد یافت.

قاب روز

وزیر ورزش و جوانان:

سال سرنوشت سازی در انتظار ورزش کشور است
وزیر ورزش و جوانان در دیدار با سمنها و خانواده ورزش استان با بیان اینکه در ابتدای دولت تدبیر و امید،
حدود  ۶۰سمن در کشور فعال بودند ،افزود :این تعداد اکنون به  ۲هزار سمن رسیده که امیدواریم تا پایان
دولت دوازدهم به چهار هزار مورد افزایش یابد.مسعود سلطانیفر تاثیر ورزش را در جامعه مورد توجه قرار
داد و اظهار کرد :ورزش با تاثیر اجتماعی باال در ایجاد وحدت و غرور ملی نقش چشمگیری دارد؛ به طوری که
هیچ عرصهای مثل ورزش را نمیتوان یافت که با پیروزی و افتخارآفرینی یک تیم و یک ورزشکار تا این حد
دل یک ملت راشاد کند.وی سال  ۹۷را سالی پر بار برای ورزش کشور دانست و گفت :سال گذشته با موفقیت
تیم ملی فوتبال در جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه آغاز شد وبر خالف تصور برخی،بهترین نتیجه تاریخ حضور
ایران در جام جهانی فوتبال به دست آمد.او سال  ۹۸را سالی سرنوشت ساز برای ورزش کشور دانست و افزود:
امسال با توجه به کسب سهمیه المپیک سال سخت و سرنوشت سازی برای کشور است و امیدواریم با تالش
ورزشکاران و حمایت مسئوالن بتوانیم عملکرد درخشانی در المپیک  ۲۰۲۰داشته باشیم.

ماجراهای سباستین جووینکو

️سباســتین جووینکو از معدود بازیکنانی است که توانســته در لیگ قهرمانان اروپا ،لیگ
قهرمانان آمریکای شمالی و لیگ قهرمانان آسیا گلزنی کند.
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گلریزان جامعه فوتبال و
هنرمندان برای سیلزدگان
مراسم گلریزان جامعه فوتبال با حضور چهرههاى
صاحب نام فوتبالى و هنرمنــدان در تاالر ایوان
شــمس تهران برگزار شــد.این برنامه با حضور
ابراهیم شکورى سرپرست دبیرکلى فدراسیون
فوتبال ،آندرانیک تیموریان ،هادى عقیلى ،نیما
نکیســا ،همچنین هنرمند صاحب نام جهانگیر
الماســى عصر پنجشــنبه پنجم اردیبهشت به
منظور کمک به سیل زدگان سراسر کشور برگزار
شد .ابراهیم شــکورى در این مراسم با قدردانى
از کلیه حاضران و خصوصا چهره هاى ورزشــى
و فرهنگــى اظهار داشــت :فوتبال فدراســیون
خوشبختانه افتخار داشته که در این مقطع وظیفه
خودش در زمینه کمک به هموطنان سیل زده را
تا حــدودى انجام دهد و در این راســتا اقدامات
مثبتى با همراهى ســازمان لیگ صورت گرفت.
امروز هم در کنار هم هستیم تا در این مسیر گام
دیگرى با همراهى سازمان هالل احمر برداریم.
در ادامه این برنامه چهره هاى ورزشــى و هنرى
همچنین حضار و شــرکت کنندگان کمکهاى
خودرا به سیل زدگان اهدا کردند.

برگزاری مسابقه دو استقامت در
حاشیه رودخانه زایندهرود
نخستین دوره مسابقه دو استقامت «جام زندهرود»
صبح دیروز در حاشــیه رودخانه زایندهرود برگزار
شد .این مســابقه با حضور قهرمانان دو استقامت
سراسر کشور و در مسافت  12کیلومتر از ساعت 8
صبح در شهر اصفهان برگزار شد .شرکتکنندگان
در این رویــداد ،رقابت خــود را از ضلع جنوبی پل
خواجو به سمت پل فلزی آغاز کرده و پس از عبور
از پل فلزی به سمت سیوسه پل ،پل فردوسی ،پل
خواجو ،پل بزرگمهر ،پل غدیــر و خط پایان در پل
تاریخی شهرستان حرکت کردند.این مسابقات از
ســوی هیئت دو و میدانی استان اصفهان و با شعار
«دویدن ،دکتر شماست» برگزار شد .به نفر نخست
 100میلیون ریال ،به نفر دوم  70میلیون ریال وبه
نفر سوم  50میلیون ریال جایزه نقدی اهداشد.

رقابتهای هندبــال انتخابی المپیــک در بخش
مردان از  ۲۵مهرماه الی  ۵آبان ماه ســال جاری به
میزبانــی دوحه قطر و با حضور هشــت تیم برگزار
خواهد شد که تیم ملی هندبال کشورمان نیز برای
حضور در این دیدارها اعالم آمادگی کرد.پنجشنبه
شب مراسم قرعه کشی این دیدارها انجام شد و تیم
ملی ایران با تیمهای بحریــن ،کره جنوبی و کویت
همگروه شد.کره جنوبی مهمترین رقیب ایران در
این رویداد است.

از کلیــه مناقصه گران دعوت می شــود نســبت به پیگیــری مناقصه از
ســامانه ســتاد اقدام نمایند .مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار
 5/760/000/000ریال است.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان

بعد از درگیریهایی که پس از بازی تراکتورسازی
و پیکان رخ داد ،صحبت از محرومیت طرفداران
تراکتورسازی شــد .طبق آخرین اخبار مسابقه
تراکتورســازی و پرســپولیس از ســاعت ۱۸
چهارشنبه  ۱۱اردیبهشــت با حضور طرفداران
تراکتورسازی در ورزشگاه یادگار امام (ره) سوت
میخورد و هیچ محرومیتی هم شامل حال اشکان
دژاگه نمیشــود .در پایان بازی تراکتورسازی و
پیکان ،دژاگه در حمایت از مســعود شجاعی به
سمت ضارب شــجاعی دوید و با ضربهای سریع
او را از شــجاعی دور کرد و در واقــع حرکت او
دفاع از همبازیاش در داخل مســتطیل ســبز
بوده و متخلف ،شخصی محســوب میشود که
به داخل زمین رفته اســت .اعتراض تماشاگران
تراکتورسازی نیز به تیم خودشان بوده و صدمهای
به عوامل برگزاری ،تیم داوری و باشــگاه مهمان
(پیکان) وارد نشده و این موارد در گزارش ناظر هم
ذکر و به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارائه
شده است.کمیته انضباطی برای صدور رای باید
دفاعیات باشگاه تراکتورســازی را هم در پرونده
لحاظ کند و به دلیل فشــردگی بازیهای لیگ
برتر فعال مقدمات برگزاری جلسه مذکور مقدور
نیست؛ بنابراین بازی تراکتورسازی و پرسپولیس
با حضور تماشاگر و البته با تمهیدات ویژه نیروی
انتظامی برگزار خواهد شد.

کار سخت هندبالیست های
ایرانی در راه المپیک 2020

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
آگهی شرکت در مناقصه

شــرکت ســهامی آب منطقه ای اصفهــان در نظــر دارد انجام
خدمات اداره اول ،دوم و دفاتر شهرســتان ها به شــماره ســامانه ستاد
 2098001205000004را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

تراکتورسازی – پرسپولیس
قطعا با حضور تماشاگران

منهای فوتبال

کریم انصاریفرد نمیخواهد به یونان برگردد
طی آن ناتینگهام فارست با نتیجه  3بر صفر پیروز شده است .به
نظر میرسد کریم انصاریفرد پس از عدم تأثیرگذاری الزم در
ناتینگهام فارست تصمیم به جدایی گرفته و این تیم انگلیسی
نیز موافق این اتفاق است.
در ادامه این مطلب رسانه انگلیسی آمده است« :کریم انصاریفرد
پیش از آمدن به لیگ انگلیس چهار فصل را در سوپرلیگ یونان و
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پیشنهاد سردبیر:

آبادی همسایگان کاهش جمعیت اصفهان را به دنبال دارد
روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی | شماره  | 2681شنبه 7اردیبهشت  21| 1398شعبان 1440

سرپرست فرمانداری اصفهان خواستار
پیگیری محیط زیست در پرونده پساب
جاده اصفهان-شیراز شد:

در قبال سالمتی مردم ،مسئولیم
سرپرست فرمانداری اصفهان در اولین کارگروه
سالمت و امنیت غذایی شهرستان اصفهان سال
 ،98با بیان اینکه  25درصد فعالیت این کارگروه
را دانشگاه علوم پزشــکی و مراکز بهداشت و 75
درصد دیگر با همکاری همه دستگاههای اجرایی
شهرســتان باید انجام شــود ،اظهار کرد :همه
دستگاهها در قبال سالمتی مردم مسئول هستند،
پیدا شــدن چالشها و مشکالت بین دستگاهها،
نشــان از فعالیت خوب همه دستگاههاست که
با فعالیت خود معضالت موجود را آشکار کردند.
فریبرز امیری افزود 14 :دســتگاه بــا توجه به
اهمیت بیماری سالک در ستاد کنترل این بیماری
وظیفه همکاری دارند و بحث سالک اولین دستور
کار جلسه بعدی کارگروه سالمت و امنیت غذایی
شهرســتان خواهد بود.سرپرســت فرمانداری
اصفهان افزود :بــا توضیح اینکــه فعالیت برای
بیماری سالک از بهمنماه سال گذشته و تا تیرماه
ادامه دارد؛ به دلیل کمبود اعتبار نباید دســتگاه
کمکاری کنــد و بهصورت متمرکز در شــورای
توسعه و برنامهریزی اعتبار ،برای بیماری سالک
اعتبار قرار داده میشود .وی بیان کرد :فرمانداری،
مراکز بهداشــت ،راه و شهرسازی ،شهرداریها،
آبفا ،جهاد کشــاورزی ،منابــع طبیعی ،محیط
زیســت ،آموزشوپرورش ،ناحیهها و حوزههای
بســیج ،صداوســیما ،میراث فرهنگی ،سازمان
حج ،اوقاف و امور خیریه دســتگاههای هستند
که باید در زمینه بیماری ســالک کمک کنند.
امیری با تاکید بر اینکه محیط زیست به موضوع
پساب جاده اصفهان-شــیراز ورود پیدا کرده و
بهعنوان شاکی قضیه را کارشناسی کنند ،ادامه
داد :دســتگاهها اجرایی برای به نتیجه رسیدن
فعالیتها باید به یکدیگر کمک کنند.

شهردار اصفهان:

آبادی همسایگان کاهش
جمعیت اصفهان را به دنبال دارد
شهرداراصفهان در جمع رؤسای شوراهای شهرهای
اســتان اصفهان اظهار کرد :طبق قانون اساسی،
شــوراها یکی از ارکان تصمیمگیری و اداره امور
کشور هستند و در قانون اساسی هم به عنوان یکی
از ارکان مهم نام برده میشوند که این امر حکایت
از جایگاه رفیع شــوراها دارد .قدرتا ...نوروزی در
ادامه افزود :تصمیمات شــوراها برای استانداران،
فرمانداران و مقامات دولتی الزماالجراســت ،هر
تصمیمی که شوراها بگیرند مقامات دولتی مکلف
به اجرای آن هستند و واژه الزام در قانون اساسی
در خصوص این امر آمده است.شــهردار اصفهان
با تاکید بر اینکه شوراها برای تســریع اداره امور
کشور فعالیت میکنند ،خاطرنشان کرد :شوراها
میتوانند در همه مسائل عمرانی ،رفاهی ،آموزشی
و فرهنگی موثر واقع شوند و همه اینها جزو وظایف
شوراهاست.شهردار اصفهان در پایان خاطرنشان
کرد :شهرداری اصفهان با ارتباط خوب با سازمان
شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور هر کمکی
که بتواند به شهرستانهای استان ارائه خواهد داد،
چرا که بر این باوریم همسایگان ما باید آباد باشند
تا از جمعیت روبه افزایش شهر اصفهان بکاهیم.

افتتاح سینما بهمن در نیمه اول سال ۹۸
اولیه بر این اساس صورت بگیرد .حمید اشرفی افزود :پیمانکار طرح
مشخص است و پس از ورود نقشه ها عملیات اجرایی آغاز میشود،
طبق صحبتهای ارائه شــده به مردم شــهر رهنان و منطقه غرب
اصفهان در این خصوص ،چنانچه روند فعلی بــه خوبی پیش برود
این سینما نیمه اول ســال  ۹۸به بهره برداری میرسد.مدیر منطقه
 ۱۱شهرداری اصفهان افزود :این سینما ارائه کننده تسهیالت برای

مدیر منطقه  ۱۱شهرداری اصفهان اظهار کرد :در فرآیند برنامهریزی
برای ساخت سینما ،قرار بر آن شــد تا ورودی البی سینما بهمن با
سازههای سبک احداث و سپس نسبت به تجهیز آن اقدام شود؛ اما با
توجه به لزوم فراهم آوردن شرایط ایمنی شهروندان و اخذ مجوزهای
ایمنی از جمله مجوز آتش نشانی برای ساخت سینما ،تصمیم بر آن
شد تا این سازه ســبک تبدیل به یک سازه بتنی شده و طراحیهای

معاون اداره کل میراث فرهنگی استان از برنامه این اداره کل برای مقابله با خطر آتش سوزی در بناهای تاریخی استان می گوید؛

نرگس طلوعی
آتش ســوزی کلیســای جامع نوتردام پاریس و
تخریــب بخــش گســترده ای از این بنــا که از
میراثهای جهانی و جزو نمادهای تاریخی فرانسه
محسوب می شــود ،زنگ خطر وقوع چنین اتفاق
های تلــخ در بناهــای تاریخی اصفهــان را برای
مسئوالن بار دیگر به صدا در آورد؛ اتفاق هایی که
با توجه به استفاده چوپ در ساخت برخی از بناهای
تاریخی ،قریب الوقوع بودن آنهــا محتمل به نظر
می رسد؛ اما به گفته معاون میراث فرهنگی اداره
کل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری
استان هنوز راه حل مناسبی برای مقابله با آن پیدا
نشده است.
خطر آتش ســوزی بناهــای تاریخــی ،از جمله
مهمترین مشــکالتی اســت که ســازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری کشور با آن
دست به گریبان بوده؛ خطری که طی سالیان اخیر
بسیاری از بناهای تاریخی کشور را تا مرز تخریب
کامل پیش برده است به طوری که در همین سال
گذشــته چهار بنای تاریخی خانــه دریابیگی در
گیالن ،کاخ ســرهنگ آبــاد زواره در اصفهان ،پل
سیاه در اهواز و مســجد جامع ساری در مازندران
در آتش سوختند.
از این رو موضوع چگونگــی برخورد با این رویداد
در بناهای تاریخی در دستور کار مسئوالن میراث
فرهنگی کشــور قرار گرفته است تا با اتخاذ راهکار
مناســب در درجه اول از روی دادن آتش سوزی و

درجه دوم از گستردگی آن در این بناها جلوگیری
شــود؛ اما هنوز به راهکار قابل قبولــی در این باره
دست نیافته اند.
معاون میراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دســتی و گردشگری اســتان اصفهان در
این باره می گوید :موضوع آتش سوزی در بناهای
تاریخی خیلی جدی اســت .یک دهه است که بر
موضوع چگونگی برخورد با آتش سوزی این بناها
تمرکز کرده ایم و هنوز به نتیجه نرسیدهایم ،چراکه
سیستم اطفای حریق و خاموش کردن آتش با آب
در بنایی مثل چهلستون با آن همه نقاشی قطعا بنا

مدیر مرکز تخصصی بانوان آفتاب خبر داد:

برپایی نمایشگاه«نقش و رنگ» در خانه مشیرالملک

مرکز تخصصی بانوان آفتاب وابســته به سازمان
فرهنگی اجتماعی و ورزشــی شهرداری اصفهان
همزمان با هفته فرهنگی اصفهان به اجرای چند
ویژه برنامه می پردازد .مدیر مرکز تخصصی بانوان
آفتاب با اعالم این خبر گفت :این مرکز ،ویژه هفته

فرهنگی اصفهان که با شعار «همدلی برای ایران» به
اجرای برنامه های خود می پردازد ،نمایشگاهی را با

نام «نقش و رنگ» تدارک دیده که با محوریت ارائه
سبک و نوع پوشش زنان اصفهان در دوران صفویه،
در خانه مشیرالملک واقع در خیابان هاتف ،کوچه
مشیر افتتاح می شــود.لیال لندی افزود :همزمان
با برپایی نشست تخصصی پوشاک مردم اصفهان
در عهــد صفوی از ســوی عصارخانه
شاهی در این نمایشگاه لباس های این
دوره تاریخی به نمایش گذاشــته می
شود .وی خاطرنشــان کرد :نخستین
نمایشگاه از مجموعه نمایشگاه های
لباس بانوان ،در شــهریور ماه ســال
گذشته از سوی مرکز تخصصی بانوان
آفتاب برگزار شد که به ارائه لباس هایی
با طراحی های خــاص پرداخت که با
دربرداشتن نقوش اسلیمی و طرح های ویژه ،پیام
مشخصی را به مخاطب القا می کرد.
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رتبه نخست رضایتمندی شهروندان از ناوگان تاکسیرانی

مراســم گلریزان شــرکتهای حمل ونقل درون
شهری وابسته به ســازمان تاکسیرانی شهرداری
اصفهان برای کمک به سیلزدگان کشور با حضور
اعضای شورای شهر اصفهان برگزار شد و طی آن
 ۲۵۰میلیون ریال کمکهای نقدی شرکتهای
حمل ونقل به ویژه شرکتهای حمل
و نقل دانش آموزی و اعضای شــورای
شهر جمعآوری شد .رییس کمیسیون
حمل و نقل و فناوری اطالعات شورای
اسالمی شــهر اصفهان در این مراسم
اظهار کرد :قدمهایی که شــهرداری
اصفهان در مسیر کمک به سیلزدگان
برداشته ،ستودنی اســت .امیر احمد
زندآور گفت :ما به دنبال تغییر فضای
جدید در سازمان تاکسیرانی بودیم که خوشبختانه
اتفاقات خوبی رقم خــورده و موفقیتهای زیادی

حاصل شده اســت .وی با ابراز خرسندی از اینکه
امسال ســازمان تاکسیرانی شــهرداری اصفهان
رتبه نخســت رضایتمندی شــهروندان از نحوه
سرویسدهی این ناوگان ،طبق نظرسنجی ستاد
خدمات سفر شهر کسب کرده است ،تصریح کرد:

با تالشهای صورت گرفته تا حدودی دغدغههای
رانندگان تاکسی شهر اصفهان رفع شده است.

پس از اتمام دوران هشت ســاله دفاع مقدس،
نسلهای بعدی باید از جوانان سال های گذشته
الگو بگیرند و آن رشادتها را همواره سرلوحه کار
و زندگی خود قرار دهند؛ چراکه اگر ما توانستیم
با دست خالی هشت سال در برابر تجاوز تمامعیار
دشــمن ایســتادگی کنیم ،علتی نداشت مگر
روحیه جهاد ،ایثار و شهادت .بر این اساس شورای
عالی انقالب فرهنگی واحد درسی تحت عنوان
آمادگی دفاعی را برای دانــش آموزان طراحی
کرده است تا آنان بتوانند بیشتر با این فرهنگ
آشنا شوند.مسئول معاونت تحقیقات و پژوهش
حفظ آثار اســتان اصفهان در این رابطه عنوان
کرد :به منظور ضرورت پیوســتگی بین نســل
اول انقالب که جنگ را اداره کرد و نســلهای
آینده ،شــورای عالی انقالب فرهنگی درسی را
تحت عنوان آمادگی دفاعی برای مقاطع نهم و
دهم مصوب کرده است.حسن بهرامی افزود :در
راستای درس آمادگی دفاعی ،دانش آموزان یک
روز اردوی عملی دارند که پسران مقطع دهم به
میدان تیر میروند و دانش آموزان پسر و دختر در
مقطع نهم به مراکز فرهنگی دفاع مقدس رفته و
با فرهنگ دفاع مقدس آشنا می شوند.
بهرامی ،با بیان اینکه ما در سنوات گذشه دو سال
متوالی این دوره را برگزار کردیم ،خاطرنشــان
کرد :بیش از  5هزار دانش آموز دختر و پسر به
تفکیک در این اردو شــرکت کرده و  3کالس
آشنایی با سالح و تجهیزات جنگی ،سیره شهدا
و جنگ نرم و خطرات فضای مجازی را گذراندند.
وی با اشاره به اینکه در ســال جاری با ناحیه 3
دانش آموزی و بســیج دانش آموزی هماهنگ
شده تا از هفته آینده بالغ بر هزار و  800نفر دانش
آموز پسر به مرکز فرهنگی دفاع مقدس اصفهان
بیایند و  3کالس فوق الذکــر را بگذرانند ،بیان
کرد :می خواهیم عالوه بر آشنایی دانش آموزان
با فرهنگ دفاع مقدس و شــهدا آنها را با جنگ
نرمی که پیشرو داریم و جوانان ما را هدف قرار
داده ،آشنا کنیم.

راهاندازی  ۳۰ایستگاه
اتوبوس در منطقه ۳
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان اظهار کرد:
عمــده فعالیتهای واحد ترافیــک منطقه در
سالجاری اقدامات الزم جهت راهاندازی خط
اتوبوس ،ایجاد بیش از  ۳۰ایســتگاه اتوبوس،
راهاندازی مسیر دوچرخه در جهت ایجاد شبکه
دوچرخه و آغــاز عملیات عمرانــی پارکینگ
طبقاتی بیمارستان امین است .حسین کارگر
افزود :با توجه به تعریض خیابان فرشــادی در
سال گذشــته و تعریض خیابان هشتبهشت
غربی در سالجاری ،جهت رفاه حال شهروندان
و امکان اســتفاده از حمل و نقــل عمومی ،در
مسیر میدان امام حسین (ع) خیابانهای باغ
گلدسته ،فرشــادی و هشتبهشت غربی خط
اتوبوس راهاندازی میشود.
مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان تصریح
کرد :با اجرای جداول بتنی الیافی جدا کننده
در طول مسیر ،حرکت اتوبوسها بدون ترافیک
انجام خواهد شد.وی تاکید کرد :در سالجاری
بیش از  ۳۰ایستگاه اتوبوس و تجهیزات مربوطه
از جملــه ســرپناه و ایجاد پــل روی جویها
همچنین مناسبســازی و بلوک فرش اطراف
این ایستگاهها انجام خواهد شد.
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مراحل قانونی نسبت به پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکار در قالب اسناد خزانه اسالمی یا نقدی اقدام نماید.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-41934دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
موضوع مناقصه

را نابود خواهد کرد.
ناصر طاهری می افزاید :سیستمهای اطفای حریق
در فضاهای باز فعالیت درســتی انجام نمیدهند و
بیشــتر در مراکز محصور فعال میشوند و همین
موضوع باعث میشــود کــه اگر بخواهیــم از این
سیستمها اســتفاده کنیم باید ایوان چهلستون یا
عالی قاپو را محصور کنیم که این باعث خروج اثر از
حالت طبیعی خود می شود.
وی ،به تالش بــرای برگزاری جلســات متعدد با
گروههای ژاپنی ،چینــی و کره ای که در اقلیم آنها
بناهای چوبی فراوان وجود دارد ،اشــاره می کند

و میگوید :تاکنون به نتیجــه عملی قابل توجهی
دست پیدا نکرده ایم.
طاهری اظهار می کند :ســعی میکنیــم مدام با
گروههای ژاپنی ،چینی و کرهای که در اقلیمشــان
بناهــای چوبی فــراوان وجــود دارد در خصوص
چگونگی نگهداری آنها از آتش ،جلسه برگزار کنیم؛
اما تاکنون نتیجه عملی نداشته است.
به گفته معاون میراث فرهنگــی اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری اســتان
اصفهان ،خطر آتش سوزی در اصفهان به دلیل به
کارگیری خشت ،گل و سنگ و آجر در بناهای آن
گســتردگی چندانی ندارد؛ اما دو بنای دوتاریخی
کاخ عالی قاپو و چهلستون که دارای سقف و ایوان
چوبی هستند ،در معرض این تهدید قرار دارند.
دور کردن سیم کشی های برق از قسمت های چوبی
تنها اقدام پیشگیرانه ای است که از سوی اداره کل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری برای
مقابله با خطر آتش سوزی در این دو بنای تاریخی
صورت گرفته است.
هرچند به گفته طاهری ،اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان برای پیدا
کردن راه حلی برای موضوع اطفای حریق بناهای
تاریخی از پای نخواهد نشست؛ اما خطرآتش سوزی
هر لحظه در کمین این بناهاســت و از دست دادن
فرصت ها می تواند منجر بــه روی دادن فاجعه ای
برای بناهای تاریخی اصفهان شود .از این روز باید
هرچه سریع تر راهکارمناســبی برای مقابله با این
خطر اتخاذ شود .

رییس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر بیان کرد:

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوبت دوم

مقولههای فرهنگی شهر است و از سفر شهروندان به مناطق مرکزی
شهر نیز جلوگیری میکند ،در نتیجه ترافیک مرکز شهر روانتر شده
و مشکالت ناشی از تردد متراکم خودروها در مرکز شهر کاهش پیدا
میکند .اشرفی تاکید کرد :تجهیز سینما نزدیک  ۲۰روز زمان میبرد،
با توجه به شرایط فعلی ،این سینما نیمه اول سال  ۱۳۹۸افتتاح و به
بهر ه برداری میرسد.

فعال راهکاری نداریم!

درمرکز فرهنگی دفاع مقدس اصفهان
برگزار می شود؛

اردوی یک روزه عملی
آمادگی دفاعی دانش آموزان

مدیر منطقه  ۱۱شهرداری اصفهان خبر داد:

چهره ها

اخبار

زمان
بازگشایی

مدت
پیمان

مهلت ارائه
پیشنهاد

تا ساعت  19ساعت 10
روز پنجشنبه روز شنبه
98/02/21 98/02/19

 4ماه

م الف444028:

شهرداری فریدونشهر در نظر دارد باستناد مجوز شماره 604
مورخه  98/2/1شورای محترم اسالمی فریدونشهر بهرهبرداری
از تاسیسات سنگ شــکن و کارخانه آســفالت خود را از طریق
مزایده با قیمت اجاره بهای پایــه ماهیانه  552/500/000ریال

از طریق مزایده برای مدت یکســال به پیمانکار واجد شــرایط
واگذار نماید متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر
و دریافت مدارک تا تاریخ  98/2/18به شــهرداری فریدونشهر
مراجعه نمایند.
م الف445580 :

شهرداری فریدونشهر

آگهی مناقصه (چاپ اول /چاپ دوم)
شهرداری خمینی شــهر در نظر دارد نســبت به انجام مناقصه با
مشخصات زیر از طریق آگهی اقدام نماید:
موضوع مناقصه:
آسفالت معابر محله  7و  Bشهرداری
 مبلغ اولیه اعتبار 28/000/000/000 :ریال مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 1/400/000/000 :ریال محل تامین اعتبارات :اعتبارات شهرداری -مهلت ارائه پیشــنهادهای مناقصــه :پایان وقــت اداری روز

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

چهارشنبه مورخ 98/2/25
 محل دریافت اسناد :امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر محل ارائه پیشنهادات :دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر تاریخ بازگشایی پیشنهادات :ســاعت  10صبــح روز پنجشنبهمورخ 98/2/26
 مدت اعتبار پیشنهادها :روز شنبه 98/3/11 اصالح ،جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محلتسلیم پیشنهادها انجام نمی شود.
م الف445697 :

علی اصغر حاج حیدری _ شهردار خمینی شهر
zayanderoud8108@gmail.com

L

E-MAI

امام محمدباقر(علیه السالم):

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی

زكات دانش ،آموختن آن به بندگان خداست .

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

رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه33 :

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

آدرس :ابتدای جاده حبیبآباد -روبهروی شهرک امام حسین (ع)
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خاص ترین و زیباترین کلیسا

کشف اثرات قتل عام بزرگ در آالسکا

کلیسای متفاوتی در اطراف بورگلون-بلژیک -وجود دارد که از نظر معماری
خاص و اسمی غیرعادی دارد.سبک معماری کلیسا چیزی بین سنتی و مدرن
و نام آن «خواندن بین خطوط» است.کلیسا در سال  ۲۰۱۱توسط «پیترجان
گیجز» و «آرنــات وان وارنبرگ» برای کمپین «هنر در هوای آزاد» ســاخته
شد.کلیسا از صدها صفحه فلزی ساخته شده که در کل  ۳۰تن آهن و  ۲هزار
میله دارد که صفحات فوالدی را به هم متصل کرده است.چشمانداز کلیسا کامال
به زاویه دید شما بستگی دارد که گاهی اوقات غولپیکربه نظر می رسد و گاه
سبک و روی هواست و خارج از داخل دیده میشود و برعکس.

محققان اثرات قتل عام مردم در  Agaligmiutآالسکا را کشف کردند که 350
سال پیش رخ داده است .در زمان حفاری های اخیر ،باستان شناسان دانشگاه
«آبردین» باقیمانده  28جسد را کشف و حدود  60هزار وسیله و ابزار به خوبی
حفظ شده را حفاری کردند .قربانیان بر اثر اصابت تیر و نیزه کشته شده بودند.
زمان مشخص حمله به آن محل دقیقا مشخص نشده است .به عقیده محققان،
مجتمع مسکونی که مردم در آنجا قتل عام شــدند ،بین سال های  1590و
 1630ساخته شده بود .ساکنان آن ابتدا مورد اصابت تیر و نیزه قرار گرفتند
و بعد سوزانده شدند .این اتفاق بین سال های  1652تا  1677رخ داده است.

کار کم نظیر یک زوج
 ۱۵درصد انتشارگازهای گلخانه ای ناشــی از جنگل زدایی بوده و گونههای
بیشماری از گیاهان و حیوانات هرروزه از بین می روند« .سباستیو سالگادو»
عکاس برزیلی و همسرش تصمیم گرفتند تا با همکاری گروهی متعهد جنگل
ایجاد کنند .او که یک عکاس خبری برنده جوایز متعدد است پس از مدتی کار
به زادگاهش بازمیگردد؛ اما از روند جنگلزدایی شوکه می شود .او و همسرش
در طول  ۲۰سال  ۲میلیون درخت بومی می کارند تا جنگل را احیا کنند و حتی
حیات وحش را به منطقه بازگردانند.

عکس روز
دوخط کتاب

گاهــی ســکان کشــتی
زندگیات را رها کن
من فکر میکنم موقعیتهایی
در زندگــی پیــش میآیــد کــه
انسان باید ســکان کشتی خود
را بــه دســت جریان سرنوشــت
بسپارد ،درست مثل اینکه قدرت
مقابله در برابر امواج آن را ندارد.
در این صورت ممکن است خیلی
زود متوجه شــود که جریان آب

رودخانه ،به نفع او بوده اســت
...ایــن موقعیــت را تنها خود
او درک می کند .ممکن است
شخص دیگری صحنه را ببیند
و فکــر کنــد که کشــتی در
حال غرق شدن است ،غافل از
اینکه هرگز آن کشتی چنین
ناخــدای اســتوار و محکمــی
نداشته است!...

دخمه
ژوزه ساراماگو

اینستاگردی

تاالب زیبای
«هشیالن»
تاالب هشیالن با بیش از
 2هزار هکتار مساحت
در فاصله  ۳۱کیلومتری
شــمال غربی شــهر
کرمانشــاه و در مسیر
جاده کرمانشاه  -روانسر
واقع شــده است.این
تاالب در فصول مختلف
سال پذیرای گونه های
مختلف جانوری است.

وبگردی

شقایق دهقان و فالمک جنیدی به تلویزیون می آیند
شقایق دهقان با انتشار این
عکس نوشت:
بــه بهانــه تکرار ســریال
«یادداشــت های یک زن
خانه دار» از شبکه آی فیلم
به کارگردانی جناب مسعود
کرامتی عزیز که این شبها
دوباره مهمون خانههای شما
عزیزان است .ساعت پخش
 ۱۰صبح ۶ ،عصر و۲بامداد.

تبریک جانانه «پژمان جمشیدی» به مصفا و صحت
پژمــان جمشــیدی در
اینستاگرامش نوشت:چی از این
زیباتر و شــیرین تر که فیلمی
بازی کنی و آنقدر مورد استقبال
اهالی هنر و رسانه و مخاطبین
خــاص و عــام و منتقدین قرار
بگیره و دو تا از عزیزترین هاش
هم جایزه بگیــرن .ذوق مرگ
شدم آقای مصفای نازنین ،براتون
کیف کردم سروش جان صحت،
کیف کردم؛ شــادباش و خسته
نباشید ویژه به همه عوامل فیلم.

کیک تولد افسانه پاکرو
افســانه پاکرو در توضیح این عکس
نوشت:یه ســال دیگه گذشت و من
به این فکر میکنم که توی زندگی
همه چیز میگذره ،چــه خوب ،چه
بد ،چه آسون ،چه ســخت و اونچه
که میمونه ،خاطــرات خوبه .برای
هر لحظــه از زندگیم کــه میگذره
خداروشکر می کنم.ممنونم از تمام
تبریکاتون .امیدوارم دلتون شاد باشه
و سالمت باشین ،هر جا که هستین.

شدیدترین و مرگبارترین طوفان های تاریخ!
طوفانهای شدید ،از جمله قدرتهای مرگبار طبیعت به شمار میروند .بسیاری از مردم جهان ،جان و مال خود را در پی این اتفاق از
دست میدهند .در این مقاله ،با برخی از طوفان های شدید و مرگبار تاریخ بشریت آشنا می شوید.
طوفان متیو:۲۰۱۶ ،طوفان متیو که در سال  ۲۰۱۶رخ داد ،یکی از قدرتمندترین و مرگبارترین طوفانهای دریایی تاریخ است که
تاکنون به ثبت رسیده است .طوفان متیو که یک طوفان نوع  ۵است ،با شکلگیری امواجی در سواحل آفریقا ،در تاریخ  ۲۲سپتامبر
ایجاد شد .این طوفان تاکنون ،جان حداقل  ۱۰۲۷نفر را گرفته است؛ تقریبا ۱۰۰۰نفر در هائیتی ۲۱ ،نفر در آمریکا ۴ ،نفر در جمهوری
دومینیکن و یک نفر در هر یک از کشورهای سنت وینسنت و گردنادین و کلمبیا.
طوفان هوگو:۱۹۸۹ ،طوفان هوگو که یکی از وحشتناکترین طوفانهای تاریخ است ،موجب مرگ حداقل  ۵۰نفر و میلیاردها دالر
خسارت مالی در آمریکا و جزایر کارائیب شد .طوفان هوگو که یک طوفان نوع  ۴بود ،در سالیوانس آیلند کارولینای جنوبی آمریکای
جنوبی رخ داد و سرعتی برابر با  ۲۱۷کیلومتر بر ساعت داشت .سرعت این طوفان رفتهرفته بیشتر شده و به یک طوفان نوع  ۵تبدیل
شد .طوفان هوگو جان  ۳۴نفر در جزایر کارائیب و  ۲۷نفر در کارولینای جنوبی را گرفت .از جمله عمده دالیل مرگ قربانیان این طوفان،
میتوان به مرگ بر اثر برقگرفتی و غرق شــدن در آب اشــاره کرد .حدودا  ۱۰۰٫۰۰۰نفر خانههای خود را در طوفان هوگو از دست
دادند.
طوفان چارلی:۲۰۰۴ ،طوفان چارلی ،از جمله قدرتمندترین طوفانهای به وقوع پیوسته در سال  ۲۰۰۴است .این طوفان که نوع ۴
محسوب میشود ،سرعتی برابر با  ۲۴۰کیلومتر بر ساعت داشت .طوفان چارلی موجب مرگ  ۴نفر و خسارات مالی شدید در کوبا شد.
همین که طوفان به فلوریدا رسید ،شدیدتر شده و خسارات بسیار بیشتری به این ایالت آمریکایی وارد کرد .طی این طوفان ،درختها
از ریشه کنده شد ،تیرهای برق سقوط کردند ،خودروها توسط درختان تخریب و تلی از خاک و چوب خیابانها را پر کرد .طبق اعالم
رسمی مقامات ،خسارات ناشی از طوفان چارلی برابر با  ۱۵٫۴میلیارد دالر و تلفات جانی آن  ۱۰نفر بود.

کتاب

خبر
مرحله اول آزمون اعطای مدرک به
حافظان قرآن برگزار میشود
مرحله اول چهاردهمین دوره آزمون ارزیابــی و اعطای مدرک
تخصصی به حافظان قرآن  ۱۳اردیبهشتماه با حضور هشت هزار
و  ۲۳۶نفر برگزار میشود.تعداد هشت هزار و  ۲۳۶نفر برای شرکت
در چهاردهمین آزمون اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن
ثبت نام کردهاند که از این تعــداد ۶ ،هزار و  ۱۵۱نفر را بانوان و دو
هزار و  ۸۵نفر را نیز آقایان تشکیل میدهند .از مجموع این تعداد،
دو هزار و  ۸۶۹نفر در رشته حفظ  ۱۰جزء ،هزار و  ۱۳۵نفر در رشته
حفظ  ۲۰جزء و چهار هزار و  ۲۳۲نفر نیز در رشته حفظ کل قرآن
ثبت نام کردهاند .امسال رشــتههای  ۳جزء و  ۵جزء را نخواهیم
داشت و این آزمونها به طرح ســتاد ملی حفظ منتقل شدهاند
که حفاظ این اجزاء میتوانند در آزمون حفظ عمومی شــرکت
و مدارک خود را دریافت کنند.تعداد ثبتنام در آزمون امســال
از رشد  ۶/۱۹درصدی نسبت به ســال گذشته برخوردار بوده که
مهمترین دلیل این رشد نیز الزام حافظان داوطلب دریافت مدرک
کارشناسی و باالتر از آزمون سنجش است که باید مدرک درجه سه
سازمان دارالقرآن الکریم را داشته باشند.مرحله اول چهاردهمین
آزمون اعطای مدرک تخصصی به حافظان ساعت  ۹صبح روز ۱۳
اردیبهشتماه به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار میشود.

یادداشت
مهارتهای کلیدی
برای پیشرفت در  10سال آینده
اگرچه پیشرفت علم و تکنولوژی ،جامعه های بشری را به سمت
و سویی پیش می برد که دیگر نمی توان به طور دقیق پیش بینی
کرد که چه شــغلی می تواند در آینده مفید واقع شود و کودکان
فعلی به سمت چه حرفه هایی پیش بروند ولی با این وجود برخی
از مهارتها هســتند که یاد گرفتن آنها کمک می کند که آینده
شغلی افراد تضمین شود.بهاینترتیب ،سرمایهگذاری در توسعه
این مهارتها حائز ارزش خواهد بود .این مهارتها در مقایسه با
مهارتهای فنی که غالبا در حین خدمت قابل آموزش هستند،
نقش بهمراتب پررنگتری در شــکلدادن به شــخصیت افراد
خواهند داشت.
همدلی:همدلی ،بهمعنی خود را بهجای دیگران قرار دادن و
نگاهکردن به دنیا از دریچ ه چشــم دیگران اســت؛ لذا همدلی را
میتوان توانایی درک و اشــتراک احساسات دیگران تعریف کرد.
بهطور مثال ،کــودکان زمانی ایــن مهارت را یــاد میگیرند که
نشان به آنها آموزش دهند که مبادا به کودک همسایه آسیبی
والدی 
برسانند؛زیرا ممکن است آنها صدمه ببینند .کودک با شنیدن این
جمله خود را بهجای همســال خود خواهد گذاشــت و اینگونه
میتواند با عینــک دیگران نیز به دنیا نظاره کنــد .دلیل آموزش
همدلی این اســت که ترس از مجازات را تشدید میکند .کودک
اینگونه یاد میگیرد که اگر خطایی از او ســر بزند ،ممکن است
موجب واکنش متقابل خانواده یا دوستان او در آینده شود .این یک
مهارت بســیار مهم اســت که به فرد کمک میکند خودآگاهی
بیشتری داشته باشــد .در طول زمان نیز این غریزه در او تقویت
خواهد شد و دیگران چنین فردی را بهراحتی خواهند پذیرفت.
اخالق:اخالقمداری؛ یعنی به شیو های عمل کنیم که رفتار و
کردارمان همسو با آن چیزی باشد که جامعه و افراد بهطور معمول
آن رابهعنوان ارزش تلقی میکنند .بااینحال ،ممکن است چنین
سوالی به ذهن متبادر شود که باید با ارزشهای کدام جامعه همسو
شویم و اساســا چرا در عصر فردگرایی باید به ارزشهای تودهها
پایبند بود؟مسئله اخالق و ارزشها بهویژه با مطرح شدن موضوع
برابری و عدالت ،اهمیت بیشتری پیدا میکند .از یک طرف ،برابری
سنگ بنای دموکراسی است و از دیگرسو ،باعث توزیع درآمدها و
ثروت میشود که رویکردی ضد ســرمایهداری است .اخالقیات
ایجاب میکند تا از مالیات اغنیابه نفع نیازمندان استفاده شود و
مالیات از این حیث در حکم تخفیف و پاداشــی اســت در ازای
سختکوشی اقشار فرودست .اخالقیات همچنین بر حقوق فردی
ثروتمندان تاکید دارد؛ چرا که تنبیه مرفهین بهخاطر ایجاد شغل و
پیشبرد اقتصاد چندان با اخالق ســازگار نیست .بااینحال ،رفتار
اخالقی درکنار مقولههای اجتماعی ،شامل اصول کلیدی اخالقی
دیگر نظیر عدالت ،حفظ کرامت و عزت ،پاسداشت تنوع فرهنگی و
پیگیری رفاه عمومی نیز میشــود .ارزشهایی که در نگاه عموم
مقبولیت دارند؛ ازاینرو ،توانایی و مهارت در رعایت اخالق درقبال
دیگران ،در آینده به پیشرفت ما کمک شایانی خواهد کرد.
کنجکاوی:تمایل شدید به یادگیری مداوم ،مهارتی حیاتی در
آینده خواهد بود .این مهارت ،وجه تمایز قرن بیستویکم از قرن
پیشین خود است؛ قرن بیستم برخالف ســده پس از آن یادآور
دورانی است که یادگیری و آموختن به اوقات تحصیل ختم شده و
فرایند آموزش عموما پس از اتمام دانشگاه کنار گذاشته میشد؛ اما
آموزش در حالحاضر جریانی شتابان داشته و ما سوار بر این موج
از فضای کار ،دانســتههای دیگران ،عالم موســیقی ،برنامههای
تلویزیونی یا شاید شــرکت دردورههای آموزشــی حرفهای به
آموختن میپردازیم .میزان دادهها و اطالعات در جهان کنونی هر
سال  ۲برابر میشود .بدینترتیب ما نمیتوانیم بر اتکا بر دانش خود
از کتابها و دانستههای استادان  ۲۰سال پیش امید به موفقیت
داشته باشیم.

دیدگاه
رازهای جعبه سیاه

کتاب «رازهای جعبه ســیاه» حاوی خاطــرات انیس محمد خیر
النقاش از گروگانگیری وزرای نفت اوپک تا اعدام انقالبی شــاپور
بختیار اســت.گفتوگوی این کتاب را غسان شربل و صقر ابوفخر
انجام داده اند و ترجمه و تدوینش بر عهده وحید خضاب بوده است.
آنچه در این کتاب خواهید خواند ،خاطرات انیس نقاش است از فراز
و فرودهای زندگی پر تب و تابش ،از مبــارزات در کنار گروههای
ملیگرا و چپگرا تا فعالیتهای اسالمخواهانه ،از نقشهای امنیتی
پررنگ در «انقالب فلسطین» تا همکاری نزدیک با انقالبیون ایرانی،
از تالش برای تضمین استمرار انقالب تا سالها اسارت در زندانهای
فرانسه و بسیار گفتنیهای دیگر .طبعا ،تحلیلهای او که در البهالی
خاطرات بیان شده هم به واسطه اینکه از زبان یک مبارز کارکشته (و
حاال یک کارشناس سرد و گرم چشیده) بیان میشود ،اهمیتی بسزا
خواهد داشت.در برشی از مقدمه کتاب آمده:دست قضا ،بعضی افراد
را زود بزرگ میکند ،بعضی را زود سیاسی میکند و به بعضی هم
کارهای بزرگی در سیاست میسپارد .انیس نقاش از کسانی است که
هر سه را با هم داراست .آنچه در کشور او (لبنان) و در کنار کشورش
(فلسطین اشغالی ،اردن ،مصر و …) میگذشت ،او را به مسیری وارد
کرد و در عنفوان جوانی مسئولیتهایی را به عهده گرفت که شاید
از مردان میانسال انتظار برود.

کتاب ،دیوار بیاعتمادی ،تکفیر و تحریم
را فرو میریزد
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در آیین افتتاحیه
سی و دومین نمایشــگاه کتاب تهران اظهار داشت :کتاب ،پدیده
بشری و خارقالعادهای شبیه خود انسان است .همانطور که انسان
پدیدهای است با الیههای بسیار متنوع و کارکردهای بسیار گوناگون،
کتاب هم مخلوق این انسان است؛ چون انسان با کارکردهای بسیار
متنوع فعال است و شاید هیچ پدیدهای ،پدیده بشری مثل کتاب
نباشد که آینه خود انسان است .کتاب به عنوان یک رسانه قدیمی
در آموزش و جامعهپذیری تاثیرگذار است و صنعت نشر را در حوزه
اقتصاد باید جدی گرفت و اگر ما از رونق تولید سخن میگوییم ،نباید
کتاب را فراموش کنیم .صالحی همچنین با بیان اینکه اگر بدخواهان
میخواهند دیوار ما را با جهان بلند و بلندتر کنند ،دیپلماسی کتاب
اســت که آجرها را برمیدارد و دیوارها را فرو میپاشد ،گفت :اگر
کسانی میخواهند ملت با تمدنی چون ایران را منزوی کنند ،این
کتاب و ارتباط با کتاب است که این توهم را از بین میبرد؛ بنابراین
دیوار بیاعتمادی،تکفیر ،تحریم با کتاب فرو میریزد و نابود میشود.
سابقه تاریخی بشر چنین بوده و امروز هم ما میتوانیم در این دوره
ســخت که بدخواهان ایران تالش میکنند کمربند تحریم را دور
ما محکمتر کنند ،این کمربندهارا با تفکر و کتاب باز و بازتر کنیم.

