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۶ الی ۲۳ اردیبهشت

کنسرت محسن ابراهیم زاده
1۲ اردیبهشت

تاالر نگین نقش جهان اصفهان

روز جهانی ایمنی و
 بهداشت حرفه ای؛

امروز می خوایم به 
 سالم سازی محیط اکرمون 

کمک کنیم !
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  اصفهان، محبوب سرمایه گذاران نیست 
  داده های جدید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، گویای شاخص های نامناسب سرمایه گذاری استان اصفهان است؛ 

  اعضای بیش از نیمی از مصدومان مرگ مغزی در اصفهان اهدا شده است؛  

اصفهانی های فداکار
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تصادفات فوتی
  دراستان اصفهان

 12درصد کاهش یافت

رییس پلیس راه استان:
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  حاشیه پررنگ تر از متن 
در ال کالسیکوی وطنی؛ 

  قهرمانی نخواستیم
 جام پیشکش!

رشد 46 درصدی فروش 
فوالدمبارکه

وضعیت فوالدی ها در سال 
98 رو به بهبود است؛
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  اهتمام مدیریت شهری به حفظ ریه های تنفسی شهر؛

 طرح جامع ساماندهی ناژوان به روز رسانی می شود
شهردار اصفهان از بازنگری طرح جامع ساماندهی ناژوان برای حفظ این منطقه 
و جلوگیری از وقوع اتفاقات تلخ در آن -که نقش ریه های تنفسی شهر را بازی 
می کند- خبر داد. کمتر شهروند اصفهانی را می توان یافت که تا به حال سری به منطقه خوش 
آب وهوای غرب شهر در حاشیه زاینده رود نزده باشد، مجموعه ای از باغ های قدیمی اصفهان با 

وسعت چند هزار هکتار که از گذشته های دور...
صفحه   7

پیشونی سفید ۳   
کارگردان:سید جواد هاشمی

پردیس سینمایی ساحل
سیتی سنتر
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اســتانی شــدن انتخابات،یکی از دو قطبی ترین 
لوایحی اســت که طی ســال های اخیــر در بحث 
انتخابات و سامان دهی به قانون آن در کشور مطرح 
شده اســت. نمایندگان مجلس در جریان بررسی 
طرح اصالح قانــون انتخابات مجلــس به ماده ای 
رای دادند که طــی آن شــمارش و تجمیع آرای 
کاندیداهای انتخابات مجلس شــورای اسالمی به 
صورت استانی و تناســبی خواهد بود. نمایندگان 
موافق و مخالف در حالی نتوانستند در صحن علنی 
مجلس یکدیگر را قانع کنند که حاال این قانون در 
ایستگاه شورای نگهبان همچنان در صف تصویب 
قرار دارد. مخالفان معتقدند مدل انتخابات استانی- 
شهرســتانی در موارد متعددی با قانون اساسی و 
سیاست های کلی انتخابات مغایر است؛ اما عدم کار 
کارشناسی دقیق بر این طرح موجب شده که الگوی 
طراحی شده اساسا قابلیت اجرا نداشته باشد. برخی 
از کارشناسان سیاسی هم معتقدند دولت در حال 
بازی با احزاب است و اگر در انتخاب نمایندگان به 
صورت استانی عمل کنیم در درجه اول باید افرادی 
مطرح شوند که از جایگاه و پایگاه استانی بیشتری 
برخوردارند و این مسئله بیشتر به نفع نمایندگان 
فعلی مجلس می شــود تا نیروهای تــازه وارد. از 
سوی دیگر موافقان معتقدند دست مافیای قدرت 
محلی از حمایت از کاندیداهای خاص بریده شده و 
راه برای ورود نمایندگان تــازه نفس به مجلس باز 

می شود؛ اما در جدیدترین 
اظهــار نظر عباســعلی 
ی  ســخنگو ، یی ا خد کد
شــورای نگهبــان گفته 
است که شــورای نگهبان 
نظر مثبت یا منفی نسبت 
به استانی شدن انتخابات 

ندارد. وی افزود: استانی شدن انتخابات نباید منجر 
به کاهش ارتباط نمایندگان با حوزه های انتخابیه و 
کاهش مشارکت شود. عباسعلی کدخدایی در رابطه 
با نظر شورای نگهبان برای استانی شدن انتخابات 

اظهار کرد: شورای نگهبان 
در مورد اســتانی شدن یا 
نشــدن انتخابات نظری 
نــدارد و هرچــه مجلس 
تشــخیص دهد بر اساس 
همان اظهار نظر خواهیم 
کرد.وی افزود:اســتانی 
شــدن انتخابات نباید کاهش مشارکت را به همراه 
داشته باشــد و یا خدای ناکرده مســائل امنیتی و 
قومیتی را در بر گیرد. اگر این موارد نباشد شورای 
نگهبان نظر خاص مثبت یا منفی نسبت به استانی 

شدن انتخابات ندارد.
نکته جالب در بررسی اســتانی شدن انتخابات این 
اســت که اصوال اصالح طلبان در صــف موافقان و 
اصولگرایان در جبهــه مخالفان فعالیت می کنند و 
به نظر می رسد این قانون بیشتر از آنکه نگرانی های 
انتخاباتی به همراه داشــته باشد به نوعی گروکشی 
و ترس از ورود رقبا  به مجلس تبدیل شــده است. 
گذشته از جبهه بندی های سیاسی اما قانون جدید 
انتخابات، نگرانی ها از ناکارآمدی احزاب در کشور 
را هم افزایش می دهد و می تواند به نوعی مهندسی 
معکوس تبدیل شود. سازوکار انتخابات مجلس تا به 
امروز با نارسایی های متعددی روبه رو بوده است و 
این طرح درصدد رفع آنهاست؛ اما بیشتر به بیرون 
آمدن از چاله و افتادن به چاه شباهت دارد. در طرح 
جدید، میدان برای یکه تازی احزاب باز شــده تا در 
مقام تئوری خرد جمعی جایگزین تالش های فردی 
برای راهیابی به بهارســتان باشد؛ اما در مقام عمل 
همین احزاب محل مناقشــه  هستند. وزارت کشور 
اخیرا از میان 250 حزب و تشــکل سیاسی رسمی 
کشور، 98 حزب را مطابق با قانون و فعالیت شان را 
بالمانع دانســته؛ اما آیا همین احزاب تایید شده از 

اشل یک حزب سیاسی برخوردارند؟ 
در حالی که این طرح موافقان و مخالفان سر سختی 
دارد و شورای نگهبان نیز در پروسه نهایی شدن این 
طرح خود را بی طرف معرفی کرده است، باید دید 
مجمع تشخیص مصلحت چه تصمیمی برای آینده 

این قانون خواهد گرفت .

بزرگ ترین اعدام دسته جمعی 
تاریخ عربستان

یک شبکه خبری آمریکایی اعالم کرد به اسناد و 
مدارکی از جلسات محاکمه تعدادی از متهمان 
بزرگ ترین اعدام دســته  جمعی تاریخ عربستان 
دست یافته است.این شبکه خبری اعالم کرد: ۱۴ 
متهم به تشــکیل یک »گروهک تروریستی« در 
تظاهرات ضد دولتی سال های 20۱۱ و 20۱2 در 
شهر شیعه نشین العوامیه محکوم شدند.سی.ان.

ان افزود: برخی از ایــن متهمان گفتند به جز اثر 
انگشت  اطالعی از این اعتراف نامه ها نداشته اند و 
این اعترافات را افرادی که به دست شان شکنجه 
شدند، نوشــته اند. عربســتان اخیرا ۳۷ تن را به 
اتهامات تروریســتی اعدام کرد و به این ترتیب 
تعداد اعدام های سال جاری میالدی در این کشور 

به 80 مورد رسید.

موافقت روسیه و چین با طرح 
آمریکا برای خروج از افغانستان

آمریکا حمایت روسیه و چین درباره فرمول کلیدی 
توافق صلح در حال مذاکره با طالبان را به دســت 
آورد؛ خروج نیروها از افغانســتان در مقابل تعهد 
طالبان به عدم اســتقبال و پذیرش شبه نظامیان 
خارجی. در بیانیه مشترک سه طرف، آنها خواستار 
روند صلح جامع تحت رهبری افغانســتان شده 
و به نکاتی درباره مطرح کــردن یک توافق نهایی 
اشــاره کردند. در ادامه این بیانیه همچنین آمده 
است: طالبان وعده داده که از مناطق تحت کنترل 
خود برای تهدید سایر کشورها استفاده نکند و از 
شبه نظامیان خارجی استقبال نکند، به آنها کمک 

مالی نرساند و آنها را مورد آموزش قرار ندهد. 

آغاز فعالیت»بلک واتر« در بصره
به گزارش رسانه ها، اریک پرینس، موسس شرکت 
بلک واتر یک شــرکت تابعه از شــرکت خودش 
مستقر در هنگ کنگ را در شهر بصره عراق ثبت 
کرده اســت.در این گزارش آمده، دفتر شرکت 
مذکور در بصــره، واقع در منطقــه غنی از نفت 
جنوب عــراق و در نزدیکی مرز ایــران و کویت 
جای گرفته اســت. اریک پرینــس، ماه مارس 
در مصاحبه  با الجزیره مدعی شــد شــرکتش از 
عملیات های نفتی در عراق یا پاکستان حمایت 

به عمل می آورد.

اکثر آمریکایی ها از استیضاح 
ترامپ حمایت نمی کنند

بر اساس یک نظرسنجی مشــخص شد که اکثر 
مردم آمریکا از اســتیضاح رییس جمهوری این 
کشــور حمایت نمی کنند. این نتایــج در حالی 
منتشــر شــد که ۶2 درصد از پاســخ دهندگان 
دموکرات از استیضاح حمایت کرده و 8۷ درصد 
از جمهوری خواهان گفته اند که مخالف استیضاح 

ترامپ هستند.

گوشی های تلفن همراه وزرای 
کابینه انگلیس بررسی می شود

بنا به گزارش دیلی تلگراف، به دنبال درز اطالعات 
محرمانه و امنیتی جلسه شورای امنیت ملی انگلیس، 
گوشی های تلفن همراه وزرای کابینه این کشور مورد 
بررسی قرار می گیرند. دیلی تلگراف گزارش داد این 
تحقیقات به منظور بررسی درز تصمیمات محرمانه 
شــورای امنیت ملی انگلیس به ریاســت ترزا می، 
نخست وزیر این کشور برای اعطای مجوز مشارکت 
به شرکت هواوی به منظور توسعه شبکه نسل پنجم 
خود در انگلیس صورت می گیرد. همچنین از وزاری 
کابینه انگلیس خواســته می شــود که اقدامات و 
مکالمات خود پس از نشســت شورای امنیت ملی 

را افشا کنند.

جدال انتخاباتی
توضیحات »جنیدی« در 

ارتباط با طرح دعوا علیه آمریکا
معــاون حقوقی رییــس جمهــور در توضیح 
اظهارات اخیرش مبنی بر طــرح دو دعوا علیه 
آمریکا جهت جلوگیری از رسیدن کمک های 
بین المللی به مردم سیل زده ایران اظهار کرد: 
یک دعــوا در دادگاه دادگســتری بین المللی 
است که دادخواستش داده شده، بخش مربوط 
به ســیل زدگان اخیر هم به عنوان مستندات 
دادخواست موجود، به پرونده آن دعوا اضافه شده 
اســت.لعیا جنیدی ادامه داد: در عین حال این 
اتفاق نقض دستور موقت هم هست چون دستور 
موقت کمک های بشر دوستانه یا حتی معامالت 
مربوط به کمک های بشر دوستانه را آزاد کرده 
اســت. البته این موضوع با دادگاه دادگستری 
بین المللی است که در تفســیر عهد نامه این 

قسمت را جزو صالحیت های خودش بداند. 

طرح جدید مجلس برای 
حضور نمایندگان در 

کمیسیون های تخصصی
رییس کمیســیون تدوین آییــن نامه داخلی 
مجلس از تدوین طرحی برای حضور نمایندگان 
در کمیسیون های تخصصی خبر داد.غالمرضا 
کاتب با اشاره به دســتور کار این کمیسیون، 
گفت: طبــق اولویت بندی در کمیســیون، 5 
طرحی را کــه منجر بــه انضبــاط و حضور 
نماینــدگان در پارلمان می شــود را تصویب 
کردیم. وی افــزود: همچنین دســتورالعمل 
تعیین کمیسیون ها را بر اســاس یک ضابطه 
برای مجلس دوازدهم در دســتور کار داریم تا 
نمایندگان این دوره طبــق مدرک تحصیلی، 
تخصص و ســابقه کاری در کمیســیون های 
تخصصی مجلس حضور داشــته باشند تا در 
نهایت با این اقدام شاهد کارآمدتر شدن مجلس 
باشیم. وی با اشاره به اقدامات این فراکسیون در 
جهت تحقق شعار سال، تصریح کرد: برای تحقق 

رونق تولید چند برنامه در دستور کار داریم.

کافه سیاست

عکس  روز 

 سلفی مجری
 فاکس نیوز با »ظریف«

هرالدو ریورا، مجری شبکه فاکس نیوز با انتشار 
یک ســلفی از خود و ظریف در توئیتر، نوشت: 
»با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران. 
مهم نیست که درباره کشور باستانی او چه فکر 
می کنید، حداقل اینکه آنها مانند عربســتان، 

اقلیت های دینی را سالخی نمی کنند«. 

مجلس از متخلفان در سیل شکایت می کند

پیشنهاد سردبیر:

مجیدتختروانچی
نمایندهایراندرسازمانملل:

سخنگوی پیشــین وزارت امور خارجه با اشاره به 
واکنش احتمالی ایــران برای خــروج از برجام در 
واکنش به اقدامات اخیر آمریــکا اظهار کرد: برای 
خروج یا عدم خــروج از برجام و زمــان اجرای آن 
باید جوانب مختلفی بر اساس منافع ملی و مصالح 
کشور سنجیده شود. معتقدم اکنون، زمان مناسب و 
مساعدی برای اجرای چنین تصمیمی نیست.سید 
محمد علی حسینی، با اشــاره به لغو معافیت های 
نفتی برای خریــداران نفت ایران از ســوی آمریکا 
گفت: ایران، ســابقه فروش نفت خود را در گذشته 
و هنگامی که هم زمان با تحریم های شورای امنیت 
سازمان ملل، تحریم های یک جانبه و به اصطالح فلج 
کننده آمریکا و همچنین تحریم های اتحادیه اروپا 
مواجه بود را دارد. این تجربه ثابت کرد، ایران به دلیل 
موقعیت راهبردی کــه دارد، در مقابل تحریم های 
غیرقانونی و ظالمانه، کشوری دست بسته و منفعل 
نیست. جمهوری اسالمی راه های مناسبی برای دور 
زدن تحریم ها یافته و ابداع کرده که طی چند سال 

اخیر آن را حفظ کرده است.

 زمان مناسبی برای خروج از 
برجام نیست

سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه:

نماینده ایران در ســازمان ملل گفت: اینکه 
همه مسائل و مشکالت اقتصادی را بخواهیم 
به برجام ارتباط دهیم یــا به یک توافق دیگر 
بین المللی یا اینکه بگوییم اگــر در آینده به 
فالن کنوانسیون بپیوندیم، وضع اقتصادمان 
بدتر می شــود، از مباحثی است که به صورت 
غیرتخصصی با  آن برخورد می شــود. مجید 
تخت روانچی افزود: نیویورک یک ماموریت 
مهم برای کشورهاست. نه تنها نمایندگی ایران 
بلکه کشورهای دنیا و کشورهای عضو سازمان 
ملل نمایندگی مهمی در نیویورک دارند. این 
بدان معنا نیســت که بقیه سفارتخانه های ما 
مهم نیســت، حتما مهم اســت و کشورهای 
همسایه برای مان بسیار اهمیت دارند. ما االن 
در شــرایطی هســتیم که باید از هر فرصتی 
استفاده کنیم تا بتوانیم در جهت تامین منافع 

ملی مان حق مطلب را بیان کنیم. 

در نیویورک فرصت 
سرخاراندن هم ندارم

پیشخوان

بین الملل

»محمد قواص« تحلیلگــر روزنامه العرب چاپ لندن، با اشــاره به 
اظهارات اخیر حسن روحانی و نیز نقش میانجی گرانه بغداد میان ایران 
و عربستان، مدعی شد: »ایران آماده مرحله جدیدی از مذاکرات است. 
تهران پیام هایش را فرستاده و مفاد آنها این است که درگیری و جنگ 
بسیار دور است و مذاکرات و زمان معامله بسیار نزدیک است. مسئله 
فقط مسئله زمان است، منتظر بمانید«.نویسنده در ادامه با طرح این 

ادعا که ایران نمی تواند در پاسخ به تحریم های آمریکا عملیات نظامی 
انجام دهد و یا تنگه هرمز را ببندد نوشــت: برخالف تبلیغات نظام 
جمهوری اسالمی ایران حســن روحانی، رییس جمهور ایران رمز و 
پادزهر خروج از تنگنای ایــران که در طول تاریخ در چنین تنگنایی 
قرا نگرفته بود را اعالم کرد. روحانی اعالم کرد که »کشــورش آماده 
مذاکره با آمریکاست به شرطی که آمریکا تحریم ها را بردارد و از ایران 

عذرخواهی کند.« نویسنده این گزارش مدعی شد که ایران خواستار 
مذاکره است و بدون هیچ قید و شرطی به میز مذاکرات خواهد رفت، 
ایرانی ها آماده مرحله جدیدی از مذاکرات هستند.در این تحلیل آمده 
اســت: روی آوردن ایران به مذاکرات تنها از سخنان حسن روحانی 
آشکار نشد بلکه به وجود آمدن روابط گسترده میان عراق و عربستان 

نیز نشان دهنده این امر است. 

ادعای تحلیلگر روزنامه العرب:
ایران آماده مذاکره با آمریکاست

  اختالفات بر سر استانی شدن انتخابات ادامه دارد؛

در دور زدن تحریم ها دکترا 
داریم

صدای ترامپ در واکنش 
جهانی بازار نفت خفه شد

رییس  بدشــانس ترین  
 جمهور

رمزگشایی از سیاست پولی 
جدید

دست مافیای قدرت محلی از حمایت 
از کاندیداهای خاص بریده شده 
و راه برای ورود نمایندگان تازه 

نفس به مجلس باز می شود

جریان ضدسپاه در پایگاه های اطالع رسانی نهادهای دولتی تاجیک
در حالی که  خبرگزاری ها و رســانه های دولتی تاجیک موضع خاصی در خصوص سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی نگرفته اند، وب سایت های نهادهای دولتی این کشور در سطح خرد به صورت سازماندهی شده حمالت 
شدیدی را علیه جمهوری اسالمی ایران و سپاه صورت داده اند. درحالی که رسانه های دولتی و رسمی تاجیک 
بعضا از پوشش رسانه ای این خبر نیز چشم پوشی کرده بودند، وب سایت های نهادهای دولتی این کشور نظیر 

والیات، ناحیه ها و حتی برخی دانشگاه ها مواضع تندی علیه سپاه گرفتند.  
وب سایت »دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان« »دانشگاه ملی تاجیکستان« نیز در چهار مطلب به 
زبان های تاجیکی، ازبکی، روسی و انگلیسی خبر تروریستی شدن سپاه پاسداران انقالب اسالمی از سوی 
ایاالت متحده آمریکا را پوشش داده است. در مقاله انگلیســی این دانشگاه نیز مجددا اتهامات مربوط به 

حزب نهضت اسالمی مطرح شده است.

مجلس از متخلفان در سیل شکایت می کند
رییس کمیسیون عمران مجلس ضمن برشمردن تخلفات وزارتخانه های نیرو و راه و شهرسازی در بروز سیل 
اخیر، از شکایت مجلس نسبت به وزارتخانه های متخلف در این زمینه به قوه قضاییه خبر داد.رضایی کوچی 
گفت: برخی وزارتخانه های دولت تخلفات زیادی در ماجرای سیل داشتند و با وجود آنکه وزارت نیرو اختیارات 
زیادی در »قلع و قمع« ساخت و سازهای غیرمجاز داشته با متجاوزان حریم رودخانه ها برخورد جدی نکرده 
است. وی تصریح می کند: وزارت نیرو مدعی شده که دستگاه قضایی به مکاتبه های این وزارتخانه در مورد رفع 

تصرف از حریم رودخانه ها پاسخ نداده است.
 رییس کمیسیون عمران مجلس با دســتگاه ها و وزارتخانه های متخلف در سیل اخیر نیز اتمام حجت کرد و 
گفت: از این تخلفات و کوتاهی ها نمی گذریم و پرونده همه متخلفان را به دستگاه قضایی ارائه می  دهیم.وی 
افزود: وزارت نیرو دارای سامانه پیش بینی سیالب است بنابراین با اســتفاده از داده های هواشناسی قادر به 

پیش بینی سیل بوده است. 

چهره ها

آگهی مزایده
شهرداری زیباشهر در نظر دارد با عنایت به 
مصوبه 5/8۶۳/ش مورخ 9۷/۱2/2۳ شــورای 
محترم اســالمی شهر نســبت به فروش یک 
دســتگاه اتوبوس واحد پیشرو از طریق مزایده 

عمومی اقدام نماید.

متقاضیان می توانند جهت تهیه اسناد مزایده تا 
روز چهارشنبه مورخ 98/2/18 به شهرداری 
زیباشهر واقع در بلوار امام خمینی)ره(، میدان 
امام حسین )ع( خیابان امامزادگان مراجعه و 

نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.

م الف: 438126مصطفی رحیمی-  شهردار زیباشهر

نوبت  دوم

شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۱۱ مورخ 98/۱/5 شورای اسالمی شهر آران و بیدگل نسبت به واگذاری ششدانگ قطعه زمین به شماره 
پالک ثبتی 95۱۴ فرعی از 2۶۳۷ اصلی به متراژ ۱۴0 م.م به ازای هر متر مربع 8/000/000 ریال از طریق مزایده عمومی با کاربری مسکونی واقع در فاز 5 مسعود آباد 
اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت بعمل می آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارک و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت ۱0 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم 

این آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمنًا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. )کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.(

شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۱2 مورخ 98/۱/5 شورای اسالمی شهر آران و بیدگل نسبت به واگذاری ششدانگ قطعه زمین به شماره 
پالک ثبتی 95۱۱ فرعی از 2۶۳۷ اصلی به متراژ ۱۳۳ م.م به ازای هر متر مربع 8/000/000 ریال با کاربری مسکونی واقع در فاز 5 مسعود آباد از طریق مزایده عمومی 
اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت بعمل می آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارک و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت ۱0 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم 

این آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمنًا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. )کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.(

م الف: 438345

م الف: 438347

آگهی مزایده )مرحله اول(

آگهی مزایده )مرحله اول(

رضا رمضانی – شهردار آران و بیدگل

رضا رمضانی – شهردار آران و بیدگل

نوبت  دوم

نوبت  دوم

علیرضا کریمیان
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فرش دستباف را تا ۱۵ سال آینده فقط در 
موزه ها می بینیم

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

 رشد فراتر از حد انتظار 
اقتصاد آمریکا

رشــد اقتصادی دوازده ماه منتهی به ماه مارس 
بزرگ ترین اقتصاد جهــان از ۳ درصد نیز فراتر 
رفت.رشد اقتصادی آمریکا از ۲.۲ درصد در سه 
ماهه پایانی سال گذشته به ۳.۲ درصد افزایش 
یافته اســت که خبر خوبی بــرای دولت ترامپ 
محسوب می شــود. دونالد ترامپ برای انتخاب 
مجدد به عنوان رییس جمهور، حساب ویژه ای 
بر رشد اقتصادی باز کرده است.دونالد ترامپ در 
واکنش توئیتری خود به این خبر، رشد ثبت شده 
را فراتر از حد انتظار خواند و گفت: اقتصاد ما دارد 
کار خود را عالی انجام می دهد و ما در جهان اول 
هستیم. این نرخ رشد که برترین نرخ رشد فصلی 
از سال ۲۰۱۵ تاکنون است از آنجا اهمیت دارد 
که به طور سنتی، نرخ رشد نخستین فصل اقتصاد 
آمریکا پایین بوده اســت و این مسئله می تواند 
نگرانی ها از وقوع رکود اقتصــادی در آمریکا را 
تا حد زیادی از بین ببرد. به نظر می رســد حتی 
طوالنی ترین تعطیلی موقت دولــت آمریکا در 
تاریخ این کشور و جنگ تجاری سنگین با چین 
نتوانسته است مانع از تحقق چنین رشدی شود.با 
این حال گس فاوشر، کارشناس مسائل اقتصادی 
در موسسه »پی ان ســی« معتقد است که نرخ 
رشد فعلی با دوام نخواهد بود: بعید است عواملی 
که به کمک این رشــد اقتصادی آمدند، بتوانند 
در آینده نیز به شــکل پایدار به رشد اقتصادی 
کمک کنند.لری کودلو، مشاور اقتصادی ترامپ 
در واکنش به این رشد گفته است دولت کماکان 
متعهد به حفظ نرخ رشد در سطح باالی درصد 
برای ســال جاری اســت و معتقد است که نرخ 
بیکاری پاییــن در کنار تقویت دســتمزدها به 
افزایش مخــارج مصرفی خواهــد انجامید. وی 
که در مصاحبه با شــبکه خبری سی ان بی سی 
سخن می گفت، افزود: فکر می کنم لطمه ای به 
چرخه رفاهی نخورده است، سیاست های ترامپ 

کار می کند و مردم آمریکا خوشحال تر هستند.

بازار

ست کتری و قوری

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
نظارت و کنترل بازار در ماه 

رمضان مستمر باشد
حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: تالش مسئوالن 
وزارتخانه های صنعت و جهاد کشــاورزی باید 
برای ثبات قیمت در بازارهای داخلی و مایحتاج 
مردم در ماه رمضان نسبت به ایام گذشته ویژه تر 
و مستمر باشد.وی عملکرد ســتاد تنظیم بازار 
را ضعیف توصیف کرد و افــزود: همت و تالش 
جدی ســتاد تنظیم بازار قطعا در ثبات قیمت 
در بازارهای داخلی تاثیرگذار اســت و متولیان 
امر باید دغدغه مردم نسبت به تهیه مایحتاج و 
اقالم مورد نیازشان در ماه رمضان را کم کنند.

این نماینده خانه ملت با بیان اینکه دلیل عمده 
گرانی های اخیر در بازار کاالهای اساسی مردم، 
ضعف مدیریتی برخی مدیران است، گفت: اگر 
مســئوالن مربوطه از تمام ظرفیت های موجود 
برای ثبات قیمت در بازارهای داخلی و کاهش 
قیمت ها استفاده کرده بودند، قطعا نگرانی های 
مردم در تامین مایحتاج شان به مراتب کمتر بود.

سهم آبخیزداری اصفهان در 
سال جاری 600 میلیارد ریال 

برآورد شد
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیــزداری اصفهان 
گفت: در ســال جاری 6۰۰ میلیارد ریال اعتبار 
برای تقویت بخش آبخیزداری این استان هزینه 
خواهد شد.محمدحســین شــاملی افزود: سال 
گذشــته ۳۰۰میلیارد ریال در حوزه آبخیزداری 
اســتان هزینه شــد. وی بیان کرد: همکاری و 
مشــارکت مســئوالن محلی در توزیع اعتبار و 
اجرای پروژه ها بسیار مهم است و اداره کل چهار 
برابر معادل تخصیص اعتبار مسئوالن محلی به 
حوزه آبخیزداری آن منطقه بودجه اختصاص می 
دهد که این موضوع فرصت تشویقی برای سرمایه 
گذاری در این حوزه است.مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیــزداری اصفهان ادامــه داد : اجرای طرح 
های آبخیزداری در جلوگیری از خسارت سیل، 
جذب آب به سفره های زیرزمینی و جلوگیری از 
فرسایش خاک موثر است و این سرمایه گذاری 

منفعت عمومی برای منابع طبیعی دارد.

در پی بارندگی های بهاره؛
آبگیری 40 درصد از مخزن 

سد زاینده رود
در پی بارش های بهاری، حجم ســد زاینده رود 
از مرز ۵66 میلیون مترمکعب گذشــت.معاون 
حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای 
استان اصفهان،ذخیره کنونی ســد زاینده رود 
را سه برابر بیشــتر از مدت مشابه سال قبل بیان 
کرد و گفت: هم اکنون 4۰ درصد از سد زاینده رود 
آبگیری شده است.حسن ساسانی افزود:  اکنون 
حجم ورودی به ســد۱۳۱مترمکعب بر ثانیه و 
حجم خروجی آن حدود 67 مترمکعب بر ثانیه 
اســت.وی، حجم مخزن ســد زاینده رود را ۳۰ 
درصد کمتر از دراز مدت دانست و گفت: میزان 
بارندگی از اول مهر تا کنــون در منطقه چلگرد 
ایستگاه شاخص زایندرود، دو هزار و ۱۲4 میلی 
متر گزارش شده  که درمقایسه با میانگین بلند 

مدت 67 درصد افزایش یافته است.

ست کتری و قوری سوپر الیف 

 180,000
تومان

ست کتری و قوری پی

 245,000
تومان

ست کتری و قوری هوم کینگ

 315,000
تومان

مرکز آمار و پژوهش های مجلس شــورای اسالمی، 
هفته گذشته فهرستی از امنیت سرمایه گذاری در 
ایران به تفکیک استان ها منتشرکرد. بر اساس این 
گزارش که در روزهای ابتدایی، انتشــار فایل اصلی 
آن در دسترس نبود، شاخص های سرمایه گذاری از 
جهات مختلفی مانند قوانین و مقررات و رویه های 
اجرایی در اســتان ها، ســالمت اداری، حفط جان 
و مال مردم از تعرض و چندیــن مولفه دیگر مورد 
بررســی قرار گرفته اســت. این گزارش بر اساس 
نظرســنجی های صــورت گرفتــه از ســوی این 
سازمان از فعاالن اقتصادی هر اســتان و بر اساس 
نمونه گیری های کلی صورت گرفته است. این آمار، 
دور نمایــی از چگونگی امنیت ســرمایه گذاری در 
تابستان ۱۳97 را مشــخص کرده که بر اساس آن 
شاخص کمیت ســرمایه گذاری در ایران 6.۳۲ از 
۱۰ بوده است. مقدار عددي این شاخص در مطالعه 
بهار گذشته 6.۱۵ محاسبه شده که نشان می دهد 
کمیت امنیت ســرمایه گذاري در تابستان ۱۳97 
نســبت به فصل قبل از آن به میــزان ۰/۱7 واحد 
افزایش یافته اســت؛ اما وضعیت استان اصفهان به 
عنوان یکی از بدترین استان ها برای جذب سرمایه 
همچنــان در رده های میانی جدول و شــاخص ها 

چندان رضایت بخش نیست.
بهتریــن و بدترین اســتان هــا برای 

سرمایه گذاری کدامند؟
مقایســه اطالعات اســتخراجي مولفه هاي آماري 
وشاخص امنیت سرمایه گذاري نشان مي دهد سه 
اســتاني که در میانگین مولفه هاي آماري امنیت 
سرمایه گذاري ارزیابي مناسب یا نامناسبي داشته اند 
عبارتند از:در تابستان ۱۳97 به ترتیب استان هاي 
سیستان و بلوچستان،خراسان جنوبي و قم نسبت 
به سایر اســتان ها ارزیابي مناســب تري داشتند و 
استان هاي تهران،کهگیلویه و بویر احمد و خراسان 
شمالي نسبت به سایر استان هادر بررسي مولفه هاي 
آماري امنیت سرمایه گذاري ارزیابي نامناسب تري 

کســب کرده اند؛ در حالي که در بهار ۱۳97 از نظر 
مولفه هاي آماري امنیت ســرمایه گذاري به ترتیب 
استان هاي سیستان وبلوچستان، بوشهرو خراسان 
جنوبي نسبت به سایر استان ها از ارزیابي مناسب تري 
برخوردار بــوده اند و به ترتیب اســتان هاي تهران، 
چهارمحال و بختیاري و خراســان شمالي، وضعیت 

نامناسب تري داشته اند. 
شاخص ها چه می گویند؟

بر اساس اطالعات منتشر شده، ثبات نرخ ارز و اجرای 
کامل و به موقع احکام قضایــی، بدترین جایگاه را 
در میان مولفه های ســرمایه گذاری داشــته اند و 
مزاحمت های ملکی و ثبات مسئوالن استانی بهترین 
شــاخص کیفی بوده است. در اســتان اصفهان نیز  
ثبات نرخ ارز و درصد چک های برگشتی، بیشترین 
میزان نمره منفــی و ضرب و جرح عمــدی، ثبات 
مســئوالن اســتانی و مزاحمت های ملکی بهترین 
شرایط و کمترین شــاکی را داشــته اند. در میان 
شــاخص هایی که امنیت ســرمایه ها در استان ها 
راتامین می کند، عمل مســئوالن استانی و محلی 
به وعده های اقتصادی داده شــده بدترین جایگاه 
و ســرقت مالی و رواج توزیع کاالی قاچاق بهترین 

جایگاه را داشته است. استان اصفهان در میان سایر 
استان ها در مولفه امنیت ســرمایه گذاری جایگاه 
سیزدهم را دارد و بر اســاس شاخص 6.79 ریسک 
سرمایه گذاری در این اســتان از میانگین کشور که 
8.8۲ اســت، پایین تر بوده است. بر اساس این آمار 
در استان اصفهان میزان حمایت مسئوالن استاني 
از داوطلبان ســرمایه گذاري، بدترین نمره را گرفته 
است؛ همچنین شــاخص هایی مانند اعمال نفوذ و 
تباني در معامالت ادارات، عمل مسئوالن استاني و 
محلي به وعده هاي اقتصادي داده شده هم جایگاه 
مناســبی ندارد؛ اما در مقابــل پارامترهایی مانند 
ســرقت مالي پول نقد، کاال، تجهیزات و رواج توزیع 
کاالی قاچاق و اســتفاده غیرمجاز از نــام و عالئم 
تجاري یا مالکیت معنــوي، دارای بهترین جایگاه 
 برای سرمایه گذاری در استان اصفهان شناخته شده 

است.
اصفهان، محبوب سرمایه گذاران نیست

باال و پایین کردن گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی، این حقیقت را آشــکارتر می کند 
که اصفهان چندان مورد مناســبی برای ســرمایه 
گذاری نیست. این مسئله در حالی است که استان 

ما به دلیل قرار گیری در مرکز کشور و متصل بودن 
به شــاهراه های مواصالتی می توانــد گزینه خوبی 
برای ورود ســرمایه ها باشــد؛ اما به نظر می رسد 
شخصی نگری و عدم برنامه ریزی درست برای جذب 
سرمایه ها حاال استان هایی مانند مرکزی و یزد را که 
اتفاقا در همســایگی ما قرار دارند، گزینه های بهتر 
و سهل تری برای ورود به ســرمایه ها تبدیل کرده 
است. این رویه در حالی اســت که وضعیت رضایت 
از سرمایه گذاری از بهار به تابستان، جایگاه اصفهان 
را تنزل هم داده اســت؛  به عنوان مثال در تابستان 
۱۳97 فعاالن اقتصــادي از اســتان هاي مرکزي، 
یزد و اردبیل مناســب ترین ارزیابي و از استان هاي 
چهارمحــال و بختیــاري، خوزســتان و کرمــان، 
نامناسب ترین ارزیابي در نماگر »ثبات و پیش بیني 
پذیري مقررات و رویه هاي اجرایــي« را ارائه داده 
اند؛ در حالــي که در بهار ۱۳97 فعــاالن اقتصادي 
از اســتان هاي اصفهان، مرکزي و مازندران بهترین 
ارزیابي و از استان هاي ایالم، کهگیلویه و بویراحمد 
و کرمانشاه نامناســب ترین ارزیابي را از این نماگر 
ارائه داده بودند. نکته جالب این داده های آماری این 
است که اســتان های برخوردار و کمتر توسعه یافته 
در کنار هم در صدر و ذیل جدول ســرمایه گذاری 
قرار گرفته اند؛ براي مثال تهران در کنار دو اســتان 
کمتر برخوردار، در پایین و باالي فهرست قرار دارد؛ 
به عبارت دقیق تر، تهران در کنار ســه استان کمتر 
برخوردار ایالم، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال 
و بختیاري) قرار گرفته که این امر مي تواند به دلیل 
پراکندگي و تنوع مولفه هاي آماري شاخص امنیت 
سرمایه گذاري باشد. از طرف دیگر توجه به این نکته 
الزم است که هرچند یک بنگاه اقتصادي که در یک 
استان خاص فعالیت مي کند؛ اما از مولفه هاي شکل 
دهنده امنیت ســرمایه گذاري در دیگر اســتان ها 
مي تواند متأثر باشــد. براي مثال، مــواد اولیه را از 
استاني دیگر خریده و چک برگشــتي دارد یا براي 
انعقاد قراردادي به اســتان دیگر رفتــه و منجر به 
تصادف شده یا محصولش را در جاي دیگري فروخته 

و خلف وعده صورت گرفته و مواردي نظیر اینها. 

اصفهان، محبوب سرمایه گذاران نیست
داده های جدید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، گویای شاخص های نامناسب سرمایه گذاری استان اصفهان است

سیدمحمد پژمان معاون وزیر راه و شهرســازی روز گذشته در حاشــیه بازدید از حمام تاریخی قاضی در جمع 
خبرنگاران عنوان کرد: نزدیک به ۱۰ درصد از ۱4۰ هزار هکتار بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی کشور 
در استان اصفهان و 6 هزار هکتار آن در شــرق اصفهان قرار دارد که نیمی از آن، بافت فرسوده و نیمی سکونتگاه 
غیررسمی است. معاون وزیر کشور با اشاره به لزوم تشخیص درست اولویت ها با توجه به محدودیت منابع ادامه 
داد: برای آنکه تصویر دقیق تری از این مناطق پیدا کنیم، به همراه مسئوالن بازدیدی از این مناطق داشتیم تا در 

شناسایی اولویت ها و تعیین کارهایی که باید در این مناطق انجام دهیم، به تفاهم برسیم.

10 درصد از بافت 
فرسوده کشور، متعلق به 

اصفهان است

معاون وزیر راه و شهرسازی: خبر

رییس اتحادیه فرش دستباف روستایی اصفهان خبر داد:

فرش دستباف را تا 1۵ سال آینده فقط در موزه ها می بینیم
رییس اتحادیه فرش دستباف روســتایی اصفهان با بیان اینکه در کمیسیون های مجلس توجهی به 
حوزه فرش نمی شود، افزود: بارها این مسائل را مطرح کرده ایم؛ اما به دلیل اینکه حاکمیت، این صنعت 
را باور ندارد، پیگیری ها به نتیجه نخواهد رســید و شاید تا ۱۵ سال آینده به نقطه ای برسیم که فرش 
دستباف را فقط در موزه ها ببینیم.علی شهبازی اضافه کرد: زیر بخش دام وزارت جهاد کشاورزی در 
روند اصالح نژاد گوسفند، کار جدی انجام نمی دهد تا مواد اولیه با کیفیت در کشور تولید شود، اکنون 
صنعت گاوداری توسط جهاد کشاورزی اصالح شده است؛ اما این کار برای گوسفند انجام نمی شود، 
بی شــک خروجی این فعالیت منجر به رونق صنعت فرش دستباف می شــود.رییس اتحادیه فرش 
دستباف روستایی اصفهان با بیان اینکه در حوزه فرش دستباف عمده مشکالت کاهش تولید و مسائل 
بافنده هاست، گفت: بازار فرش دستباف بی شک مشــتری های خود را دارد؛ اما تولیدات این حوزه به 
دلیل کاهش تعداد بافنده ها کم شده است و نسل جوان نیز تمایلی برای ورود به این حرفه از خود نشان 
نمی دهند.وی اضافه کرد: حتی بخش زیادی از معضالت و ناهنجاری های حاشیه شهر اصفهان با احداث 
کارگاه های فرش در این مناطق حل خواهد شد؛ زیرا اصلی ترین مشکل در این مناطق، بیکاری است.

رییس اتحادیه فرش دستباف روستایی اصفهان خاطرنشان کرد: در تعاریف، اقتصاد روستا وابسته به 
کشاورزی، دام یا صنایع دستی عنوان می شــود که مهم ترین محصول صنایع دستی کشور ما، فرش 
است، بیش از 8۵ درصد از استان های کشــور ما این هنر- صنعت را دارند.وی با اشاره به گرانی مواد 
اولیه تولید فرش گفت: 7۰ درصد مواد اولیه فرش دستباف وارداتی است؛ زیرا نوع کیفیت مواد اولیه 
داخلی برای همه فرش ها مناسب نیست؛ به عنوان نمونه پشم تولید داخل برای فرش هایی که رج شمار 
کمی دارد، مناسب است و ما مجبوریم کرک و پشم را از نیوزلند، شیلی، اروگوئه و استرالیا وارد کنیم. 
همچنین ابریشم تولید داخل تامین کننده نیاز تولید کننده ها نیست و ابریشم مورد نیاز از کشورهای 

آسیای میانه وارد می شود.

با ابالغ رییس بانک مرکزی به بانک های عامل صورت گرفت؛
موافقت با افزایش 4 برابری تسهیالت بانکی به صاحبان صنایع اصفهان

با افزایش چهار برابری تسهیالت بانکی به صاحبان واحدهای تولیدی استان اصفهان موافقت شد.عباس رضایی 
گفت: باتوجه به گران شدن مواد اولیه و  مشکالت تولید کنندگان برای تامین آن  با موافقت همتی رییس بانک 
مرکزی مقرر شد از این هفته به بانک های عامل برای افزایش چهار برابری تسهیالت بانکی به تولید کنندگان ابالغ 
شود.عباس رضایی تحریم ها را در کاهش اختیارات بانک ها برای ارائه تسهیالت به تولید کنندگان موثر دانست 
و افزود: با توصیه رهبر معظم انقالب اسالمی بر رونق تولید در سال جدید، در نشست هایی با صاحبان صنایع 
کوچک و بزرگ در شهرستان های اصفهان، شاهین شهر ومیمه، کاشان و آران وبیدگل مشکالت تولیدکنندگان 

بررسی و مشخص شد راهکار رفع آن، تالش برای افزایش تسهیالت بانکی به صاحبان صنایع است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان خبر داد:
مجتمع های بین راهی منجی رانندگان

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: از 4۲ واحد خدماتی و رفاهی به 4۵ مجتمع رسیده ایم 
و باتوجه به اینکه این مجتمع ها تاثیر مثبتی در کاهش آمار تصادفات دارند، به صورت مستمر درحال فعالیت هستیم.

مهدی خضری اظهار کرد: سال 98 با رویکرد سال ایمنی آغاز شد و در نوروز امسال با اقدامات مناسبی که با همکاری 
پلیس راه صورت گرفت، شاهد کاهش واژگونی ها در تصادفات بودیم.وی بیان کرد: اگر یک عزم ملی و همگانی در 
کاهش آمار تصادفات باشد، با همکاری مردم می توانیم شاهد کاهش این آمار باشیم.خضری با بیان اینکه در حوزه 
حمل و نقل اتوبوسی نیز با اقدامات فنی که انجام شد، هیچ گونه حادثه ای نداشتیم، عنوان کرد: فرهنگ سازی در حوزه 

حمل و نقل از اهداف ماست و با برنامه ریزی که از سال گذشته داشته ایم، اقدامات خوبی را انجام دادیم .

آنالیزا ، اپلیکیشن هوشمندی است 
که این امکان را به شما می دهد تا به 
راحتی و با امنیت کامل مدیریت 
امور مالی خود را به دست بگیرید 
و حسابداری شخصی انجام بدهید. 
این اپلیکیشــن با اســتفاده از 
محتویات پیامک های بانکی شما، 
آنالیز خــودکار و دقیقی از خرج 
و مخارج مالی ارائــه می دهد. ما 
فقط یک اپلیکیشن حسابداری یا 

حسابدار شخصی نیستیم. 

دستیار مالی آنالیزا

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

عبدالرضا سپیانی- شهردار بویین میاندشت

فراخوان عمومی سرمایه گذاری و مشارکت
در پروژه احداث کارخانه سنگ شکن

شهرداری بویین میاندشت به استناد مصوبه صورتجلسه شماره 229 مورخ 1395/12/23 از 
شورای محترم اسالمی شهر و صورتجلسه هیئت عالی سرمایه گذاری شهرداری به شماره 
98/2 به تاریخ 1398/02/03 و شیوه نامه سرمایه گذاری در نظر دارد نسبت به انجام واگذاری 
فرصت سرمایه گذاری احداث کارخانه سنگ شکن به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط 

با روش مشارکت مدنی اقدام نماید.
لذا کلیه متقاضیان عالقمند به مشارکت در اجرای این پروژه می توانند از تاریخ 98/02/09 
لغایت 98/02/19 به شهرداری مراجعه و اسناد الزم مشــارکت را دریافت نموده و پس از 

تکمیل، به صورت الک و مهر شده تسلیم دبیرخانه محرمانه شهرداری نمایند.

م الف:44739۵
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فقدان سند مالکیت
2/117 شــماره صادره: 1398/42/559417- 1398/1/21 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششدانگ به شــماره پالک 5 فرعی 3113 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان ذیل شماره 
دفتر الکترونیکی 139620302024023742 امالک به شماره چاپی تک برگی 423048 
الف 96 به نام آقای حبیب جعفری شاپورآبادی فرزند حسین ثبت  صادر و تسلیم گردیده 
است سپس مالک با ارائه درخواســت 98/1898465  مورخ 1398/01/19 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 16043 مورخ 1398/01/19 و رمز 
تصدیق به شــماره 359917 به گواهی دفترخانه اسناد رسمی 136 اصفهان رسیده است 
مدعی است که سند مالکیت آن مفقود گردیده و درخواســت صدور المثنی سند مالکیت 
ملک فوق نموده لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
 ســند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 442959 قویدل رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )230 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/118 شماره: 98/2027003315-98/2/3 خانم عصمت شاملی فرزند رحیم احدی از 
ورثه یوسفعلی شاملی مالک ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا 
شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 186 اصفهان رسیده مدعی هستند که سند مالکیت 
ششدانگ خانه پالک ثبتی 15190/5051 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره های 
چاپی 611002 و 801566 که در صفحات 458 و 370 دفاتر 354 و 208 اداره جنوب به نام 
نامبرده سابقه ثبت داشته و سند صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله 
دیگری انجام نشده است، محدودیت در رهن و وثیقه نمی باشد. سند مالکیت نزد برادرشان 
غضنفر شاملی بوده و علیرغم اینکه مطابق تبصره 3 ماده 120 آئین نامه اجرائی قانون ثبت 
به نامبرده اخطار گردیده ظرف مدت یک هفته اســناد را تحویل بدهند، به اخطار توجهی 
ننموده لذا  تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده اند علی ایحال چنانچه سند مالکیت 
اولیه جهت انجام هر گونه معامله به آن دفترخانه ارائه شد از انجام معامله خودداری و سند 
مالکیت را جهت ابطال به این اداره ارسال دارید بعد از انجام هر نوع معامله با سند مالکیت 
المثنی موکول به استعالم قبلی از این اداره می باشد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد شد. م الف: 443521 شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق 

اصفهان  )232 کلمه، 2 کادر(
تبصره 3 ذیل ماده 120

2/120 شماره صادره: 1398/42/559683-1/22/ 1398نظر به اینکه سند مالکیت چهار 
دانگ مشاع از ششــدانگ پالک 16 فرعی از 2995 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان ذیل 
صفحه 170 دفتر 149 امالک به شماره ثبت 17874 و شماره چاپی دفترچه ای 530178 
به نام آقای یداله جان نثاری الرانی ثبت صادر و تســلیم گردیده به موجب سند 29103 
مورخ 1345/06/23 دفترخانه اسناد رسمی 71 اصفهان به آقای محمد علی رمضان پور 
انتقال گردیده که به موجب گواهی انحصار وراثت به شماره 1965 مورخ 1385/05/14 
نامبرده فوت گردیده و وراث حین الفوتش عبارتند از هفت پسر و دو دختر و یک عیال دائمی 
به اسامی اصغر قلی و رضا و احمدرضا و حسن و حســین و حمید و مرتضی و زهره و زهرا 
شهرت همگی رمضان پور رنانی و رقیه بزی عیال متوفی سپس دو نفر از وراث به نام های 
حسن و حمید شــهرت هر دو رمضان پور اعالم نموده اند که اصل اسناد متوفی نزد آقای 
مجید رمضان پور می باشد که به موجب اخطاریه به ایشان اخطار گردیده سپس حسن و 
حمید شهرت هر دو رمضان پور دو نفر از وراث با ارائه درخواست 984202751899282 
مورخ 1398/01/20 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 
16041 مورخ 1398/01/18 رمز تصدیق به شــماره 400283 به گواهی دفترخانه اسناد 

رسمی 136 اصفهان رسیده اســت و درخواست صدور سند نســبت به سهم االرث خود 
نموده اند و اعالم داشته که اسناد مالکیت متوفی نزد مجید رمضان پور رنانی می باشد لذا 
تشریفات مذکور بر طبق تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت انجام و به موجب 
تبصره 3 ذیل ماده120 آئین نامه قانون ثبت بدواً به نامبرده اخطار و به جهت انقضای مدت 
ده روز از تاریخ ابالغ اخطاریه و عدم مراجعه و تحویل ســند مالکیت به این منطقه ثبتی، 
مراتب یکبار آگهی تاچنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم می باشد و یا 
مجوز قانونی جهت نگهداری سند مالکیت دارد به این اداره ارائه و یا نسبت به تحویل سند 
مالکیت مذکور اقدام نماید در غیر این صورت پس از پایان مهلت ده روز از انتشار آگهی و 
عدم وصول اعتراض موجه، سند مالکیت وراث طبق مقررات صادر و سند مالکیت اولیه از 
درجه اعتبار ساقط خواهد شد. م الف: 445523 قویدل رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان  )381 کلمه، 4 کادر(
تبصره 3 ذیل ماده 120

2/121 شماره صادره: 1398/42/559681-1/22/ 1398نظر به اینکه سند مالکیت دو 
دانگ مشاع از ششــدانگ پالک 16 فرعی از 2995 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان ذیل 
صفحه 172 دفتر 149 امالک به شماره ثبت 17874 و شماره چاپی دفترچه ای 530179 
به نام آقای نصراله جان نثاری الرانی ثبت صادر و تســلیم گردیده سپس به موجب سند 
29103 مورخ 1345/06/23 دفتر اسناد رسمی 71 اصفهان به آقای محمد علی رمضان 
پور انتقال گردیده که به موجب گواهی انحصار وراثت به شماره 1965 مورخ 1385/05/14 
 نامبرده فوت گردیــده و وراث حین الفوتش عبارتند از هفت پســر و دو دختر و یک عیال 
دائمی به اسامی اصغر قلی و رضا و احمدرضا و حسن و حسین و حمید و مرتضی و زهره و 
زهرا شهرت همگی رمضان پور رنانی و رقیه بزی عیال متوفی سپس دو نفر از وراث به نام 
های حسن و حمید شهرت هر دو رمضان پور اعالم نموده اند که اصل اسناد متوفی نزد آقای 
مجید رمضان پور می باشد که به موجب اخطاریه به ایشان اخطار گردیده سپس حسن و 
حمید شهرت هر دو رمضان پور دو نفر از وراث با ارائه درخواست 984202751899282 
مورخ 1398/01/20 بــه انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل 
 شــماره 16041 مــورخ 1398/01/18 رمز تصدیق بــه شــماره 400283 به گواهی
 دفترخانه اسناد رســمی 136 اصفهان رسیده است و درخواســت صدور سند نسبت به 
ســهم االرث خود نموده اند و اعالم داشته که اســناد مالکیت متوفی نزد مجید رمضان 
پور رنانی می باشد لذا تشــریفات مذکور بر طبق تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت انجام و به موجب تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت بدواً به نامبرده اخطار 
 و به جهت انقضای مدت ده روز از تاریــخ ابالغ اخطاریه و عدم مراجعه و تحویل ســند
 مالکیت به این منطقه ثبتــی، مراتب یکبار آگهی تا چنانچه کســی مدعی انجام معامله 
نســبت به ملک مرقوم می باشــد و یا مجوز قانونی جهت نگهداری ســند مالکیت دارد 
به این اداره ارائه و یا نســبت به تحویل ســند مالکیــت مذکور اقدام نمایــد در غیر این 
صورت پس از پایان مهلت ده روز از انتشــار آگهی و عدم وصول اعتراض موجه، ســند 
 مالکیت وراث طبق مقررات صادر و ســند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. 
م الف: 445524 قویدل رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان  )381 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/122 خواهان شــکرا... ابراهیمیان دهاقانی فرزند احمد دادخواستی به طرفیت خوانده 
حیدرعلی امینی به نســبت به انتقال سند رسمی یک دســتگاه خودروی مزدا دو کابین 
به شماره پالک  32613 ه 79 تقدیم شــورای حل اختالف نموده که جهت رسیدگی به 
این شعبه ارجاع و به کالسه 97/978 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 98/3/18 راس 
ساعت 4 عصر تعیین شــده به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی و 
دستور قاضی شورای حل اختالف مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
و اطالع از مفاد آن به شورای حل اختالف مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
 دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. 
 م الــف: 445640 شــعبه دوم شــورای حــل اختــالف دهاقــان  )141 کلمه، 

1 کادر(

ابالغ رای
2/123 کالســه: 95-81، دادنامه: 81-95/8/8، مرجع رســیدگی: شــعبه دوم حقوقی 
شوراهای حل اختالف تیران، خواهان: ابوالقاســم عباسی دره بیدی فرزند محمد علی به 
نشانی تیران روستای دره بید، روبروی مدرسه شهید ابراهیمی منزل شخصی، خوانده: رضا 
ایزدی فرزند خدایار به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه یک فقره چک به مبلغ 
5/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات و تاخیر تادیه، گردشکار: به تاریخ 95/8/3 در 
وقت فوق العاده شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف تیران پرونده کالسه 81/95 تحت 
نظر است. شورا با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و با استعانت از خداوند متعال 
انشاء رای می گردد. رای شورا: در خصوص دادخواست آقای ابوالقاسم عباسی دره بیدی 
فرزند محمد علی به طرفیت رضا ایزدی فرزند خدایار به خواسته مطالبه یک فقره چک به 
شماره 1575/923589/14 به تاریخ 95/2/10 عهده بانک ملت شعبه نبش خیابان حکیم 
از حســاب جاری 3411149/32 به مبلغ 5/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه شورا با بررسی محتویات پرونده، مالحظه دادخواست تقدیمی، بقاء 
اصول مســتندات در ید خواهان، گواهی عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه و 
عدم حضور خوانده و عدم ارائه دلیل موجه و قانونی خواسته خواهان را محمول بر صحت 
تلقی و مستندا مواد 310 لغایت 313 قانون تجارت و مواد 198 و 197 و 502 و 519 و 521 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 5/000/000  ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 405/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و ابطال تمبر و احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا زمان وصول 
آن صادر و اعالم می گــردد. رای صادره غیابی و ظرف مــدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این مرجع و سپس ظرف 20 روز پس از مهلت واخواهی، قابل اعتراض خواهی 
در محاکم عمومی شهرستان تیران است. م الف: 443009 شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف تیران  )307 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

2/124  آقای اصغر جهانبخش دارای شناســنامه شــماره 19 به شــرح دادخواست به 
کالسه  34/98 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حبیب جهان بخش به شناســنامه 7 در تاریخ 1393/12/26 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- اصغر جهان 
بخش، ش.ش 19 نســبت با متوفی فرزند 2- مهدی جهان بخش، ش.ش 118 نسبت 
با متوفی فرزند 3- جواد جهان بخش، ش.ش 157 نســبت با متوفــی فرزند 4- فاطمه 
جهان بخش، ش.ش 42 نسبت با متوفی فرزند 5- زهرا کوچه پاره فرزند محمد، ش.ش 
2954 نسبت با متوفی همسر. 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: 445475 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )158 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

2/119 شماره دادنامه: 9809970350800002 شماره پرونده: 9709980350800059 
شماره بایگانی شــعبه: 970059 ، خواهان: آقای سید حســین موسوی منش فرزند سید 
 محمد با وکالت آقای مرتضی استکی فرزند علی به نشــانی اصفهان، فریدن، اصفهان، 
خ توحید جنب موسسه فرهنگی استاد فرشچیان مجتمع پدیده ط 5 واحد 505، خواندگان: 
1- آقای علی مانیان سودانی فرزند شعبان به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان 
کهندژ سودان جنب آموزشــگاه رانندگی پویا کوچه ســاحل پالک 17، 2- آقای محمد 
شیرانی سه پله فرزند حسین به نشانی اســتان اصفهان، اصفهان، خ هفتون، ک رادمند، 
ک.پ 8139936417 ، ک.م 1284771962 همراه 09134024871، 3- آقای ابوالفضل 
سلیمی فرزند رضا به نشانی استان تهران، شــهر تهران، خ پیروزی، خ دهم فروردین، ک 
پرستش-12، خواسته: صدور حکم ورشکستگی، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص دادخواســت تقدیمی آقای ســید حسین موســوی منش فرزند سید محمد 
با وکالت از ناحیه آقای مرتضی اســتکی به طرفیت آقایان: 1- محمد شــیرانی سه پله 

فرزند حسین و 2- ابوالفضل ســلیمی فرزند رضا و 3- علی مانیان سودانی فرزند شعبان 
به خواسته صدور حکم ورشکستگی خواهان و اعالم تاریخ توقف، دادگاه با بررسی جمیع 
 اوراق و محتویات مضبوط در پرونده و اظهارات خواهان و وکیل وی و خواندگان موصوف
 در دادگاه، جهت احراز موضوع و ارکان خواســته معنونه موضوع را به کارشناسی رسمی 
دادگســتری در رشته حســابداری ارجاع داده که کارشــناس منتخب به سواالت مرجع 
قضایی پاسخ داده لذا دادگاه با مداقه در دادخواســت تقدیمی و اظهارات طرفین و نظریه 
کارشــناس رســمی دادگســتری که مصون از اعتراض باقی مانده و مطابق با اصول و 
موازین قانونی و عرف مســلم و واقعیت بوده خواهان موصوف را تاجر تلقی کرده و نظر 
به احراز عجز نامبرده در پرداخت دیون حســب ادله فوق الذکر من حیث المجموع توقف 
خواهان در پرداخت دیون و ورشکســتگی وی را مقرون به واقع تلقی کرده و مستندا به 
مــواد 412، 415، 416، 417، 433 و 536 و 537 قانــون تجارت و مــاده 1 قانون اداره 
تصفیه و امور ورشکســتگی با تاریخ توقف 1393/7/8 صادر و اعــالم می دارد و ضمن 
صدور حکم قرار مهر و موم اموال خواهان را صادر و اعالم می دارد تا توسط اداره تصفیه 
نسبت به اجرای مهر و موم و تصفیه اموال ایشــان و پرداخت دیون و وصول مطالبات تا 
ختم تصفیه اقدام شــود. رای صادره بطور موقت قابل اجرا بوده و حسب مواد 536 و 537 
قانون تجارت از طرف تاجر ظــرف مهلت ده روز و از طرف اشــخاص ذینفع مقیم ایران 
ظرف مهلت یک ماه و از طرف اشــخاص ذینفعه  مقیم خارج از ایــران ظرف مهلت دو 
ماه از تاریخ اعالم قابل اعتراض می باشــد ضمنا نوع ورشکستگی نظر به اینکه خواهان 
به قصد به تاخیر انداختن ورشکســتگی خود خرید باالتر و فروش نــازل تر از مظنه روز 
انجام می داده و اظهارات اصحاب دعوا و نظریه کارشــناس رسمی دادگستری نیز موید 
این موضوع می باشــد ورشکســتگی به تقصیر بوده.  م الف: 443745 شعبه هشتم 
 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان )496 کلمه،

 5 کادر(
اخطار اجرایی

2/105 شماره: 881/97 حل4 ،مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: محمدحسن 
شاهین پور ، نام پدر: امیدبک ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام 
خانوادگی: ابوالفضل فخاری ، نام پدر: عزیزاله ، نشــانی: خمینی شهر خیابان 17 شهریور 
کوچه شهید علی اصغر فخاری، محکوم به:به موجب رای شماره 2186 تاریخ 97/09/24 
حوزه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم 
علیه محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 1/190/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سر رسید چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت مبلغ نیم عشر دولتی رای 
صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشــد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
 م الف: 443762 عمار امیــری آرانی قاضی شــعبه چهارم شــورای حل اختالف 

خمینی شهر )207 کلمه، 2 کادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

2/103 بدینوسیله به آقاي سعیدرهنمایي یحیي آبادي فرزند میزاآقا فعاًل مجهول المکان 
ابالغ مي گرددکه خواهان آیت اله صفدریان کهرویه فرزند رســول به نشــاني شهرضا 
کهرویه خ امامزاده کوچه صبوري منزل شخصي دادخواستي به خواسته مطالبه وجه به این 
شورا تسلیم  که  بکالسه 97 / 715 ش6 ح  ثبت و وقت رسیدگي براي روز سه شنبه مورخ  
4 / 4 / 98  ساعت 5 عصر تعیین گردیده اینک حسب درخواست خواهان و به تجویزماده 
73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ 
انتشارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره 6 حقوقي شهرضا 
حاضرشویدواگربعداً احتیاج به نشرآگهي باشــد یک نوبت منتشرخواهدشدومدت آن ده 
روزخواهدبود. م الف: 442172 رئیس دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره 6 حقوقي 

شهرضا )130 کلمه، 1 کادر(

ابالغ رای
2/116 کالســه پرونده:2213/97  - 98/01/17 مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم شورای 
حل اختالف خمینی شهر ، خواهان: نادر رجبی پیروز فرزند حبیب به نشانی: خمینی شهر 
خ امیرکبیر فرعی 85 جنب آرایشگاه رضائی ؛ خواندگان: 1-اویس طیران فرزند ابراهیم 
نشانی: مجهول المکان 2-حسینعلی قاسمی نشانی: خمینی شهر بلوار باغبان شمالی خ 
صنعت پشــت تاالر آپادانا کوچه دوم روبروی کارگاه گیوتین شایان ،خواسته: مطالبه دو 
فقره چک ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست آقای نادر 
 رجبی پیروز فرزند حبیب بــه طرفیت خواندگان آقایان 1- اویس طیــران فرزند ابراهیم 
2- حسینعلی اعتمادی به خواســته مطالبه وجه 2 فقره چک به شماره های1- 829372 
به مبلغ 15/000/000 ریال 2- 829373 به مبلــغ 15/000/000 ریال مورخ به ترتیب 
95/2/25 و 95/3/25 عهده بانک ملی شــعبه کهندژ از جــاری 0110061847002 به 
انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه شــورا با توجه به دادخواست تقدیمی و 
ضمایم و وجود اصل مستندات دعوی در ید خواهان و اینکه خواندگان دلیل ومدرکی مبنی 
بر برائت ذمه خود یا ادای دین در حق خواهان ارایه نکرده اند همچنین خوانده ردیف اول 
به عنوان متعهد اصلی صادر کننده چــک و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن مبادرت به 
صدور چک فوق نموده اند دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و با توجه به نظریه 
مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 98/01/17 و به استناد مواد 522 و 519 
و 198 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 249 و 310 
و 313 و 314 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
به ماده2 قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ جمعًا 
30/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/425/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چکها 95/2/25 و 95/3/25 لغایت زمان پرداخت 
که در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای شورا غیابی 
است و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضای مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی  شهرستان 
خمینی شهر می باشد. م الف: 440590  ایمان بختیاری قاضی شعبه یازدهم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )399 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

2/115 کالســه پرونــده:1598/97 ،شــماره دادنامــه:1956 -97/12/14 ،مرجــع 
رسیدگی:شــعبه اول شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: زهره رجبی فرزند 
اسماعیل نشــانی: خمینی شهر خ بهشــتی گاز اول خ 15 شــعبان پ22 ؛ خوانده: مریم 
کاظمی فرزند نقی نشانی: مجهول المکان ،گردشــکار: 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 شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
خواسته خانم زهره رجبی که به طرفیت خانم مریم کاظمی فرزند نقی مطرح گردیده است 
تقاضای الزام به استرداد زیورآالت شامل یک گردنبند بصورت شمش و زنجیر طال و یک 
عدد گوشواره و یک حلقه انگشتری )حدود 40 گرم( به همراه خسارات دادرسی می باشد 
لذا شورا با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و شــهود معرفی شده خواسته خواهان را 
موجه تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به اســترداد طالجات خواهان شامل یک 
گردنبند بصورت شمش و زنجیر طال و یک عدد گوشــواره و یک حلقه انگشتری )حدود 
40 گرم( و پرداخت 1/875/000 ریال هزینه دادرســی در حــق خواهان می نماید. رای 
صادره غیابــی و ظرف 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و ســپس ظرف 
 20  روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی خمینی شــهر می باشــد.

م الف: 441936  قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )223 
کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
2/114 شماره: 1013/97 حل4 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: لیال قربانی ، 
نام پدر: رضا ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: سیدروح 
اله حسینی ، نام پدر: سیدکمال ، نشانی: اصفهان خ حکیم ک باغ قلندرها جنب درب مسجد 

حکیم تولیدی آریایی، محکوم به:به موجب رای شــماره 1629 تاریخ 97/06/31 حوزه 
چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه 
محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1/237/500 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشــر دولتی رای صادره غیابی 
است. ماده34 قانون 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 صریحًا اعالم نماید. م الف: 441373 عمار 

امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر )209 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجراییه

2/113 شــماره پرونــده: 139704002121000911/1 ، شــماره آگهــی ابالغیــه: 
139803802121000002 ، شــماره بایگانــی پرونــده: 9701246 ، تاریــخ صدور: 
1398/01/25 ، آگهی ابالغ اجرائیه پرونده اجرایی 9701246 بدین وسیله به آقایان حسن 
عزیزی دستگردی ، نام پدر: علی ، تاریخ تولد 1341/01/01 شماره ملی:1140873474 
شماره شناسنامه: 1694 به نشانی: خمینی شهر دستگرد قداده خیابان بسیج کوچه گلهای 
داوودی ، ایمان عزیزی دســتگردی ، نام پدر: حســن ، تاریخ تولد 1364/11/19 شماره 
ملی:1293141704 شماره شناسنامه: 1531 به نشانی: خمینی شهر دستگرد قداده خیابان 
بسیج کوچه گلهای داوودی ابالغ می شــود که خانم مژگان اعالئی ورنوسفادرانی جهت 
وصول یک جلد کالم اهلل مجید به هدیه 150 هزار ریال بانضمام مبلغ 262/5 ریال بعنوان 
مهرالسنه و بانضمام یک دســتگاه آینه و شــمعدان مقوم به 10 میلیون ریال و بانضمام 
یکدســت لباس عروس مقوم به 10 میلیون ریال و بانضمام تعداد 110 عدد سکه طالی 
تمام بهار آزادی و بانضمام مقدار 70 مثقال طالی ساخته شــده زرگر پسند هیجده عیار 
و بانضمام یک تخته فرش ماشــینی اعال 4*3 مقوم به 20 میلیون ریال و بانضمام یک 
ســفر حج عمره مفرده مقوم به 30 میلیون ریال )بر ذمه زوج( و بانضمام مبلغ 1 میلیارد و 
250 میلیون ریال بابت خریداری منزل مسکونی )بر ذمه پدر زوج آقای حسن عزیزی( به 
 استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شــماره 11784-1395/2/25 دفترخانه ازدواج 119 
خمینی شهر اســتان اصفهان علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 
9701246 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1397/12/28 مامور محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننماید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. همچنین مالکیت آقای حسن عزیزی از پالک 
فرعی 8208 از پالک اصلی 75 و پالک 75/7429 و 75/9430 در بخش 14 اصفهان واقع 
در خمینی شهر در قبال طلب خانم مژگان اعالئی ورنوسفادرانی بازداشت گردیده لذا طبق 
ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب به شما اخطار می شود ضمناً هرگونه نقل و انتقالی از طرف 
شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نخواهد شد.م الف : 441835 

نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )381 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای 

2/112 کالسه پرونده:2543/97 ،شماره دادنامه:149 -98/02/01 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: نادر رجبی پیروز فرزند حبیب به نشانی: 
خمینی شهر خ امیرکبیر فرعی 85 جنب آرایشگاه رضائی ؛ خواندگان: 1-ادیب عسگری 
ملک آبادی نشانی: مجهول المکان 2-حسینعلی قاسمی به نشــانی: خمینی شهر بلوار 
باغبان شمالی میدان صنعت پشت تاالر آپادانا ، خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
 مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای نادر رجبی پیروز به طرفیت آقایان 
1-ادیب عسگری ملک آبادی 2-حسینعلی قاسمی به خواسته مطالبه مبلغ 95/000/000 
ریال وجه 2 فقره چک به شماره 145324 و 145325 مورخ 97/07/25 عهده بانک تجارت 
به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت 

مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خواندگان در جلســه 
مورخ 98/1/18 و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشــان و با عنایت به نظریه مشورتی 
اعضاء شورا و احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی 
بودن اسناد تجاری مســتنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 
مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم 
به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 95/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 2/297/500 ریال 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 اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلــت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم 
عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. در مورد دعوای تاخیر تادیه بعلت عدم توجه دعوا 
نسبت به خوانده ردیف دوم به اســتناد ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی 
مدنی قرار رد دعوا صادر می شــود. م الف: 440592  عمار امیری آرانی قاضی شعبه 

چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )410 کلمه، 4 کادر(
مزایده

2/111 شــماره: 961709 اجرا – تاریخ:1398/01/29، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 961709 له آقای محمد حدادی علیه آلومینیوم 
سازی شفیعیـ  حسین شفیعی به خواسته مطالبه مبلغ 181/109/000 ریال در حق محکوم 
له و مبلغ 1/000/000 ریال نیم عشر دولتی در نظر دارد اموال محکوم علیه شامل 1-یک 
دســتگاه کپی فرز جک دار مارک ازکلیک با قدرت 1200 وات مستعمل 2-یک دستگاه 
اره برقی فارسی بر آلومینیوم 25 مستعمل ساخت ماشین سازی ولیعصر 3-یک دستگاه 
دریل پایه دار با قدرت موتور hp 1/5 مستعمل را که کارشناس رسمی دادگستری ارزش 
هر سه دستگاه را 140/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا 
جلسه مزایده در تاریخ یکشنبه 1398/02/29 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی 
دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد. و طالبین می توانند 5 روز قبل از روز 
مزایده به نشانی خمینی شهرـ  ابتدای خیابان 17 شهریور مجاور کوچه تکیه حاجی مراجعه 
و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید. خریدار کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد 
نماید، خریدار می بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک 
ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه 
پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شــد. شایان ذکر است اجرای 
احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شــرکت در مزایده 
می بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی به حساب سپرده دادگستری 
خمینی شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دست داشتن اصل 
فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه 
و درخواست شــرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده 
تحویل اجرا نمایید. م الف: 442923 دفتراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 

خمینی شهر )309 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/110 شماره: 78/98 حل3 ، مرجع رسیدگی: شعبه ســوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 05:20 بعدازظهر روز دوشنبه 
مورخه 1398/03/13 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: امیرهوشنگ ریاحی 
مقدم ، نام پدر: حسین ، نشانی: خمینی شهر منظریه فیاض جنوبی ک 108 ؛ مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی:اردشــیرگلبداغی ، نام پدر: الیاس ،خواســته و بها: مطالبه 
ســه فقره چک به مبلغ 150/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارت دادرسی و تاخیر 
تادیه از سر رسید چک ، دالیل خواهان: رونوشت چک و رونوشت گواهی عدم پرداخت ، 
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: 442933 رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر )201 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجراییه

2/109 شــماره پرونــده: 139704002133000742/1 ، شــماره آگهــی ابالغیــه: 
139803802133000002 ، شــماره بایگانــی پرونــده: 9700965 ، تاریــخ صدور: 
1398/01/31 ، بدین وســیله به آقایان علیرضــا دارابی فرزند علی باقــر و حامد دارابی 
فرزند علیرضا هــر دو نفر مقیم: خمینی شــهر جوی آباد خیابان شــمس تبریزی محله 
جعفرآباد کوی اتحاد کدپســتی 8417618941 )آدرس متن سند( که برابر گواهی مامور 
 مربوطه ابالغ اجرائیه در آدرس متن ســند به شما امکان پذیر نگردیده ابالغ می گردد که 
خانم فاطمه صالحی فرزند خانعلی به اســتناد سند ازدواج شــماره 9055 مورخ 96/7/2 
تنظیمی در دفتر ازدواج شماره 6 نجف آباد جهت وصول قرآن یکصد هزار ریال و مهرالسنه 
262/5 ریال و آئینه و شمعدان ســه میلیون ریال و سیصد سکه طالی تمام بهار آزادی و 
بیست مثقال طالی ساخته هجده عیار به عهده زوج و چهل میلیون تومان بابت دو دانگ 
منزل به عهده پدر زوج درخواست صدور اجرائیه علیه شــما را نموده است که اجرائیه  به 
کالسه 9700965 در واحد اجرای اسناد رســمی نجف آباد مطرح است لذا طبق ماده 18 
آئین نامه اجرای مفاد اســناد رســمی الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در این روزنامه 
جهت اطالع شما درج و منتشر تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید و از تاریخ درج 
و انتشار در روزنامه که تاریخ ابالغ محسوب می گردد به مدت ده روز فرصت دارید نسبت 
به پرداخت بدهی خود به بستانکار اقدام نمائید در غیر اینصورت عملیات اجرائی علیه شما 
 ادامه خواهد یافت و غیر از آگهی مزایده هیچگونه آگهی دیگری منتشــر نخواهد شــد. 
م الف : 443211  فاتحی مدیر واحد اجرای اسناد رسمی نجف آباد )257 کلمه، 3 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
2/106 شماره: 2989/97 حل4 ، مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 09:00 صبح روز دوشنبه مورخه 
1398/03/20 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حجــت اله بلدی ، نام پدر: 
محمد ، نشانی: خمینی شهر خ شریعتی شمالی جنب سه راه شهید رجایی فروشگاه مدرن؛ 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی:مسعود ترک ، نام پدر: چراغعلی ،خواسته و بها: 
مطالبه مبلغ 90/000/000 ریال بابت یک فقره چک بانضمام خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه ، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و کپی مصدق گواهی عدم پرداخت ، 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 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
 حاضر گردد.  م الف: 443579 رئیس شــعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف 

خمینی شهر)204 کلمه، 2 کادر(

اعالم مفقودی 

برگ سبز و سند کمپانی خودرو 206 مدل 1381 به رنگ 
نقره ای متالیک به شماره پالک 13-485 د 48 و شماره 
موتور FSE  24021622  10 و شماره شاسی 81623744  
به نام آقای مهدی ترک زاد مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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نیمه دوم تیرماه، حجاج اصفهانی عازم سرزمین وحی می شوند

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار 

اجرای مرحله نخست پیشگیری 
از بیماری سالک در استان

مرحله نخســت پیشــگیری از بیماری سالک 
در پنج شهرســتان اســتان اصفهان آغاز شد. 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، 
هدف از اجرای این طرح را  پیشــگیری و مهار 
کردن بیماری سالک در کانون های آلوده بیان 
کرد و گفت: دراین مرحله از طرح بامشــارکت 
مرکز بهداشت این اســتان در شهرستان های 
اردستان، برخوار، شاهین شهر و میمه  و مناطق 
شــرق اصفهان مخازن موش ها شناســایی و 
النه کوبی می شود. منصور شیشه فروش، اجرای 
این طرح را در چهار مرحله تا پایان شــهریور 
برشــمرد و افزود: طرح مبارزه با جوندگان به 
صورت النه کوبی و طعمه گذاری در کانون های 
اصلی این استان تا شــعاع 500 متری مناطق 

مسکونی اجرا می شود.

دبیر انجمن دوستداران میراث ورزنه:
گاوخونی  بین تاالب های 

کشور بدترین وضعیت را دارد
دبیر انجمــن دوســتداران میــراث ورزنه با 
بیان اینکــه تاالب بین المللــی گاوخونی بین 
تاالب های کشور بدترین وضعیت را دارد، گفت: 
هم اکنون سهم گاوخونی از زاینده رود اندک زه 
آب کشاورزی است. رضا خلیلی ورزنه، با اشاره 
به اقلیم خشک و نیمه خشک تاالب بین المللی 
گاوخونی اظهار کرد: میانگین بارش ساالنه در 
این تــاالب کمتر از ۸0 میلی متــر و میانگین 
تبخیر بیش از دو هزارمیلی متر برآورد می شود، 
در حقیقت گاوخونی یک بیابان واقعی اســت 
که آب های ســطحی آن با وزش کوچک ترین 
باد و نسیمی تبخیر و تاالب به نمک زار تبدیل 

می شود.
 وی با اشاره به اینکه تاالب گاوخونی ۴۷ هزار 
هکتار وسعت و در شــرایط عادی حدود یک 
متر ارتفــاع دارد، افزود: اینکه گفته می شــود 
تــاالب گاوخونــی ۲0 درصد یــا ۱0 درصد 
آبگیری شده همه حدس و گمان است، با کدام 
تکنولوژی پیشــرفته ای و با چه مدرکی چنین 
آماری ارائه می شود؟ امســال تاالب گاوخونی 
در بدترین وضعیت طی سال های گذشته قرار 
دارد. دبیــر انجمن دوســتداران میراث ورزنه 
گفت: اردیبهشت ماه سال گذشــته وقتی به 
جنوب تاالب گاوخونی رفتیم، ســیالب های 
رودخانه ایزدخواســت بخش های جنوبی این 
تاالب را پرآب کرده بود که تا خــرداد ماه نیز 
آب در جنوب تاالب وجود داشــت؛ اما امسال 
جنوب و شــمال تاالب آب ندارد.خلیلی ورزنه 
اظهارکرد: از ۱5 فروردین مــاه آب از اصفهان 
به طور کامل قطع شده و تنها آبی که به سمت 
تاالب روانه می شــود زه آب های زاینده رود و 
آب هایی است که به کشــاورزان در باالدست 
اختصاص می دهند و در حقیقــت هم اکنون 

سهم گاوخونی اندک زه آب کشاورزی است.

عقد تفاهم نامه همکاری دانشگاه 
اصفهان و دانشگاه نجف اشرف

به منظور گسترش و حفظ فعالیت های همکاری 
بین دانشگاه اصفهان در ایران و دانشگاه اسالمی 
نجف در عراق، تفاهم نامه همکاری های علمی 
بین دو دانشــگاه منعقد و توســط رؤسای دو 
دانشــگاه امضا شــد. تبادل عمومی استادان 
و پژوهشــگران، تبادل دیدگاه های مشــترک 
دانشجویی، تبادل مشترک منابع دانشگاهی، 
توسعه پروژه های تحقیقاتی مشترک، نظارت 
مشــترک پایان نامه ها در مقاطع کارشناسي 
ارشــد و دکتری، از موارد مطرح شده در این 
تفاهم نامه اســت که به امضای طرفین رسید. 
دانشــگاه نجف در ســال ۲00۳ با رشته های 
حقوق، علوم اسالمی و علوم سیاسی آغاز به کار 
کرده است. در حال حاضر هشت دانشکده علوم 
انســاني، علوم تربیتي، حقوق، علوم سیاسي، 
تجهیزات پزشــکي، دندانپزشکي، داروسازي، 
مهندســي فناوري و رســانه در این دانشگاه 
فعال است. دانشگاه نجف در حال حاضر ۷هزار 
و دویســت دانشــجو دارد و تا کنون ۱۲ هزار  

فارغ التحصیل داشته است. 

با درخواست های تغییر زمان 
کنکور موافقت نشد

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: 
درخواست های زیادی برای تغییر زمان کنکور 
کارشناسی بود که به سازمان سنجش و شورای 
سنجش و پذیرش دانشجو منتقل کردیم؛ اما 
موافقت نشــد.وی ادامه داد: با درخواست های 
تغییر زمان کنکــور موافقت نشــد و به هیچ 
وجه زمان کنکــور تغییر نخواهد کــرد؛ البته 
کارشناسی ارشد تغییر زمان داشت؛ اما کنکور 

کارشناسی تغییر نمی کند.

رییس پلیس راه استان:
تصادفات فوتی دراستان 

اصفهان 12درصد کاهش یافت
رییس پلیس راه اســتان اصفهان گفــت: آمار 
تصادفات فوتی در جاده های این استان در نوروز 
امسال نسبت به مدت مشــابه سال گذشته، ۱۲ 
درصد کاهش یافت.سرهنگ حسین پورقیصری 
افزود: آمــار جان باختگان در حــوادث ترافیکی 
درون شــهری این اســتان در این مدت نیز ۱۳ 
درصد کاهش پیدا کرد.وی گفــت: کاهش آمار 
تصادفات منجر به فوت در این اســتان، نشــان 
دهنده افزایش توجه و دقت رانندگان به رعایت 
قوانین راهنمایــی و رانندگی و اهتمام بیشــتر 
به هشــدارهای پلیس اســت. رییس پلیس راه 
اســتان اصفهان اظهار داشــت: تصادفات منجر 
به جرح اســتان نیــز در این مدت ســه درصد 
کاهش را نشان می دهد. وی تصریح کرد: نقش 
رسانه ها، سازمان های خدماتی و امدادی، نصب 
دوربین های ثبت تخلفــات در جاده ها و حضور 
مســتمر ماموران پلیس در جــاده ها در کاهش 
آمــار تصادفات فوتــی و جرحــی در جاده های 
اســتان اصفهان موثر بوده اســت. پورقیصری، 
عامل بیــش از ۷0 درصد از تصادفــات فوتی در 
جاده های اســتان را واژگونی ناشی از خستگی و 
خواب آلودگی دانست و گفت: به رانندگان توصیه 
می کنیم که پس از۲ ساعت رانندگی ۱5 دقیقه 
استراحت کنند و پس از انجام ورزش های کششی 
و رفع خســتگی، رانندگی را از سربگیرند. وی از 
دیگر اقدامات پلیس در نــوروز 9۸ را ایجاد ۳0 
ایستگاه ایمنی و سالمت در جاده ها برای کاهش 
تصادفات عنوان کرد و ادامه داد: نبود ستراحتگاه 
در بزرگراه ها و اتوبان های استان دلیل بسیاری از 

این واژگونی ها محسوب می شود.

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر 
استان خبر داد:

کشف بیش از 100 کیلوگرم 
تریاک از یک دستگاه پژو پارس

بیش از ۱00 کیلوگرم تریاک در بازرسی از یک 
دســتگاه پژو پارس در یکی از محورهای فرعی 
اســتان اصفهان کشف و ضبط شــد. سرپرست 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گفت: ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان اصفهان پس 
از اطالع ازاینکه سوداگران مرگ در حال انتقال 
یک محموله هستند، وارد عمل شدند.سرهنگ 
غالمحســین صفري با بیان اینکه یک دستگاه 
خودروی پژو پــارس در یکی از محورهای فرعی 
استان اصفهان شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه 
متوقف شد، افزود: در بازرسی از این خودرو ۱0 
بسته تریاک به وزن ۱00 کیلو و ۴00 گرم کشف 
شد. وی با اشــاره به اینکه یک دستگاه سواری 
پژو ۴05 کــه راه پاکن بود نیــز در این عملیات 
شناسایی و توقیف شــد، گفت: ۳ سوداگر مرگ 

دستگیرو تحویل مراجع قضایی شدند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری 
اصفهان:

می توان به قله های هدف 
شهرهای تاب آور صعود کرد

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان گفت: با رعایت نکات ایمنی در 
ساخت ساختمان های شهر می توان به قله های 
هدف شــهرهای تاب آور صعود کرد. محســن 
گالبی اظهار کرد: ســازمان آتش نشــانی تاکید 
زیادی بر رعایت نکات ایمنی ساختمان های شهر 
هنگام ساخت و ساز دارد، زیرا حفظ جان و مال 
شهروندان از اهمیت زیادی برخوردار است.وی 
با بیان اینکه پس از درخواســت استعالم ایمنی 
ســاختمان ها در مناطق ۱5 گانه، کارشناســان 
معاونــت پیشــگیری ســازمان آتش نشــانی 
بازدیدهایی انجام داده و چک لیست های عمومی 
را به مالکان ارائه می کنند، افزود: ساختمان هایی 
که در آنهــا تمام موارد ایمنی بــه خوبی رعایت 
شده باشــد، مورد تایید کارشناسان این سازمان 
قرار می گیرد. مدیرعامل ســازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان تاکید کرد: 
مالکان ســاختمان ها توجه داشــته باشند که 
اگر هزینه ای به مهندســان تاسیسات پرداخت 
می کنند باید از آنها بخواهند که روی تاسیساتی 
که در جهت ایمنی نصب می شــود یا مهندسان 
ناظر در خصــوص جان پنــاه ســاختمان ها و 
دودبندی ها و تمام مواردی که به مهندسان ناظر 
مربوط است، دقت نظر داشته باشند.گالبی گفت: 
ساختمان های اداری و تجاری در هر تعداد سقف 
و طبقاتی که ساخته شود باید استعالم مربوط به 

آتش نشانی را دریافت کند.

رییس مرکز تحقیقات پوست و سالک دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان گفت: 50 ســال گذشته به خاطر 
رفع کچلی از برق و رادیوتراپی اســتفاده می کردند 
که متاسفانه پس از گذشــت چند دهه اشعه های 
رادیوتراپی به شکل توده های سرطانی روی صورت 
و سر آنها نمایان شــده و آمار این نوع سرطان را باال 
برده است.ذبیح ا... شاهمرادی، سرطان های پوست 
سر و صورت را پس از سالک شایع دانست و گفت: 50 
سال گذشته به خاطر رفع کچلی از برق و رادیوتراپی 
استفاده می کردند که متاسفانه پس از گذشت چند 
دهه اشعه های رادیوتراپی به شکل توده های سرطانی 
روی صورت و سر آنها نمایان شد.شاهمرادی با توصیه 
بر شهروندان که نسبت به هر گونه زخم روی پوست 
که بیش از دو ماه باقی ماند وبه درمان های معمول 
پاسخ نداد، باید حساس شــد و حتما به متخصص 
پوســت مراجعه کرد، ادامه داد:  افرادی که به مدت 
زیادی در معرض نور آفتاب قرار دارند مثل کشاورزان 
در خطر ابتال به ســرطان پوســت قرار دارند. مدیر 
گروه پوست دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان 

اینکه سیر پیشرفت ســرطان پوست در بدن بسیار 
کند است و ســیر بدخیمی ندارد، اضافه کرد: بیش 
از سه دهه است که از لیزر درمانی استفاده می کنیم 
و تاکنون عوارض آن را روی پوست شاهد نبوده ایم، 
لیزر درمانی که عملکرد آن شبیه امواج رادیویی است 
و تنها روی رنگدانه اثر می گذارد نه روی پوســت ، 
عوارضی به همراه نداشــته و لزوما باید لیزردرمانی 

توسط متخصصان پوست انجام شود.

رییس مرکز تحقیقات پوست و سالک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

شیوع سرطان پوست سر و صورت از طریق رادیوتراپی
معاون اجتماعی ســازمان بهزیستی استان اصفهان 
گفت: لجبازی از خصلت های دوران کودکی است و 
بررسی ریشــه های لجبازی طبیعی بودن این رفتار 
را اثبات می کند و نوع برخورد والدین می تواند باعث 
استمرار این حالت در کودکان شود. مجتبی ناجی با 
اشاره به اینکه لجبازی کودکان بین دو تا سه سالگی 
اختالل نبوده و یک رفتار طبیعی اســت، اظهار کرد: 
معموال این رفتار در بین کودکان به دلیل ابراز وجود 
بروز می کند و در سن دو سالگی بچه ها با کسب توانایی 
تکلم و راه رفتن می خواهند مستقالنه عمل کنند و 
خودمختاری خودشــان را به نمایش بگذارند.وی با 
تاکید به اینکه بررسی ریشــه های لجبازی طبیعی 
بودن این رفتار را اثبات می کنــد، افزود: در واقع این 
رفتار از خصلت های دوران کودکی است و نوع برخورد 
والدین می تواند باعث استمرار این حالت شود. معموال 
در چهار یا پنج ســالگی حالت لجبازی بچه ها تغییر 
می یابد و ماهیــت و کیفیت آن نیز متفاوت اســت. 
معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان با اشاره به 
اینکه نافرمانی مقابله ای کودک با لجبازی تفاوت دارد، 

اظهار کرد: معموال نافرمانی مقابله ای بچه ها با والدین 
در سن پنج سالگی اســت که از روی عمد و با آگاهی 
این لجبازی را انجام می دهد و قصــد آزار والدین را 
دارند.وی گفت: آنچه که باعث تثبیت لجبازی در بین 
کودکان می شــود توجه افراطی اطرافیان به این نوع 
رفتار بچه هاست، در واقع یک مکانیزم شرطی اتفاق 
می افتد و کودک یاد می گیرد کــه برای جلب توجه 

والدین و اطرافیان لجبازی کند.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی استان:

لجبازی کودکان، رفتاری طبیعی است

بهزیستیعلوم پزشکی

پزشــک و مددکار بیمارســتان تــالش می کنند 
زن و مرد میانســال را برای امضــای فرم های اهدا 
راضی کنند؛ اقدامی که می تواند به عنوان ایستگاه 
پایانی حیات فرزند آنها باشــد و در مقابل به افراد 
دیگری زندگی ببخشــد؛  اما هــر دو در حالی که 
اشک  می ریزند  نمی خواهند باور کنند که پسرشان 
دیگر زنده نخواهد بود. مادر هنوز امید دارد و پدر به 
خودش اجازه نمی دهد پــای برگه ای را امضا کند 
که به عقیده او پیکر فرزنــدش را پاره پاره می کند. 
پزشک و مددکار ناامید از اتاق خارج می شوند، چند 
ساعت بعد بیمار عالئم حیاتی را از دست می دهد 
و همزمان چندین نفر در لیست انتظار برای پیوند 

اعضا، یک قدم به مرگ نزدیک تر می شوند. 
اهدای عضو، اقدام خیرخواهانه ایست که به وجود 
هشدارها و درخواست ها، هنوز چندان در جامعه ما 
فراگیر نشده و هستند افرادی که حاضر نمی شوند 
با دســت خود برگه فوت رســمی نزدیکان شان را 

امضا کنند.
بر سر دوراهی مرگ و زندگی

آمار وحشــتناک تصادفات در جاده های کشــور 
و عدم اجرای نــکات ایمنی در حیــن کار و برخی 
دیگر از مسائل موجب شــده تا در ایران هر سال 5 
تا ۸ هزار نفر دچار مرگ مغزی شوند. از این تعداد 
مرگ مغــزی، 50 درصد یعنــی ۲500 تا ۴000 
مورد قابلیت اهدا دارند و در بقیه به دلیل سن باال، 
بیماری های واگیر و...، امــکان اهدای عضو وجود 
ندارد؛ امــا از این تعداد تنها اعضــای بدن هزار نفر 
اهدا می شود. این مسئله در حالی است که بر اساس 
آمارهای رسمی هر روز ۷ تا ۱0 نفر از افراد در لیست 
انتظار پیوند اعضا فوت می کنند. این در شــرایطی 
است که اگر پیوند عضو در کشــور دو برابر شود، از 
اعضای این لیست کم خواهد شد. نکته قابل تامل 
در مورد بیماران مرگ مغزی در ایران این است که 
به دلیل باال بودن آمار مرگ مغزی، اغلب افرادی که 
دچار این ضایعه می شوند قابلیت باالیی برای پیوند 
اعضا دارند. از سوی دیگر شیوع  بیماری های کبدی 
و انواع سرطان ها در کشور روز به روز بر تعداد افراد 
منتظر در لیســت پیوند اعضا اضافه می کند ضمن 
اینکه آلودگی هوا طی سال های اخیر به خصوص در 
کالن شهرها این وضعیت را وخیم تر هم کرده است. 
 بر اســاس آمار ارائه شــده از ســوی مریم خلیفه 

سلطان، مســئول واحد فراهم آوری اعضای پیوند 
مرکز آموزشــی درمانی الزهرا)س( اصفهان، سال 
گذشــته در مجموع از بین حدود ۷۳ فرد مبتال به 
مرگ مغزی در اســتان که دارای شــرایط اهدای 
عضو بودند، خانواده ۴9 نفر از آنها برای اهدای عضو 

بیمارشان رضایت دادند. 
فرهنگ سازی را از خودمان شروع کنیم

جای کار فرهنگی در پذیــرش پیوند اعضا در ایران 
خالی است، این در حالی اســت که در مواردی به 
خوبی اطالع رسانی موجب استقبال از پدیده اهدای 
عضو شده است. در ســال95  پس از پخش برنامه 
خندوانه، رکورد ثبت نام برای دریافت کارت اهدای 
عضو در ایران شکســت و 6۸ هزار نفر برای دریافت 
این کارت ثبت نام کردند. این مسئله به خوبی نشان 
می دهد که فرهنگ ســازی و اطالع رسانی تا چه 
حد می تواند در همگانی کــردن این کار در جامعه 
موثر باشــد. تصمیم گیری برای اهدای عضو برای 

خانواده ها بسیار سخت است. کارشناسان و پزشکان 
می گویند رضایت صد درصدی اعضای خانواده بیمار 
در صورتی به راحتی حاصل می شود که فرد قبل از 
مرگ رضایت خود در مورد پیوند اعضا را اعالم کند؛ 
اما در صورت نداشــتن کارت اهدای عضو و یا عدم 
اعالم رضایت معموال میــزان رضایت خانواده ها به 

کمتر از 50 درصد می رسد. 
در همین زمینه مســئول واحد فراهم آوری اعضای 
پیوند مرکز آموزشــی درمانی الزهرا)س( اصفهان، 
افزایش میزان اهــدای عضو از افــراد مرگ مغزی 

را نیازمند فرهنگ ســازی و اطالع رسانی دانست 
و گفت ایــن آموزش ها باید قبــل از زمان مصیبت 
و حادثه برای مــردم و خانواده ها صــورت گیرد تا 
آنها با مفهوم و چگونگی اهدای عضو آشــنا شوند. 
وی، یکی از بزرگ ترین مشــکالت در اخذ رضایت 
از خانواده ها برای اهــدای عضو از افراد مرگ مغزی 
را عدم باور خانواده برای مرگ بستگان شــان ذکر 
کرد  و ادامــه داد: اگر مــردم به خوبی بــا مفهوم 
مرگ مغزی و اینکــه این پدیده بــه عنوان مرگ 
قطعی محسوب می شــود، آشنا شــوند بسیاری 
از این مســائل حل خواهد شــد. خلیفه سلطانی با 
اشاره به اینکه این مشکل و مسئله در خانواده های 
دارای ســطح تحصیالت و اقتصادی باالتر نیز دیده 
می شود، گفت: در مجموع می توان گفت که میزان 
رضایت برای اهدای عضو در بین خانواده هایی که 
 دارای ســطح اقتصادی متوسطی هســتند بیشتر

 است. 

اصفهانی های فداکار
   اعضای بیش از نیمی از مصدومان مرگ مغزی در اصفهان اهدا شده است؛ 

 اگر مردم به خوبی با مفهوم مرگ 
مغزی و اینکه این پدیده به عنوان مرگ 
قطعی محسوب می شود، آشنا شوند 
بسیاری از این مسائل حل خواهد شد

نیمه دوم تیرماه، حجاج اصفهانی عازم سرزمین وحی می شوند
مدیر حج و زیارت اصفهان گفت: 6 هزار و ۷60 زائر خانه خدا در قالــب ۴۷ کاروان از نیمه دوم تیرماه از 
فرودگاه شهید بهشتی این استان برای شرکت در مناســک حج عازم سرزمین وحی می شوند.غالمعلی 
زاهدی افزود : از این تعداد حجاج ۲6 کاروان به مدینه قبل و ۲۱ کاروان به مدینه بعد اعزام می شوند. وی 
از همراهی ۲5۱ نفر عوامل اجرایی با کاروان های اعزامی به سرزمین وحی اشاره کرد و ادامه داد: معاینات 
زائران و کالس های آموزشی برای آشنایی زائران با اعمال و مناسک حج در حال انجام است.سال گذشته 
پنج هزار و ۷۸5 زائر در قالب ۴5 کاروان از استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد از فرودگاه 
شهید بهشتی اصفهان عازم سرزمین وحی شــدند. وی تصریح کرد: ثبت نام برای حج تمتع تا سال ۸6 
صورت گرفته و اعزام تمام افراد ثبت نام شده که حدود یک میلیون و ۲0 هزار نفر هستند تا حدود 9 سال 

دیگر ادامه خواهد داشت.

غربالگری 20 بیماری ژنتیکی نوزادان
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت از توسعه غربالگری بیماری های ژنتیکی و 
سرشتی نوزادان به ۲0 مورد خبر داد. حامد برکاتی ادامه داد: زایمان ایمن، تغذیه با شیرمادر، واکسیناسیون، 
غربالگری بیماری هایی از قبیل هایپو تیروئید، فنیل کتونوری و تاالســمی و مشاوره قبل از ازدواج از جمله 
اقدامات وزارت بهداشت برای گروه نوزادان و مادران است و در آینده غربالگری ها به ۲0 بیماری ژنتیک و یا 
سرشتی توسعه می یابد. به گفته برکاتی، در حال حاضر غربالگری بیماری های ژنتیکی توسط مرکز مدیریت 
بیماری های غیر واگیر و ژنتیک در مرحله پایلوت اســت. به گفته مدیرکل دفتر سالمت جمعیت خانواده و 
مدارس وزارت بهداشت، پایش رشد، پایش تکامل کودکان، غربالگری بینایی، شنوایی و غربالگری بیماری های 
ژنتیکی مانند هایپو تیروئید در کودکان در روزهای ۳ تا 5 پس از تولد انجام می شود و درصورت مشکوک بودن 

وضعیت نوزاد تا ماه های بعد ادامه می یابد.

کارشناس مســئول پیش بینی هوای استان اصفهان با اشــاره به گذر امواج 
ناپایدار روی استان، گفت: احتمال بارش  رگبار بهاری برای بیشتر مناطق به 

ویژه غرب و جنوب استان وجود دارد. 
ابراهیم هنرمند با اشــاره به اینکه بررسی نقشــه های هواشناسی همچنان 
بیانگر فعالیت سامانه ناپایدار روی استان است، اظهار کرد: بر این اساس در 
بیشتر مناطق استان وضعیت جوی صاف، گاهی افزایش ابر و وزش باد نسبتا 

شدید پیش بینی می شود. وی افزود: با گذر امواج ناپایدار احتمال بارش های 
بهاری در بیشتر مناطق و رگبار پراکنده و رعد و برق در جنوب و غرب استان 
وجود دارد.کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان با بیان اینکه 
دمای هوا، ۲ تا ۴ درجه سانتی گراد افزایش خواهد داشت، ادامه داد: بیشینه 
و کمینه دما در کالن شهر اصفهان به ترتیب ۲0 و 9 درجه سانتی گراد باالی 

صفر پیش بینی می شود.

هوا
 و 

آب

 بارش رگبار بهاری
 در بیشتر مناطق  اصفهان

پریسا سعادت
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دونده استقامت تيم اصفهان، مسير 12 كيلومتري نخستين دوره مسابقه دو 
استقامت جام زنده رود را در زمان  طي كرد و قهرمان اين دوره از رقابت ها 
شد .شهردار كالن شهر اصفهان با حضور در اين رويداد ملي، جام قهرماني را 
به تيم قهرمان اين دوره اهدا كرد و در بخشي از برنامه گفت: اصفهان امروز 
شاهد ميزباني يك رويداد ملي براي اثبات همدلي با ايران بود و استقبال 
بسيار خوب قهرمانان سراسر كشــور از جام زنده رود، نشانگر عزم و اراده 
ايرانيان و شوق حضور در عرصه هاي نشاط آور اجتماعي است. دكتر قدرت 
ا... نوروزي ضمن ابراز همدلي با هموطنان سيل زده كشور گفت: شهرداري 
اصفهان، بخش عمده اي از  برنامه هاي فرهنگي تفريحي هفته اصفهان را به 
دليل حوادث اخير و جاري شدن سيل، برگزار نكرده و در رويدادهايي ملي 
چون مسابقه دو استقامت جام زنده رود با هدف ارتقای همدلي و هم افزايي 

با هموطنان سراسر كشور، ميزبان ورزشكاران و قهرمانان سراسر كشور بود. 
رييس هيئت دو و ميداني استان اصفهان از قهرماني دونده تيم اصفهان در 
بخش انفرادي و نايب قهرماني تيم اصفهان در مسابقه دو استقامت جام 
زنده رود خبر داد و گفت : اين نخستين دوره مسابقه استقامت 12 كيلومتر 
جام زنده رود بود كه با شعار »دويدن دكتر شماست« و در حاشيه رودخانه 
هميشه جاري زنده رود برگزار شد و جاي خرسندي است كه ورزشكاران 
تيم اصفهان نتايــج خوبي را به خود اختصاص دادنــد. محمدرضا بركت 
استقبال ورزشكاران سراسر كشور از اين رويداد ورزشي را كم نظير دانست 
و گفت : خدا را شاكريم كه امروز شــاهد حضور 300 ورزشكار و قهرمان 
از 20 استان كشــور بوديم و در كنار ديگر دستگاه ها از جمله فرمانداري 
اصفهان، اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان، هيئت ورزش كارگران 
استان اصفهان، پليس راهور اســتان اصفهان، معاونت ورزشي تفريحي و 
اداره توسعه فرهنگ سالمت سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي شهرداري 
اصفهان، نيروي انتظامي، اورژانس، آتش نشاني و ... تالش كرديم يك روز 
ورزش را در خيابان هاي اصفهان براي جوانان و عالقه مندان به ورزش و 
سالمت بسازيم؛ همچنين براي ديگر شهروندان نيز كه تماشاگر اين مسابقه 
بودند براي ورزش و دويدن، ايجاد انگيزه كنيم.بركت از پرداخت جايزه 10 
ميليون توماني به نفر اول، 7 ميليون توماني به نفر دوم و 5 ميليون توماني 
به نفر سوم اين مسابقه خبر داد و گفت : در نخستين دوره مسابقه جام زنده 

رود، خليل ناصري از تيم اصفهان نفر اول، ســيدامير زماني پور از همدان 
مقام دوم و محمدجواد صيادي از فارس مقام ســوم را به خود اختصاص 
دادند و در بخش تيمي نيز تيم هاي اســتان هاي فارس، اصفهان )الف( 
و البرز )الف( مقام هاي اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.محمدرضا 
بركت ضمن آرزوي برگزاري هرچه بهتر و گسترده تر مسابقه دو استقامت 
جام زنده رود در ســال هاي آينده گفت: با حمايت دكتر نوروزي شهردار 
محترم اصفهان از ورزش و رويداد هاي ورزشي از اين دست و رايزني هاي 
انجام شده با فدراسيون دو و ميداني، اميدواريم هر ساله شاهد برگزاري اين 
رويداد باشيم و بتوانيم ضمن قرار دادن اين رويداد در تقويم فدراسيون و 
برنامه هاي فرهنگي هفته اصفهان به سمت برگزاري يك مسابقه ماراتن 

بزرگ و بين المللي در اصفهان حركت كنيم.

اطمینان رئال مادرید از جذب 
دو فوق ستاره

رئال مادريد كه قصد دارد تغييرات اساســی 
در تركيبش ايجاد كند، بنا بر گزارش اســكای 
اســپورت انگليــس از 
جــذب پــل پوگبا 
هــازارد  ادن  و 
اطمينــان دارد. 
رئــال كــه فصل 
نااميد كننــده ای 
را ســپری مــی كند 
با بازگشــت زين الديــن زيدان آماده اســت 
تا تابستان شــلوغی داشته باشــد و بنا بر اين 
گزارش پوگبا و هازارد در صدر ليست اين مربی 
فرانسوی قرار دارند. انتظار می رود هازارد كه 
بارها از تمايلش برای پيوستن به رئال صحبت 
كرده و از تمديد قراردادش با چلسی سر باز زده 
با رقمی نزديك به 100 ميليــون يورو راهی 
برنابئو شــود؛ اما وضعيت پوگبا كه او هم برای 
بازی در رئــال ابراز تمايل كــرده، پيچيده تر 
است. منچستريونايتد تا اين لحظه تمايلی برای 

فروش اين بازيكن نشان نداده است.

موج نگرانی در لیورپول از 
مصدومیت ستاره برزیلی

فيرمينــو، ســتاره برزيلی ليورپــول به دليل 
مصدوميتی عضالنی كه باشگاه ليورپول پيش 
از ايــن، از آن به عنوان 
جزئی  مصدوميتی 
يــاد كــرده بود، 
ديدار شــاگردان 
مقابــل  كلــوپ 
از  را  هادرزفيلــد 
دســت داد. با اينكه 
ليورپول در غياب فيرمينو به راحتی و با نتيجه 
5-0 به پيروزی رســيد؛ اما كلوپ نگران عدم 
حضور ستاره برزيلی اش در ديدار روز چهارشنبه 
مقابل بارســلونا در ليگ قهرمانان است.كلوپ 
پيش از بــازی با هادرزفيلد دربــاره فيرمينو و 
وضعيت او گفته بود:» تشخيص رسمی پزشكان 
اين اســت كه يكی از عضالت كوچك او دچار 
پارگی جزئی شده. ظاهرا همه چيز خوب است 
ولی من وقتی می شنوم كه كسی درباره پارگی 
عضالنی صحبــت می كند ناخــودآگاه نگران 

می شوم.«

پیراهن جدید میالن با طرح 
کالسیک، رونمایی شد

پيراهن فصل آينده تيم فوتبال ميالن، رونمايی 
شــد؛ پيراهنی كه طرح آن مشــابه پيراهنی 
اســت كه روســونری 
پيــش از اين در دو 
مقطع متفاوت از 
آن استفاده كرده 
بود.پيراهن فصل 
آينده ميالن دارای 
راه راه هــای باريــك 
قرمزومشكی اســت كه در فصل 12-2011 از 
آن اســتفاده می كرد و پيش از آن هم در فصل 
99-98 مورد استفاده روســونری قرار گرفت. 
در اين پيراهن برخــالف پيراهن فصل جاری 
از يقه گرد اســتفاده شده اســت؛ ضمن اينكه 
راه راه های قرمزومشكی در تمام پيراهن و روی 
آستين ها هم استفاده شده است. شورت ورزشی 
و جوراب های پيراهــن فصل آينده هم به رنگ 
سفيد اســت.ميالن برای رونمايی از پيراهنی 
كه شركت پومای آلمان برای اين باشگاه توليد 
می كند، از بازيكنانی مانند آلســيو رومانيولی، 
كريشــتوف پيونتك، لوكاس پاكتا و سوســو 

استفاده كرده است.

ام باپه، باعث نگرانی توخل شد
پاری  ســن  ژرمن كه هفته گذشــته توانست 
ليــگ  در  قهرمانــی 
فرانســه را به دست 
آورد، خود را آماده 
ديــدار فينال جام 
حذفــی برابر رن 
می كند.قبــل از اين 
ديدار حساس، كيليان 
ام باپه، بهترين گلزن پاری ســن ژرمن در فصل 
جاری مصدوم شده و همين باعث نگرانی توماس 
توخل، سرمربی تيم شده است.ام باپه در تمرين 
اخير تيمش مصدوم شــد و نتوانست در زمين 
حضور داشته باشد و همين باعث شده تا احتمال 
غيبت او در ديدار فينال جام حذفی قوت گيرد. 
اين مهاجم جوان بهترين گلزن پاری سن ژرمن 
در غياب نيمار و كاوانی بوده اســت. خبرهای 
زيادی درباره پيوســتن ام باپه به رئال مادريد 
به گوش می رسد و بايد ديد كه در تابستان چه 

سرنوشتی در انتظار اين مهاجم جوان است.

 ستاره های والیبال ایران به خط شدند

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

واکنش آذری نسبت به حوادث بازی 
سپاهان- پرسپولیس:

جواب مردم فوتبال دوست را 
چه کسی می دهد؟

ســعيد آذری كه به دليل نحوه ورود تماشاگران 
و اســكان آنها در جريان بازی دو تيم ذوب آهن 
و پرســپوليس مورد اتهام قرار گرفته بود، بعد از 
آنكه دست های پشــت پرده و بی تدبيری برخی 
افراد را در اين مســئله مؤثر خواند، گفت كه به 
دنبال تبرئه خود اســت.آذری بعــد از اتفاقات 
بازی دو تيم ســپاهان و پرســپوليس و حوادثی 
كه برای تماشــاگران دو تيم به ويژه سپاهانی ها 
رخ داد، در اينستاگرام خود پستی گذاشت و در 
آن گفت »چرا بايد چينش هوادار طوری باشد كه 
امكان آسيب رساندن به يكديگر در استاديوم ها 
به راحتی مهيا شود؟ بياييد به جای تهمت زدن 
به يكديگر، نصيحت اهل فن را آويزه گوش كنيم 
و با كنار گذاشتن غرور كاذب، رخوت وسستی و 
جانب داری بی مورد، مردم كشورمان را به جان 
هم نيندازيم. يك كشــته و 285 زخمی، آذری 
كه آنجا نبود، علمای بی علم ورزش جواب مردم 
فوتبال دوست از هر رنگی را چه كسی می دهد؟«

باشگاه سپاهان به خاطر 
قلعه نویی جریمه می شود

امير قلعه نويی، ســرمربی تيم فوتبال ســپاهان 
اصفهان پس از تساوی تيمش مقابل پرسپوليس 
در نشســت خبری حاضر نشد و ســعيد الهويی 
دستيار چهارم خود را به نشست خبری فرستاد.

پس از بی احترامی سرمربی سپاهان به رسانه ها، 
خبرنگاران حاضر در ســالن نشســت خبری نيز 
تصميم به ترک محل نشســت خبری گرفتند و 
به مدير رسانه ای ســپاهان و مربی اين تيم اعالم 
كردند كه حاضر به پوشــش اين نشست خبری 
نيســتند. نماينده ســازمان ليگ نيز پس از اين 
اتفاق اعالم كردكه امير قلعه نويی از ابتدای فصل 
در نشســت های خبری پيش از بازی ها در تهران 
حاضر نشده، تكسيرا را به نشست خبری فرستاده 
و سازمان ليگ با باشگاه سپاهان در اين خصوص 
نامه نگاری كرده است. از همين رو اعالم شد باشگاه 
ســپاهان به دليل غيبت های متعدد قلعه نويی در 
نشست های خبری جريمه خواهد شد.اميديان و 

زاغی نژاد دو دستيار ديگر قلعه نويی هستند.

در حاشیه

 ستاره های والیبال ایران
 به خط شدند

تمرينات تيم ملی واليبال با اضافه شدن لژيونرها 
اين روزها با جديت بيشتری دنبال می شود.تيم 
ملی واليبال كه قطعا هيچ ديدار تداركاتی را قبل 
از حضور در ليگ ملت های 2019 برگزار نخواهد 
كرد و در تهران تمرينات خودش را ادامه می دهد، 
با اضافه شــدن چند تن از لژيونرها پرستاره تر از 
قبل شده و تمريناتش را جدی تر دنبال می كند.

با اضافه شــدن نفراتی همچون سعيد معروف، 
مجتبی ميرزاجانپور، مرتضی شــريفی و فرهاد 
قائمی كــه در ليگ هــای ايتاليــا و تركيه بازی 
می كردند، كوالكوويچ چند روزی را به تمرينات 
بدنسازی اختصاص داده تا اين نفرات بتوانند دوره 
ريكاوری را طی كنند.چيزی كه از تصاوير  اردوی 
تيم ملی برمی آيد، اين است كه جو خوبی در اردو 
حاكم شــده و نفرات جوان و باتجربه در كنار هم 
انگيزه بااليی برای ثبت يك نتيجه قابل قبول در 
ســال 2019 دارند؛ البته هنوز جای امير غفور و 
ميالد عبادی پور در ميان ســتاره های تيم ملی 
خالی است كه احتماال طی روزهای آينده آنها نيز 

به جمع ديگر لژيونرها ملحق می شوند.

منهای فوتبال

برای هزارمين بار در تاريخ فوتبال ايران قرار اســت كميته 
انضباطی فدراسيون فوتبال، مسئول رســيدگی به پرونده 
ديدار پر از حاشيه و اتفاقات تلخ پرسپوليس تهران و سپاهان 

اصفهان باشد.
از قبل هم پيش بينی می شد كه  ممكن است ديدار حساس 
دو مدعی عنوان قهرمانــی در چند هفته باقی مانده به پايان 
اين دوره از رقابت های ليگ برتر با حواشی و اتفاقات جنجالی 
همراه باشــد، ديداری كه نتيجه آن می توانست سرنوشت 
قهرمانی را تغيير دهــد؛ اما با وجود تمــام گمانه زنی ها در 
اين باره باز هم فدراســيون فوتبال، برنامــه ای خاص برای 
مديريت اين بازی در نظر نگرفت تا شاهد روی دادن حواشی 
و درگيری های فراوانی در اين ديدار باشــيم، درگيری هايی 
كه حاصل آن، مجروح شــدن بيش از 250 تماشاگر و فوت 

يك هوادار بود.
جرقه درگيری هــای خونين در ورزشــگاه آزادی را تهديد 
سرگروه هواداران پرسپوليس زد، جايی كه او يك هفته پيش  
از هواداران تيم اصفهانی خواســت برای تماشای اين ديدار 
به تهران نيايند و بعد هم كمبود جا برای نشــاندن هواداران 
كه منجر به جانمايی نامناســب و كارشناسی نشده جايگاه 
هواداران دو تيم شد، آتش درگيری هارا در آزادی روشن كرد. 
هواداران تيم تهرانی كه در باالی سر هواداران تيم سپاهان 
نشسته بودند، جنگ ســرد را با پرتاب سنگ آغاز كردند كه 
اين حمله بی پاسخ نماند و شــرايط ورزشگاه پيش از شروع 
بازی متشنج شد و برآيند اين اتفاق يك عدد صفر را در مقابل 
نتيجه بازی و اخالق هواداری در بازی دو تيم پرسپوليس و 
ســپاهان قرار داد.در اين بين و در حالی كــه انتظار می رود 
بازيكنان دو تيم با محكوم كردن اين رفتارها، فضای متشنج 
بين هواداران دو تيم را به آرامش بكشانند، اظهارات نسنجيده 
بازيكن سپاهان، آتش اين اتفاقات را افروخته كرد! سياوش 
يزدانی بازيكن زردپوشان اصفهان پس از بازی، اين اظهارات 
عجيب را به زبان آورد:»امــروز طبقه پايين را به هواداران ما 
دادند و تماشاگران پرســپوليس هم باالی سر آنها نشسته 
بودند. پرسپوليسی ها هواداران سپاهان را نابود كردند و من 

قهرمانی نخواستیم، جام پیشکش!
 حاشیه پررنگ تر از متن در ال کالسیکوی وطنی؛ 

پرسپولیس بدون محروم به تراکتورسازی رسید
در چهارچوب هفته بيست و هفتم رقابت های ليگ برتر فوتبال ايران، تيم های پرسپوليس تهران و سپاهان 
اصفهان در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند كه در پايان اين بازی جنجالی، 2 تيم به تساوی صفر بر صفر 
رضايت دادند.در اين مسابقه، سيامك نعمتی از پرسپوليس و ســعيد آقايی از سپاهان كارت زرد دريافت 
كردند؛ اما خبر خوش برای سرخ پوشان اين است كه عليرضا بيرانوند، سيدجالل حسينی، كمال كاميابی نيا 
و محمد نادری احتمال داشت با دريافت اخطار، ديدار با تراكتور را از دست دهند؛ اما كارت دريافت نكردند تا 
مشكلی برای ديدار با شاگردان جورج ليكنز نداشته باشند.آنها اگر در اين بازی كارت زرد می گرفتند، تقابل 
با تراكتورسازی را از دست می دادند كه اين اتفاق رخ نداد و می توانند رو در روی شاگردان جورج ليكنز بازی 

كنند؛ البته مسعود شجاعی به دليل محروميت مقابل پرسپوليس بازی نخواهد كرد.

شکست ناپذیری ذوب آهن از ۱۳ بازی عبور کرد
تيم فوتبال ذوب آهن در ادامه نتايج خوبش در ليگ برتر و آسيا، روز جمعه موفق شد تراكتورسازی تبريز را 

هم با شكست از اصفهان بدرقه كند.
تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان را می توان يكی از آماده ترين تيم های اين روزهای فوتبال ايران دانست. شاگردان 
عليرضا منصوريان در آسيا، بهترين عملكرد را در بين تيم های ايرانی داشته اند و تنها تيم شكست ناپذير ايرانی 
در اين مسابقات هســتند. آنها در ليگ برتر هم هفته های زيادی است كه شكســت ناپذير مانده اند.آخرين 
شكست ذوب آهن به پنجم اسفند ماه و ديدار اين تيم با استقالل در ورزشگاه آزادی باز می گردد كه آبی پوشان 
توانستند با 3 گل، ذوب آهن را شكست دهند.شاگردان عليرضا منصوريان پس از آن 9 بار در ليگ و ۴ بار در 

آسيا به ميدان رفته اند كه در اين 13 بازی، شكست ناپذير بوده اند.

کی روش به هر دلیلی بازی های لیــگ را خودش نمی دید و 
دستیارانش را به ورزشگاه ها می فرستاد. حاال  اما تیم ملی اساسا 
چیزی به اسم سرمربی ندارد که مثال بازی حساس پرسپولیس 
و ســپاهان را ببیند. به مسئوالن فدراســیون هم که بگویی، 
می گویند یک ماه هم سرمربی جدید را دیرتر انتخاب کنیم، بهتر 
است، چون یک ماه کمتر پول می دهیم! اعضای هیئت رییسه 

فدراسیون فوتبال که می گویند مســئول مذاکره با سرمربی 
جدید، مهدی تاج است و تاج هم که چیز خاصی نمی گوید. این 
در حالی اســت که ۲۷ هفته از لیگ گذشته و فقط ۳ هفته باقی 
مانده است. در واقع اگر همین امروز هم سرمربی جدید انتخاب 
شود  که نمی شود- نهایتا می تواند ۲ هفته پایانی لیگ )بخوانید 
دو بازی( را با حضور در ورزشگاه ببیند. از نظر بازی تدارکاتی و 

فیفادی و... هم که چشم دنیا را کور کرده ایم؛ می ماند همین لیگ 
برتر که امسال باال و پایین جدولش حساسیت خوبی دارد؛ اما از 
نظر کیفی هنوز ۳، ۴ تیم خوب بیشتر ندارد. تیم هایی که بر خالف 
نظر وزیر ورزش، به شدت وابسته به پول های دولتی هستند و 
 اگر به بخش خصوصی واگذار شوند، مالکان شان سر از زندان و...

 درمی آورند!

کی روش نمی دید، سرمربی جدید هم نمی بیند!

فوتبال
لسترسیتی - 

آرسنال
ساعت 
15:۳0

شبکه 
ورزش

برنلی – فوتبال
منچستر 

سیتی

ساعت
1۷:۳0

شبکه 
ورزش

منچستر فوتبال
یونایتد - 

چلسی

ساعت
۲0

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور
یکشنبه 
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دونده اصفهاني، قهرمان مسابقه دو استقامت جام زنده رود؛
اهداي کاپ قهرماني »جام زنده رود« با دستان شهردار اصفهان

سمیه مصور
از آنها خواهش می كنم به اصفهان نيايند؛ چون اگر به 

اصفهان بيايند، تنها خدا می تواند امنيت شان را تامين كند. 
هواداران پرسپوليس واقعا بی رحمانه چند تماشاگر ما را زدند. 
اين حرف از سر دلسوزی است. اگر اينگونه باشد، در اصفهان 
خون به پا می شود. من از هواداران سپاهان خواستم بيشتر 
مراعات كنند؛ اما اگر در بازی دو تيم در جام حذفی مراعات 

نكنند، حق دارند !«
 اگرچه عواملی مانند ضعف مديريت، عدم كنترل حاشيه ها، 
نداشــتن برنامه برای جلوگيری از گســترش درگيری ها، 
عدم كنترل بــر برگزاری مســابقه و ضعــف و ناتوانی تيم 
داوری در كنترل يك  رويداد از جمله مســائلی هستند كه 
در بروز درگيری ها در ورزشــگاه های ايران نقش دارند؛ اما 
مديريت درست مســابقه به نظر مهم ترين دليل ايجاد اين 
درگيری هاســت. مديريتی كه می تواند بــا برنامه ريزی و 
پيش بينی همه نقاط حساس و مسئله دار يك رويداد از ايجاد 
شــرايط بحرانی جلوگيری كند ولی در فوتبال ايران، جايی 

برای آن وجود ندارد.
بروز درگيری در ورزشــگاه، مســئله امروز و ديروز فوتبال 
كشور نيست، سال هاست كه به وقوع اتفاقات تلخ همزمان با 
برگزاری ديدارهای حساس خو گرفته ايم؛ اما هنوز فدراسيون  
فوتبال نتوانسته راهكار مناســبی برای مقابله با اين موضوع 
پيداكند. رسيدگی به پرونده جنجال و درگيری ها در كميته 
انضباطی و صدور حكم، تنها راهكار حل اين مشكل در طول 
ســاليان گذشــته بوده، راهكاری كه هيچ نتيجه مثبتی به 
دنبال نداشته و نتوانسته باشگاه ها را به مديريت اين مسائل 
 چه درخود تيم و چه دركانون های هواداری تيم ها ســوق 
دهد.اگر كميته انضباطی موقــع روی دادن چنين اتفاقات 
تلخی در ورزشگاه ها حكم سنگينی برای تيم ها صادر می كرد 
ديگر شاهد بروز صحبت های تفرقه افكن از سوی بازيكنان 
و مربيان و ليدرهای وابســته به تيم ها نبوديم و آنها در بيان 

اظهار نظرهايشان دقت نظر بيشتری می كردند.
با توجه به ورود وزارت ورزش و جوانان به اين ماجرا، شــايد 
اين بار فدراســيون فوتبال به صورت جدی و كارشناسانه به 
اين موضوع ورود كند تا برای هميشه شاهد ريشه كنی اين 

ماجراهای تلخ در استاديوم های ورزشی باشيم.
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مقر بسیج سازندگی اصفهان در آق قال،  پابرجاست
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

شهرستان

ویژه

 برگزاری بزرگداشت استاد 
رضا مغزیان درکتابخانه مرکزی

 مســئول امور موزه حمام رهنــان از برگزاری 
بزرگداشت استاد حاج رضا مغزیان پیشکسوت 
مداحــی اصیــل ایرانی بــا حضور شــهردار 
 اصفهان در روز جمعه ششــم اردیبهشت ماه

 خبــر داد.محمد معماریان اظهــار کرد: موزه 
رهنان به عنوان مرکز هنرهای آیینی و سنتی 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان، آیینی برای پاسداشت شخصیت های 
مداحی اصیل ایرانی برگزار می کند.وی ادامه 
داد: آیین بزرگداشــت استاد حاج رضا مغزیان 
سومین بزرگداشت پیشکسوتان مداحی اصیل 
ایرانی است که توسط این مرکز برگزار شدکه 
اولین و دومین آیین بزرگداشت مربوط به استاد 
رحیم گرامی و مرحوم حاج اصغر سعیدمنش 
بوده است.مســئول امور موزه حمــام رهنان 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان افزود: آیین بزرگداشت استاد مغزیان 
روز جمعه در ســال همایش هــای کتابخانه 
مرکزی شــهرداری اصفهان با حضور شهردار 
اصفهان و رییس ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان برگزار شد.معماریان 
در تشریح این برنامه گفت: سخنران این برنامه 
دکتر جبار رحمانی پژوهشگر حوزه آیین های 
مذهبی و مدرس دانشــگاه بود کــه به همراه 
مصطفی هادوی شاعر بزرگ درباره شخصیت 
اســتاد مغزیان صحبت کردند.وی ادامه داد: 
در این برنامــه از کتاب و لوح چند رســانه   ای 
زندگینامه، منتخب تصاویر، تحلیل آثار، آواها 
و نواهای اســتاد رحیم جامی که توسط مرکز 
هنرهای آیینی و ســنتی ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان تدوین 

شده است، رونمایی شد.

شهردار اصفهان:
تکاپوی پروژه های عمرانی 
افتخاری برای اصفهان است

شــهردار اصفهــان در برنامه رادیویی »ســام 
اصفهان« با بیان اینکه نهم اردیبهشــت ماه در 
تقویم کشور به عنوان روز شوراها ثبت شده است، 
اظهار کرد: شــوراها از ارکان مهم تصمیم گیری 
و اداره امور کشور هســتند و می توانند در تمام 
حوزه های شهر، ایفای نقش کنند؛ به همین دلیل 
از تمام تاش های نمایندگان مردم در شوراهای 
اسامی شهر و روستا به ویژه اعضای شورای شهر 
اصفهان به جهــت تاش برای بهبــود وضعیت 
شهر تشــکر می کنم. قدرت ا... نوروزی یازدهم 
اردیبهشــت ماه »روز جهانی کارگر« را به تمام 
مردان و زنانــی که در صف اول تولید و توســعه 
فعالیت می کنند؛ همچنیــن به کارگرانی که در 
شهرداری مشغول فعالیت هستند، تبریک گفت 
و تاکید کرد: در شهر اصفهان، کارگران در تمام 
نقاط شهر مشغول کار هستند و این افتخار شهر 
اصفهان است که در شــرایط رکود در اصفهان، 
تکاپوی پروژه هــای عمرانی با تاش کارگران در 
حال وقوع بوده و چندین پروژه بزرگ و محرک 
توسعه در نقاط مختلف شــهر در حال اجراست.

شــهردار اصفهان ادامه داد: باتوجه به اینکه ۱۲ 
اردیبهشت ماه سالروز شــهادت شهید مرتضی 
مطهری و روز بزرگداشــت مقام معلم است، به 
همین بهانه از این تاشگران عرصه علم و دانش 
می خواهیم به مدیریت شــهری بیشــتر یاری 

رسانند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان:

سامانه حمل و نقل شهرداری 
هوشمند می شود

علیرضا صلواتــی معاون حمل و نقــل و ترافیک 
شــهرداری اصفهان از ایجاد تحول در ســامانه 
حمل و نقل و اتوبوسرانی تا شــش ماه آینده خبر 
داد و گفــت: تعداد کــم باجه های شــارژ کارت 
الکترونیــک اتوبوس و دســتگاه های شــارژ از 
گایه های شهروندان است که طی یک مناقصه، 
افزایش تعداد دســتگاه های الکترونیک از سوی 
یک شرکت خصوصی صورت می گیرد.صلواتی با 
اشــاره به ضرورت هوشمندسازی سامانه حمل و 
نقل عنوان کرد: به زودی امکانی برای شهروندان 
فراهم می شــود تا از طریــق درگاه های مختلف 
مانند عابر بانک ها وکارت های شتاب، نرم افزار های 
تلفن همراه و دستگاه های الکترونیک، کارت های 
خود را شــارژ کنند. وی با بیان اینکه بسته های 
تخفیفی هفتگی، ماهانه، شــش ماه و ســاالنه از 
برنامه های سال جاری این معاونت است، تصریح 
کرد: این بسته ها برای دانش آموزان و دانشجویان 
-که اصلی ترین جامعه هدف هستند- همچنین 
معلوالن، خبرنگاران و ســایر شهروندان است که 
۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده شده است. 
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان 
با اشــاره به ارائه خدمات نوین مسیریابی خطوط 
اتوبوس اضافه کرد: اطاع رســانی به مسافران به 
صورت دیجیتالی و از طریق نرم افزار های مسیریابی 
تلفن همراه، گامی دیگر در هوشــمند سازی این 
سامانه اســت. وی در پایان گفت: امیدواریم فاز ۱ 
هوشمندسازی، راه اندازی بسته های تخفیفی، قبل 
از مهر ماه سال جاری به انجام برسد تا با به کارگیری 
حداکثری از ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی، شهروندان 
به استفاده بیشتر از حمل و نقل عمومی و کاهش 

استفاده از خودرو های شخصی تشویق شوند.

رییس سازمان بسیج سازندگی استان 
اصفهان:

مقر بسیج سازندگی اصفهان در 
آق قال پابرجاست 

رییس ســازمان بسیج سازندگی اســتان اصفهان 
اظهار کرد: به گفته  مســئوالن، شــب گذشته آب 
دوباره به سمت شهر آق قا سرازیر شد که اگر نیاز 
باشــد، آمادگی داریم مجددا برای کمک رسانی در 
این مناطق حضور داشــته باشیم.سرهنگ پاسدار 
احســان اله رضاپور گفت: از روزهای ابتدایی سال 
۱3۹8، ۲۲ روستا در شهرستان آق قا، لجن کشی، 
بازسازی و الی روبی شد همچنین کمک های ارسالی 
مردم اصفهان را پس از بسته بندی به مردم سیل زده 
اهدا کردیم.رییس سازمان بسیج سازندگی استان 
اصفهان افزود: مقر بســیج ســازندگی اصفهان در 
آق قا پابرجاست؛ طبق اعام فرمانداری آق قا یکی 
از سیل بندهای شهر شکسته و سطح آب باال آمده 
که ما اعام آمادگی کردیم اگر در روستاها آب باال 
آمد در این مناطق حضور داشــته باشیم و عملیات 

امدادرسانی را انجام دهیم.

شهردار اصفهان از بازنگری طرح جامع ساماندهی 
ناژوان برای حفظ ایــن منطقه و جلوگیری از وقوع 
اتفاقات تلخ در آن -که نقش ریه های تنفسی شهر 
را بازی می کند- خبر داد. کمتر شهروند اصفهانی 
را می توان یافت کــه تا به حال ســری به منطقه 
خوش آب وهوای غرب شــهر در حاشــیه زاینده 
رود نزده باشــد، مجموعه ای از بــاغ های قدیمی 
اصفهان با وسعت چند هزار هکتار که از گذشته های 
دور تاکنون بــه عنوان قطب گردشــگری طبیعی 
نصف جهان شناخته شده و در طول سالیان بسیار 
فضای  مناسبی را برای گذران اوقات فراغت فراهم 

می کرده است.
نقش مهم اراضی محدوده ناژوان با پوشش سبزرنگ 
در رونق گردشگری از یک سو و کاهش آلودگی هوا 
در کان شهر اصفهان از طرف دیگر موجب شد تا 
طرح جامع اراضی ناژوان در دســتور کار مسئوالن 

شهر قرار بگیرد.
 این طرح کــه با هدف حفاظت، گســترش، بهبود 
و ارتقای فضاي ســبز و باز محدوده اراضي، ایجاد 
کاربری از تفریحــات که در عیــن حفظ طبیعت 
بامسائل رواني شــهروندان اصفهانی پیوند نزدیک 
داشته باشد، هدایت و ساماندهي توسعه شهري در 
وهله اول جلوگیري از رشد کنوني آن و در وهله دوم 
هدایت و ساماندهي توسعه در محدوده موردنظر، 
ایجاد حسي از باز بودن طبیعي فضا به عنوان جزئي 
جدا نشدني از پیرامون شهر و حفاظت و نگهداري 

ویژگي هاي طبیعي منابع و ثروت هاي طبیعي  آماده 
شد، پیش از یک دهه در انتظار مصوبه شورای عالی 
شهرســازی و معماری اصفهان ماند تا اینکه پس از 
سال ها تنها ۱۲۰۰ هکتار این منطقه مورد تصویب 
این طرح قرار گرفت؛ اما بروز پدیده خشکسالی در 
دهه های اخیر سبب شد تا ناژوان هم رنگ پیری و 
خشــکی به خود بگیرد و مالکان اراضی رو به تغییر 

کاربری زمین هایشان بیاورند.
باغ هایی که روزگاری درختان سرسبزش دیدگان 
هر بیننده ای را به وجد می آورد، خشکانیده می شد 
تا با تغییر کاربری هویت دیگری یافته و پوشش سبز 
ناژوان به تدریج رنگ دیگری بــه خود می گرفت. 

خشکســالی و کافی نبودن آب در سال های اخیر و 
نبود مشوق برای کسانی که مالکان اراضی در ناژوان 
هستند، بهترین دالیلی بودند  که موجب می شدند 
تا بسیاری از این مالکان عطای داشتن این اراضی و 

باغ ها را به لقایش ببخشند.
از بین رفتن تدریجی ناژوان که ریه های تنفســی 
شهر محسوب می شد، سبب شــد تا بار دیگر طرح 
ساماندهی اراضی ناژوان مورد توجه قرار بگیرد؛ چرا 
که بی توجهی به این مسئله، نابودی حیات شهر را 
نیز به دنبال داشــت و این طرح که  باید  در مراجع 
مختلف راه و شهرسازی و استانداری اصفهان مورد 
بررسی قرار بگیرد، نتوانسته بودمشکات مردم این 

منطقه را حل کند.
مدیر طــرح ســاماندهی نــاژوان با بیــان اینکه 
خشکسالی تنها یک مشــکل مردمان این منطقه 
اســت، گفت: عبور و مرور مــردم از مهم ترین این 
مشکات اســت و اگر مرکز گردشــگری در جایی 
احداث می شــود، بایــد دسترســی های مردم و 
جاده هایی  راکه نیاز آن مرکز است، در نزدیک ترین 
نقاط داشته باشیم؛ اما متاســفانه به دلیل مصوب 
نشدن طرح جامع ناژوان تاکنون این مشکات در 
ناژوان مرتفع نشده اســت.از این رو حسن شفیعی 
خواستار حل این موضوع در دستگاه های مربوطه 
شد تا مشکات کشاورزان و ســاکنان این منطقه 
برطرف شــود. از آنجایی که مدیریت شــهری در 
تصویب و اجرایی شدن این طرح نقش مهمی دارد، 
شــهردار اصفهان خبر از بازنگری طرح ساماندهی 

ناژوان داد. 
قــدرت ا... نــوروزی با بیــان اینکه در صــدد »به 
روزرسانی طرح جامع ساماندهی ناژوان« هستیم، 
افزود: این اقدامات انجام خواهد شــد تا از ناژوان به 
عنوان سرمایه بزرگ برای شــهر پاسداری کنیم و 
اجازه ندهیم این منطقه زیبا دســتخوش اتفاقات 
ناگوار شــود. وی ادامه داد: طرح جامع ساماندهی 
ناژوان در مراجع مختلف از جمله شــهرداری، راه 
و شهرسازی و اســتانداری اصفهان مورد بازنگری 
قرار می گیرد. نوروزی گفت: دنبال این هســتیم از 
ناژوان به عنوان سرمایه و ریه شهر حفاظت کنیم، 
 اما در عین حال باید دغدغه های شهروندان مرتفع

 شود.

 طرح جامع ساماندهی ناژوان، به روز رسانی می شود

مدیر منطقه ۱3 شهرداری اصفهان گفت: در برنامه ای بلند مدت 
برای کاهش ترافیک خیابان باغ فردوس، دو گذر دسترسی فرعی 
در این خیابان احداث خواهد شــد.محمد شرفا اظهار کرد: سال 
گذشته پیرو درخواست شهروندان ساکن در خیابان باغ فردوس، 
بازدیدی همراه با معاون شهرســازی و معماری شهردار اصفهان 
انجام و پس از آن اقداماتی همچون لکه گیری، ساماندهی تابلوها 

و نصب سرعت گیر در این خیابان انجام شد.
 وی بــا بیان اینکــه در ســال جاری اصاح هندســی ورودی و 
خروجی های منطقه ۱3 در دستور کار قرار گرفته خبرداد که به 
محض تصویب این طرح ها در شــورای ترافیک، عملیات اجرایی 

آنها آغاز خواهد شد.
مدیر منطقه ۱3 شــهرداری اصفهان با بیان اینکــه خیابان باغ 

فردوس دو هزار متر طول دارد کــه ۶۰۰ متر آن در منطقه ۱3 و 
۱۴۰۰ متر در منطقه ناژوان واقع شده است، افزود: در حال حاضر 
عرض این خیابان ۱۶ متر و در بعضی نقاط به ۱۵ متر می رسد که 
قرار است باچهار متر عقب نشینی از هر طرف، به ۲۴ متر افزایش 
یابد؛ البته با توجــه به تعدد پاک های تجاری، آزادســازی آن، 

فرآیند سختی خواهد داشت.

مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان خبر داد:
احداث دو گذر فرعی در خیابان باغ فردوس برای کاهش ترافیک

  اهتمام مدیریت شهری به حفظ ریه های تنفسی شهر 

مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان گفت: در سال جاری با اجرای ۲۶ 
پروژه بزرگ و کوچک عمرانی، فرهنگی و خدماتی در منطقه ۱۰ تحول 
و توسعه قابل توجهی در این منطقه اتفاق خواهد افتاد.حمید شهبازی 
اظهار کرد: تملک بخشــی از رینگ چهارم و تقاطع غیرهمسطح شهید 
اردستانی در حال انجام اســت که برای اجرای این پروژه در سال جاری 
۱۷۵ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است. وی با اشاره به پروژه 
احداث پارکینگ مشــارکتی بیمارستان عســگریه، گفت: این پروژه با 
هزینه 3۰ میلیارد ریال احداث خواهد شد که در حال حاضر ۷۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد.مدیر منطقه۱۰ شــهرداری اصفهان ادامه داد: 

با توجه به ترافیک ســنگین خیابان عســگریه، همزمان با ساخت این 
پارکینگ مشارکتی، طرح های ترافیکی نیز در این خیابان اجرا خواهد 
شــد.وی با بیان اینکه در بودجه امســال منطقه ۱۰ برای مشارکت در 
احداث شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری اصفهان ۵8۰ میلیارد 
تومان اعتبار در نظر گرفته شده اســت، تصریح کرد: این پروژه در حال 

حاضر پیشرفت ۲۵ درصدی دارد.
شــهبازی گفت: تکمیل تملک خیابان عسگریه دوم، حدفاصل خیابان 
پروین تا خیابان سپیده کاشانی از دیگر پروژه های سال جاری منطقه ۱۰ 
شهرداری اصفهان به شمار می رود که برای اجرای آن ۱۵ میلیارد ریال 

اعتبار پیش بینی شده و تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت داشته است.وی از 
تکمیل تملک حریم چشــمه مرغاب حدفاصل میدان شهید فهمیده تا 
چهارراه فرسان در سال جاری خبر داد و گفت: برای این پروژه که تاکنون 
۷۵ درصد پیشرفت داشته، در بودجه امسال 3۰ میلیارد ریال اعتبار در 

نظر گرفته شده است.
وی از تملک ۹۵ درصدی خیابان هفت تیر، حدفاصل خیابان پروین تا 
خیابان سپیده کاشانی خبر داد و گفت: برای تکمیل تملک این خیابان 
۵۰ میلیارد ریال اعتبار و برای آغاز عملیات احداث این خیابان نیز ۱۵ 

میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

معاون وزیر راه و شهرســازی در بازدید از چند 
منطقه فرســوده در اصفهان، علــت روند کند 
اجرای طرح های نوسازی و بازآفرینی شهری را 

مقاومت مردم بیان کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در بازدید از مناطق 

فرســوده همت آباد، هسته، جلوان، 
زینبیه و دارک اصفهان با اشــاره به 
روند کند اجرای طرح های بازآفرینی 
شهری گفت: به همین منظور و برای 
سریع تر شدن این روند، تسهیات 
نوسازی بافت های فرســوده تغییر 
کرده اســت. محمد پژمــان مبلغ 
تسهیات کان شهر ها را ۵۰ میلیون 
و سایر شهر ها را ۴۰ میلیون تومان با 

سود ۹ درصد اعام کرد و افزود: این تسهیات 
برای سازندگان حرفه ای تا سقف۱۱۰ میلیون 
تومان است که۵۰ میلیون آن با سود ۹ درصد و 
۶۰ میلیون تومان باقی مانده ۱8 درصد محاسبه 
می شود.مدیرعامل شــرکت عمران باز آفرینی 
شــهری به اختصاص ۱۲۵ هزار میلیارد تومان 
بودجه برای اجرای برنامه در ۵ ســال گذشته 
اشــاره کرد و گفت: این برآورد مربوط به چند 
ســال گذشــته و قبل از تورم بوده و با وضعیت 
کنونی این میــزان باید ۲ یا 3 برابر شــود. وی 
ساماندهی و تحقق برنامه ملی باز آفرینی شهری 
را مســتلزم تهیه و تدوین سازوکار سازماندهی 
شده مناسب دانست و گفت: امیدواریم با تغییر 

شــرایط واگذاری تســهیات، روند نوســازی 
بافت های فرسوده ســرعت گرفته و نوسازی با 
سرعت بیشتری صورت گیرد. پژمان همچنین 
حمام قاضی واقع در خیابان ابن سینای اصفهان 
را افتتاح کــرد. قدمت این حمام کــه به دوره 

صفویه بر می گردد، با هزینه ۱۵ میلیارد ریالی 
بخش خصوصی بازسازی و با کاربری حمام در 

اختیار مردم قرار گرفت.
معاون وزیر راه و شهرســازی بر لزوم استفاده از 
مشارکت مردمی برای بازســازی مناطق بافت 
فرسوده تاکید کرد و گفت: آزادسازی منجر به 
بهبود خدمات عمومی و ارتقای ســطح زندگی 

مردم و در نهایت به نفع مردم خواهد بود.
پژمان به نقش محوری شهرداری در این زمینه 
هم اشاره و خاطر نشان کرد: از منابع دولتی هر 
میزان کــه بتوانیم کمک خواهیم کــرد و ما از 
مدیریت شهری انتظار داریم حداکثر همکاری 

را داشته باشد.

در بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از مناطق فرسوده صورت گرفت؛

بررسی علت کندی پیشرفت باز آفرینی شهری در اصفهان
معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان اظهارکرد: 
در سال گذشته شــهرداری اصفهان با تحقق 88 
درصدی بودجه ســاالنه خود، توانســت در بین 
کان شهرهای کشور، رتبه نخست را از نظر تحقق 
بودجه به دست آورد و ســال خوبی را پشت سر 

بگذارد.مرتضی طهرانی افزود: با برنامه ریزی های 
اندیشیده شده و تدابیر مدیریت شهری اصفهان، 
خوشــبختانه در ســال گذشــته بدهــی های 
پیمانکاران، طلبکاران و سایر امور پرداخت شد و 
در حال حاضر شهرداری اصفهان در شرایط نسبتا 
خوبی قرار دارد.معاون مالی و اقتصادی شــهردار 
اصفهان ادامه داد: به هر حــال در بخش اقتصاد 
کشور با مشکاتی مواجه هســتیم که البته این 
مشکات حتی در سال گذشته نیز وجود داشت؛ 
اما بــا برنامه ریزی هایی که در بخــش اقتصادی 
شهرداری به کمک اعضای شورای شهر انجام شد، 
توانستیم بر مشکات فائق آمده و بودجه را محقق 
کنیم.وی با بیان اینکه بودجه سال جاری شهرداری 

اصفهان با 3۷ درصــد افزایش به رقم چهار هزار و 
۱۰۰ میلیارد تومان رسیده اســت، تصریح کرد: 
برنامه ریزی های الزم انجام شده تا بتوانیم در پایان 
سال، این بودجه را محقق کنیم.طهرانی تاکید کرد: 
شهرداری اصفهان بخشی از بودجه های جاری خود 
را کاهش داده و این یک موفقیت است 
که می تواند زمینه افزایش درآمد را در 
سال ۹8 فراهم کند؛ البته درآمدهای 
جدیدی برای شــهرداری پیش بینی 
شده و به تایید شورای شهر اصفهان 
رسیده است.وی با اشاره به استفاده از 
اوراق مشارکت برای اجرای پروژه های 
بزرگ عمرانی شهر، گفت: شهرداری 
اصفهان می کوشد تا از اوراق مشارکت 
که جزو برنامه ها و قانون دولت است، برای اجرای 
پروژه های عمرانی به خصوص در قطار شــهری 
اســتفاده کند.معاون مالی و اقتصادی شــهردار 
اصفهان خاطرنشان کرد: شــهرداری اصفهان در 
سال جاری مجوز انتشار ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق 
مشارکت را دریافت کرده و به زودی این اوراق را 
منتشــر خواهد کرد.وی با بیان اینکه شهرداری 
اصفهان در دوره گذشته به هر دلیلی از نظر نیروی 
انسانی، خدمات موتوری و بسیاری از مسائل دیگر 
گسترش بی رویه ای پیدا کرده بود، اظهارکرد: در 
سال ۹۷ شهرداری اصفهان ۶۵۰ نیرو را تعدیل یا 
بازنشسته کرد یا از خدمت آنها در بخش های دیگر 

استفاده کرد.

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان خبر داد:

دریافت مجوز انتشار ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان خبرداد:
اجرای ۲۶ پروژه عمرانی، فرهنگی و خدماتی در منطقه ۱۰

پیام تسلیت شهردار در پی 
درگذشت مادر شهیدان خانعلی

و بشر الصابرین...
 درگذشت حاجیه خانم باقری زفره،»بی بی جان 
داستان های پرصابت دفاع مقدس، همسر سردار 
شــهید حاج محمدعلی خانعلی و مادر شهیدان 
معظم حاج کاظم و حاج صالح خانعلی همچنین 
مادر جانبازان واالمقام صــادق و جواد خانعلی« 
درگذشت اسطوره صبر و استقامت است؛ شیرزنی 
که از دامان پاک خود و با ســلوک زینب گونه و 
عاشــقانه اش، رشــیدمردانی از جنس آگاهی و 
ایمان را تقدیم عرصه دفاع مقدس کشورش کرد.  

کلمات، قادر به ســتودن صبر جمیل این بانوی 
واال مقام نیست؛ اما ایمان متعالی و مشی معنوی 
او، درســی بزرگ و جاودانه برای همه ماســت. 
درگذشــت این بانوی گرانقدر را به خانواده معزز 
شهدا، خانواده محترم وی و عموم مردم شهیدپرور 
شهر و استان اصفهان، تســلیت گفته و از درگاه 
پروردگار متعال، علو درجات ایشــان را مسألت 
دارم. امید که به فضل الهی در جــوار فرزندان و 

همسر شهیدش، قرین رحمت ابدی گردد.  

دیدار مسئوالن شهری 
فالورجان ازنخستین نمایشگاه 

کتاب دانش آموزان مولف
شــهردار و کارکنان شــهرداری فاورجان در 
راســتای حمایت معنوی از دانش آموزان پایه 
چهارم دبستان تا نهم دبیرســتان از نخستین 
نمایشــگاه کتاب دانش آموزان مولف اصفهان 
که در نگارستان حضرت امام خمینی)ره( شهر 
اصفهان در حال برگزاری اســت، دیدار  کردند.

به گزارش روابط عمومی شــهرداری و شورای 
اسامی شــهر فاورجان  در این دیدار شهردار 
فاورجان آثار ارائه شده دانش آموزان را بررسی 
و با ایشان به گفت وگو پرداخت و این راه را فراهم 
آوردن بستری مناســب جهت به ثمر رساندن 
استعدادهای علمی و پژوهشی نوجوانان کشور 
دانســت.در خاتمه ایــن دیدار نیز مســئوالن 
برگزاری این نمایشــگاه از شهردار فاورجان و 
همراهان مراتب تقدیر و تشکر را به عمل آوردند.

 نرگس طلوعی
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خانواده، و به ياد خدا بودن در همه حال !

Z A Y A N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی   

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3       تلفن: 8-36284167-031 فكس: 36284166

رتبه: 4 ضريب كیفی روزنامه:  33               چاپخانه: آينده             آدرس:  ابتدای جاده حبیب آباد- روبه روی شهرک امام حسین )ع(

یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 | 22 شعبان 1440    شماره 2682 | 8 صفحه  قیمت: 1000 تومان  

No.2682 | April 28. 2019 |8 Pages Society.Cultural  Newspaper @zayanderoudonline 16
2

جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

رییس سازمان نظام مهندسی اصفهان به همراه اعضای این سازمان با حضور در 
ذوب آهن اصفهان، ضمن بازدید از خط تولید ، با مهندس یزدی زاده مدیرعامل 

و مسئولین این شرکت دیدار و گفت وگو کرد.
مهندس غالم حسین عسکری در این دیدار گفت: ذوب آهن، برند معتبر و مورد 
وثوق کامل سازمان نظام مهندسی است. به گونه ای که مهندسان محاسب در 
بازرسی های خود وقتی در ساختمان با محصوالت ذوب آهن مواجه می شوند، 

نسبت به کیفیت آن اطمینان کامل دارند .
وی افزود : وجود محصوالت غیر استاندارد در بازار، معضلی نگران کننده است 
و به دلیل قیمت پایین مورد استفاده قرار می گیرد که می تواند عواقب ناگواری 
داشته باشد . عسکری تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی اصفهان آمادگی دارد 

که با ذوب آهن اصفهان، نشست های تخصصی برگزار کند تا محصوالت 
استاندارد این شرکت به خوبی معرفی شده و فرهنگ سازی الزم در این 

خصوص صورت گیرد.
وی افزود: هم اکنون در مقایســه ســازه های بتنی و فوالدی ، ترجیح 
مهندسین محاسب در اصفهان به سازه های بتنی است؛ اما اگر ذوب آهن 
اصفهان که مورد اطمینان محاسبین اســت ، تنوع محصوالت خود را 
افزایش دهد، می توانیم شاهد سازه های فوالدی بیشتری در اصفهان 
باشیم. عسکری ادامه داد: در اســتان های دیگر که از ذوب آهن فاصله 
دارند مانند خراسان رضوی ، بیشتر ساختمان ها با سازه های فوالدی 
ساخته می شوند؛ لذا در اصفهان که ازنعمت وجود ذوب آهن برخورداریم 
باید در خصوص ترویج ســازه های فوالدی اقدامات الزم صورت گیرد 
. رییس ســازمان نظام مهندســی اصفهان پس از بازدید از خط تولید 
 ذوب آهن گفت : پتانسیل فنی باالیی در این شرکت وجود دارد که از آن

 اطالع نداشتیم . وی افزود: تیر آهن بال پهن که در ذوب آهن اصفهان تولید 
می شود، می تواند جایگزین تیر ورق شده و ایمنی ساختمان را بسیار افزایش 
دهد. میلگرد این شرکت نیز با مقاومت باال تولید می شود که اهمیت بسیاری 
در سازه های ساختمانی دارد. رییس ســازمان نظام مهندسی اصفهان افزود: 
این بازدیدها و تبادل اطالعات باعث می شود که مهندسین صنعت ساختمان 
از کیفیت محصوالت ذوب آهن آگاه شوند تا در طراحی  و انتخاب محصول، به 

گونه ای عمل کنند که ضمن صرفه جویی، ایمنی ساختمان نیز افزایش یابد. 
مهندس یزدی زاده نیز در این دیدار اظهار داشت: نشست های ذوب آهن و نظام 
مهندسی برای تبادل نظر و تشریک مساعی بسیار مهم است و باید افزایش یابد.

وی افزود: در ایران با توجه به زلزله خیز بودن مناطق ، باید به امنیت مســکن 
نگاه ویژه ای داشــته باشــیم چرا که  تلفات زلزله در کشور کمتر از یک جنگ 

نبوده است .
مهندس یزدی زاده با اشاره به اینکه  کنترل  و نظارت ها در امر مسکن بیشتر از 
گذشته است، افزود : متاسفانه  توجه و نظارت بر استاندارد و کیفیت محصوالت 

فوالدی کافی نیست و این امر می تواند امنیت مردم را به مخاطره بیندازد .

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان بیان کرد : باید قبل از بحــران، اقدامات الزم را 
برای کنترل آن انجام دهیم؛ اما متاســفانه اغلب منتظر مانــده ایم تا بحرانی 
مانند زلزله پیش بیاید و بعد به اهمیت مســائلی مانند ایمنی سازه ها پی می 
بریم که این امر هم موقت اســت و اقدام خاصی در نهایت انجام نمی شود. وی 
ادامه داد: در مورد قیمت نیز متاســفانه نگاه به محصوالت فوالدی به گونه ای 
است که گویا این محصوالت تعیین کننده قیمت مسکن و یا لیدر بازار هستند 
در حالی که محصوالت فوالدی ، حدود 5درصد از قیمت تمام شده ساختمان 
را به خود اختصاص می دهد و مانند موادغذایی نیستند که نیاز روزمره مردم 
باشند. مجموعه این عوامل باعث شــده قیمت فوالد واقعی و مناسب نباشد و 
 همین امر رواج محصوالت غیر اســتاندارد در بازار را نیز به دنبال داشته است.

مهندس یزدی زاده به تولید ریل ملی ، تیرآهن بال پهن H300 و بیم بالنک با 
بهره گیری از توان داخلی در ذوب آهن اصفهان اشاره کرد و گفت : این شرکت به 
سمت تولید محصوالت صنعتی می رود و در بخش ساختمان نیز تولید مقاطع 
صنعتی در اولویت است. وی افزود: امسال قصد داریم سبد تیرآهن H را کامل 
کنیم تا امکان جایگزینی آن با تیرورق در بازار فراهم شود. هم اکنون تیرآهن 
H در مقاطع 120 تا 300 را تولید کرده و در تالش برای تولید H500 هستیم، 
همچنین یکی از دیگر برنامه های ما تولید I500  اســت.  امیدوارم با تکمیل 
 H سبد این محصوالت، با کمک سازمان نظام مهندسی، به تدریج تیرآهن های

را جایگزین تیرورق در بازار کنیم .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: این شــرکت هم اکنــون به لحاظ فنی و 
تکنولوژیک شــرایط خوبی دارد و آماده اســت تا نقش مهم تری را نسبت به 
گذشته در صنعت ســاختمان ایفا کند. امیدوارم طی همکاری و همفکری با 
سازمان نظام مهندسی، گام های موثری برداریم. این همکاری می تواند منجر 
به نتایج بسیار خوبی شود از جمله اینکه تالش کنیم تا محصوالت غیر استاندارد 

از بازار حذف شوند.

رییس سازمان نظام مهندسی اصفهان:

 ذوب آهن اصفهان ، برند مورد اطمینان کامل
 نظام  مهندسی ساختمان است

شــرکت پاالیش نفت اصفهــان با بهــره مندی از تخصــص و تجربه 
کارشناســان خود و با همکاری شــرکت هاي ایراني، به عنوان اولین 
شرکت در مجموعه شــرکت ملي پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتي، 
طی شش ماه مرکز عملیات امنیت شبکه و اطالعات را نصب، راه اندازي 

و در مدار سرویس قرار داد.
رییس فناوری اطالعات و ارتباطات شــرکت پاالیــش نفت اصفهان 
ضمن اعالم این خبر، با اشاره به گســترش روزافزون فناوري اطالعات 
و ارتباطات در سازمان ها، پیاده ســازي مرکز عملیات امنیت شبکه و 
اطالعات را به عنوان یکي از اصلي ترین ارکان امنیت ضروري دانست و 
گفت: در سازمان هایي که از بستر فناوري اطالعات و ارتباطات استفاده 
مي  کنند، روزانــه حجم عظیمي از رخدادنماها و هشــدارها توســط 
تجهیزات و حسگرهاي مختلف شــبکه اي و امنیتي تولید مي  شود که 
بررســي دقیق، ارزیابي و اهمیت دهي به موارد مهم، به صورت انساني، 
کاري بسیار طاقت فرسا، پرهزینه و همراه با اشتباه و چه بسا غیرممکن 
خواهد بود، همچنین در یک شبکه ســازماني با اندازه متوسط روزانه 
بیش از چند میلیون رخدادنما تولید مي شــود که تا اندازه اي مي تواند 
مشخص کننده مشکالت پردازش انساني رخدادنماها باشد. ضمن اینکه 
تنوع رخدادنماها، قالب ها و زبان هاي مختلف به کار گرفته شده در آنها 
براي بیان یک اتفاق یکسان، مشــکالت پردازش انساني رخدادنماها 
را آشکارتر مي کند، لذا این شــرکت به منظور حل این مشکل راهکار 
SOC:SecurityOpera�(  پیاده ســازي مرکز عملیــات امنیــت

tionCenter( را در برنامه کاري خود قرار داد.
ســعادت همایی افزود: مرکــز عملیات امنیت، به عنــوان کامل ترین 
 راهکار از ســه جــزو تکنولوژي، تیم هاي انســاني و فرآیندها شــکل 

گرفته است. 
وی با تاکید بر اینکه این مرکز با پایش 2۴ × 3۶5 شبکه سازمان، نمایي 

بالدرنگ از وضعیت امنیتي شبکه و رخدادهاي جاري را فراهم مي کند 
تصریح کرد: این سیســتم در صورت بروز حادثه، در سریع ترین زمان 
ممکن، حادثه را تشخیص داده و به سازمان  در رفع آن کمک مي کند.

همایی  اظهــار داشــت: مرکز عملیــات امنیــت، بــا بهره گیري از 
تکنولوژي هاي مختلف، در سریع ترین زمان ممکن، تغییرات وضعیت 
امنیتي ســازمان را مورد ارزیابي قرار داده و حوادث مهم را مشــخص 
مي کند. انجام این کار با استفاده از تکنولوژي هاي به کار رفته و نیروهاي 
متخصص که آموزش داده مي شوند باعث کاهش هزینه هاي بسیاري 
مي شود. مرکز عملیات امنیت به تشخیص حوادث مهم امنیتي از میان 
حجم عظیم گزارش ها، هشــدارها و رخدادنماها مي پــردازد و به آنها 
رسیدگي مي کند.  توضیح بیشتر اینکه راه اندازي مرکز عملیات امنیت 
به عنوان ابزاري جهت تشــخیص، تحلیل و رسیدگي به حوادث مورد 
استفاده قرار مي گیرد و امکانات الزم براي رسیدگي به حوادث امنیتي 
و همچنین ابزارهاي الزم جهت به روزرساني دانش متناسب با شرایط 

سازمان را نیز فراهم مي  کند. 
وی، از مجموعه مدیریت شــرکت کــه در این راســتا  از اداره فناوري 

اطالعات و ارتباطات حمایت کردند، سپاسگزاري کرد.
محمد عبدالهی، کارشناس امنیت شــبکه و اطالعات شرکت پاالیش 
نفت اصفهــان نیز در خصوص امکانات سیســتم گفــت: از روي انواع 
ورودي هــاي مختلف موجــود در سیســتم مي توان صدهــا گزارش 
تعریــف کــرد و زمان بندي جهــت تولید ایــن گزارش ها بــه وجود 
آورد. گزارش هــا به صــورت دوره اي و در قالب زمان بندي ســاعتي، 
روزانه، هفتگي و ماهانه قابــل تهیه بوده و نیــز پارامترهاي مختلفي 
براي هر گــزارش قابل تعریف و سفارشي ســازي اســت. از روي انواع 
 ورودي هــاي مختلف موجــود در سیســتم مي توان داشــبوردهاي 

متنوعي تعریف کرد.

    راه اندازی مرکز عملیات امنیت شبکه و اطالعات
 شرکت پاالیش نفت اصفهان

آمارهای تولید و فروش ســال 97 نشــان می دهد که فوالدسازان ایرانی 
توانسته اند طی 11 ماهه این سال، 19 میلیون و ۶0۴ هزار تن محصوالت 
فوالدی تولید کنند که این رقم، 8 درصد بیشــتر از مدت مشابه در سال 

9۶ است.
فوالدسازان کشور در سال 97، سالی پر فراز و نشیب را پشت سر گذاشتند؛ 
جهش های یک باره ارز، اعمال تحریم های مســتقیم آمریکا علیه صنایع 
فلزی ایران، مشکل تبادالت مالی با اروپا، نوسانات بازارهای جهانی و مهم تر 
از همه، ســردرگمی دولت در مدیریت بازار فوالد و صدور بخشنامه های 
متناقض از جمله مشکالتی بود که صنعت فوالد کشور را در این سال آزار 
داد و باعث شد تا در مقطعی، تولید و فروش بنگاه های این صنعت پیشران 

در اقتصاد کشور با مشکل مواجه شود.
با این حال، صنعت فوالد با وجود همه مشــکالت، باز هم توانست خود را 
فراتر از انتظارات نشــان داده و در مقابل چالش های داخلی و خارجی به 
خوبی مقاومت کند. آمارهای تولید و فروش ســال 97 نشان می دهد که 
فوالدسازان ایرانی توانسته اند در 11 ماهه این سال، 19 میلیون و ۶0۴ هزار 
تن محصوالت فوالدی تولید کنند که این رقم، 8 درصد بیشــتر از مدت 

مشابه در سال 9۶ است.
بیشترین رشد تولید، در میلگرد با 2۴ درصد رشد و پس از آن، بیلت و بلوم 
با 22 درصد رشد گزارش شده و بیشترین افت تولید نیز در سایر محصوالت 
فوالدی با 17 درصد افت ثبت شده است. یکی از دالیل مهم این رشد، به 
ثمر رسیدن طرح های توسعه فوالدســازان بزرگ از جمله فوالد مبارکه و 
همچنین به بهره برداری رسیدن واحدهای فوالدسازی در گل گهر، از زیر 

مجموعه های فوالد مبارکه است.
سهم 21 درصدی صادرات زنجیره معدن از کل صادرات کشور

بررسی آمارهای ایمیدرو نشان می دهد که با وجود همه مشکالت تحریمی 
و فشــارهای داخلی، صنایع معدنی در حوزه تجارت خارجی در سال 97 
خوش درخشــیده و با رســیدن به عدد 9/2 میلیارد دالری، سهم خود از 
صادرات کشور را به عدد 21 درصد رســانده اند. میزان صادرات وزنی این 
محصوالت نیز ۴9 درصد از کل صادرات کشــور را تشــکیل داده و به 57 

میلیون تن رسیده است.
زنجیره فوالد و محصوالت مرتبط، کماکان بیشــترین وزن را در صادرات 
محصوالت معدنی داشته و با 17 درصد رشد، به ۴/2میلیارد دالر رسیده 

است.
افت واردات در مقابل رشد تولید فوالد

از سوی دیگر  طی یک سال اخیر، وابســتگی مصرف کنندگان فوالدی به 

فوالد ایرانی افزایش یافته و همین امر موجب شده تا واردات زنجیره فوالد 
با ۴۴ درصد کاهش به 1/2 میلیارد دالر تقلیل یابد که افزایش قیمت دالر و 

به صرفه شدن مصرف تولیدات داخلی، عامل اصلی این اتفاق است.
با این حال، بررسی آمار تفکیکی بنگاه های بزرگ فوالدساز نشان می دهد 
که به رغم رشد تولید در این کارخانه ها، میزان صادرات آنها افزایشی نبوده و 
عمده رشد صادرات، در واحدهای پایین دستی رخ داده است. رشد تقاضای 
داخلی و الزام تولیدکنندگان به تامین نیاز داخل، دلیل اصلی این اتفاق بوده 

و در حقیقت، بخشنامه های سال گذشته وزارت صنعت در خصوص کنترل 
بازار و ایجاد محدودیت در صادرات محصوالت فوالدی موجب شد تا عمده 
فروش واحدهای بزرگ، به بازار داخل منحصر شود و کاهش معنادار واردات 

محصوالت فوالدی، مؤید این مطلب است.
آمارهای تفکیکی ایمیدرو نشــان می دهد که در ســال گذشــته، فوالد 
خوزســتان با صادرات 2 میلیــون و 183 هــزار تنی در صــدر جدول 

صادرکنندگان فوالدی قرار گرفته که این عدد 21 درصد کمتر از سال قبل 
است. ذوب آهن اصفهان نیز 902 هزار تن صادرات انجام داده و کاهش 22 
درصدی صادرات را متحمل شــده که دلیل آن، توقف چند ماهه صادرات 
به عراق به دلیل سیاست های بانک مرکزی بود و در اسفند ماه با رفع این 

مشکالت، شرکت توانسته 91 هزار تن محصول دیگر را صادر کند.
روند رو به رشد فوالد مبارکه در 4 فصل

فوالد مبارکه در ســال گذشــته موفق به تولید ۶ میلیون و 788 هزار تن 

محصول شد و با فروش ۶ میلیون و 715 هزار تن محصول توانست به مبلغ 
فروش 23 هزار و ۴10 میلیارد تومانی برسد که این مبلغ در قیاس با سال 
9۶، ۴8 درصد رشد را نشان می دهد. فوالد مبارکه در بهار 97، ۴ هزار 700 
میلیارد تومان، تابستان 5 هزار و 100 میلیارد تومان، پاییز ۶ هزار و 300 
میلیارد تومان و در زمستان 7 هزار و 250 میلیارد تومان محصول فروخته  
اســت که روند صعودی فروش در چهار فصل از ســال 97 نشان دهنده 
وضعیت مناســب تولید و فروش در این شــرکت و البته اثرگذاری ناچیز 

تحریم ها بر رونق تولید این غول فوالدساز است.
بیشترین میزان تولید مبارکه در این سال در بخش نورد گرم ثبت شده و 
این واحد با تولید ۴ میلیون و ۴۴9 هزار تن ورق گرم در صدر تولید فوالد 

مبارکه قرار گرفته است.
وضعیت رو به بهبود فوالدی ها در سال 98

آنچه که در تجزیه و تحلیل آمار تولید و فروش فوالدی ها باید به آن توجه 
داشــت، وقفه چند ماهه صادرات در تابســتان و پاییز است که دلیل آن، 
سیاست های محدود کننده دولت و همچنین تحریم و نیاز به زمان برای 
یافتن بازارهای جدید بود و اتفاق مثبت در ایــن روند، بهبود صادرات در 

ماه های پایانی سال و همچنین فروردین ماه است.
برای مثال، فوالد خوزستان در فروردین ماه سال 98 موفق به صادرات 258 
هزار تن بلوم، بیلت و اسلب شده که این عدد در قیاس با فروردین 97، بیش 

از 9۶ درصد رشد را نشان می دهد.
بر همین اساس انتظار می رود این روند در سایر فوالدسازان از جمله فوالد 
مبارکه نیز قابل تسری باشــد و صادرات این بنگاه ها در سال 98 وضعیت 
بهتری نسبت به سال 97 داشته باشند و البته این موضوع ارتباط مستقیمی 

با نیاز مصرف کنندگان داخلی و ترکیب تقاضای داخلی دارد.
با این حال پیش درآمد همه این پیش بینی ها، عدم بازگشت دولت به عرصه 
تصدی گری و دخالت در بازار فوالد است؛ مادامی که دولت به سیاست های 
کنترلی خود در بازار فوالد باز نگردد می توان انتظار داشت که صادرات این 
محصول از میزان سال های گذشته فراتر رود؛ در غیر این صورت داستان 

سال 97 قابل تکرار خواهد بود.

وضعیت فوالدی ها در سال 98 رو به بهبود است

 رشد 46 درصدی فروش فوالدمبارکه
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