در نشست خبری مسئوالن تشکل های کارگری استان اصفهان ،مطرح شد:

دولت بدهی تامین اجتماعی را پرداخت کند
نه اینکه آن را خصوصی کند

کارگران بازوان حرکت هر جامعهای به سوی رشــد ،تعالی و شکوفایی هستند؛

بیشک همه پیشرفتهای حاصل در مسیر زندگی ،نشات گرفته از رشد و پویایی

فکر و گسترش اندیشهورزی است و در هر جامعهای که...

صفحه 7
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رییس اداره طرح های توسعه شهری و معماری اداره کل راه و شهرسازی اصفهان هشدار داد:

روز ملی خلیج فارس؛
امروز می خوایم در مورد
خلیجفارس بیشتر بدونیم مثال در
مورد تحریف نامش و ثبتش به
عنوان میراث معنوی!

اصفهان در معرض خطر سیالب

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

دستگیری اعضای باند
اخاللگران بازار ارز کشور
در اصفهان
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مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

زیان انباشته ذوب آهن
اصفهان به صفر می رسد

گالری گذار
ِ
کجکوک سکوت/مدیا:نقاشی
 ۶الی  ۲۳اردیبهشت

3
ذوب آهن اوج گرفته
به سایپای نوسانی رسید؛

اص
فهان پس ا
ز
ت
ه
را
ن
د
ر
آزاد
جایگاه دوم
سازی زندان
ی
ا
ن
ج
ر
ای
م غیر عمد
قرار دارد ؛

کنسرت رضا یزدانی
 12اردیبهشت
تاالر رودکی

جدال آرام میانه جدولی ها
در فوالد شهر

نذ

رها
ی
م
ه
ر
ب
ا
ن
ی

کنسرت علی زندوکیلی
 12اردیبهشت
سالن سیتی سنتر
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آگهی برگزاری مناقصه عمومی

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران
واجد شرایط واگذار نماید.
شماره
مناقصه

موضوع مناقصه
عملیات مدیریت بهره برداری آب و فاضالب،
خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه نایین

98-1-4/4
98/1-26/3

عملیات مدیریت بهره برداری آب و فاضالب و
خدمات عمومی منطقه بهارستان

محل تأمین
اعتبار

مبلغ برآورد
(ریال)

مبلغ
تضمین(ریال)

جاری

907/265/000 18/145/316/871

جاری

550/011/000

11/000/230/012

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق  : 292تا ساعت  15/30روز شنبه به تاریخ 1398/02/21
تاریخ گشایش اسناد مناقصه :از ساعت  8صبح روز یکشنبه به تاریخ 1398/02/22

دریافت اسناد :سایت اینترنتی شرکت آب وفاضالب استان اصفهان www.abfaesfahan.ir
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصاتwww.iets.mporg.ir :
شماره تلفن گویا( 031-36680030-8 :داخلی )384

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نام روزنامه :زاینده رود
تاریخ انتشار1398/02/10:

اهدای لوح تقدیر به روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان به عنوان «حامی آموزش

در عرصه روابط عمومی» در هشتمین کنفرانس ملی روابط عمومی و صنعت را تبریک
می گوییم .
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عکس روز

بازدید رهبر معظم انقالب
از نمایشگاه کتاب تهران

پیشنهاد سردبیر:

مذاکره با آمریکا اشتباه راهبردی است
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علیرضا کریمیان

کافه سیاست

خداحافظی جعفری
دولتآبادی از دادستانی
تهران
عباس جعفــری دولت آبادی از دادســتانی
تهران خداحافظی کــرده و «القاصیمهر»،
رییس کل دادگســتری اســتان فــارس به
تهران می آیــد .با تصمیم آیت ا ...رییســی
و درخواســت عبــاس جعفــری دولــت
آبادی ،قرار اســت دادســتانی تهران تغییر
یابد .بر اساس شنیده ها القاصی مهر ،رییس
کل دادگســتری اســتان فارس بــه عنوان
دادســتان جدید تهران معرفی خواهد شد.
قرار اســت ابتدای هفته آینده مراسم تودیع
و معارفه جعفری دولتآبادی برگزار شود.

طرح اصالح قانون انتخابات
به شورای نگهبان ارسال شد
رییس مجلس شورای اسالمی «طرح اصالح
قانون انتخابات مجلس» را به شورای نگهبان
ارسال کرد.علی الریجانی طرح اصالح قانون
انتخابات مشــتمل بر  ۵۷ماده که در جلسه
علنی روز سوم اردیبهشت ماه سال  ۱۳۹۸به
تصویب نهایی رسیده بود را به شورای نگهبان
ارســال کرد.پیش از این احمــد امیرآبادی،
عضو هیئت رییســه مجلس اعالم کرده بود
در صورتی که تا  ۲خرداد مــاه مراحل ابالغ
این قانون به دولت طی نشــود ،امکان اجرای
آن برای انتخابــات مجلــس یازدهم وجود
نخواهد داشت.

اگر چه جنجالها در مــورد گزارش بازرس
مولر مبنی بر دخالت روسیه در انتخابات اخیر
ریاست جمهور آمریکا به نوعی به نفع ترامپ
و جمهوری خواهان به پایان رسید؛ اما به نظر
می رسد ســازمانهای امنیتی و به خصوص
دموکراتها همچنان روسیه و شخص پوتین
را یکی از اصلی ترین تهدیدات امنیتی برای
آمریکا قلمداد می کنند.
به تازگی «کریستوفر وری» رییس «اف بی آی» با
بیان اینکه روسیه  ۳۶۵روز در سال تالش میکند
تا به دموکراسی آمریکا ضربه بزند ،گفت «:روسیه
قصد دخالت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰
را دارد» .وری ،در سخنرانی خود در شورای سیاست
خارجی آمریکا همچنین هشــدار داد که روســیه
به تالشهایــش برای مداخلــه در انتخابات آینده
ریاست جمهوری آمریکا ادامه میدهد .وی تاکید
کرد :فکر میکنم که روســیه تهدید ضداطالعاتی
بسیار چشمگیری تلقی میشــود به ویژه در حوزه
ســایبری و همچنین در حوزهای که از آن با عنوان
نفوذ خارجی یاد میکنیــم و البته در حوزه حضور
افسران اطالعاتیشان در خاک آمریکا .کریستوفر
وری ،همچنین با اشاره به اینکه نهادهای اطالعاتی
آمریکا معتقدند مداخله روسیه در انتخابات کنگره
آمریکا در سال  ۲۰۱۸به نوعی تمرین نهایی برای
دخالت در انتخابات  ۲۰۲۰بوده است ،گفت :ایران،
چین و کره شمالی با دیدن اقدامات روسیه در ۲۰۱۶
و بعد از آن ،در حال یادداشتبرداری هستند.
به نظر می رسد آمریکا عالوه بر روسیه نگران اتحاد
ایران و چین با این کشــور برای نفوذ به آمریکا هم
هست به خصوص آنکه تشــدید اقدامات علیه این
ســه کشــور عمال باعث به وجود آمدن جبههای
واحــد در برابر آمریکا از ســوی این ســه کشــور
خواهد شد.
این مســئله در گزارشات و هشــدارهای مقامات
امنیتی آمریکایی هم به وفور یافت می شــود .دن
کوتس ،رییس اطالعات ملی آمریــکا ،در گزارش
ارزیابی تهدیدهای آمریکا مینویسد :چین و روسیه
از اواســط دهه  ۵۰میالدی تاکنون تا این اندازه به
هم نزدیک نبودهاند .در ســال  ۲۰۱۷برای اولین
بار نیروی دریایی دو کشــور رزمایش مشترکی در

خواسته عمران خان از ایران
نخست وزیر پاکستان گفت :اسالمآباد روابط
خوبی با تهــران دارد و ما بــه دنبال تقویت
ایــن رابطه هســتیم .هر اتفاقی در کشــور
افغانســتان بر مناطق مرزی پاکســتان نیز
تاثیرگذار خواهد بود ،ما بــرای یک منطقه
آرام تالش میکنیم و در این رابطه خواهان
همکاری ایران هســتیم.عمران خان تصریح
کرد :در صــورت فقدان ثبــات و امنیت در
منطقه ،رفاه اقتصادی در پاکســتان محقق
نخواهد شد .نخست وزیر پاکستان همچنین
افزود :اســام آبــاد امیدوار اســت راه حل
سیاسی در افغانســتان به نتیجه برسد و این
کشــور جنگزده هرچــه زودتر بــه ثبات
دست یابد.

اتحاد مثلث

فرصت دوباره چین

حمله به تیم « ب »
مقابله با عوامــل نا امن
کننده در فضای مجازی
خطرناکترین « بی » برای
ایران

بین الملل

عبدالمهدی ،خواهان حل و
فصل اختالفات بغداد-آنکارا شد

دریای بالتیک انجام دادند .در سال  ۲۰۰۸چین در
رزمایش نظامی روسیه مشــارکت کرد .روسیه هم
به چین تجهیزات نظامی پیشــرفته شامل سامانه
دفاع هوایــی اس  ۴۰۰و  ۲۴هواپیمــای جنگنده
ســوخو  ۳۵فروخت .بنابر اطالعــات دولت چین،
حجم مبادالت تجاری دو جانبه این دو کشــور از
حدود  ۷۰میلیــارد دالر در ســال  ۲۰۱۶به ۱۰۷
میلیارد در ســال  ۲۰۱۸رسیده اســت .همچنین
پکن و مسکو حجم محدودی از مبادالت خود را به
جای دالر با ارزهای رایج خودشان انجام میدهند.
نزدیکی چین و روســیه همواره به عنوان کابوسی
برای آمریکایی ها بوده است .حتی برژینسکی هم
در زمان حیاتش نسبت به این نزدیکی هشدار داده
بود .قدرت اقتصادی چین و اهرم نظامی روســیه
به راحتی می تواند آمریکا را به چالش بکشــد .این
مسئله در حالی است که سیاستهای جنگ تجاری
دولت آمریکا با چین و فشــارهای ناشی از مسائل
پیش آمده در جریان انتخابات آمریکا و بدگمانی از

آمریکا عالوه بر روسیه
نگران اتحاد ایران و چین با این
کشور برای نفوذ به
آمریکا هم هست
نزدیکی ترامپ به پوتین ،عمال راه را برای نزدیکی
با این دو کشور بسته اســت .هر چند ترامپ تالش
می کند تا همچنان در مورد مســائل تسلیحاتی و
امنیتی این دو کشور را در کنار خود نگه دارد؛ اما به
نظر میرسد شــتاب نزدیکی دو کشور برای آمریکا
خطرناک خواهد بود .از سوی دیگر در مورد ایران هم
آمریکا برای همراهی چین و روســیه با تحریمهای
مورد نظر خود دچار مشکل است .تنشها در سایر
روابط به حوزه هــای دیپلماســی عمومی آمریکا
نیز سرایت کرده و این دو کشــور مانند دور قبل از
تحریمها حاضر به تبعیت از آمریکا نیســتند .چین

اخیرا با اجرای پــروژه یک جاده یک کمربند تالش
دارد تا روســیه و ایران را وارد معادالت اقتصادی و
امنیتی مشــترکی کند .گفته می شود که چین از
طریق اجرای این پروژه می تواند به قدرت اول جهان
بدل شــود و البته ســهم بنادر مهم ایران و روسیه
مانند مکران در این طرح بسیار حیاتی است .برنامه
چین این اســت که این کمربند را از کاشغر به بندر
گوادر متصل کند که این اتصال تنها جاده نیست؛
پیشبینی شده که یک خط راه آهن ،خط لوله نفت
و گاز و از طرفی دیگر شــعباتی از طریق قزاقستان،
قرقیزستان می آید که به ترکمنستان و ایران متصل
می شود و در نهایت به سمت عمان و خلیج فارس
کشیده خواهد شد.
به نظر می رسد روســیه و چین به خوبی در حال
مدیریت برای کاهش قدرت منطقــه ای و جهانی
آمریکا هستند .این مسئله در حالی است که ترامپ
همچنان مشــغول رویا پردازی در مــورد به صفر
رساندن تولیدات نفتی ایران است.

چهره ها

رسیدگی به پرونده فوت
ی متوقف شد
آیتا ...هاشم 
یکــی از نزدیــکان مرحــوم آیــتا...
هاشمیرفسنجانی میگوید هرچند پرونده
فوت رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت
نظام مختومه نشــده؛ اما رســیدگی به این
پرونده فعال متوقف شده اســت .رجایی که
در زمان حیات آیتا ...هاشمی مشاور او بود،
بعد از گذشت بیش از دو سال از تشکیل این
پرونده در شورایعالی امنیت ملی میگوید:
به آقــای روحانی گفته بودند کــه پرونده را
مختومه اعــام کند؛ امــا رییسجمهوری
موافقــت نکردند .به گفته رجایــی ،با اینکه
ایــن پرونــده همچنــان در شــورایعالی
امنیــت ملی باز اســت؛ اما هنوز بــه نتیجه
نرسیده و رســیدگی به آن فعال متوقف شده
است.

هشدار کارشناسان امنیت ملی آمریکا در مورد نزدیکی چین ،روسیه و ایران؛

رییس مجلس:

مذاکره با آمریکا
اشتباه راهبردی است
رییس مجلس شورای اســامی ،مذاکره با آمریکا
را سهلاندیشی و اشــتباه راهبردی دانست و گفت:
مقامات آمریکایی باید بفهمند که با حریف سختی
طرف هســتند ،آنها تا زمانی که سرشــان به سنگ
نخورد ول کن نیستند .الریجانی یادآور شد :موجود
عجیبی در آمریکا سر کار آمد و از مذاکرات هستهای
خارج شــد؛ البته او هر روز از یک توافق بین المللی
خارج میشــود ،چیزی در مغز آنان است که به نظر
میرســد ضایعهای در ســطح بین المللی در حال
رخ دادن اســت .وی اظهار داشــت :البتــه آنها در
شرکتهای بین المللی نفوذ دارند و با این وجود برخی
سهلاندیشی میکنند که با آنان مذاکره کنیم که باید
گفت مذاکره با این فرد اصــا معنا ندارد .الریجانی
خاطرنشان کرد :این اشتباه راهبردی است که کسی
تصور کند در شــرایط فعلی با این موجود خطرناک
که تصمیمگیریهایی را در منطقه اندیشــیده باید
مذاکره کرد؛ چرا که باید بفهمند با حریف ســختی
روبه رو هســتند ،آنها تا زمانی که سرشان به سنگ
نخورد ول کن نیستند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

توکلی
عضو مجمع تشخیص مصلحت:

ایران و روسیه در جنوب ایران
رزمایش برگزار میکنند

با مذاکرات قرار بود کشور را
بهشت کنند
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نسبت به
مطرح شدن ادعاهایی مبنی بر مهمتر بودن
برجام و تلگرام نسبت به قیمت گوشت واکنش
نشان داد .توکلی درمورد ســوالی مبنی بر
اینکه آیا واقعا اولویت اصلــی مردم برجام و
تلگرام اســت و مطرح شــدن چنین ادعایی
باعث زیر ســوال رفتن مطالبه اصلی آنان در
زمینه وضعیت اقتصادی می شود ،گفت :من
نمیدانم از کجا این حرف را میزنند و از کجا
نظرسنجی کردند؟ به ما هم بگویند تا ما هم
در این باره خاطرجمع شــویم .وی ادامه داد:
البته بله ،ممکن است برای دست های از مردم
ایران که حساسیتهای اجتماعی و سیاسی
دارند ،برجام مهمتر از گوشت باشد ،شاهد هم
بودیم آنهایی که برجام را میخواستند گفتند
برجام اگر بیاید همه جا بهشــت میشود؛ در
نتیجه وقتی چنین تصوری را دارند طرفدار
برجام میشــوند ،چرا که مردم دوست دارند
وضعشان خوب شود ،البته بهشت که سهل
است جهنم هم شود ،غنیمت است.

آگهی مناقصه عمومی

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir
مراجعه و یا با شماره تلفن  031-37924005تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
L

zayanderoud8108@gmail.com

فرمانده نیروی دریایی ارتــش گفت :بنا داریم در
سال  ۹۸یک رزمایش مشترک در ناوگان جنوب
نیروی دریایی با مشــارکت نیروی دریایی ارتش
روسیه برگزار کنیم.
دریادار خانــزادی افــزود :جمهوری اســامی
کشوری اســت با مرزهای دریایی جهانی که دریا
فرصت بســیار بزرگی برای ایران ایجاد کرده که
بتواند ارتباط بال واســطهای با کشــو رهای دنیا
بر قرار کند .فرمانــده نیروی دریایــی ارتش در
واکنش به اظهــارات نتانیاهو در بــاره برخورد با
نفتکشهــای ایرانی گفت :بخشــی از جواب این
سوال سیاســی است که سیاســیون به آن پاسخ
میدهند؛ اما بخشــی از جواب آن نیــز در حوزه
دفاعی و امنیتی است .دریاهای آزاد جهان متعلق
به همه کشــورهای دنیاســت و نیــروی دریایی
ماموریت دارد منافع کشــور را در نقاط مورد نظر
جمهوری اسالمی ایران تامین کند .نفتکشهای
جمهوری اسالمی ایران بخشی از خاک کشورمان
است و قطعا از آنها حفاظت و صیانت خواهیم کرد.

لعیا جنیدی
معاونت حقوقی رییسجمهور:

قدرت پیامبرگونه ندارم که
از آینده خبر داشته باشم
معاونت حقوقی رییسجمهــور گفت :دولت
بین دو مطلب یعنی تحریم ســپاه و الحاق به
کنوانسیونها رابطه التزامی نمیبیند و معتقد
اســت برای حفظ کانالهای باقی مانده حتی
با کشــورهایی که با ما مراودات تجاری دارند
مانند هند ،چین ،روســیه ،ترکیه و عراق باید
این کار را انجام دهیم .لعیا جنیدی درپاسخ به
سوالی مبنی بر اینکه درگذشته ابراز امیدواری
کرده بودید که « »CFTو «پالرمو» به تصویب
برسند ،آیا این اتفاق خواهد افتاد یا خیر گفت:
من معتقد هســتم که این موضوع به اتفاقی
که پیش آمده ارتباطی ندارد و در حال حاضر
مجمع تصمیمی نگرفته است .من نه میگویم
حتما میشود و نه میگویم حتما نمیشود .وی
ادامه داد :خواهشم این است که جمالت را به
دقت نقل کنند ،زیرا بعدا مشاهده میکنم که
میگویند فالنی گفته است میشود ،زیرا من نه
این را گفتهام و نه آن را و هیچ کدام را نمیتوانم
پیشبینی کنم ،زیرا قدرت پیامبرگونه ندارم که
از آینده خبری داشته باشم.

توضیح هواپیمایی کشوری در مورد پرواز تهران-کاراکاس

ارایه خدمات اورژانس و حمل و انتقال بیمار و مصدومین
با استفاده از آمبوالنس در پایگاه های مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه

E-MAI

پیشخوان

م الف450385:

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ضمن توضیح جزییات پرواز تهران-کاراکاس گفت :این پرواز منظم و برنامهای
نبوده است ،با این حال رایزنیها برای برقراری پرواز برنامهای ادامه دارد« .رضا جعفرزاده» ،در پاسخ به حواشی ایجاد
شده پیرامون پرواز هواپیمایی ماهان به کاراکاس گفت :از ابتدا نیز خبری در ارتباط با برقراری پرواز میان تهران و
کاراکاس منتشر نشده بود .به تازگی یک مقام وزارت خارجه ونزوئال وجود پرواز برنامهای میان ایران و ونزوئال را تکذیب
کرد .این مسئله این شائبه را به وجود آورد که خبر برقراری نخستین پرواز مستقیم میان ایران و ونزوئال صحیح نبوده
است .حال آنکه این مقام در سخنان خود ،بر مذاکرات برای برقراری پرواز مستقیم صحه گذاشته است.
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نخســت وزیر عراق با تاکید بر لزوم ازسرگیری
فعالیت راهآهن بصره-ترکیه-اروپا ،حل و فصل
مستقیم اختالفات موجود میان دو دولت بغداد
و آنکارا را خواســتار شــد .عبدالمهــدی تاکید
کرد :عراق ،قدرت و وحدت خــود را بازگردانده
و پیروزی بزرگی در نبرد با تروریســم به دست
آورده است که این دســتاوردی مهم برای عراق،
منطقه و جهان محسوب میشــود.این مسئول
عراقی بــا تاکید بر اینکه عراق کشــوری متعهد
است و باید رویکرد مشــترکی برای آینده جهت
تحقق منافع دو ملت وجود داشــته باشد ،گفت:
ما تنها به افزایش معامالت تجاری میان دو کشور
اکتفا نکرده و از تجار و شرکتهای ترکیهای برای
راهاندازی کارگاهها و طرحهای اقتصادی خود در
عراق در تمامی زمینهها دعوت میکنیم.

سوسیالیستها
پیروز انتخابات اسپانیا
حزب حاکم سوسیالیســت اســپانیا در سومین
انتخابات پارلمانی چهار ســال اخیر این کشور
پیروز شده؛ اما از رســیدن به اکثریت باز مانده
است .به این ترتیب سوسیالیستها برنده ۱۲۳
کرسی از  ۳۵۰کرسی پارلمان شدهاند ،درحالی
که شریک سابق ائتالف آنها ،پودموس ۴۲ ،کرسی
به دست آورده اســت.به عالوه برای اولین بار از
زمان پایان حکومت نظامی در دهه  ،۱۹۷۰یک
حزب راست افراطی هم وارد پارلمان خواهد شد.

خودکشی یکی از متهمان به
جاسوسی برای امارات در زندان
ســفیر فلســطین در آنکارا از خودکشی یکی از
متهمــان به جاسوســی برای امــارات در محل
بازداشتش در یکی از زندانهای ترکیه خبر داد.
فائد مصطفی ،گفت :ترکیه به تازگی دو فلسطینی
را به اتهام جاسوسی برای امارات بازداشت کرده
که «زکی مبارک» و «ســمیح شبان» نام دارند.
به گفته این ســفیر ،زکــی مبــارک در زندان
خودکشی کرد .ســازمان اطالعات ترکیه اعالم
کرده که این دو فرد با محمد دحالن ،از رهبران
جدا شــده از فتح و ســازمان اطالعات امارات،
ارتباط داشتند.

افشاگری الجزیره درباره ترور
یک رییس جمهور عرب
فیلم مستند و تحقیقاتی شبکه الجزیره فاش کرد
که عربستان سعودی و علی عبدا ...صالح ،رییس
جمهور ســابق یمن در تــرور ابراهیم الحمدی،
رییس جمهور اسبق یمن که محبوبیت زیادی در
این کشور داشته است ،دست داشتند.به گزارش
شبکه تلویزیونی الجزیره ،فیلم مستندی که این
شــبکه تهیه کرده اســت ،جزئیات ترور ابراهیم
الحمدی رییس جمهور اسبق یمن در سال ۱۹۷۷
را برمال کرد .این فیلم مســتند بر اساس سخنان
شخصیتهای آن زمان ،فاش کرد عربستان و نیز
عبدا ...صالح در ترور الحمدی دست داشتند.

جانبداری امارات از بحرین
در برابر عراق
امارات اعالم کرد ،به طور گســترده و با نگرانی
شــدید بیانیهها و اظهارات مطرح شده از سوی
عراق در قبال بحرین و رهبران این کشور را دنبال
میکند و خواستار پایبندی به اصل حاکمیت و
عدم مداخله در امور داخلی کشورهاست .وزارت
خارجه و همکاری بینالمللی امارات در بیانیهای
اعالم کرد ،مداخله در امور داخلی بحرین برادر و
نگه نداشــتن حرمت جایگاه رهبران «بزرگوار»
این کشور اساسا امری غیرقابل قبول و مداخلهای
مردود است.
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رییس اداره طرح های توسعه شهری و معماری اداره کل راه و شهرسازی اصفهان هشدار داد:

کافه اقتصاد

مرکز آمــار ایــران ،تغییرات نرخ تــورم نقطهای
دهکهای مختلف هزینهای در فروردین ماه امسال
را اعالم کرد.طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران
از فاصله تورمی دهکها ،براساس اعداد مربوط به
تورم درمیان دهکهای مختلف هزینهای ،فاصله
تورمی دهکهــا در فروردین ماه بــه  2.8درصد
رسید که نسبت به اســفند ماه ( 3.0درصد) 0.2
واحد درصد کاهش نشان میدهد .فاصله تورمی
در گروه عمده خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات
نسبت به ماه قبل  0.5واحد درصد و در گروه عمده
کاالهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه قبل
 1.0واحد درصد افزایش نشان میدهد.بر اساس
این جدول شاخص کل تورم نقطه ای اسفند 97
در کل کشور  47.5درصد و در فروردین ماه امسال
 51.4درصد گزارش شــده که از این میزان تورم
نقطهای دهک اول  53.6درصد و دهک دهم 53.2
درصد بوده است؛همچنین تورم نقطه ای در گروه
خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات در اسفندماه
 ،97در کل کشور  74.4درصد و در فروردین ماه
 ،98رقم  85.3درصد عنوان شده که از این میزان
تورم نقطهای دهک اول در اولین ماه امسال 79.9
درصد و دهک دهم  87.9گزارش شده است.عالوه
بر این تورم نقطهای گروه کاالهای غیر خوراکی و
خدمات کل کشور نیز در اسفند ماه سال گذشته
 36.9درصد و در فروردین ماه امسال  37.8درصد
گزارش شــده که دهک اول  32.3درصد و سهم
دهک دهــم در این گروه  45.5درصد محاســبه
شده است.

روغن ،گران نشده است
رییس اتحادیه تعویضکاران و فروشندگان انواع
روغن و فیلتر اتومبیل گفت :قیمت روغن تغییری
نداشــته و افزایش قیمت ایــن محصول تکذیب
میشود.محمد امیدفر با اشاره به برخی تماسهای
مردمی مبنی بر افزایش  ۵۰درصدی قیمت روغن
در بعضی واحد صنفی تعویضهای روغنی ،گفت:
قیمت روغــن تغییری نداشــته و افزایش قیمت
این محصــول تکذیب میشــود .وی ادامه داد :با
توجه به عدم افزایش قیمت روغــن ،فروش این
محصول با قیمتی باالتر از قیمتهای فعلی ،تخلف
محسوب میشود.رییس اتحادیه تعویض کاران و
فروشــندگان انواع روغن و فیلتر اتومبیل توضیح
داد :بازرسان این اتحادیه همواره بر قیمت عرضه
محصوالت از ســوی واحد صنفی نظارت داشته و
حتی همین امروز نیز در منطقه صنعتی امیرکبیر
از چند واحد صنفی بازرسی کردند که در پی این
بازرسیها تخلفی مشاهده نشد.

شرکت پخش فرآوردههای نفتی:

دور جدید ثبت نام
کارت سوخت آغاز شد

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان:

کارگران از ترس بیکاری ،مجبور
به امضای قرارداد میشوند
رییس مجمــع نمایندگان اســتان اصفهان گفت:
کارگران به واســطه از خودگذشــتگی و ترس از
بیکاری ،مجبور به امضای برخی قرار دادها هستند.
موسوی الرگانی افزود :متاسفانه با برخی کارگران
قراردادهایــی امضا میشــود و بعضــا در حق این
قشر ظلم میشود و امنیت شغلی آنها را میگیرد؛
اما کارگران به واســطه از خودگذشتگی و ترس از
بیکاری مجبور به امضای برخی از قراردادها هستند.
وی تصریح کــرد :برخی از کارگرانــی که در صدد
بازنشستگی هســتند ،اعتراضاتی مبنی بر در نظر
گرفته نشدن ســختی کار خود دارند و باید گفت
متاسفانه بازرسان مربوطه وظیفه خود را به درستی
انجام نداده اند.الزم می دانم از مجموعه ادارات تعاون،
کار و رفاه اجتماعی تشکر کنم ،اما باید به قشر کارگر
رسیدگی بیشتری شود.
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رییس اداره طرح های توســعه شــهری و معمــاری اداره کل راه و
شهرسازی اصفهان گفت :استان به دلیل واقع شدن در اقلیم خشک
و نیمه خشــک و وقوع بارش های شــدید و رگباری به شــدت در
معرض خطر هجــوم روان آبها و سیالبهاســت.علی هنردان با
اشاره به استقرار بیشتر شهرهای استان در کنار رودها و حوض ه های
آبریز افزود 2 :اشتباه رایج شهرســازی باعث شده شهرهای استان

از دفاعپذیری پایینی در مقابل ســیالبها قرار دارند.وی اشــتباه
نخست در شهرسازی را مربوط به ساخت و توسعه شهرها در حاشیه
رودخانهها از جمله رودخانه زاینده رود دانست و اظهارداشت :دلیل
عمده این اقدام سهولت عملیات ساختمانی در نواحی مسطح مجاور
کنار رودها و رودخانه ها و ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری اراضی
کشاورزی همچنین دسترسی به آب و برخورداری از منظر طبیعی

رودخانه بوده است.وی اظهار داشــت :مطالعات کاربری اراضی در
طرحهای توسعه شهری استان نشــان میدهد بر اثر رشد ساخت و
سازهای شهری و پوشش آسفالت خیابانها بیش از  60درصد سطوح
شهری به سطوح نفوذناپذیر تبدیل شدهاند و این موضوع ضمن افزایش
خطر ســیل خیزی باعث افزایش در بارگیری نیتروژن و در نتیجه
آلودگی و کاهش کیفیت آب شهرهای استان شده است.

 2هزار میلیارد تومان سود به جیب دالالن شکر رفته است

شیرینی احتکار زیر دندان تاجران شکر
مرضیه محب رسول
شکر را بیشتر از کیلویی  4هزار و دویست
تومان نخرید ،شکر به زودی ارزان می شود،
شکر واردتی در سطح شــهر توزیع شده
است و ...این تیتر خبرهایی است که از قبل
از عید در مورد شکر زیاد شــنیده ایم؛ اما
وعد ههای مسئوالن و اعضای ستاد تنظیم
بازار بــا آنچه در کف این بــازار می گذرد،
تفاوت زیادی دارد .در سطح شهر اصفهان
نمیتوان به راحتی شــکر پیدا کرد .توزیع
محدود در فروشگاه های کوثر وجود دارد؛ اما
نمیتوان این کاال را به راحتی در سطح شهر
خرید .به گفته مغازه داران ،نه بنکداران و نه
شرکت های توزیع ،هیچکدام شکر به بازار
ارائه نمی دهند.
این مســئله در حالی اســت که رد پای احتکار و
سودجویی در بازار شکر کشــور به خوبی نمایان
است .یک برآورد سر انگشــتی نشان می دهد که
از اوایل اســفند ماه سال گذشــته تاکنون حدود
 ۲۰۰۰میلیــارد تومان ســود غیرقانونی به جیب
دالالن بازار شکر رفته است .این عدد مابهالتفاوت
قیمت شــکر در بازار مصرف با نرخ مصوبی است
که ســتاد تنظیم بازار برای این کاال در نظر گرفته
است .اگر مابهالتفاوت نرخ مصوب  ۴۰۰۰تومانی
قیمت شــکر را با آن چیزی که در بــازار فروخته
میشود ،محاسبه کنیم ،از اوایل اسفند  ۱۳۹۷تا

برای مصرفکننده ۳۴۰۰
( ۸اردیبهشت ماه) بیش
از اوایل اسفند ماه سال گذشته
از  ۱۹۶۶میلیــارد تومان
تومان ،شــکر بستهبندی
تاکنون حدود  ۲۰۰۰میلیارد
سود غیرقانونی به جیب
 ۹۰۰گرمــی ۴,۰۰۰
دالالن رفته اســت که با
تومان و شکر بستهبندی
تومان سود غیرقانونی به جیب
ســاده
حســاب و کتابی
یــک کیلوگرمی ۴,۴۰۰
دالالن بازار شکر رفته است
تومان تعیین شده است.
میتوان به این عدد دست
ایــن نرخهــا در حالــی
یافت.مطابــق آخریــن
مصوبه ســتاد تنظیم بازار مورخ سوم شهریور ماه
مصوب و ابالغ شــده که میانگین قیمت شکر در
 ۱۳۹۷قیمت فروش هر کیلوگرم شــکر سفید در
بازار مصرف در اســفند ماه  ۱۳۹۷معادل ۶۵۰۰
تومان به ازای هر بسته  ۹۰۰گرمی و در فروردین
کارخانه برای مصرفکننده  ۳۰۰۰تومان ،شکر فله

مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان خبرداد:

و اردیبهشت ماه امســال  ۹۰۰۰تومان به ازای هر
بسته  ۹۰۰گرمی بوده اســت( .عمده شکر توزیع
شــده در بــازار در بســتهبندیهای  ۹۰۰گرمی
صورت میگیرد).
حال اگر میزان مصرف ماهانه شکر در کشور (۱۸۰
هزار تن) در همین بستهبندی رایج ( ۹۰۰گرمی)
را در مابهالتفــاوت نرخ مصوب ایــن کاال با قیمت
عرضه آن در بازار ضرب کنیم ،متوجه میشــویم
که دالالن شکر در اســفند ماه  ۱۳۹۷حدود ۷۰۰
میلیارد تومان و در فروردین و هشت روز ابتدایی
اردیبهشت ماه بیش از  ۱,۲۶۶میلیارد تومان سود
غیر قانونی بــه جیب زدهاند که جمعــا به بیش از
 ۱,۹۶۶میلیــارد تومان (حــدود  ۲۰۰۰میلیارد
تومان) میرسد.
همچنین بعد از این نیز اگر قیمت شــکر افزایش
نیابد و در حــدود همین  ۹۰۰۰تومــان فروخته
شود ،دالالن به ازای هر ماه ۱۰۰۰ ،میلیارد تومان
ســود غیرقانونی حاصل از گرانــی این محصول
اســتراتژیک به جیب میزنند و این سود روزانه به
بیش از  ۳۳میلیارد تومان میرســد .این وضعیت
در حالی است که در آستانه ماه رمضان قرار داریم
و مصرف شــکر در این ماه در خانواده ها افزایش
چشــمگیری می یابد؛ هرچند مســئوالن ستاد
تنظیم بازار وعــده داده اند کــه کمبودی در این
زمینــه نخواهد بود؛ امــا به نظر می رســد دامنه
سودجوییها با شــروع ماه رمضان گسترده تر هم
بشود.

ارائه تسهیالت به شرکتهای دانش بنیان اصفهان در کمتر از یک ماه
مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری اســتان اصفهان گفت :با خط اعتباری جدید ،حدود  90درصد تســهیالت
دانشبنیان مورد نیاز استان اصفهان با ســرعت و کیفیت باال پوشش داده میشــود .احمد ورد با اشاره به امضای
قراردادی میان صندوقهای پژوهش و فناوری با صندوق نوآوری و شکوفایی ،یادآور شد :بر این اساس  400میلیارد
ریال از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی به این صندوق اعطا شده که این میزان شامل  270میلیارد ریال در قالب
خط اعتباری تا سقف پانصد میلیون تومان و  130میلیارد ریال تسهیالت میشود .وی با تاکید بر اینکه منابع در اختیار
ما متناسب با سرمایه موجود است ،تصریح کرد :افزایش سرمایه منجر به جذب منابع از صندوق نوآوری و شکوفایی
میشود که از شرکت های خصوصی درخواست داریم به رشد منابع استان کمک کنند.ورد تصریح کرد :شرکت های
دانش بنیان در مدت کمتر از یک ماه از زمان تشکیل پرونده تا دریافت تسهیالت زمان نیاز دارند.

مدیر کل صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان از تخصیص  ۱۷هزار میلیارد تومان برای ایجاد  ۴۱هزار شغل
در اصفهان خبر داد .اسرافیل احمدیه با اشاره به اینکه این اعتبار طبق تبصره  ۱۸قرار بود از سال گذشته اجرایی
شود؛ اما به دلیل نبود اعتبارات کافی اجرایی نشد ،اظهار داشت :امسال با توجه به نامگذاری سال با نام رونق تولید
همچنین همت مسئوالن استان ،اعتبار الزم تأمین و به واحدهای تولیدی دارای شرایط اعطا میشود.وی با تاکید
بر ضرورت برنامهریزی مسئوالن استان در راستای اجرایی کردن فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر رونق تولید
افزود :امسال بحث نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی و حمایت از تولید داخل و به ویژه صادرات در اولویت
برنامههای استان قرار دارد.خوشبختانه در سال گذشته میزان صادرات استان اصفهان با افزایش  ۴۸درصدی به
دو میلیارد دالر رسیده است که این میتواند موجب انگیزه کار آفرینان باشد.

دبیرکمیسیون اجتماعی مجلس:

بیشترین آسیب
خصولتی سازی متوجه
کارگران است

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کرهجنوبی
با بیان اینکه شرکتهای لوازم خانگی کرهای
مایل بــه همکاری بــا ایران هســتند ،گفت:
مسئوالن دو شــرکت ال جی و سامسونگ از
وزارت خارجه خود خواستند تا در این مورد با
آمریکا رایزنی کنند.
حســین تنهایی با بیان اینکه این دو شــرکت
تمایل خود را بــرای ادامه همــکاری با ایران
اعالم کردهاند ،افزود :در این راســتا مسئوالن
دو شــرکت لوازم خانگی ال جی و سامسونگ
اعالم کردهاند که از وزارت خارجه کشورشان
خواســتهاند تا بــا آمریکاییهــا در این مورد
مذاکراتی داشته باشند و راهکاری برای ادامه
فعالیت تجاری با ایران بیابند.
وی افــزود :ایــن در حالی اســت کــه این
دو شــرکت تولیــد کننــده لــوازم خانگی
کــره ای  25برابر بیشــتر نســبت بــا ایران
بــا آمریکا روابــط تجــاری دارنــد؛ بنابراین
به گفته خودشــان طبیعی اســت که لحاظ
تجاری ادامه همــکاری با آمریــکا را به ایران
ترجیح دهند.
رییس اتاق مشترک ایران و کرهجنوبی با بیان
اینکه ما به مسئوالن شرکتهای ساخت لوازم
خانگی کره جنوبی اعالم کردهایم که با توجه
به ســابقه دیرینه همکاری دو کشور در زمینه
تولید لوازم خانگی و هزینههای صرف شــده
برای راهاندازی خطــوط تولید و جذب نیروی
انسانی نباید به این راحتی ایران را ترک کنند،
گفت :آنها هم این موضــوع را قبول دارند و به
همین دلیل اعالم کردهاند که به دنبال حل این
مشکل هستند.

بازار

شیکر

42,000
تومان

بودجه میلیاردی برای رونق اشتغال

درصدی صادرات اصفهان
افزایش ۴۸
ِ

پارلمان

مالکان خودرو و موتورســیکلت که به هر دلیلی
کارت ســوخت ندارند ،میتوانند از طریق سامانه
دولت همراه برای دریافت کارت سوخت ثبت نام
کنند .این شرکت با صدور اطالعیهای اعالم کرد:
مالکان خودرو و موتورســیکلت که به هر دلیلی
کارت سوخت ندارند ،میتوانند از ساعت  ۲۴امشب
مورخ هشتم اردیبهشت ماه ،با مراجعه به سامانه
 www.mob.gov.irهمچنین اپلیکیشن دولت
همراه یا کددســتوری  *۴#بــه منظور دریافت
کارت سوخت تقاضای خود را ثبت کنند.الزم به
یادآوری است مراحل ثبت نام صرفا غیرحضوری و
از طریق سامانه دولت همراه انجام میشود.

اصفهان در معرض خطر سیالب

تالش شرکتهای لوازم
خانگی کرهجنوبی برای ادامه
همکاری با ایران

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت :بیشترین آسیب خصولتی سازی ،متوجه کارگران است و اولین
چیزی که تهدید میشود ،امنیت شغلی کارگران است؛ آن هم کارگرانی که ذیل عنوان قرارداد موقت هر نوع قراردادی با
آنها منعقد می شود .تاج الدین افزود :اگر قبال بزرگترین مشکل کارخانجات و صنایع دولتی ،پایین بودن نرخ بهرهوری بود؛
اما الاقل با توجه به دولتی بودن شان نظارت پذیری بیشتری داشتند ولی با خصولتی سازی نه تنها مشکل بهره وری حل
نمی شود؛ بلکه نظارت پذیری آنها نیز از میان می رود.وی ادامه داد :اخیرا و پیرو مراجعات مردمی و ارتباط با تشکل های
کارگری نگرانی از واگذاری غیر صحیح شرکت صنایع شیمیایی ایران به ما منتقل شد ،در همین راستا در جلسه کمیسیون
اجتماعی با دعوت از وزیر اقتصاد و مدیرعامل بانک صنعت و معدن خواستار توضیح در این زمینه و بررسی ابعاد شدیم.

شیکر دومخزنه لیمیتلس
مدل Pro Nutrition

16,000
تومان

شیکر چمپکس مدل 2D-Black
گنجایش  70میلی لیتر

25,000
تومان

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

زیان انباشته ذوب آهن اصفهان به صفر می رسد و سال  1399توزیع سود خواهیم داشت
مسئوالن و اعضای نهادهای سرمایه گذاری ایران با حضور در ذوب آهن
اصفهان ضمن بازدیــد از خط تولید ،با مهندس یــزدی زاده مدیرعامل
و جمعی از مســئوالن این شــرکت دیدار و گفت وگو کردند .مهندس
یزدیزاده در این دیدار ،گزارشــی ازشــرایط تولید و پروژه های توسعه
ذوب آهن اصفهان ارائه داد و با اشاره به ثبت سومین رکورد تولید ساالنه
این شرکت در سال گذشته که با تولید  2میلیون و  400هزار تن چدن با
دوکوره بلند حاصل شد ،گفت  :مطابق برنامه ،امسال این شرکت ۳میلیون
و  50هزار تن چدن تولید خواهد کرد .مدیرعامل ذوب آهن اصفهان افزود:
بخش های مختلف خط تولید این شرکت طی سالهای گذشته نوسازی
شــده وتغییرات اساسی یافته اســت؛ لذا به لحاظ تکنولوژیک و فنی در
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شرایط بسیار خوبی است .مهندس یزدی زاده ،یکی از مهمترین پروژههای
در دست اقدام این شرکت را پروژه  ( pciتزریق پودر زغال به کوره بلند)
معرفی کرد و گفت :پودر زغال در کوره بلند جایگزین کک می شــود که
 30درصد هزینه تمام شده محصوالت این شرکت را در بر می گیرد؛ لذا
این پروژه تاثیر اقتصادی خوبی در این شرکت دارد و به زودی راه اندازی
می شود.وی مشکل مزمن ذوب آهن اصفهان را تامین پایدار مواد اولیه
دانست و گفت :خوشــبختانه اقدامات خوبی برای حل این مشکل انجام
شده و در دست اقدام است که به زودی از طریق کدال افشا می شود.مدیر
عامل ذوب آهن اصفهان افزود  :امســال سود خواهیم داشت؛ اما با توجه
به زیان انباشته ،امکان توزیع ســود وجود ندارد .برنامه شرکت این است
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که در سال  1399توزیع سود داشته باشیم .دکتر اسالمی بیدگلی دبیر
کل نهادهای سرمایه گذاری ایران نیز در این دیدار گفت  :با توجه به اینکه
در سال رونق تولید هستیم و با توجه به شرایط خاصی که درسال جاری
با آن مواجه هستیم ،توسعه صنایع بزرگی همچون ذوب آهن اصفهان و
راه اندازی ظرفیت خالی این صنایع اهمیت بســیار زیادی برای اقتصاد
کشور دارد .وی افزود :فرصت های توسعه ای بسیار خوبی در ذوب آهن
اصفهان وجود دارد که نیاز به سرمایه گذاری دارد و می تواند بازده بسیار
مناسبی داشته باشد.بوالحسنی مدیرعامل شرکت نوویرا که سبد گردان
ذوب آهن اصفهان است نیز در این دیدار ،به فعالیت های مشترک این دو
شرکت پرداخت و صندوق سرمایه گذاری ذوب آهن نوویرا را معرفی کرد.

zayanderoud8108@gmail.com
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شیکر سه تیکه شفاف مدل
 ON3Gظرفیت  0.550لیتر

صرفه جویی مالی

معرفی اپلیکیشن مالی

تورم در دهکهای مختلف
چقدر زیاد شد؟

3

خـبر

برنامــه اقتصــادی بهینه کردن
وضعیت مالی
صرف نظــر از اینکه چقدر درآمد
داریم باید یــاد بگیریم پس انداز
کنیم؛ چون روزهایی هستند که
این پس انداز الزم می شود.
در این برنامه شــما بــا بهترین
روشهای صرفه جویی و پس انداز
بیشتر آشنا خواهید شد.

4
مفاد آراء
 2/138آگهی موضوع ماده  3قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراءصادره هیئت های اول ودوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه  14اصفهان حوزه ثبت ملک
خمینی شهر تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است .لذا مشخصات
متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به
فاصله پانزده روز آگهی می شــود.در صورتیکه اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت
متقاضیان اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل ،تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
الف)آراء صادره از هیات شعبه اول :
 -1رای شماره  8450مورخ  1397/12/16خانم زهرا صادق پور ورنوسفادرانی فرزند فتح
اهلل به شماره کالسه  0588وبه شماره شناسنامه  16357و به شماره ملی 1140162403
نســبت به یک ونیم دانگ مشــاع از شــش دانگ یکباب مغازه به مساحت 797.26
مترمربع پالک شماره 536و 545و  3842و  5987و  3841فرعی از  116اصلی واقع در
اصفهان بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند  9162و14146
و 6532و 9942و ارائه قولنامه وسند  28239مورخ  51/12/07دفتر  61ومالحظه و محرز
گردیده است.
الف)آراء صادره از هیات شعبه اول :
-2رای شماره  8462مورخ  1397/12/16اقای حسین صادق پور ورنوسفادرانی فرزند
فتح اهلل به شماره کالسه  0581وبه شماره شناسنامه  250و به شماره ملی 1141052652
نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب مغازه به مساحت  797.26مترمربع پالک
شــماره 536و 545و  3842و  5987و فرعی از  116اصلی واقــع در اصفهان بخش 14
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند  9160و14144و 9944و  6530و سند
 28239مورخ  51/12/07دفتر  61ومالحظه و محرز گردیده است.
الف)آراء صادره از هیات شعبه اول :
 -3رای شماره  8466مورخ  1397/12/16خانم زهره صادق پور ورنوسفادرانی فرزند
فتح اهلل به شماره کالسه  54وبه شماره شناسنامه  21330و به شماره ملی 1140212850
نسبت به یک ونیم دانگ مشاع از شش دانگ یکباب مغازه به مساحت  797.26مترمربع
پالک شماره 536و 545و  3842و  5987و  3841فرعی از  116اصلی واقع در اصفهان
بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 9160و  14145و6531
وثبت در صفحه  93دفتر  147و ســند  9943و سند  28239مورخ  51/12/07ومالحظه
و محرز گردیده است.
الف)آراء صادره از هیات شعبه اول :
 -4رای شماره  8791مورخ  1397/12/21خانم شــهناز ندیمی شهرکی فرزند محمد
به شماره کالسه  1420وبه شماره شناســنامه  11154و به شماره ملی 1815785284
نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت  147.90مترمربع پالک
شــماره 778فرعی از  99اصلی واقع در اصفهان بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک
خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از مالک رسمی شهناز ندیمی طی سند در صفه  581و 579
در دفتر  277ومالحظه و محرز گردیده است.
الف)آراء صادره از هیات شعبه اول :
 -5رای شماره  8789مورخ  1397 /12/21اقای حبیب اهلل جوانمردی اصفهانی فرزند
خداداد به شماره کالسه  1816وبه شماره شناسنامه  742و به شماره ملی2295908769
نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 1477.90مترمربع پالک
شــماره 778فرعی از  99اصلی واقع در اصفهان بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک
خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از مالک رسمی خداداد جوانمردی طی ثبت در صفه 581
و  579در دفتر  277ومالحظه و محرز گردیده است.
الف)آراء صادره از هیات شعبه اول :
 -6رای شماره  8688مورخ  1397/12/19خانم عزت حسینی رنانی فرزند سید حسین
به شماره کالسه  1402وبه شماره شناســنامه  9459و به شماره ملی 1283203911
نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت  147.90مترمربع پالک
شــماره 778فرعی از  99اصلی واقع در اصفهان بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک
خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی خداداد جوانمردی ثبت در صفحه  581و
 579در دفتر  277ومالحظه و محرز گردیده است.
الف)آراء صادره از هیات شعبه اول :
 -7رای شــماره  8685مورخ  1397/12/19آقای علی اکبرجوانمردی فرزند خداداد
به شماره کالسه  1817وبه شماره شناسنامه  924890و به شماره ملی2371754331
نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت  147.90مترمربع پالک
شــماره 778فرعی از  99اصلی واقع در اصفهان بخــش  14اصفهان حوزه ثبت ملک
خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رســمی خداداد جوانمردی ثبت در صفحه 581
دفتر  277صفحه  579و مالحظه و محرز گردیده است.
الف)آراء صادره از هیات شعبه اول :
 -8رای شماره  8489مورخ  1397/12/16خانم شهین محمدی فرزند رجبعلی به شماره
کالسه  2012وبه شماره شناسنامه  1462و به شماره ملی  1284657833نسبت به شش
دانگ یکباب خانه به مســاحت  139.15مترمربع پالک شماره 381فرعی از  99اصلی
واقع درجوی اباد بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل طی تقسیم نامه
 12864دفتر  63پوران پروین و ارائه قولنامه ومالحظه و محرز گردیده است.
الف)آراء صادره از هیات شعبه اول :
 -9رای شماره  8487مورخ  1397/12/16آقای الیاس محمدی فرزند به شماره کالسه
 1700وبه شماره شناســنامه  1130065944و به شماره ملی  1130065944نسبت به
شش دانگ یکباب خانه به مساحت  274.48مترمربع پالک شماره 64فرعی از  99اصلی
واقع درجوی اباد بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 31662
مورخ  52/11/09دفتر  73رجبعلی محمدی ومالحظه و محرز گردیده است.
الف)آراء صادره از هیات شعبه اول :
 -10رای شــماره  8681مورخ  1397/12/19آقای محمدحســن شاه سنایی گنیرانی
فرزندرمضان به شــماره کالسه  0564وبه شــماره شناســنامه  629و به شماره ملی
 1283409348نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت  54.10مترمربع پالک
شــماره 1584فرعی از  99اصلی واقع درجوی اباد بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک
خمینی شهر شامل سند  92243مورخ  96/11/16دفتر  112ومالحظه و محرز گردیده
است.
 -11رای شماره  2010مورخ  1397/08/05خانم بهجت قربانیان فروشانی فرزند رضا
علی به شماره کالسه  0320وبه شماره شناسنامه  100و به شماره ملی 1141559196
نسبت به شش دانگ یکباب خانه دوطبقه به مســاحت 179.56مترمربع پالک شماره
 156اصلی واقع در خیراباد بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع
الواسطه از شهرداری خمینی شهر سند  188205مورخ  88/01/17دفترخانه  73ومالحظه
و محرز گردیده است.
 -12رای شــماره  8391مورخ  1397/12/14خانم فاطمه پریشــانی فروشانی فرزند
قدمعلی به شماره کالسه  2052وبه شماره شناسنامه  68و به شماره ملی 1141599562
نسبت به شش دانگ یکباب مغازه به مســاحت  22.90مترمربع پالک شماره 1221
فرعی از  122اصلی واقع دربزمکه وراه کوه بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی
شهر شامل سند  11036مورخ  97/11/28دفتر  388ومالحظه و محرز گردیده است.
 -13رای شماره  7521مورخ  1397/12/07اقای حسین بلدی فروشانی فرزند ابوالقاسم
به شماره کالسه  1745وبه شماره شناسنامه  232و به شماره ملی  1141527847نسبت
به سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب باغ به مساحت 708.50مترمربع پالک شماره
 279.1فرعی از 107اصلی واقع در بابا فضلگاه بخــش  14اصفهان حوزه ثبت ملک
خمینی شهر شامل مع الواسطه ازمالک رســمی صفرعلی عمو سلطانی ثبت در صفحه
597دفتر )199ومالحظه و محرز گردیده است.
 -14رای شــماره  7522مورخ  1397/12/07اقــای عبداهلل بلدی فروشــانی فرزند
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سیف اهلل به شــماره کالســه  1744وبه شــماره شناســنامه  1630و به شماره ملی
 1141286742نسبت به ســه دانگ مشــاع از شــش دانگ یکباب خانه به مساحت
708.50مترمربع پالک شماره 1.297فرعی از 107اصلی واقع در بابا فضلگاه بخش 14
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه ازمالک صفرعلی عمو سلطانی
ثبت در صفحه 597دفتر 199ومالحظه و محرز گردیده است.
 -15رای شــماره  8842مورخ  1397/12/22خانم پروانه هارون رشــیدی فرزند خدا
رحم به شماره کالسه  2069وبه شماره شناسنامه  939و به شماره ملی 1129156044
نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 139.92مترمربع پالک شماره 550فرعی
از 99اصلی واقع در جوی اباد بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع
الواسطه ازمالک رسمی حیدر محمدی سند 14736مورخ 47/06/28دفتر 63ومالحظه
و محرز گردیده است.
 -16رای شماره  8778مورخ  1397/12/21اقای علیرضا جوانی جونی فرزند نوروز به
شماره کالسه  0473وبه شماره شناسنامه  38و به شماره ملی  1290085102نسبت
به سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 218.27مترمربع پالک شماره
1210فرعی از 99اصلی واقع در جوی اباد بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی
شهر شامل ثبت درصفحه 69دفتر 118ومالحظه و محرز گردیده است.
 -17رای شماره  8776مورخ  1397/12/21اقای حمیدرضا جوانی جونی فرزند علیرضا به
شماره کالسه  0471وبه شماره شناسنامه  7925و به شماره ملی  1292010290نسبت
به سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب کارگاه به مساحت 218.27مترمربع پالک شماره
1210فرعی از 99اصلی واقع در جوی اباد بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی
شهر شامل ثبت درصفحه 69دفتر 118ومالحظه و محرز گردیده است.
 -18رای شماره  8879مورخ  1397/12/23اقای مجتبی مزروعی سبدانی فرزند تقی به
شماره کالسه  2037وبه شماره شناسنامه  69و به شماره ملی  1290378045درقسمتی
از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 152مترمربع پالک شماره فرعی ازاصلی واقع در
اصفهان بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل به موجب سند192003به
مورخ 88/06/26دردفترخانه 73ومالحظه و محرز گردیده است.
 -19رای شــماره  6042مــورخ  1397/11/02خانم زهراخانی خوزانی فرزند ســیف
اهلل به شــماره کالسه  1665وبه شــماره شناســنامه  1130188094و به شماره ملی
 1130188094نسبت به ســه دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب زمین دارای اعیانی
به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مســاحت 170.25مترمربع پالک شماره 71.1فرعی
از 114اصلی واقع درکهندژ بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل
سند23584مورخ94/12/20دفتر 301ومالحظه و محرز گردیده است.
 -20رای شماره  6040مورخ  1397/11/02اقای مصطفی زمانی فرزند محمود به شماره
کالسه  1791وبه شماره شناسنامه  388و به شماره ملی  1141582724نسبت به یک
دانگ مشاع از شش دانگ یکباب زمین دارای اعیانی به استثنای
ثمنیه اعیانی به مســاحت 170.25مترمربع پالک شماره 71.1فرعی از 114اصلی واقع
در کهندژ بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند36084مورخ
88/12/27دفتر 172ومالحظه و محرز گردیده است.
 -21رای شــماره  6041مــورخ  1397/11/02خانــم مریم لطفی فروشــانی فرزند
احمدرضا به شماره کالســه  1667وبه شماره شناســنامه  1130110613و به شماره
ملی  1130110613نسبت به دودانگ مشــاع از شش دانگ یکباب زمین دارای اعیانی
به استثنای ثمنیه اعیانی به مساحت 170.25مترمربع پالک شماره  71.1فرعی از114
اصلی واقع در کهندژ بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 13192
مورخ 92/08/14دفتر 301ومالحظه و محرز گردیده است.
 -22رای شــماره  8806مورخ  1397/12/21اقای محمدرضــا صفاری خوزانی فرزند
فتح اهلل به شــماره کالســه  2121وبه شــماره شناســنامه  17115و به شماره ملی
 1142385876نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت  77مترمربع پالک شماره
690فرعی از 114اصلی واقع در شمس اباد بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی
شهر شامل ثبت درصفحه2دفتر226ومالحظه و محرز گردیده است.
 -23رای شماره  7649مورخ  1397/12/09اقای علی پارسا مهر فرزند محمدعلی به
شماره کالسه  1336وبه شماره شناسنامه  10508و به شماره ملی 1142329925صادره
مرکزی نسبت به ســه دانگ مشــاع از شــش دانگ یکباب خانه قدیمی به مساحت
73.85مترمربع پالک شــماره 2583.1فرعی از 72اصلی واقع در فروشــان بخش 14
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند181539مورخ  87/05/01دفتر72
ومالحظه و محرز گردیده است.
 -24رای شــماره  7650مورخ  1397/12/09خانم مینا قدرتی شــاهتور فرزند امین
اهلل به شماره کالســه  1337وبه شماره شناســنامه  1130245845و به شماره ملی
 1130245845صادره خمینی شهرنسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه
قدیمی به مساحت  73.85مترمربع پالک شــماره  2583.1فرعی از  87اصلی واقع در
ورنوســفادران بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 232840
مورخ 95/07/ 11دفترخانه  73ومالحظه و محرز گردیده است.
 -25رای شــماره  8903مــورخ  1397/12/25خانم مریم مزروعی ســبدانی فرزند
احمد به شماره کالسه  0706وبه شماره شناســنامه  1270808370و به شماره ملی
 1270808370نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 220.25
مترمربع پالک شــماره  1675فرعی از  99اصلی واقع در اصفهان بخش  14اصفهان
حوزه ثبت ملک خمینی شهر طی سند  205364مورخ  90 /04/01در دفتر 73به خانم
مریم مزروعی ومالحظه و محرز گردیده است.
 -26رای شماره  8898مورخ  1397/12/25اقای محمد محمدی جوابادی فرزند حسن
به شماره کالسه  0705وبه شماره شناسنامه  217و به شماره ملی  1142481883در
قسمتی از چهار دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه به مساحت  220.25مترمربع
پالک شماره  1675فرعی از  99اصلی واقع در اصفهان بخش  14اصفهان حوزه ثبت
ملک خمینی شهر طی سند  139147مورخ  94 /04/31در دفتر 63به محمد محمدی
انتقال ومالحظه و محرز گردیده است.
 -27رای شماره  8905مورخ  1397/12/25خانم صولت صالحی فرزند شهباز به شماره
کالسه  0735وبه شماره شناسنامه  1783و به شماره ملی  4689371334در قسمتی از
شش دانگ یکباب خانه به مساحت 144مترمربع پالک شماره  828فرعی از  99اصلی
واقع در اصفهان بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر طی سند 211مورخ
 21/10/08در دفتر 65مع الواسطه از اسداهلل شــله رنگ کن انتقال شده است ومالحظه
و محرز گردیده است.
 -28رای شماره  8875مورخ  1397/12/23اقای علی هارون رشیدی فرزند ابراهیم به
شماره کالسه  2087وبه شماره شناسنامه  34و به شماره ملی  1129232654نسبت به
شش دانگ یکباب خانه به مساحت  134مترمربع پالک شماره  530فرعی از  99اصلی
واقع در جوی اباد بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع الواسطه
از مالک رســمی ارائه قولنامه ثبت در صفحه  459دفتر  540و صفحه  456دفتر  540و
ومالحظه و محرز گردیده است.
 - 29رای شــماره  8893مــورخ  1397/12/25اقــای احمد رضا صالحــی فرزند
غالمرضا به شــماره کالســه  2086وبه شماره شناســنامه  971و به شــماره ملی
 1142489507در قســمتی از شــش دانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی به مســاحت
 210.36مترمربع پالک شــماره  1253فرعــی از  99اصلی واقــع در اصفهان بخش
 14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل مع الواسطه طی سنداز مالک رسمی
مصطفــی محمدی به شــماره  117559مــورخ  51/08/08در دفتــر  63ومالحظه و
محرز گردیده است.
 -30رای شــماره  8891مورخ  1397/12/25اقای رضا صالحی فرزند غالمرضا به
شماره کالسه  2082وبه شماره شناســنامه  18824و به شماره ملی 1140187775
در قسمتی از شش دانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی به مساحت  78.64مترمربع پالک
شماره فرعی از اصلی واقع در اصفهان بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر
در مع الواســطه ارائه قولنامه از تقی بدیحی در صفحه  512دفتر  346پالک 99.2744
ومالحظه و محرز گردیده است.
 -31رای شماره  7565مورخ  1397/12/07خانم شهناز احمدیان اندانی فرزند ابوالقاسم

به شماره کالسه  0983وبه شماره شناســنامه  20801و به شماره ملی 1140207563
صادره خمینی شهر نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 228
مترمربع پالک شماره  13فرعی از  73اصلی واقع در جوتنده بخش  14اصفهان حوزه
ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه وکالتنامه از محمد تقی کاظمی سند 2621ومالحظه
و محرز گردیده است.
 -32رای شماره  7564مورخ  1397/12/07آقای محمد تقی کاظمی اندانی فرزند اکبر
به شماره کالسه  0984وبه شماره شناسنامه  285و به شماره ملی  1141089947صادره
خمینی شهر نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت  228مترمربع
پالک شماره  13فرعی از  73اصلی واقع در جوتنده بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک
خمینی شهر شامل سند 2621ومالحظه و محرز گردیده است.
 -33رای شــماره  6251مورخ  1397/11/04اقای علی صفری فرزند اصغر به شماره
کالسه  1084وبه شماره شناسنامه  1130178285و به شماره ملی  1130178285نسبت
به شش دانگ یکباب مغازه به مساحت  23.50مترمربع پالک شماره  169فرعی از 77
اصلی واقع در وراه کوه بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 4583
ومالحظه و محرز گردیده است.
 -34رای شــماره  8768مورخ  1397/12/21اقای رحیم محققیــان گورتانی فرزند
غالمرضا به شــماره کالســه  2049وبه شــماره شناســنامه  1633و به شماره ملی
 1283435128نسبت به شــش دانگ یکباب مغازه به مساحت  40.60مترمربع پالک
شماره  1584فرعی از  99اصلی واقع در جوی ا باد بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک
خمینی شهر شامل سند  92243مورخ  96/11/16دفتر  112ومالحظه و محرز گردیده
است.
 -35رای شماره  8770مورخ  1397/12/21اقای محمدعلی مرادی رنانی فرزند حیدر
به شماره کالسه  2067وبه شماره شناسنامه  88و به شماره ملی  1285516389نسبت
به شش دانگ یکباب ساختمان به مساحت  769.20مترمربع پالک شماره  1198فرعی
از  99اصلی واقع در جوی ا باد بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل
ثبت درصفحه  205دفتر  64ومالحظه و محرز گردیده است.
 -36رای شماره  6256مورخ  1397/11/04خانم پریوش حاج حیدری فرزند رمضانعلی
به شماره کالسه  1533وبه شماره شناسنامه  13656و به شماره ملی 1142351394
نسبت به شش دانگ یکباب خانه دوطبقه به مساحت  176مترمربع پالک شماره 356
فرعی از  116اصلی واقع در ورنوســفادران بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی
شهر شامل سند  96893مورخ  93/06/12دفتر  46وسند  37060مورخ  97/09/03دفتر
 301ومالحظه و محرز گردیده است.
 -37رای شماره  8674مورخ  1397/12/19خانم مریم عابدی اندانی فرزند عبدالرحمن
به شماره کالسه  1993وبه شماره شناسنامه  73614و به شماره ملی 0030805619
نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مســاحت  82مترمربع پالک شماره  62فرعی از
 73اصلی واقع در جوتنده بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند
 27966مورخ  97/08/28دفتر  322ومالحظه و محرز گردیده است.
 -38رای شماره  7519مورخ  1397/12/07اقای علی جهان بخش فرزند حیدر علی به
شماره کالسه  1915وبه شماره شناسنامه  277و به شماره ملی  1287550843صادره
خمینی شهر نسبت به شش دانگ یکباب کارگاه به مساحت  58.65مترمربع پالک شماره
 884فرعی از  99اصلی واقع در جوی ا باد بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی
شهر شامل مع الواسطه ازمالک رســمی فاطمه نیل فروش زاده طی سند  13472مورخ
 47/11/17دفتر  63ومالحظه و محرز گردیده است.
 -39رای شماره  8678مورخ  1397/12/19خانم فریده مالکی خوزانی فرزند رضا به
شماره کالسه  2127وبه شماره شناسنامه  20360و به شماره ملی  1140203150نسبت
به شش دانگ به مساحت 202.58مترمربع پالک شماره  140فرعی از  114اصلی واقع
در شمس اباد بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت درصفحه 140
دفتر  143ومالحظه و محرز گردیده است.
 -40رای شماره  7988مورخ  1396/06/28خانم اکرم امینی خوزانی فرزند ابوالقاسم
به شماره کالسه  0096وبه شماره شناسنامه  440و به شــماره ملی 1141207052
نســبت به شــش دانگ یکباب خانه به مســاحت 98.54مترمربع پالک شماره 503
فرعی از  84اصلی واقع در صحــرای فتح اباد بخش  14اصفهــان حوزه ثبت ملک
خمینی شهر شــامل ســند  226779مورخ  93/11/26دفترخانه  73ومالحظه و محرز
گردیده است.
 -41رای شماره  8287مورخ  1397/12/13خانم زهرا پیمانی فروشانی فرزند علی به
شماره کالسه  0433وبه شماره شناسنامه  341و به شماره ملی  1141626901نسبت
به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 117.10مترمربع پالک شماره  819فرعی از 87
اصلی واقع در ورنوسفادران بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند
 224156مورخ  93/08/27دفتر  73ومالحظه و محرز گردیده است.
 -42رای شــماره  8872مورخ  1397/12/23خانم بتول بلدی فروشانی فرزند علی به
شماره کالسه  2033وبه شماره شناسنامه  130و به شماره ملی  1141526824نسبت
به شــش دانگ یکباب خانه به مســاحت 214.23مترمربع پالک شماره  927فرعی از
 72اصلی واقع در فروشان بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت
درصفحه  440دفتر  680وصفحه  514دفتر  485مورخ  93/11/26دفترخانه  73ومالحظه
و محرز گردیده است.
 -43رای شــماره  7542مــورخ  1397/12/07اقــای حمیدرضا مشــتاقی خوزانی
فرزند مصطفی به شــماره کالســه  1866وبه شــماره شناســنامه  2774و به شماره
ملی  1141264870قســمتی نسبت به دو دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه به
مساحت  309مترمربع پالک شماره  510و  5508فرعی از  113اصلی واقع در صحرای
بوستان ســهم خوزان بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل طی سند
الکترونیکی 2006011540و مالحظه و محرز گردیده است.
 -44رای شــماره  7526مــورخ  1397/12/07خانــم اکرم رحمتــی اندانی فرزند
حســین به شماره کالســه  1867وبه شــماره شناســنامه  11646و به شــماره ملی
 1141326507درقسمتی به مساحت 309مترمربع پالک شــماره  508و 510فرعی
از  113اصلی واقع در صحرای بوســتان ســهم خوزان بخش  14اصفهان حوزه ثبت
ملک خمینی شــهر شــامل طی ســند الکترونیکی  2006011540ومالحظه و محرز
گردیده است.
 -45رای شماره  7512مورخ  1397/12/07خانم اعظم مجیری فروشانی فرزند محمد
به شماره کالسه  1648وبه شماره شناسنامه  10906و به شماره ملی 1142333914
نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 231.08مترمربع پالک
شــماره  304فرعی از  107اصلی واقع در بابا فضگاه بخــش  14اصفهان حوزه ثبت
ملک خمینی شهر شامل طی ســند  37742مورخ  97/10/08دفترخانه  301ومالحظه
و محرز گردیده است.
 -46رای شــماره  7513مــورخ  1397/12/07اقــای علیرضــا حاجیان فروشــانی
فرزند حیدرعلی به شماره کالســه  1644وبه شماره شناســنامه  113و به شماره ملی
 1141350378به مساحت 231.08مترمربع پالک شماره  304فرعی از  107اصلی واقع
در بابافضلگاه بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل طی سند 37742
مورخ  97/10/08دفترخانه  301ومالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ انتشار :نوبت اول 1398 /02/10
تاریخ انتشار :نوبت دوم 1398/02/25
م الف 447253 :نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
مفاد آراء
 2/139آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره  139760302016000483مورخ  97/11/27هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی آقای عبداله یزدانی فرزند
محمد به شــماره شناســنامه  2191و شــماره ملی  5499072884صادره از حوزه یک
روستایی تیران در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت  1196/70متر مربع پالک 2320/1
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فرعی از  2اصلی که در راستای استانداردســازی پالک های ثبتی به پالک  4133فرعی
از  2اصلی تبدیل شده است واقع در رضوانشهر بخش  12ثبت اصفهان خریداری از مالک
رسمی آقای کربالیی قاسم یزدانی اسفیدواجانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/1/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/2/10 :
م الف 430542 :سید محمد حسن مصطفوی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک تیران
وکرون
ابالغ وقت رسیدگی
 2/151شــماره 2895/97 :حل ،4مرجع رســیدگی :شــعبه چهارم حقوقی شورای حل
اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شــهر ـ بلوار پاسداران ـ روبروی کوی مهستان ـ
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ســاعت  08:30صبح روز شنبه
مورخه  ، 1398/03/11مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :سعید امینی  ،نام پدر:
غالمعلی ،نشانی :خمینی شهر خ کهندژ ایستگاه آقا کامپیوتری ذکرالرحمه ؛ مشخصات
خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :حبیب اله عیدی وندی  ،خواسته و بهای آن  :مطالبه مبلغ
 30/000/000ريال به انضمام مطلق خسارات دادرسی و خســارت تاخیر تادیه  ،دالیل
خواهان :کپی مصدق چک و فتوکپی گواهینامه 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  73قانون آئین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف 447270 :رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر (196
کلمه 2 ،کادر)
فقدان سند مالکیت
 2/152شماره نامه ، 139885602006000751 :تاریخ ،1398/02/07 :آقای سیروس
رضوانی فرزند علیرضا به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسم ًا
گواهی شده مدعی است ششدانگ پالک شماره فرعی  253از  91اصلی واقع در خمینی
شــهر بخش  14ثبت اصفهان که در دفتر  498صفحه  188مســبوق به ثبت و سند می
باشد که طبق نامه  1397/08/27-139705802006001522شعبه اول اجرای احکام
کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر و طبق نامه -1397/08/27
 139705802006001521شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب
شهرستان خمینی شــهر و طبق نامه  1397/08/29-139705802006001537شعبه
اول اجرای احکام کیفری دادســرای عمومی و انقالب شهرســتان خمینی شهر و طبق
نامه  97/08/20-139705802006001481شعبه  101دادگاه کیفری دو شهر خمینی
شهر ( 101جزایی سابق) بازداشت می باشد که در اثر جابه جایی مفقود شده است و چون
درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده
 120آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله (غیر از
آنچه در این آگهی ذکر شــده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از
تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا ضمن ارایه
اصل سند مالکیت و ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با
ارایه کننده مســترد گردد .اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض
اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
م الف 447191 :نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر (257
کلمه 2 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 2/153شماره 2812/97 :حل ، 11مرجع رسیدگی :شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل
اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شــهر ـ بلوار پاسداران ـ روبروی کوی مهستان ـ
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ســاعت  08:30صبح روز شنبه
مورخه  ، 1398/03/11مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :ابوالفضل فخاری ،
نام پدر :عزیزاله ،نشانی :خمینی شهر اسفریز کوچه شهید علی اصغر فخاری؛ مشخصات
خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :ســیده پروین غفوری  -2 ،نام و نــام خانوادگی :عباس
مددیان  ،خواسته و بها :مطالبه  5فقره چک به شــماره های  61302/42و 63301/57
و  673304/15و  613303/29و  613305/52بــه مبلغ دویســت میلیون ريال  ،دالیل
خواهان :کپــی چک و گواهی عدم پرداخــت  ،گــردش کار :خواهان.خوانده را مجهول
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی
و انقالب در امور مدنی نموده اســت .لــذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف 447236 :رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر(207
کلمه 2 ،کادر)
ابالغ رای
 2 /154شــماره دادنامــه ،2438 /97 :شــماره دادنامــه، 98 /1 /31 -105 :
مرجع رسیدگی :شعبه  12شــورای حل اختالف خمینی شهر خواهان :قدمعلی خسروانی
نشانی :خمینی شــهر منطقه صنعتی دوشــاخ کوچه سنجدی ســنگبری دایی حیدر ,
وکیل :حسین حاج حیدری نشــانی :خمینی شهر شــریعتی شــمالی انتهای بن بست
 81؛ خواندگان-1 :مجتبی هوایی فرزند نادعلی نشــانی :خمینی شــهر امام شــمالی
کوچه جعفــری پ 102ـ -2علــی میرزائی فرزند قدرت نشــانی :مجهــول المکان ،
خواســته :مطالبــه وجــه چــک (غیابــی) گردشــکار :پــس از ارجــاع پرونــده به
این شــعبه و ثبــت آن به کالســه فــوق و جــری تشــریفات قانونی و اخــذ نظریه
مشــورتی اعضاءقاضــی شــورا ختم رســیدگی را اعــام و به شــرح زیــر مبادرت
به صــدور رای مــی نمایــد .رای قاضی شــورا :در خصــوص دادخواســت تقدیمی
آقای قدمعلی خســروانی با وکالت حســین حاج حیدری به طرفیــت آقایان -1مجتبی
هوایی -2علــی میرزائی به خواســته مطالبه مبلــغ یکصد و پنجاه میلیــون ريال وجه
یک فقره چک بــه شــماره  97/8/10-161467عهــده بانک کارآفرین شــعبه خام
نارمک بانضمام خسارت دادرســی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده
دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشــت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خواندگان
در جلســه رســیدگی مورخه  98/1/25و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی شورا
و نظر به اینکــه از ناحیه خوانــده دلیلی که حکایــت از پرداخت وجه چــک نماید ارائه
نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضاء شــورا به شــرح صورتجلســه مورخه
 98/1/25و با احراز اشتغال ذمه خواندگان و اســتصحاب بقای دین مستنداً به ماده  9و
 18و  19و  25و  27قانون شــوراهای حل اختالف  94/8/10و مواد  313 ، 311 ، 310از
قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده  2قانون
صدور چک و مواد 198و  519و  522از قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلــغ یکصد و پنجاه میلیون ريال بابت اصل خواســته
و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ ســر رســید چــک تا زمان اجــرای حکم که
توســط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اســاس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک
مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت مبلغ  2/915/000ريال بابت هزینه دادرســی و
حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعالم می گردد .رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل
تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد .م الف 442947 :ایمان
بختیاری قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر ( 400کلمه،
 4کادر)
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پیشنهاد سردبیر:
دستگیری اعضای باند اخاللگران بازار ارز کشور در اصفهان
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رییس پژوهشکده اقلیمشناسی تشریح کرد:

اخبار
فرمانده انتظامی استان خبر داد:

دستگیری اعضای باند اخاللگران
بازار ارز کشور در اصفهان
فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری اعضای
باند  ۴نفره ای که به قصد برهم زدن بازار ارز اقدام به
فروش گسترده ارزهای جعلی در سطح کشور می
کردند ،در عملیات کارآگاهــان پلیس آگاهی این
فرماندهی خبر داد .مهدی معصوم بیگی در تشریح
این خبر گفــت :کارآگاهان پلیس آگاهی اســتان
اصفهان با اشــرافیت اطالعاتی خود مطلع شــدند
اعضای باندی در یکی از استانهای غربی کشور به
صورت حرفهای اقدام به تهیه و چاپ دالرهای تقلبی
کرده و به قصد برهم زدن بــازار ارز  ،اقدام به فروش
گسترده آنها در سطح کشور می کنند .وی افزود :در
ادامه تحقیقات علمی و تخصصی کارآگاهان پلیس،
مشخص شــد اعضای این باند قصد دارند بخشی از
دالرهای تقلبی را در شهر اصفهان به مردم و صرافی
ها به فروش برسانند که موضوع با حساسیتی ویژه
در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر
استان خبر داد:

امدادرسانی به  381حادثه دیده
در هفته نخست اردیبهشت ماه
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان
اصفهان از امدادرسانی نجاتگران اصفهانی به ۳۸۱
حادثه دیده در نخســتین هفته اردیبهشــت خبر
داد .داریوش کریمــی گفت :در نخســتین هفته
اردیبهشت ماه ،پوشــش امدادی  ۴۸حادثه توسط
امدادگران این جمعیت انجام شده است و امدادگران
و نجاتگران جمعیت هالل احمر این استان اقدام به
امدادرسانی به  ۳۸۱حادثه دیده کردند .وی در ادامه
به حوادث تحت پوشش جمعیت هالل احمر استان
در بازه زمانی یکم لغایت هفتم اردیبهشت ماه اشاره
و ادامه داد :در این بازه زمانی  ۲۰حادثه جادهای۸ ،
حادثه شهری ۱۰ ،مورد خدمات حضوری ۴ ،حادثه
صنعتی و کارگاهی ۴ ،حادثه کوهســتان ۱ ،حادثه
برف و کوالک و یک حادثه ساحلی توسط نیروهای
امدادی پوشش داده شد.

وضعیت بارش و دمای کشور در ماههای آینده
رییس پژوهشــکده اقلیمشناسی از نوســانات دمایی طی روزهای
باقیمانده اردیبهشت خبر داد و گفت :بارشهای خرداد و تیر  ۹۸در
حد نرمال خواهد بود؛ اما پیشبینی میشود که دمای هوا در خرداد
و تیر یک تا دو درجه بیشتر از حد نرمال باشد .ایمان باباییان گفت:
در هفته دوم اردیبهشت ،میانگین بارش در سطح کشور در محدوده
کمتر از نرمال پیشبینی میشود؛ اما در هفتههای سوم و چهارم در
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اصفهان پس از تهران در جایگاه دوم آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد قرار دارد ؛

پریسا سعادت
حکایت زندان و سختی های پیش و پس از آن برای
همه آنهایی که در چهارچوب های آهنی محکوم به
ماندن هستند ،یکسان نیست .در میان همه افرادی
که لباس یک شکل پوشیده اند و محکوم به ماندن
در زندان شــده اند ،حکایت محکومان غیرعمدی
که به دلیل عدم توانایی در پرداخت جریمه مالی،
محکوم به سپری کردن روزهایشان پشت میلههای
زندان هســتند ،اندکی متفاوت اســت .زندانیان
جرایم غیرعمد از جمله افرادی هستند که به علت
ناتوانی در پرداخت دیه حوادث تصادفات رانندگی
منجر به فوت یا جرح ،ناتوانی در پرداخت مهریه و
نفقه ،چکهای برگشتی غیرکالهبرداری ،حوادث
کارگاهی ،ناخواسته گرفتار میله های زندان شده و
خانواده های آنها بدون سرپرســت و درآمد روزگار
ســپری می کنند .تلخی افتادن به زندان بر ســر
حوادث غیرمنتظره زمانی دوچندان می شــود که
شخص زندانی شده مونث باشــد .عالوه بر دیه که
سهم عمده ای از زندانیان مالی را تشکیل می دهد،
افزایش زندانیان مهریه نیز بر این تعداد افزوده است.
بر اساس آمار از سال  1393تا کنون میزان زندانیان
مهریه در کشور دو برابر شده و اصفهان پس از تهران
بیشترین زندانیان مهریه را دارد .سال گذشته معاون
مدیرکل زندان های اســتان اصفهان اعالم کرد که
هر ساعت ،چهار نفر به تعداد زندانیان استان اضافه
میشوند .بر این اساس بیشترین آمار رشد مربوط به
جرایم غیر عمد است که بخش بزرگی از زندانیان
مالی را شامل می شود .در زندانهای استان اصفهان
هزار و  364زندانی جرایم غیرعمد حضور دارند که
برای آزادی آنها به  150میلیارد تومان نیاز است .بر
اســاس اعالم مدیر کل زندان های استان اصفهان

ابالغ رای
 2/155کالسه پرونده، 2366/97:شماره دادنامه 98/01/21 -68:مرجع رسیدگی :شعبه
 11شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان :احســان حاج حیدری فرزند حبیب اله به
نشانی :خمینی شهر بلوار بهشتی خ خرم بعداز فرعی دوم منزل چهارم  ,وکیل :حسین حاج
حیدری فرزند عبدالغفار نشانی :خمینی شهر شریعتی شمالی بن بست 81؛ خوانده :نصراله
یغمائییان فرزند :احمدآقا نشانی :مجهول المکان ،خواسته :مطالبه چک  ،گردشکار :پس
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه
مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای
می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دادخواست آقای احسان حاج حیدری فرزند حبیب
اله با وکالت حسین حاج حیدری به طرفیت آقای نصراله یغمائییان فرزند احمدآقا به خواسته
مطالبه وجه  1فقره چک به شماره  873850به مبلغ  200/000/000ريال مورخ 96/05/15
عهده بانک سپه شعبه گرمسار از جاری  281800120311به انضمام هزینه دادرسی و حق
الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه شورا با توجه به دادخواست تقدیمی و ضمایم و وجود
اصل مستندات دعوی در ید خواهان و اینکه خوانده دلیل ومدرکی مبنی بر برائت ذمه خود
یا ادای دین در حق خواهان ارایه نکرده دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و با توجه
به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه  98/01/17و همچنین به استناد
مواد  519و  198قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310
و  313از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده2
قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  200/000/000ريال بابت
اصل خواسته و مبلغ  3/520/000ريال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق آیین
نامه تعرفه حق الوکاله وکال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک  96/5/15لغایت
زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید
رای شورا غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از
انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی
شهرستان خمینی شهر می باشد .م الف 442948 :ایمان بختیاری قاضی شعبه یازدهم
حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر ( 365کلمه 4 ،کادر)
ابالغ رای
 2/156کالسه پرونده ، 2983/97 :شماره دادنامه ، 32 :تاریخ صدور ، 98/01/19 :مرجع
رسیدگی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر ،خواهان :مصطفی نصیری
نشانی :خمینی شهر خ شریعتی شمالی کوچه علیشاهی پ 3؛ خوانده :محمدرضا عشقی
به نشانی مجهول المکان  ،خواسته :مطالبه  ،گردشکار :با بررسی محتویات پرونده در وقت
فوق العاده و مالحظه نظریه مشورتی اعضای شورا ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از
خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .رای شورا :در خصوص دعوی
آقای مصطفی نصیری فرزند حســین به طرفیت خوانده آقای محمدرضا عشــقی فرزند
غالمرضا به خواســته مطالبه مبلغ  13/000/000ريال وجه خرید یک فقره بلیط سفر به
کشور قبرس به انضمام هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با این توضیح که خواهان
با ارائه ترجمه رسمی یک فقره بلیط سفر به قبرس از مبداء ایران بنام خوانده مدعی است
هزینه تهیه بلیط برای خوانده توسط وی پرداخت الکن مشــارالیه از پرداخت هزینه آن
خودداری به شرح فوق اقامه دعوی نموده است شــورا وارد رسیدگی گردیده با عنایت به
مفاد دادخواست تقدیمی مالحظه مفاد ترجمه شده رونوشت مصدق بلیط ارائه شده و اینکه
خوانده به رغم ابالغ قانونی در شورا حاضر نشده و دفاعی از خود به عمل نیاورده است شورا
دعوی خواهان را وارد دانسته مستنداً به مواد  198و  515و  522قانون آئین دادرسی مدنی
خوانده را به پرداخت مبلغ  13/000/000ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ  162/500ريال
به عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه برابر با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی از
زمان مطالبه  97/8/12لغایت زمان پرداخت در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره
غیابی ظرف مهلت  20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مهلت بیست
روز از تاریخ انقضای مهلت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقی شهرســتان خمینی شهر
می باشد .م الف 443213 :محمد رضایی قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی
شهر( 312کلمه 3 ،کادر)

اغلب مناطق کشور بارشها در حد نرمال خواهد بود البته در همین
بازه زمانی در استانهای حاشــیه البرز و شمال غرب کشور میزان
بارشها به بیش از نرمال گرایش دارد .وی با بیان اینکه در خردادماه
سال جاری بارش کشور در بیشتر مناطق در محدوده نرمال خواهد
بود ،اظهارکرد :در ماه خرداد در بخشهایی از اســتانهای حاشیه
زاگرس مرکزی و شمال غرب کشور بارش در محدوده بیش از نرمال

پیشبینی میشــود .افزون بر اینها ،شــرایط بارش در ماه ابتدایی
فصل تابستان (تیر) ،مشابه خردادماه خواهد بود .رییس پژوهشکده
اقلیمشناسی در ادامه در مورد وضعیت دمایی کشور طی هفت ه آتی
اظهار کرد :در هفته دوم اردیبهشــت در نوار ســاحلی دریای خزر
میانگین دما در حد نرمال و در ســایر استانها دمای هوا یک تا سه
درجه کمتر از نرمال خواهد بود.

نذرهای مهربانی

بیشــترین آمار زندانیان مالی مربوط به بدهکاران
چک های برگشتی و پس از آن مهریه و دیه است.
آمار زندانیــان مالــی در اصفهان پــس از تهران،
بیشترین میزان زندانیان کشور را تشکیل می دهند
همچنین بر اساس اعالم مدیرعامل ستاد دیه کشور،
سال گذشــته  7هزار و  932نفر از زندانیان بدهکار
مالی و دیه در کل کشــور آزاد شــدند که اصفهان
در جایــگاه دوم آزاد ســازی زندانیان قــرار دارد.
سید اسدا ...جوالیی با تشکر از حمایتهای معنوی و
مادی حامیان این نهاد حمایتی اظهار کرد :در سالی
که گذشت به همت خیرین نوعدوست ایران اسالمی

مزایده
 2/157شــماره ، 97/10865 :تاریخ ، 1398/02/03 :اجرای احکام مدنی شــورای حل
اختالف شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه  97/10865له آقای محمد نعمت الهی
علیه آقای مهرداد کریمی شرورانی به خواسته مطالبه در نظر دارد یک دستگاه خودروی
سواری دوو سی یلو به شــماره انتظامی  432-67ب  19مدل  1378به رنگ خاکستری
روغنی که کارشناس رسمی دادگستری  159/000/000ريال ارزیابی نموده را از طریق
مزایده به فروش رساند لذا جلســه مزایده ســاعت  11:00صبح روز چهارشنبه در تاریخ
 1398/03/01در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف شهرستان خمینی شهر
واقع در بلوار پاسداران مجتمع شوراها طبقه همکف برگزار می گردد  ،طالبین می توانند 5
روز قبل از روز مزایده به نشانی پارکینگ رحمتی خمینی شهر ـ خیابان مدرس مراجعه و
مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند .خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد
نماید خریدار می بایست  % 10قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه
از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگســتری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه
پس از کســر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد .تذکر :متقاضیان شرکت
در مزایده می بایست  10درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی به حساب سپرده
دادگستری خمینی شهر به شماره  2171290271003نزد بانک ملی واریز و با در دست
داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی
مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش
ســپرده تحویل اجرا نمایید .م الف 443621:مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل
اختالف شهرستان خمینی شهر ( 267کلمه 3 ،کادر)
ابالغ رای
 2/158کالسه پرونده، 1314/97:شماره دادنامه 97/09/19 -1882:مرجع رسیدگی :شعبه
 11شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان :ابوالفضل فخاری فرزند عزیزاله به نشانی:
خمینی شهر اسفریز کوچه شهید علی اصغر فخاری ؛ خواندگان-1 :حسین منصوری نشانی:
مجهول المکان -2حمید روح الهی نشانی :خمینی شهر بلوار منتظری جنب مسجد روح
اله ،خواسته :مطالبه چک  ،گردشکار :پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم
و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دادخواست
آقای ابوالفضل فخاری فرزند عزیزاله به طرفیت خواندگان آقایان  -1حســین منصوری
 -2حمید روح الهی به خواســته مطالبه وجه  1فقره چک به شــماره  0254/280154به
مبلغ  150/000/000ريال مورخ  96/8/30عهده بانک صادرات شــعبه فارس از جاری
 0101297577000به انضمام هزینه دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه شورا با توجه به
دادخواست تقدیمی و ضمایم و وجود اصل مستندات دعوی در ید خواهان و اینکه خواندگان
دلیل ومدرکی مبنی بر برائت ذمه خود یا ادای دین در حق خواهان ارایه نکرده اند همچنین
خوانده ردیف اول به عنوان متعهد اصلی صــادر کننده چک 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  97/08/14و به استناد
مواد  522و  519و  198قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و
مواد  249و  310و  313و  314از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص
مصلحت نظام به ماده 2قانــون صدور چک حکم به محکومیــت تضامنی خواندگان به
پرداخت مبلغ  150/000/000ريال بابت اصل خواســته و مبلغ  2/905/000ريال بابت
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک  96/8/30لغایت 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 باشــد .م الف 443763 :یداله زمانی قاضی شعبه یازدهم حقوقی
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر ( 370کلمه 4 ،کادر)
حصر وراثت
 2/141آقای حمید موحدی دارای شناســنامه شماره  823به شرح دادخواست به کالسه
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تعداد ۲۶۰زندانی زن و 7هزار و  672محکوم بدهکار
مرد ،با مجموع بدهی بالغ بر  ۱۵هزار و  ۹۷۷میلیارد
ریال از بند حبس آزاد شدند .مدیرعامل ستاد دیه
کشور در خصوص جرایم ارتکابی افراد رهایی یافته
گفت ۵۷۲ :نفر از این افراد را بدهکاران ناشی از دیات
حوادث کارگاهی و رانندگــی ،تعداد 4هزار و 641
مددجو را بدهــکاران مالی ناشــی از صدور چک و
2هزار و  622زندانی را نیز متعهدان پرداخت مهریه
و نفقه تشکیل میدادند که میانگین مدت حبس آنها
سه ماه گزارش میشود .وی اعالم کرد :استانهای
تهران با  ۸۳۳مورد ،اصفهان با رهایی  ۷۵۰محکوم و

فارس با رهایی  ۵۲۰مددجوی واجد شرایط در صدر
فهرست آزادیها قرار دارند .این آمار در حالی ارائه
شده است که به گفته مسئوالن ،استان اصفهان در
زمینه جذب کمک های مردمی در این زمینه نیز در
کشور جایگاه برتر را دارد .برای پرداخت بدهکاران
مالی و رهایی آنهــا از بند ،هیچ تبصــره و راهکار
قانونی وجود ندارد به همین دلیل نقش رسانه ها و
فعالیتهای خیریه در این امر بسیار پر رنگ است.
در کنار کمیته امداد و سازمان هایی مانند ستاد دیه،
کمک ها و نذورات مردمی می تواند در باز کردن این
گره کور کارگشا باشد.

 37/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
علی موحدی به شناسنامه  140در تاریخ  1396/8/6اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو فرزند ذکور به نام های  -1مجید موحدی،
ش.ش  293متولد  -2 ،1361/6/28حمید موحــدی ،ش.ش  823متولد  1365/6/30و
یک همسر دائمی به نام صدیقه موحدی ،ش.ش  21متولد  1341/1/3و غیر از نامبردگان
فوق وارث دیگری ندارد .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک
مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 446294 :شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر(145
کلمه 1 ،کادر)
حصر وراثت
 2/142آقای ابوالقاسم نامداری دارای شناسنامه شماره  24به شرح دادخواست به کالسه
 865/97از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
رحمت اله نامداری در تاریخ  96/12/16اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین
الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :ابوالقاسم نامداری ،ش.ش  ،24ت.ت 1342/6/11
فرزند پسر  -2اشــرف نامداری ،ش.ش  ، 1ت.ت  1340/1/5فرزند دختر .اینک با انجام
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .م الف 446793 :کاظمی رئیس شعبه شورای حل
اختالف بخش کرون( 122کلمه 1 ،کادر)
حصر وراثت
 2/143آقای محمد علی حســینی دارای شناســنامه شــماره  1129551962به شرح
دادخواست به کالسه  39/98از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان مرضیه حسینی به شناسنامه  97در تاریخ  1397/12/1اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است پدر نامبرده به نام
محمد علی حسینی به شماره ملی  1129551962متولد  1334/9/2و مادر نامبرده به نام
سکینه گودرزی به شماره شناسنامه  1305متولد  1343/9/3و غیر از نامبردگان فوق وارث
دیگری ندارد .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می
نماید تا هر کســی 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 الف446298 :
شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر( 139کلمه 1 ،کادر)
اخطار اجرايي
 2/144شماره 406/96 :به موجب راي شماره  468مورخ  97/11/27حوزه دوم شوراي
حل اختالف شهرستان فريدونشهر که قطعيت يافته است محکوم عليه رجبعلی صانعی
فرزند عبدالرسول شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به حضور در دفتر خانه
اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به شماره انتظامی  415و  46ایران  13و پرداخت
مبلغ ششصد و سی و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له سید
مسعود موسوی فرزند سید فخرالدین شغل آزاد به نشانی فریدونشهر خ تربیت پالک 37
و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت رای صادره غیابی بوده و رعایت تبصره 2
ماده  306ق.آ.م الزامیست .ماده  34قانون اجراي احکام :همين که اجرائيه به محکوم عليه
ابالغ شد ،محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي
براي پرداخت محکوم به بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استيفاء محکوم به از
آن ميسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند ،بايد ظرف مهلت
مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالي ندارد ،صريح ًا اعالم
نمايد .م الف 446302:شعبه دوم شوراي حل اختالف فريدونشهر ( 198کلمه 2 ،کادر)
ابالغ اخطاريه اجرائي
 2/128محكوم عليه  :مريم هاديان جزي مجهــول المكان ،محكوم له  :غالمرضاصالح
پور فرزند فتح اله به نشاني شهرضا خ ولي عصرشرقي ف  24پ  ، 11بموجب راي شماره
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با مسئوالن
مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان:

یکسوم جمعیت استان،تحت
پوشش بیمه سالمت هستند
مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان گفت:
یکسوم از جمعیت اســتان اصفهان ،تحت
پوشش بیمه سالمت هستند و از خدمات آن
استفاده میکنند.
حســین بانک اظهار کرد :حدود یکســوم

از جمعیت اســتان اصفهان تحت پوشــش
بیمه ســامت بوده و از خدمات آن استفاده
میکنند .تعداد بیمهشــدگان بیمه سالمت
اســتان یک میلیون و  500هزار نفر اســت
که در حال اســتفاده از خدمــات  4هزار و
 850موسسه طرف قرارداد ،شامل پزشکان،
داروخانهها ،بیمارســتانها و  ...هســتند.
وی گفت :در شهرســتان نطنز  22هزار نفر
تحت پوشــش بیمه ســامت بوده و تعداد
موسسات طرف قرارداد  500موسسه است
که در شهرستانهای شمال استان اصفهان
فعالیت میکنند.
بانک با بیان اینکه استان اصفهان ،رتبه دوم
تعداد موسسات طرف قرارداد را بعد از تهران
به خود اختصاص داده ،پیرامون مشــارکت
بیمهشــدگان بیمه ســامت در پرداخت
حق بیمــه ،تصریح کــرد 20 :درصد از این
بیمهشدگان در پرداخت حق بیمه مشارکت
دارند و حدود  80درصــد به صورت رایگان
تحت پوشش سازمان بیمه سالمت هستند و
منابع بیمهشدگانی که رایگان تحت پوشش
هســتند از طریق دولت تامین میشــود.
مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان ،گفت:
در جهت الکترونیکی کــردن تمام اقدامات
و فعالیتهای این ســازمان ،استان اصفهان
به عنوان پایلوت در بخش اســناد بســتری
انتخاب شــده و هماکنون  36بیمارســتان
این کار را آغاز کردهاند که بیمارســتانهای
نطنز و بادرود هم جزو این  36مرکز پایلوت
هستند.

محكوم عليه محكوم است به  -1:الزام به تنظيم وانتقال سندرسمي يكدستگاه خودروي
سواري پرايد به شماره  867ه  98ايران  -2 ( 13پرداخت مبلغ 975 / 000ريال بابت هزينه
دادرســي درحق محكوم له  -3پرداخت هزينه حق االجرادرحق صندوق دولت .محكوم
عليه مكلف است ازتاريخ اجرائيه ظرف ده روزمفادآن رابه موقع اجرابگذاردياترتيبي براي
پرداخت محكوم به بدهد يا مالــي معرفي كندكه اجراء حكم واســتيفاء محكوم به ازآن
ميسرباشدودرصورتي كه خودراقادربه اجراي مفاداجرائيه نداندبايدظرف مهلت مزبورصورت
جامع دارائي خودرابه قســمت اجراء تســليم كند و اگر مالي ندارد صريحــ ًا اعالم نمايد.
م الف  445582 :منيرالسادات سيدين قاضي شوراي حل اختالف شعبه ششم حقوقي
شهرضا ( 154کلمه 1 ،کادر)
مزایده
 2/140شــماره مزایده 139804302134000002 :بر اســاس پرونده اجرائی کالسه
 9600043تمامت ششــدانگ عرصه و اعیان پالک های ثبتی 1130 -1 :فرعی از 178
اصلی  1719 -2فرعی از  178اصلی ،هر دو واقع در بخش  12ثبت اصفهان ملکی خانم
مهری فدایی فرزند محمد که بموجب سند شــماره  76778مورخ  93/10/17تنظیمی
در دفتر اسناد رســمی شــماره  129اصفهان در رهن بانک مهر اقتصاد قرار دارند و برابر
نامه های دفتر امالک ثبت تیران و کرون وارده به شماره های  000799مورخ 96/11/30
 000072 ،و  000073مورخ  98/1/15در صفحــات  243و  246دفتر جلد  121امالک
بخش مربوطه ذیل شماره های  19741و  19742به نام نامبرده سابقه ثبت و سند مالکیت
دارد و ششدانگ آن ها محدود است به -1 :شما ًال به طول  5متر پی است به پالک 251
فرعی شرق ًا به طول  10متر پی اســت به پالک  1131فرعی جنوب ًا به طول  5متر دیوار و
جای دربی است به خیابان غرب ًا به طول  10متر پی است به پالک  161باقیمانده  -2شما ًال
به طول  5متر پی است به پالک  251فرعی شرق ًا به طول  10متر پی است به پالک 1130
فرعی جنوب ًا به طول  5متر دیوار و جای دربی است به خیابان غربا به طول  10متر پی است
به پالک  162فرعی و حقوق ارتفاقی معرفی نگردیده اســت ،از ساعت  9صبح تا  12روز
سه شنبه مورخ  98/3/28در محل واحد اجرای اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تیران
واقع در میدان بسیج خیابان شــهید امینی از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد و
مورد مزایده از مبلغ پنج میلیارد و یکصد میلیون ریال قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس
رسمی شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود و
کلیه هزینه ها و بدهی های احتمالی و همچنین بدهی های مربوط به آب ،برق و گاز اعم از
حق انشعاب و یا حق اشتراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ
مزایده اعم از قطعی یا غیر قطعی به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد،
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم
عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد .طبق گزارش کارشناس مربوطه مورد مزایده به
صورت ساختمان تجاری -مسکونی در سه طبقه زیرزمین تجاری ،همکف تجاری و طبقه
اول مسکونی بوده ،مجموعه مذکور تجمیع دو پالک ثبتی که هر کدام  50متر مربع بوده
و جمع ًا دارای عرصه یکصد متر مربع می باشد و جمع کل زیربنا  313متر مربع است ،این
ساختمان دارای اسکلت بتن آرمه ،سقف تیرچه و بلوک در طبقه زیرزمین کل بدنه سرامیک
و کف آن موزاییک ،درب و پنجره ها پروفیلی است و در طبقه همکف یکباب مغازه که کل
بدنه و کف آن سرامیک و گچ کشی و در سقف گچ بری شده و نهایت ًا طبقه اول مسکونی که
دارای سرویس حمام ،توالت و آشپزخانه با تاسیسات مربوطه است و پنجره های این طبقه
آلومینیوم می باشد .ضمن ًا اشتراکات آن شامل دو کنتور مجزا آب ،انشعابات گاز سه کنتور
و برق این ساختمان دارای سه کنتور مجزا می باشد و قدمت ساختمان هشت سال است.
کسانی که مایل به خرید و شرکت در مزایده می باشند می توانند از مورد مزایده به آدرس
تیران کمربندی جنب ورودی ترمینال کامیون داران پالک  165کدپستی 8531965538
دیدن نمایند .این آگهی در یک نوبت در تاریخ  98/2/10در روزنامه زاینده رود درج و منتشر
می گردد .در ضمن چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی باشد روز بعد از تعطیلی روز
برگزاری مزایده خواهد بود .الزم به ذکر طبق اعالم نماینده بستانکار مورد مزایده دارای
بیمه می باشد .مالف 442444:سید محمد حسن مصطفوی مدیر واحد اجرای اسناد
رسمی تیران و کرون ( 614کلمه 6 ،کادر)

zayanderoud8108@gmail.com
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کابوس «دخئا» تمامی ندارد
در ادامه دیدارهــای هفته جــاری لیگ برتر
انگلیس یــک دیدار برگزار شــد کــه در آن
منچستریونایتد در خانه
به دیدار چلسی رفت
و ابتدا با گل خوان
ماتا ،بازیکن سابق
آبیهــای لندن از
حریف خــود پیش
افتاد .ولــی در ادامه
چلسی توانســت بازی را به تســاوی بکشاند.
رودیگر در دقیقــه  ۴۳دروازه یونایتد را هدف
قرار داد که «دخئا » این توپ را به اشــتباه در
کنار بازیکن چلسی قرار داد و آلونسو نیز از این
فرصت استفاده کرد و دروازه یونایتد را گشود.
داوید دخئا در چهار بازی اخیر یونایتد ،ســه
اشتباه منجر به گل داشــته است این در حالی
اســت که قبال در  ۱۲۳بازی برای یونایتد سه
اشتباه منجر به گل داشت .دروازهبان اسپانیایی
شرایط بدی را تجربه میکند .منچستریونایتد
در دو بازی بعدی خود در لیــگ برتر باید برابر
هادرسفیلد و کاردیف قرار بگیرد.

عذرخواهی سرمربی
رئال مادرید
رئال مادرید در هفته سی و پنجم اللیگا با یک
گل مغلوب رائو وایکانو شد .زینالدین زیدان پس
از بازی گفت :تیم حریف
به ایــن بــرد نیاز
داشــت و توانست
به هدفش برســد.
آنها بازی خود را به
نمایش گذاشــتند.
ما از دقیقه یک تا ۹۰
برای هیچ چیــز بازی میکردیــم .تنها مقصر
بازیکنان نیستند ،من نیز هســتم .نمیتوانیم
خوشحال باشیم .من مسئول اصلی این شکست
هستم .ســرمربی رئال مادرید در ادامه اظهار
کرد :اگر از دقیقه یــک تا  ۹۰بدون انگیزه بازی
کنیــد ،نمیتوانید با پیروزی بــازی را به پایان
برسانید .آنها بازیکن هستند؛ اما باید انگیزه هم
داشته باشند .باید به خاطر نمایشمان برابر رائو
عذرخواهی کنیم .این عملکرد ما بود .نباید یک
یا دو بازیکن را مقصر خواند .همه در این کشتی
هستیم؛ اما نمیتوانیم نتیجه خوب کسب کنیم.

تبریک صالح
به «ویرژیل فندایک»
ویرژیل فندایک ،مدافع لیورپول که در فصل
جاری یکی از مهمترین بازیکنان این تیم بوده
و در موفقیت شاگردان
یورگن کلوپ در این
فصل نقش بســیار
مهمی داشته است،
از ســوی اتحادیه
فو تبا لیســتها ی
حرفــهای انگلیــس
 PFAبه عنــوان بهترین بازیکن ســال لیگ
برتر انتخاب شــد و جایزه خود را از سوی این
اتحادیــه دریافت کرد .محمد صــاح ،بعد از
اعالم رسمی انتخاب شدن فندایک به عنوان
بهترین بازیکن سال با استفاده از اکانت رسمی
توئیتر خود بــه او تبریک گفــت و فندایک
را مســتحق دریافت این جایــزه عنوان کرد.
صالح در توئیتر خود نوشــت« :تبریک به مرد
بزرگ .تو واقعا استحقاقش را داشتی .بهترین
بازیکن ســال از نگاه اتحادیه فوتبالیستهای
حرفهای».
نوبت اول

پیشنهاد سردبیر:

«فرهاد مجیدی» سرمربی استقالل شد
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در حاشیه

برگزاری مسابقات باشگاههای جهان ،منوط به پیدا کردن میزبان و حامی مالی مناسب است؛

برگزاری والیبال باشگاههای جهان در ابهام
طی قراردادی تا سال  2018به کشور لهستان واگذار شده بود و
حاال این قرارداد به پایان رسیده است.
مســئوالن فدراســیون جهانی والیبال طی مکاتبه با فدراسیون
والیبال ایران ضمن اعالم اتمام قرارداد میزبانی باشگاههای جهان
تصریح کردند که برگزاری مســابقات باشگاههای جهان ،منوط
به پیدا کردن میزبان و حامی مالی مناســب برای این مسابقات

برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای جهان در هالهای
از ابهام قرار دارد .تیم والیبال شــهرداری ورامین ،عصر جمعه با
غلبه بر تیم پاناســونیک ژاپن به عنوان قهرمانی دســت یافت و
طبق قاعده ،نماینده قاره آسیا در مســابقات باشگاههای جهان
خواهد بود.
مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای جهان اما در بخش مردان،

است.
با توجه به تعدد مســابقات ملی پیش رو از جمله لیگ ملتهای
والیبال ،مســابقات انتخابــی المپیــک و قهرمانــی قارههای
مختلف ،صــرف نظر کــردن فدراســیون جهانــی از برگزاری
مســابقات باشــگا ههای جهــان ،چنــدان دور از ذهــن
نیست.

ذوب آهن اوج گرفته به سایپای نوسانی رسید؛

جدال آرام میانه جدولی ها در فوالد شهر
سمیهمصور
در چارچوب رقابت هــای لیگ برتر در قالب
دیدار معوقه هفتــه هجدهم؛ تیم ذوب آهن
اصفهان عصر امروز در ورزشگاه فوالد شهر
مقابل تیم سایپا قرار می گیرد.
سبزپوشان اصفهانی در حالی آماده دیدار با یاران
علی دایی می شــوند که در آرمانیترین شــرایط
خود قرار گرفته اند .ذوبیها کــه در نیم فصل اول
لیگ تا یک قدمی ســقوط هم پیش رفته بودند با
تغییراتی کــه روی نیمکت ایجاد شــد ،به تدریج
روند رو به رشــد خود را آغاز کردند به طوری که
امروز جایگاه تک رقمی نماینــده فوتبال اصفهان
در جدول رده بندی به نوعی تثبیت شــده اســت.
تیم متحول شــده منصوریان که بــا برتری مقابل
تراکتورســازی ،مجمــوع امتیازاتــش را به عدد
 33رســاند بیش از  13هفته اســت که در رقابت
های لیگ برتر و لیگ قهرمانان آســیا شکســتی
نداشــته و آخرین باخــت آنها به هفتــه هفدهم
لیگ برتر مقابل اســتقالل برمیگــردد .پیروزی
مقابل تراکتورسازی بار دیگر بر عملکرد و کیفیت
باالی سبزپوشــان مهر تاییدی زد که توانستهاند
در رقابت های آســیایی نیز بدرخشــند و عنوان
بهترین نماینده ایران در این فصل لیگ قهرمانان را
به دست آورند.
شرایط ذوب آهن در هر ســه فاز هجومی ،دفاعی
و هافبک ایــن روز ها ایده آل اســت و از بازیکنان

خوبی در خطوط سه گانه
قابل قبولی را کسب کند
خود بهره می گیرد  .وجود
ولی همواره نشــان داده
ذوبآهن نیز در کل ادوار لیگ
رشــید مظاهــری آماده
تیم سرســخت و قلدری
برتر در  10بازی توانسته سایپا را
در درون دروازه بــر نقاط
اســت که می تواند کار را
تیم
دو
بازی
12
و
داده
شکست
قوت سبزپوشان اصفهانی
برای حریفان دشوار کند.
به تساوی کشیده شده است
افزوده اســت به گونه ای
نارنجی پوشان تهرانی که
در هفته بیســت وششم
کــه رقبیــان ذوبیها در
شکست سنگینی را مقابل
هفتههــای پایانــی کار
دیگر تیــم اصفهانی متحمل شــده بودنــد ،هفته
سختی مقابل این تیم درپیش خواهند داشت.
گذشته در تبریز مقابل تیم ماشین سازی این شهر
در آن سو تیم ســایپا که علی دایی را روی نیمکت
به نتیجه تساوی رضایت دادند تا با کسب  32امتیاز
خود می بیند اگرچه در نیم فصل دوم نتوانسته نتایج

در پی برکناری وینفرد شفر؛

در رده هشتم جدول رده بندی پشت سر تیم ذوب
آهن قرار بگیرند.
ذوب آهن اگر موفق به برتری مقابل تیم ساپیا شود
می تواند خود را تا رده ششم جدول رده بندی باال
بکشاند؛ جایگاهی که اگرچه متناسب با شرایط این
روزهای سبزپوشان نیست؛ اما می تواند نتیجه قابل
قبولی برای علیرضا منصوریان ،ســرمربی ذوبیها
باشد که با ترکیبی از جوانان توانست این تیم را از
جمع فانوس نشین های جدول جدا کند .ذوبی ها
در  6بازی گذشــته خود مقابل تیم سایپا نتوانسته
اند به برتری دســت یابند و از آخرین پیروزی این
تیم مقابل نارنجی پوشــان تهرانی بیش از سه سال
میگذرد .آنها در بازی رفت با هدایت امید نمازیزاده
به تساوی مقابل شاگردان علی دایی رضایت دادند.
این دو تیم در تاریخ رقابتهای لیگبرتر  35بار به
مصاف هم رفتهاند که در آن سایپا با کسب  13برد،
عملکرد بهتری نســبت به تیم سبزپوش اصفهانی
داشته است .ذوبآهن نیز در کل ادوار لیگبرتر در
 10بازی توانسته سایپا را شکست داده و  12بازی
دو تیم به تساوی کشیده شده است.
اختالف یک امتیازی این دو تیم در جدول ردهبندی
و تغییر جایگاه هر دو تیم در جــدول با نتیجه این
دیدار می تواند بر جذابیت بازی بیفزاید.سبزپوشان
اصفهانی در این بازی محمدرضا عباسی را به دلیل
مصدومیت در اختیار ندارند و آرش رضاوند هم به
دلیل محرومیت نمی تواند نارنجی پوشان تهرانی را
در این دیدار همراهی کند.

سپاهانی ها اعتراف کردند؛

«فرهاد مجیدی» سرمربی استقالل شد

خریدهای بد نیمفصل زرد پوشان

فرهاد مجیدی با برکناری وینفرد شفر به عنوان جانشین او و سرمربی استقالل معرفی شد .فرهاد مجیدی را
میتوان محبوبترین استقاللی حاضر دانست .او پس از چند سال حضور در کالسهای مربیگری در انگلیس و
اسپانیا و کسب مدرک ،نیم فصل به کادرفنی استقالل اضافه شد و کارش را در کنار شفر شروع کرد .تجربه هم
نسلهای مجیدی از جمله علی کریمی ،منصوریان و استیلی باعث شد تا آینده کاری برای او ترسناک شود؛
اما او با شفر کارش را آغاز کرد و حاال جانشین او شد .وینفرد شفر که جانشین علی منصور شده بود ،در اولین
فصل حضورش نتایج خوبی با استقالل گرفت و آبی پوشان را پس از چند سال در دربی پیروز کرد و همچنین
قهرمان جام حذفی شد تا استقاللیها مدعی شوند اگر شفر چند هفته زودتر به استقالل آمده بود آنها به جای
رقیب سنتیشان قهرمان لیگ میشدند.

تیم سپاهان به قصد آسیبشناسی خود ،مطالعاتی را شروع کرده است! مطالعاتی البته بیسر و صدا و صد
البته نه سرسری و برای «ماله کشیدن» روی اشکاالت و غلطها! یکی از دوایری که حساسیت بیشتر سپاهان
را برانگیخته ،یارگیریهای میان فصل و استفاده از پنجره زمستانی است! سپاهان چند بازیکن را به عنوان
«دوای» درد و نوشداروهای التیامبخش گرفته اســت که هیچکدام آنها در لیست بازیکنان «ژنرال» دیده
نمیشوند و فرصت بازی کردن به دست نمیآورند! از محسن مسلمان گرفته تا محمد ابراهیمی! سپاهانیها
میگویند باید بازیکنانی به جمع مردان ما اضافه میشــدند که قابلیت حضور در ســپاهان را دارند! یکی از
مردان صاحبنظر ســپاهان در اینباره میگوید:ما میگوییم بازیکن خریدیم که عصای دستمان باشد نه
آنکه ما عصای دست آقایان باشیم!
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بهترین گلزن تراکتور ،بازی با پرسپولیس را از دست داد

آنتونی اســتوکس ،مهاجم ایرلندی تراکتورســازی و بهترین گلزن
این تیم در فصل جاری ،دیدار روز چهارشــنبه تراکتورســازان برابر
پرسپولیس را از دست داد .مصدومیت این مهاجم از ناحیه کتف بوده و
به نظر میرسد به  ۱۰تا  ۱۵روز برای ریکاوری او نیاز باشد .او در تمرین
تراکتورسازی هم غایب بود تا بعد از غیبت شجاعی برابر پرسپولیس به
علت محرومیت ،او دومین غایب احتمالی تبریزیها باشد.

آگهی فراخوان شناسایی و انتخاب سرمایه گذاران
شماره /98/725ص مورخ 98/2/8

L

E-MAI

zayanderoud8108@gmail.com

سردار آزمون که در نیم فصل نقل و انتقاالت لیگ برتر روسیه به دلیل
مشکالت مالی تیم روبین کازان به تیم زنیت سنت پترزبورگ فروخته
شده بود ،حاال پس از دیدار هفته بیست و ششم تیمش ،آقای گل لیگ
برتر روسیه شــده و یکی از بهترین بازیکنان این لیگ محسوب می
شود .قیمت این بازیکنان ،اما با درخشش او افزایش یافته و حاال ستاره
ایرانی زنیتیها نزدیک به  ۱۳میلیون یورو ارزش دارد.

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن:

نمیتوانند زبانم را بچینند

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد بر اساس سیاست های ابالغی وزارت راه و شهرسازی
و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید مبنی بر تولید و عرضه  14000واحد مسکونی برای اقشار
متوسط در شهر جدید فوالدشهر و مصوبه هیات مدیره این شرکت به شماره  487مورخ  98/2/8نسبت به
انتخاب سرمایه گذاران واجد شرایط که از توانمندی فنی و مالی الزم برخوردار باشند برای مشارکت در
ساخت قطعات مسکونی و تجاری – مسکونی واقع در برزن دیار (  ) Dو باقیمانده اراضی سطح شهر جدید
فوالدشهر اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان سرمایه گذاری در شــهر جدید فوالدشهر دعوت می گردد در صورت آمادگی برای
مشارکت  ،اعالم آمادگی خود را به این شرکت تسلیم تا اقدامات بعدی بر اساس دسترالعمل های ابالغی
بعمل آید .
تذکر  :اولویت مشارکت بر اساس زمان انعقاد تفاهم نامه و دارا بودن امتیاز ارزیابی کیفی کافی براساس
دستورالعمل های ابالغی می باشد .

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر
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افزایش قیمت «آزمون» پس از درخشش در لیگ روسیه

م الف450552:

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن ،درباره دالیل شــروع بد ذوب آهن در لیگ برتر گفت :بهترین رتبهای
که میتوانیم امسال بگیریم رده ششم جدول است .شــما وقتی در سازمانی کار میکنید که شاید در
ورزش متخصص نباشــند ،تا فرصت می کنید تغییرات مدیریتی را متعادل کنید ،یک نیم فصل را از
دست میدهید .سعید آذری در پاسخ به این سوال که یعنی مدیران فعلی باشگاه ذوب آهن متخصص
نیستند؟ تصریح کرد :آقای یزدی زاده خودش قبال عضو هیئت مدیره ذوب آهن بود ،به ورزش اشراف
دارد .از وقتی هم او آمده است ،در بحث بودجه و مسائل فنی به ما کمک کرد .هیئت مدیره هم تخصص
کافی دارد به خصوص آقای شهنازی که دبیر کل کمیته ملی المپیک است ،ولی گاهی اوقات چالشها
و اختالف ســلیقههایی وجود دارد که تا رفع آن ،یک نیم فصل میگذرد .مدیرعامل ذوب آهن درباره
اشتباهات داوری تصریح کرد :امسال ذوب آهن یکی از تیمهایی بود که بدترین لطمه را از داوری دید.
جام حذفی را با اشتباه داوری از دست دادیم .همینطور لیگ .سال بعد میتواند سال طالیی ذوب آهن
باشد .اشتباهات داوری عمدی نیست و غیر منصفانه اســت بگوییم یک داور عمدی عامل باخت یک
تیم بشود .مدیرعامل باشگاه ذوب آهن درباره ممنوع المصاحبه شدنش گفت :بنده ممنوع المصاحبه
نیستم .چه کسی اعالم کرده است؟ من چیز رسمی ندیدم .سعید آذری درباره اینکه برای باشگاه یک
سخنگو تعیین شده است ،افزود :سخنگو با پاســخگو دو چیز متفاوت است! سخنگو ،استراتژیها را
میگوید ولی پاسخگویی به کسی بر میگردد که بیشترین اطالعات را از ساختار سازمانی داشته باشد.
البته از وقتی در باشگاه سخنگو گذاشتند مصاحبه رسمی از من ندیدید و به تصمیمات هیئت مدیره
احترام میگذارم .وی تصریح کرد :اگر در ذوب آهن آبدارچی هم باشم افتخار میکنم .برایم مهم نیست
سخنگو و عضو هیئت مدیره باشم .زبانم را که نمیتوانند بچینند .حرفم را هرجا که بشود میزنم .اینکه
عضو دیگری به هیئت مدیره اضافه شد ،دست مرا باز کرد.

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

کنایه تند مایلیکهن به قلعهنویی
به خاطر حرکت معروفش!
امیر قلعهنویی در دیدار با پرســپولیس در واکنش
به شــعارهای هواداران پرسپولیس دستش را روی
ســینهاش کوبید تا بگوید حرف آنها درست است.
حاال مایلی کهن معتقد اســت این رفتــار او باعث
تحریک تماشــاگران شــد .محمــد مایلیکهن با
خبرگزاری فارس گفت و گویی داشته که در بخشی
از آن حرفهای جالبی به کنایه زده اســت .مربی
سابق فوالد ،ســایپا و ...وقتی با این ســوال روبهرو
شد که شــما جزو اولین مربیانی بودید که به رفتار
هواداران واکنش نشان داده و گریه کردید ،میگوید:
«اشــتباه کردم! من هم باید همه را سیاه میکردم!
در زمان مســابقه همه کار میکــردم ،عامل اصلی
تحریک خودم میشــدم و با حرکت دســت همه
کاری انجام میدادم و فــردای پس از آن میگفتم
چرا همدیگر را با ســنگ میزنید خوب نیست .به
من فحش بدهید؛ اما همدیگر را با سنگ نزنید .این
آخر سیاهبازی است!» البته او تاکید کرد منظورش
امیر قلعه نویی نیست!

شارژ مالی پرسپولیسیها
قبل از بازی با پاختاکور
هیئت مدیره باشگاه پرســپولیس در روزهای اخیر
جلسات متعددی را با نمایندگان اسپانسر این باشگاه
برگزار کرد و طرفین به توافقات خوبی دســت پیدا
کردند که نتیجه آن ترزیق پول به این باشگاه بود .در
همین راستا قرار است طی چند روز آینده و قبل از
بازی پرسپولیس  -پاختاکور ازبکستان ،سرخپوشان و
مربیان این تیم شارژ مالی شوند .باشگاه پرسپولیس
تا  13اردیبهشــت ماه فرصت دارد طلب برانکو را
پرداخت کند و قرار شده تا قبل از این تاریخ نیز با این
مربی تسویه حساب شود.

منهای فوتبال
رییس هیئت قایقرانی اصفهان:

زاینده رود به جهانی شدن
قایقرانی اصفهان کمک میکند
رییس هیئت قایقرانی اســتان اصفهان با اشاره به
اینکه اگر آب نباشــد تمامی رشــتههای قایقرانی
تعطیل خواهد شــد ،اظهار کرد :از زمانی که آب در
زایندهرود جریان دارد تمامی رشــتههای قایقرانی
از این موهبت استفاده میکنند و با توجه به اینکه
اســتخرهای اصفهان به بخش خصوصــی واگذار
شــدهاند ،اداره ورزش هم نمیتواند به ما اســتخر
بدهد و باز شدن زایندهرود کمک بزرگی به قایقرانی
بود .هادی قاضی عسگر با اشــاره به اینکه اصفهان
مقر کنفدراســیون قایقرانی آسیاست ،اضافه کرد:
اگر زایندهرود پایدار باشــد میتوانیم فعالیت خود
را گســترش دهیم و این رشــته را در حد جهانی
مطرح کنیم.

برای حل مشکل پاداش مدالآوران؛

نماینده مجلس خواستار دیدار
وزیر با ورزشکاران شد
قبل از شروع بازیهای آسیایی و پاراآسیایی ،وزارت
ورزش و جوانان پاداشهایی را برای مدالآوران در
نظر گرفت؛ اما همه ورزشکاران انتظار داشتند این
پاداشها قبل از پایان سال  97به صورت سکه و نه
حواله به آنها اهدا شود .در سال جدید هم اعتراض
ورزشکاران به این موضوع ادامه داشت به طوری که
علیرضا مختاری ،عضو تیم ملی دوومیدانی معلوالن
که در بازیهای پاراآسیایی  2018هم حضور داشت
در نامهای به زهرا سعیدی ،نماینده مبارکه و عضو
هیئت رییسه و سخنگوی کمیســیون اقتصادی
خواستار رسیدگی به این مشکالت شد .این نماینده
مجلس شورای اسالمی نیز در نامهای به وزیر ورزش
خواستار دیدار ورزشکاران با وزیر برای حل مشکل
پاداش ورزشکاران شد.
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در نشست خبری مسئوالن تشکل های کارگری استان اصفهان مطرح شد:

حدیث زاهدی
کارگران بازوان حرکت هر جامعهای به
سوی رشد ،تعالی و شکوفایی هستند؛ بی شک
همه پیشــرفتهای حاصل در مسیر زندگی
نشات گرفته از رشد و پویایی فکر و گسترش
اندیشهورزی اســت و در هر جامعهای که از
فرصت اندیشه و بازوی هنرمند کارگران بهتر
استفاده شود ،توسعه و پیشــرفت ،رونقی
دوچندان خواهد یافت 11.اردیبهشــت روز
جهانی کار وکارگر نامگذاری شده است و در
همین راستا طی یک نشســت مطبوعاتی با
مسئوالن تشــکالت کارگری استان اصفهان
مشکالت این قشر زحمتکش و محروم مورد
بررسی و چالش قرار گرفت.
اصغر برشان ،دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان
در خصوص افزایش حقوق کارگران اظهار داشت :سال
گذشته افزایش سطح دســتمزد را به همت اعضای
شورای عالی کار داشتیم؛ اما شیرینی این افزایش در
کمتر از دو ماه از بین رفت و در پایان سال  ۹۷شاهد
این بودیم که ارزش قدرت خرید این پول به یک سوم
رسیدو همه مردم با هر حقوق و دستمزدی که بودند
به همان میزان قدرت خریدشان کاسته شد؛ اما روش
افزایش دســتمزد تا کنون ثابت بوده و ارزشی برای
طبقه بندی مشــاغل ،تحصیالت و تخصص در نظر
گرفته نشده است.
دولت باید در قالب ارائه کاالهای اساسی به
جامعه کارگری کمک کند
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان با بیان اینکه
دولت باید در زمان تحریم وارد صحنه شــود ،گفت:
از دولت توقع داریم در بحــث اختصاص بن کاالی
اساســی که تمامی زمینهها و شــرایط آن از جمله
تعاونیهای مصرف فراهم است ،ورود کند تا کاالی
اساسی به دست مستحق اصلی که مستمری بگیران
هستند ،برسد.
مســئوالن باید به داد ســازمان تامین
اجتماعی برسند
برشــان با بیان اینکــه رییس جمهــوری به بحث
خصوصی سازی شــرکت ســرمایه گذاری تامین
اجتماعی اشــاره کرده ،تصریح کرد :جای تأســف
است که ســازمان تامین اجتماعی را متعلق به خود
میدانند و برای آن تصمیم گیــری میکنند .دبیر
اجرایی خانه کارگر استان اصفهان با اشاره به تجمعات

چهره ها
رییس تشکلهای دینی سازمان تبلیغات
اسالمی استان مطرح کرد:

«بیانیه گام دوم انقالب» محور
فعالیتهای مذهبی ماه رمضان

رییس تشکلهای دینی سازمان تبلیغات اسالمی
استان اصفهان با اشاره به نزدیک شدن ماه مبارک
رمضان و اقدامات سازمان تبلیغات اسالمی استان
اصفهان اظهار داشت :همایش مبلغان ،ائمه جمعه
و ائمــه جماعات روز پنجشــنبه هفتــه جاری در
مدرســه علمیه امام صادق (ع) در خیابان آمادگاه
برگزار میشود .حجتاالسالم حسن بابایی افزود:
حجتاالسالم قمی رییس سازمان تبلیغات اسالمی،
سخنران این جلسه اســت و در مورد ماه رمضان،
بزرگداشــت روز معلم و شهادت شــهید مطهری
و بزرگداشت روحانی شــهید همدانی و مصطفی
قاسمی صحبت میشود .وی با بیان اینکه موضوع
سخنرانی حجتاالسالم قمی برای روحانیون گام
دوم انقالب اســت ،گفت :در مــاه رمضان هم یکی
از موضوعات محوری ســخنرانی تدوین شده برای
روحانیون در بحث شیعه نور ،گام دوم انقالب است
که روحانیون در ایام ماه مبارک رمضان این بحث را
تدوین میکنند.

دولت بدهی تامین اجتماعی را پرداخت کند؛ نه اینکه آن را خصوصی کند
بازنشستگان صندوق فوالد ،گفت :اگر به داد سازمان
تامین اجتماعی نرســند و این ســازمان با مشکلی
روبهرو شود ،بحرانی به وجود میآید که قابل کنترل
نخواهد بود.
قانون کار باید اصالح شود
وی با بیان اینکه قانون کار باید اصالح شــود ،گفت:
امروز دغدغه جامعه کار ،نبود امنیت شــغلی است،
اما کسانی که صحبت از اصالح قانون کار میکنند،
میخواهند مبحث حداقل مزد را از اصول قانون کار
حذف کنند ،اگر اصالح در راستای سه جانبه گرایی
پیش میرفت ،ما اعتراضی نداشــتیم؛ اما در شرایط
کنونی نسبت به برخی از طرحهایی که در این باره به
مجلس ارائه شده است ،اعتراض داریم .دبیر اجرایی
خانه کارگر اســتان اصفهان با بیــان اینکه بعضی از
کارفرمایان ســهم مزد را به بهانــه ناتوانی پرداخت
نمیکنند ،اضافه کرد :این در حالی اســت که سهم
مزد در قیمت تمام شده به طور متوسط عدد ناچیزی
است و افزایش  ۳۶درصدی دستمزد تأثیر کمی در
هزینههای تمام شده تولید دارد .وی ادامه داد :دغدغه
رهبر معظم انقالب ،تولید ،اشتغال و حمایت از تولید
است که متاسفانه آن طور که باید و شاید به آن توجه
نشده و در حد شعار باقیمانده است.
بالغ بر  ۶۰درصد جمعیت اصفهان ،خانواده
بازنشستگان هستند
دبیر اجرایی خانه کارگر اســتان اصفهــان در پایان
سخنان خود با بیان اینکه در همه دولتهایی که بر سر
کار آمدند ،منابع ،امکانات و تعامل با تشکالت کارگری
محدود بودهاست ،گفت :یکی از امتیازات خانه کارگر
استان اصفهان ،این است که در زمینه مسائل کالن
کارگری درسطح استان رابطه تعاملی با کارفرما داشته
است و کارگران ما در تعامل با کارفرما این موضوع را
اثبات کردند که در بحرانها برای ادامه چرخ تولید،
شــرایط ســخت را تحمل میکنند همچنین خانه
کارگر تشکیالت کارگری با سابقهای است که برای
دفاع از حقوق صنفی تشــکیل شدهاست .سیاست
کالن خانه کارگر شناســنامهدار کــردن کارگران و
بازنشستگان اســت ،در حال حاضر  ۳۹۰هزار عضو

خبر

درخشش شهرداری اصفهان
در «جشنواره فرهنگی ایمنی ترافیک»
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان اظهار کرد :جایزه ویژه هیئت داوران و دیپلم افتخار این جشنواره به
پاس فعالیتهای شاخص شهرداری اصفهان در حوزه فرهنگ ترافیک به شهرداری اصفهان و معاونت حمل و نقل
و ترافیک اختصاص پیدا کرد .علیرضا صلواتی ادامه داد :فعالیتهای شاخص در حوزه ارتقای فرهنگ ترافیک سبب
شد تا شهرداری اصفهان برگزیده شود .وی خاطرنشان کرد :سال گذشته شهرداری اصفهان از سوی وزارت کشور
برگزیده شد .امسال نیز وزارت راه و شهرسازی و جمعیت طرفدار ایمنی راهها ،شهرداری اصفهان را در حوزه ایمنی
و فرهنگ ترافیک برگزیده اعالم کرده است .صلواتی افزود :شهرداری اصفهان در بخشهای مختلف رتبه اول تا سوم
را کسب و تقریبا همه جوایز را از آن خود کرد .هیئت داوران یک جایزه ویژه در نظر داشت که به انتخاب و رأی آنان
برای پاسداشت مجموعه اقدامات منحصر به فرد در حوزه فرهنگ و ترافیک به شهرداری اصفهان اختصاص یافت.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان از پیشرفت  ۲۲درصدی پروژه احداث تقاطع غیر همسطح در بزرگراه
شهید اردســتانی خبر داد و گفت :هدف از اجرای این پروژه ،حذف ترافیک بین شهری از داخل شهر و
کاهش بار ترافیکی مرکز شهر و تفکیک ترافیک وســایل نقلیه سنگین از ترافیک وسایل نقلیه سبک به
داخل شهر است.وی اظهار کرد :پروژه تقاطع غیرهمســطح در بزرگراه شهید اردستانی در منطقه  ۱۰و
منطقه  ۱۴شهرداری اصفهان در محل تقاطع حلقه حفاظتی شهر اصفهان با اتوبان فرودگاه و در حریم
این شهر واقع شده است .ایرج مظفر مساحت کل پروژه تقاطع غیر همسطح در بزرگراه شهید اردستانی
را  ۲۱۰هزار مترمربع عنوان کرد و افزود ۱۴۵ :هزار مترمربع از مســاحت پروژه مربوط به اجرای تقاطع
غیرهمسطح و کندروهای اتوبان و  ۶۵هزار متر مربع مساحت مسیر اتصال تقاطع به بلوار فرزانگان است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان مطرح کرد:

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان:

تحقق مردم ساالری در مدیریت شهری با برنامه جامع شهر

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان در
نشست معاونان شهرسازی کالنشهرها اظهار
کرد :کشــور ما بیش از  ۵۰سال از رویکردهای
نوین برنامهریزی فاصله داشــته و مدتها بود
که برنامههای شــهری آن همچنان بر اساس

اختیارات بدون اعتبارات
شوراها مورد توجه قرار گیرد
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بازنشســتگان در همه امور روزمره خود در مضیقه
هستند ،مشکل اصلی ،معیشت بازنشستگان است و
حقوق این افراد جوابگوی نیاز خانوادههایشان نیست؛
همچنین ماده  ۹۶قانون تامین اجتماعی اگر اجرایی
میشد ،امروز بازنشستگان این مشکالت را نداشتند،
بر اساس این قانون ،حقوق بازنشستگان در سال حتی
دوبار هم میتواند افزایش یابد.
«درمان» در اصفهان بیمار است
رییس کانون بازنشســتگان اســتان اصفهان گفت:
اگر دولت ،بدهی  ۲۰۰هــزار میلیارد تومانی خود به
سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند ،مشکالت
این ســازمان رفع خواهد شــد .نباید شرکتهای
شســتایی ،ســازمان تامین اجتماعــی را به بخش

بیمه تکمیلی نیز ناتکمیل اســت ،در بیشتر مواقع
پرداخت این بیمه عقب میافتــد .وی تصریح کرد:
قرار بود بیمارســتانهای «میالد یک» در اصفهان
تأسیس شود؛ اما شاهد آن هستیم که پروژه احداث
این بیمارستان هنوز شروع نشده است .رییس کانون
بازنشستگان استان اصفهان گفت :خود «درمان» در
اصفهان بیمار اســت و باید اول این وضعیت درمان
شود تا درمان بازنشستگان نیز ســامان یابد .ترکان
خاطر نشان کرد :در رسانهها عنوان شده است که وام
پنج میلیون تومانی به بازنشستگان تامین اجتماعی
پرداخت شــده اســت ۲۳ ،هزار میلیارد ریال برای
پرداخت این وام به اســتان اصفهان اختصاص داده
شــده که با توجه به تعداد بازنشستگان استان ،باید

پیشرفت  ۲۲درصدی پروژه تقاطع غیرهمسطح
در بزرگراه شهید اردستانی

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

رییس شورای اســامی شــهر اصفهان با بیان
اینکــه بخشــی از خدمــات عمرانــی از جمله
توسعه مخابرات ،توســعه شبکه آب و فاضالب و
برقرسانی ،توسعه مراکز بهداشتی ،توسعه مراکز
آموزشی و  ...در شهرها با اعتبارات دولتی انجام
میشود ،گفت :اقداماتی در خصوص واگذاری این
بخشها به شوراها انجام شد؛ اما در خصوص اینکه
اعتباری نیز برای واگذاری این امور به شهرداری و
شوراها در نظر گرفته شود ،صحبتی نشد و به این
دلیل اجرای این طرح مسکوت مانده است .فتح
ا...معین ادامه داد :در مجموع باید گفت در قانون،
برخی اختیارات برای شوراها در نظر گرفته شده
که برای این اختیارات ،اعتباراتی تعریف نشده و
ضروری است این امر مورد توجه مسئوالن دولتی
و مجلس قرار گیرد.

دارای شناسنامه داریم که بیش از  ۲۵۰هزار نفر از آنها
تا به حال عضویت خود را تمدید کردهاند که از ابتدای
فعالیتهای آموزشی ،بیش از  ۲۲۲هزار و  ۴۹۱نفر در
بیش از  ۷۵رشته آموزش کوتاه مدت در این مجموعه
آموزش داده شدهاند ،در سال  ۱۳۹۷بالغ بر  ۳۴هزار
نفر آموزش کوتاه مدت دیدهاند .در ادامه این نشست
مطبوعاتی ،مهدی ترکان رییس کانون بازنشستگان
استان اصفهان با اظهار اینکه در حال حاضر  ۲۷کانون
بازنشستگی در استان اصفهان فعالیت میکنند ،گفت:

خصوصی بفروشند؛ بلکه باید مدیریت این شرکتها
قوی شود ،در برنامه ششم توسعه قرار بود هر سال ۲۰
درصد از این بدهی پرداخت شود که تا کنون سازمان
تامین اجتماعی هیچ مبلغی را دریافت نکرده است.
ترکان اضافه کرد :در تمام کشور بخش جراحی قلب
وجود دارد؛ اما در بیمارســتانهای تامین اجتماعی
اســتان اصفهان بخش جراحی قلب وجود ندارد ،به
دلیل نقصان خدمات درمانی ،در ماه  ۸۰هزارتومان
نیز برای بیمه تکمیلی پرداخت میکنیم؛ در حالیکه

بین  ۲۵۰هزار نفر تقســیم شــود .تقسیم این مبلغ
بین این تعداد از بازنشســتگان غیر ممکن اســت،
خدمات کرامت رضوی ســازمان تامین اجتماعی تا
نســلها بعد نیز به همه اعضا نمیرسد .در ادامه این
نشســت ،احمد معینی عضو شورای عالی کار کشور
با بیــان اینکه قدرت خرید جامعــه کارگری به یک
سوم کاهش پیدا کرده اســت ،اظهار کرد :رقم سبد
معیشــت یک خانوار کارگری بر اســاس تحقیقات
میدانی ،سه میلیون و  ۷۰۰هزار تومان اعالم شده و
قدرت خرید کارگران یک میلیون و  ۷۰هزار تومان
کاهش یافته اســت .معینی با بیان اینکه بیش از ۶۳
درصد از جمعیت اســتان اصفهان کارگران هستند،
گفت :باالترین تعداد بازنشستگان سخت و زیان آور
در کشور در استان اصفهان است .معینی خاطر نشان
کرد :متاسفانه بعضیها عامل بیکاری استان را قانون
کار عنوان میکنند ،خارج شدن مناطق آزاد از قانون
کار موجب بهره کشی از نیروی کار شد عالوه بر این
تعداد نیروی کار در این منطقه نیز کاهش یافت .وی
با بیان اینکه اصالح قانــون کار در دو برنامه چهارم و
پنجم توسعه مطرح شده اســت ،گفت :کمتر از پنج
درصد قانون کار کشور اجرا شده است ،امالی نانوشته
غلط ندارد ،این قانون اجرایی نشده که ایرادات آن را
بتوانیم بگیریم .عضو شورای عالی کار گفت :یکی از
پیشرفتهترین قانون کار دنیا ،قانون کار کشور ما بوده؛
اما اجرایی نشده و مسکوت مانده است ،اصالح در این
قانون باید در راستای بهبود و پیشرفت این قانون به
جلو انجام شود .معینی همچنین یکی از موانع رونق
تولید را نظام بانکداری کشور دانست که با سوددهی
عامل تورم شــده و گفت :افزایــش و تقویت قدرت
خرید مردم ،باال بردن کیفیت کاال ،بهبود بهرهوری،
افزایش سرمایهگذاری ،مهار نقدینگی ،احیای اعتماد
مردم ،باز شدن چتر حمایت دولت بر مردم ضعیف،
تصحیح سیستم مالیاتی و سرمایه گذاری برای تولید
وتخصیص منابع نقدی از بانک ،رونق تولید را محقق
میکند .حسن هاشــمی رییس کانون بازنشستگان
شهرســتان اصفهان در ادامه این جلسه اظهار کرد:
تازمانی که جامعه کارگری نتواند حقوق اجتماعی،

الگوی منســوخ «طرح جامع» تهیه میشــد،
تا اینکه از اسفندماه ســال  ۹۶تغییر رویه آغاز
شد و پنج شهر اصفهان ،یزد ،کرمان ،سنندج و
نطنز به عنوان نمونههایی برای آزمودن رویکرد
نوین تدوین برنامههای جامع شهری در ایران
انتخاب شدند که در این میان اصفهان به عنوان
نخستین شــهر ،تدوین برنامه با شیوه جدید را
کلید زد.سید احمد حسینینیا ادامه داد :اعالن
عمومی برنامه جامع با رویکرد نوین در اصفهان
با همکاری شهرداری ،شــورای اسالمی شهر
اصفهان و اداره کل راه و شهرسازی استان انجام
گرفته است .حسینینیا تصریح کرد :دستاورد
کلیدی رویکرد نوین تهیه برنامه جامع شــهر
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اصفهان ،تحقق بیش از پیش اراده شهروندان و
مردمساالری در مدیریت شهری است که هم
از طریق اصالحات ساختاری به منظور افزایش
نقش مدیریت محلی در تصمیمگیریها و هم به
واسطه به کارگیری مشارکت سهامداران؛ یعنی
همه افــراد و گروههایی که مثبت یا
منفی و مســتقیم یا غیر مستقیم از
برنامه تأثیر میپذیرند یا بر آن تأثیر
میگذارند در فرآیند تدوین برنامه
حاصل میشــود.معاون شهرسازی
و معماری شــهردار اصفهان گفت:
در کنار مسائل مثبتی که در برنامه
جامع با رویکرد جدیــد وجود دارد
که به آنها اشــاره شــد ،مشکالتی
نیز در فرآیند تهیه این برنامه اســت که نیاز به
سیاستگذاری ،تصمیم گیری و اقدام ضروری
دارد که باید در اسرع وقت انجام بگیرد تا خللی
به تهیه برنامه جامع شهر اصفهان وارد نشود .وی
با تاکید بر اینکه در گام هفتم برنامه جامع شهر
اصفهان باید دســتور کار برای تایید به شورای
عالی معماری و شهرسازی ارسال شود ،گفت:
برای رسیدن به دستور کار باید طبق قرارداد،
مشاور مســائل و مشــکالت را احصا و گزارش
تشــخیص را ارائه کند؛ اما متاســفانه این بازه
زمانی تا حدی طوالنی شده و احساس میشود
همان پروسه طرحهای توسعه شهری و زمانبر
بودن آن در برنامه جامع نیز اتفاق میافتد.

عملکرد پیمانکاران فضای سبز رصد میشود

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با بیان
اینکه بارشهای اخیر موجب شد شهرداریها
نیز برای نگهداری فضای ســبز شرایط بهتری
داشته باشــند ،تصریح کرد :در شرایط جدید،
کم کاری یا کوتاهی در نگهداری فضای ســبز
برای مردم پذیرفتنی نیست و مردم
با توجه به بارشهــای اخیر ،انتظار
دارند فضای سبز مطلوبتری را در
شهر نظارهگر باشند.
حسین امیری افزود :همه باید دست
به دســت هم بدهیم تا تحت هیچ
شرایطی ،آسیبی به فضای سبز شهر
اصفهان نرسد؛ البته چنانچه فضای
سبز منطقهای آسیب ببیند ،به طور
جدی برخوردهای الزم صــورت میگیرد .وی
با بیان اینکــه مناطق مختلف شــهر اصفهان
باید طبق برنامهای مشــخص منابع آبی خود
را مشــخص کنند ،اظهار کرد :مناطق  ۱۵گانه
شــهرداری باید برنامه تامین آب خــود را به
سازمان پارکها و فضای ســبز شهرداری ارائه
کنند و در این برنامه به طور ویژه مشخص شود
که از چه طریق تأمین خواهد شــد ،همچنین
درصد تامین آن از چاهها ،کانالها ،پسابهای
تصفیه شــده و ســایر منابع را مشخص کنند
و به ســازمان پارکها اعالم کنند تا در جلسه
کارگروهــی بتوانیم تصمیمــات الزم را اتخاذ
کنیم .امیری با بیان اینکه حفظ فضای ســبز
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شهر باید براساس مســئولیت پذیری ،تعهد و
دلسوزی انجام شود ،خاطرنشان کرد :ساعات
آبیاری فضای سبز باید مطابق با جدول برنامه
زمان بندی شده انجام شود و به طور کلی باید
با تشخیص درســت و مدیریت صحیح ،فضای

سبز مطلوب و با نشاطی را در شهر ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه حفظ و نگهداری فضای سبز
شهر و آبیاری به موقع آن تحت هر شرایطی باید
انجام شــود ،تصریح کرد :از حقوق پیمانکاران
دفاع میکنیــم؛ اما هیــچ گونــه کوتاهی در
نگهداری فضای سبز پذیرفتنی نیست .معاون
خدمات شهری شــهرداری اصفهان افزود :در
همین راستا ناظرانی را مشــخص کردهایم تا
به صورت نامحســوس بر عملکرد پیمانکاران
فضای سبز در مناطق و نوع آبیاری آنها نظارت
کنند و در صورت گزارش تخریب یا آســیب به
فضای سبز شهر با پیمانکاران برخوردهای الزم
انجام شود.
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صنفی و سیاســی خود را به دست بیاورد ،مشکالت
آن رفع نخواهد شــد .وی افزود :تا وقتی  ۵۲درصد
جامعه که مشــمول قانون کار و تامیــن اجتماعی
هستند برای قانون گذاری کشور فقط یک نماینده
دارند ،هرگز مشکالتشان رفع نخواهد شد؛ مشکالت
کشور با شعار حل نمیشــود و در آیندهای نزدیک
کشــور با بحرانهایی همچون پیــاده نظام بیکاران
روبه رو خواهد شد.
نظام اداری کشور بیمار است
رییس کانون بازنشستگان شهرستان اصفهان افزود:
فســاد اداری و ملی در کشــور ،یکــی از بزرگترین
مشکالتی اســت که جامعه کارگری توانایی تحمل
آن را ندارد ،نظام اداری کشــور بیمار اســت ،مادامی
که این بیماری حل نشود ،مشکالت نیز حل نخواهد
شد .هاشمی افزود :همانطور که یک بارندگی مختصر
به دلیل ســوء برنامه و تدبیــر ،کشــور را به چالش
کشــید ،اگر برای پیشــگیری از بحران این صندوق
نیز برنامهای نداشــته باشــیم ،اَبَر صندوق کشور با
بحران روبه رو خواهد شــد؛ مگر آنکــه از هم اکنون
بیندیشــند و برنامهریزی کنند .هاشمی تاکید کرد:
منحل شدن شــورای عالی تامین اجتماعی ،تعرض
به حقوق بازنشستگان است ،این شورا باید به صورت
ســه جانبهگرایی اداره شــود تا بتوانیم شاهد رشد و
شکوفایی و سود دهی این شرکتها باشیم .در پایان
این نشست ،آرش احمدی رییس کانون انجمنهای
صنفی کارگران استان اصفهان اظهار کرد ۶۰ :درصد
دریافتی کارگران ،صرف مسکن و اجاره بها میشود.
کارگران نیاز به ترحم ندارند ،بر اساس اصل  ۳۱قانون
اساسی ،داشتن مسکن متناســب با نیاز ،حق هر فرد
و خانواده ایرانی اســت و دولت موظف است با رعایت
اولویت برای آنان که نیازمندتر هستند ،زمینه اجرایی
این اصل را فراهم کند .رییس کانون انجمنهای صنفی
کارگران استان اصفهان گفت :طرح پارامتریک اصالح
قانون تامین اجتماعی اکنون به مجلس رفته اســت،
متاسفانه دولت به طور مداوم دست در جیب سازمان
تامین اجتماعی کرده و کارگر و کار فرما هرماه یک سوم
حقوقشان را به دولت میدهند .احمدی با بیان اینکه
در آمد ماهیانه سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر
ماهیانه  ۹۰۰میلیارد تومان و هزینههای این سازمان
یک هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان است ،افزود :وقتی این
مبلغ تامین نمیشود به اصالح قانون رو میآورند و حق
هفت درصدی بیمه کارگری را بــه  ۹درصد افزایش
میدهند.
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رییس اداره روابط عمومی مخابرات
منطقه اصفهان تشریح کرد:

مهمترین اقدامات
مخابرات منطقه اصفهان
درحوزه مسئولیت اجتماعی
شــاهین ملک زاده ،رییس اداره روابط عمومی
مخابرات منطقه اصفهان گفت :با توجه به اهمیت
این صنعت ،مخابرات منطقه اصفهان تمام تالش
و اهتمام خود را بهکار میگیرد تا بهترین امکانات
ارتباطی را درسطح اســتان برقرار سازد.وی در
برنامه رادیویی چتر ارتباط با اشــاره به جایگاه
مســئولیت اجتماعی در مخابــرات مهمترین
اقدامات اخیر در این زمینه را به شــرح زیر بیان
کرد:
 -1حمایت از تیم بســکتبال با ویلچر مخابرات
منطقه اصفهان که در مســابقات ســوپر لیگ
بسکتبال با ویلچر سال  97در تاریخ  17اسفند ماه
در شهر آمل در بازی فینال با برتری  55بر 54در
مقابل تیم شهروند آمل به قهرمانی رسید.
 -2اجرای طرح کرامت برای سومین سال متوالی
به همت هیئت سید الشهدای مخابرات منطقه
اصفهان و تهیه و آماده سازی  110بسته هر کدام
به ارزش  150هزار تومان و توزیــع آن در بین
اقشار بی بضاعت جامعه در گرامیداشت پیروزی
انقالب اسالمی
 -3کاشــت  50اصله نهال از گونه های گیاهی
مختلف در ارتفاعات شــاهکوه از توابع استان به
همت گروه کوهنوردی مخابرات منطقه اصفهان
در راستای حفظ محیط زیست کوهستان در 15
اسفند سال  97همزمان با روز درختکاری
 -4جمع آوری زباله ها در پنج مسیر متفاوت در
کوه صفه اصفهان  ،روز دوم اردیبهشــت توسط
گروه کوهنوردی مخابــرات منطقه اصفهان به
مناسبت روز زمین پاک
 -5ارســال هدایای کارکنان مخابرات منطقه
اصفهان شــامل فرش ،پتــو ،زیر انــداز و مواد
بهداشتی به هموطنان سیل زده استان لرستان (
شهرستان پلدختر و روستاهای چم مهر و بابازید )
 -6ارســال محموله کمــک هــای کارکنان و
بازنشستگان مخابرات منطقه اصفهان به مناظق
سیل زده خوزستان شامل :فرش ،پتو ،پوشاک و
مواد خوراکی

امام علی علیه السالم:
شببيداری دیدگان به یاد خدا ،فرصتی برای
ی اولیا.
نیکبختان است و تفریحی برا 

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

رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه33 :

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

آدرس :ابتدای جاده حبیبآباد -روبهروی شهرک امام حسین (ع)
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خانه خدایان بر بلندای تپههای ونزوئال!

نسخه اورجینال خط استوا در اکوادور

«تپویی» نام کوهستانهای تختتپهای است که در ارتفاعات سپر گویان
آمریکای جنوبی به خصوص در ونزوئال یافت میشود .سپر گویان یکی از
سه ورقه اصلی آمریکای جنوبی است .این پدید ه زمینشناختی که قدمتش
به یک میلیارد سال میرسد در شمالشرقی آمریکای جنوبی قرار دارد و
کشورهای ونزوئال ،گویان ،سورینام ،گویان فرانسه و بخشهایی از کلمبیا
و برزیل را در بر میگیرد .تپویی بهمعنی «خانه خدایان» اســت.کوههای
تپویی که ارتفاعشان بین هزار تا سه هزار متر است و با جنگلهای متراکم
بارانی احاطه شدهاند ،میزبان گونههای متنوع گیاهی و جانوری هستند.

با اینکه خط اســتوا از صدهــا مکان عبور مــی کند؛ اما یکــی از خاصترین
نقاط آن از لحاظ جغرافیایی کشور اکوادور اســت .خط استوا در سال ۱۷۳۶
توسط یک تیم کاوشگر فرانســوی با مدیریت «چارلز ماری دو ال کامدامین»
کشف و نقشــهبرداری شــد .چالرز ،حدود  ۱۰ســال را در اکوادور گذراند تا
بتواند اندازهگیریها را ثبت کند .در ســال  ۱۹۳۶دولت اکوادور به مناسبت
دویستامین سالگرد کشف گروه علمی فرانســوی بنایی یادبود در این نقطه
ساخت .بعدها درسال  ۱۹۷۹یک برج  ۳۰متری به نام «میانه جهان»جایگزین
آن شد که یک خط زرد ضخیم نیز از آن عبور می کند.

اقامتگاهی مقاوم در برابر بادهای شدید بیابان
ساحل اسکلتی ،یکی از جذابترین نقاط دنیاست که شامل دشت و تپه های
شنی است که به دیدار آب های بی قرار اقیانوس اطلس می روند ۳۰۰ .مایلی
این ساحل پوشیده از استخوان حیوانات و صدها کشتی شکسته است و همین
دلیلی است بر اینکه این مکان هیچ گاه قابل سکونت نبوده؛ اما توریست های
زیادی به این نقطه ســفر می کنند .آنها می توانند در اقامتگاههایی بمانند
که شبیه کشتیهای شکسته طراحی شــده اند؛ ولی دارای طراحی داخلی
و لوکس هستند.

عکس روز
دوخط کتاب

وجود آد مها مثل یک
دریای پرعمق است
آدم هــا مثــل آب در
یــک تــاالب هســتند؛
شــما نمیتوانید کف
تــاالب را ببینید و فکر
میکنیــد کــم عمق
است ،اما فقط وقتی

کــه شــیرجه بزنیــد
میفهمیــد عمــق
واقعــی آن چقــدر
است...
«راز مادرم»
جی ال ویتریک

اینستاگردی

مانور امداد و نجات
ن
ریلی در اصفها 
مانــور امــداد و نجات
ریلی با هدف باال بردن
سطح ایمنی و آمادگی
کارکنــان راه آهن روز
یکشنبه در ایستگاه راه
آهن اصفهان برگزار شد.

وبگردی

ثروتی که گرگها در این  6سال

خواستند از «الهام چرخنده» بگیرند
الهام چرخنده با انتشار این عکس نوشت :سالم
همدمم ...ساعت از صفر گذشته و بی همتایی
غرورت ،برساختار هست و نیست کائنات سایه
انداخته .این مهم در ثروتی که در دستانم بود با
رایحه عشق ،همانی بود که گرگ ها خواستند
در این شش ســال بدرند و نتوانستند؛ چرا که
حقیقت وجودت با مشــک کربال آمیخته بود و
هســت.حال هی واگویه کنند ...من و شما این
گوهر عشق دانی را از بهر می کنیم بیشتر...

رزمندگان عراقی که به خاطر ایران شهید شدند

مســعود دهنمکی با انتشــار این
عکس نوشت :رزمندگان عراقی که
در کنار رزمندگان ایرانی در نبرد
با صدام و ارتــش بعث در عملیات
کربــای  ،۵گمنام به شــهادت
رسیدند.

ترسناکترین پلهای جهان
در میان پل های فراوانی که در جهان وجود دارند ،تعدادی از آنها به قدری عجیب و ترسناکند که هیچ کس جرات پا گذاشتن روی آنها را ندارد.
در ادامه با ما همراه باشید تا به معرفی تعدادی از ترسناکترین پلهای ساخته شده در جهان بپردازیم.
 -۱پل  (Chesapeake Bayآمریکا):
این پل که سواحل غرب و شرق مریلند را به هم متصل میکند ،ترسناکترین پل آمریکا نامیده میشود .در نگاه اول کمی سخت به نظر میرسد
فهمیدن این که چرا به چنین طراحی زیبایی ،چنین اسم ناخوشایندی را نسبت میدهند .این موضوع را زمانی درک خواهید کرد که روی پل
رانندگی کنید .سطح پل حدود  ۵۷متر از سطح آب باالتر است و گفته میشود در مواقعی که آب و هوا خراب است ،دید راننده به شدت کاهش
مییابد .همه چیز با هم ترکیب میشود و حس وهم و ترس از معلق بودن در هوا به راننده دست میدهد.
 -۲پل (Langkawi Skyمالزی):
این پل با ارتفاع  ۱۲۵متر طول ،طوالنیترین پل منحنی معلق در جهان است .این پل  ۶۶۱متر باالتر از سطح دریا و در میان دو قله کوهستانی
قرار دارد .شگفت انگیزترین مورد درباره این پل در میانه آن است ،جایی که یک قسمت آن با شیشه تعویض شده است و میتوانید درختان را در
فاصلهای دور در زیر پایتان ببینید .عالوه بر این چنین پلی که ارتفاع آن تا زمین بیش از  ۱۰۰متر است تنها یک پایه دارد که به وسیله  ۸کابل
متصل به آن پل را نگه میدارند!
 -۳پل (Royal Gorgeکلورادو – آمریکا):
این پل لقب مرتفعترین پل جهان را از زمان افتتاح آن در سال  ۱۹۲۹تا سال  ۲۰۰۱داشت ،یعنی زمانی که پل  Lin guangheدر چین با ۶
متر ارتفاع بیشتر نسبت به این پل ساخته شد .با این حال هنوز هم این پل ،مرتفعترین پل در آمریکاست .این پل با ارتفاع  ۳۰۵متری خود از
باالی آبهای خروشان رودخانه آرکانزاس میگذرد .ماشینهای ســبک در تمام طول روز میتوانند از روی پل عبور کنند؛ اما عبور از این پل
برای اتوبوسها و کامیونها ممنوع است.

خبر

کتاب
تفنگ بادی

زیباترین انسانهایى که «ژیال امیرشاهی» شناخته است
ژیال امیرشــاهی با انتشار این عکس
نوشــت :زیباترین انســانهایى که
تاکنــون شــناختهام ،آنهایى بودند
که شکســت خــورده بودنــد ،رنج
میکشیدند ،دچار فقدان شده بودند
و با این حال راه خود را از اعماق درد و
رنج گشودند و بیرون آمدند .این افراد،
حسى از قدردانى ،حساسیت و فهم
زندگى داشتند که آنها را پر از شفقت،
مالیمت و توجه عمیق و عاشــقانه
می کرد .زیبایى این افراد ،اتفاقى و
بىسبب نبود «.الیزابت کوبر»

رمان «تفنگ بادی» نوشته «محســن محمدی» برای مخاطبان
رده سنی کودک و نوجوان از سوی انتشــارات شهرستان ادب در
نمایشگاه کتاب عرضه شده است .داستان این کتاب در سالهای
میانی دهه  60و بحبوحه بمباران شهرهای ایران توسط هواپیماهای
رژیم بعثی عراق میگذرد .چند کودک در میانه مسابقه فوتبال و به
دنبال یک جر و بحث کودکانه ،تصمیم میگیرند با تفنگ بادی یک
هواپیمای متجاوز عراقی را ساقط کنند .تالشهای آنها برای خرید
و تهیه تفنگ بادی ،مخفی کــردن آن و حضور در زمان مقرر روی
پشت بام برای ساقط کردن هواپیما ،اتفاقات جالبی را رقم میزند که
خواندنش خالی از لطف نیست .رمان «تفنگ بادی» نگاهی ضمنی
دارد به مناسبات اجتماعی و خانوادگی حاکم بر دهه  .60این رمان
از فضایی نوســتالژیک و خاطرهانگیز برخوردار است .در بخشی از
این کتاب میخوانیم :هواپیمای سیاهی در ارتفاع پایین به سمت ما
میآمد .علی گفت«:حمید معطل نکن ،بزنش» .یاسر در این گیرودار
پرسید«:راستی حمید ،ساچمه گذاشــتی توی تفنگ؟» .حمید
عصبانی جواب داد«:اینقدر هم خنگ نیســتم .از قبل آمادهاش
کردم ».یاســر گفت«:پس گلنگدن یادت نره ».همه به جز حمید
خندهمان گرفت .مانده بودم یاسر در آن شرایط چهطور میتوانست
شوخی کند .اصال این حرفها را از کجا میآورد؟!

یادداشت
روشهایی برای افزایش خالقیت کودکان
رزیتا پورسینا
کودکان ،نوآورانی طبیعی با تخیالت قوی هستند .خالقیت،
فواید ذهنی ،عاطفی و حتی ســامتی بسیاری دارد .تخیالت
کــودکان در مقابله با درد بــه آنها کمــک میکند .خالقیت
به کودکان کمــک میکند تا مطمئنتر باشــند ،مهارتهای
اجتماعی را پــرورش دهند و بهتــر یاد بگیرنــد .درادامه با
راهکارهایی کــه می تواند خالقیــت را افزایش دهد آشــنا
میشوید:
 .۱مکانی را برای خلق ،طراحی کنید
به گفته پک آلین ،مدیر اجرایی شرکتهای  Lit Worldو Lit
 Lifeاینکه چگونه اطمینان ،خالقیت و مهارت را در هر سنی
پرورش دهیم بسیار مهم است .ایجاد فضایی که کودک شما
بتواند در آن خالق شود ضروری است؛ اما این به معنای ایجاد
یک اتاق بازی تخیلی نیســت .از نظر وی ،این مکان میتواند
یک گوشه کوچک با یک کیف لگو یا جعبه لباسهای قدیمی
شما باشد تا بازی لباس پوشــیدن را انجام دهید .آلین ،دیده
اســت که خالقیت در بسیاری از فضاهای بســته و محدود از
جمله محالت فقیر نشین کنیا ،شکوفا میشود .به گفته آلین،
نکته کلیدی این اســت که کودک شما احساس کند که روی
فضای خود تسلط دارد.
 .۲خالقیت کودکان را ساده بگیرید
همانگونه که شــما به خلق یک محل بــازی بزرگ و خاص
نیاز ندارید ،بــه بهتریــن و جدیدترین اســباب بازیها نیز
نیاز ندارید .شارلوت رزنیک ،روانشــناس آموزشی کودک،
بازیها و فعالیتهای ساده را پیشنهاد میکند .برای مثال ،او
با مراجعان کودک خود لگو بــازی میکند؛ اما به جای دنبال
کردن دستورالعملها ،به کودکان اجازه میدهد که چرخهای
تخیلشان بچرخد و آنچه که میخواهند را بسازند.
 .۳اجازه اوقات فراغت را بدهید
به گفته آلیــن ،دادن زمان از پیش تعیین نشــده به کودکان
بسیار اهمیت دارد .چند ساعت را در خانه باشید و فعالیتهای
برنامهریزی نشــده انجام دهید .بنابراین کودکتان میتواند
فقط شیطنت و بازی کند.
 .۴به کودکان خود کمک کنیــد تا حواس خود را فعال
کنند
بر اســاس گفته «رزنیــک» اســتادیار دانشــگاه در زمینه
روانشناسی در  ، UCLAکودکان خود را با دنیا آشنا کنید تا
آنها بتوانند تمام حواس خود را فعــال کنند.به گفته رزنیک،
این به معنای ســفرهای گــران و پیچیده نیســت ،آنها را به
کتابخانه ،موزه و بیرون ببرید .از آنها بخواهید که سفر کردن
به مکانهای دور ماننــد صحرای آفریقا را تصــور کنند .چه
حیواناتی میبینند؟ صحرا چه شــکلی است؟ چه بویی دارد؟
حیوانات چه صدایی دارند؟
 .۵درمورد خالقیت کودکان بحث کنید
آلین میگوید از کودکان خــود بخواهید زمانی که به بهترین
ایدههای خود میرسند یا خالقترین لحظات را دارند ،درباره
آن صحبت کنند .او میگوید مثال زمانی که در ماشین هستید
و به تمرین فوتبال میروید با داشتن یک دفتر ،آی پد یا حتی
یک ضبط صوت دستی این کار انجام دهید.
 .۶تفکر انتقادی خالق را پرورش دهید
رزنیک میگوید زمانی که کودک شما بزرگتر میشود ،از او
بپرسید چگونه برخی مشکالت را حل میکند و چگونه برخی
کارها را متفاوت انجام میدهــد .او میگوید از کودکان خود
بخواهید ایدههای خود را روی کاغذ بنویسند یا از نقشه ذهنی
استفاده کنند.

دیدگاه
«بچه مهندس »۳
با بازیگران جدید میآید

طرح ملی حفظ موجب دور نگه داشتن
دانش آموزان از آسیب اجتماعی است

پیش تولید فصل سوم سریال «بچه مهندس» به کارگردانی
علی غفاری و تهیه کنندگی سعید سعدی به روزهای پایانی
نزدیک میشود و تصویربرداری از اوایل خرداد ماه آغاز خواهد
شد .هنوز بازیگر نقش جواد جوادی انتخاب نشده است و گروه
در حال بازنگری در نگارش متنهای این سریال هستند .در
فصل یک و دو این سریال بازیگران مشترکی حضور داشتند
که بنا به فاصله زمانی بین این دو فصل ،گریم شده بودند؛ اما
برای فصل سه «بچه مهندس» همه بازیگران جدید هستند
و هیچ بازیگر مشترکی با فصلهای قبلی در این فصل حضور
ندارد .داســتان ســریال «بچه مهندس» به کارگردانی علی
غفاری و تهیهکنندگی سعید سعدی در تاریخ معاصر و در سه
فاز کودکی ،نوجوانی و جوانی شخصیت اصلی مطرح میشود.
پرویز پورحســینی ،بهاره رهنما ،اندیشــه فوالدوند ،بهناز
جعفری ،افشین نخعی ،سلمان فرخنده ،سیاوش چراغیپور،
فرزین محدث ،سوگل طهماسبی ،عباس جمشیدی فر ،حمید
شریف زاده از بازیگرانی هستند که هم در فاز یک و هم در فاز
دو حضور دارند که در کنار آنها بازیگــران دیگری هم به کار
پیوستهاند.

وزیر آموزشوپرورش در پنجاه و دومین جلسه کمیسیون تخصصی
آموزش عمومی قرآنکریم ،طرح ملی حفظ را موجب دور نگه داشته
شدن دانش آموزان از آسیب اجتماعی دانست.سید محمد بطحایی
با تشــکر از تالشهای متصدیان برگزاری مســابقات بینالمللی
قرآنکریم گفت :برگزاری چنین مســابقاتی با توجه به شــرایط
اقتصادی بسیار ســخت اســت .وزیر آموزشوپرورش با اشاره به
اقدامات صورت گرفته در طرح ملی حفظ ،گفت :امیدوارم در تمامی
طرحهای ملی از جمله طرح ملی حفظ قرآنکریم همافزایی صورت
گیرد و دستگاهها باهم مدارا کنند تا اقدامات خوبی انجام شود .وزیر
آموزشوپرورش بابیان اینکه دو میلیون و هشتصد هزار دانشآموز
در طرح حفظ قرآنکریم شرکت کردند ،گفت :این طرح برای انس
و الفت با قرآنو دور نگه داشتن دانشآموزان از آسیبهای اجتماعی
سرمایه قابلاســتفاد ه است .بطحایی خاطرنشــان کرد :در زمان
مناسب به هیئت دولت پیشنهاد داده خواهد شد تا اعتباری را برای
توسعه فرهنگ قرآنی در نظر بگیرند .وی افزود :امیدوارم کارگروهها
طی حداکثر یک ماه آینده برنامههای سال  ۹۸را مشخص کنند و
آماده اجرا شود تا در جلسه آینده که بعد از ماه مبارک رمضان برگزار
خواهد شد ،موضوعات را نهایی کنیم.

