گالیه شهروندان اصفهانی از وضعیت نامناسب نمازخانهها و سرویسهای
بهداشتی موجود در پارکهای سطح شهر؛

درشأن نصف جهان نیست

پارکها و بوستانهای شهری از جمله مراکز عمومی هستند که با گرم شدن هوا

و شروع فصل تابستان ،مورد استقبال قریب به اتفاق گردشگران و شهروندان قرار

میگیرند و از آنجا که مردم اوقات فراغت و تفریح و استراحت خود را در این اماکن سپری میکنند،

انتظار دارند این مجموعهها از یک ســری امکانات اولیه مانند سرویسهای بهداشتی و نمازخانه
برخوردار باشند؛ اما متاسفانه مشاهده میشود که...
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بررسی «زاینده رود» از چرایی اعتراض جامعه پزشکان به میزان افزایش
دستمزد و خدمات پزشکی؛

کالف سردرگم تعرفهها

تعرفههای پزشکی بیش از یک دهه است که در کشور با فراز و نشــیبهای زیادی روبهرو بوده؛ از اجرای طرح تحول سالمت گرفته تا
تالشهای ضربتی برای برچیده شدن عادت به گرفتن زیرمیزی و البته افزایشهای هر ساله تعرفه های ویزیت پزشکی که هم اعتراض

مردم و هم اعتراض جامعه پزشکان را به همراه داشته است .داستان تکراری اعتراضها به تعرفه ،چند سالی است که ادامه دارد .مردم اصوال معتقدند
هزینههای درمانی و ویزیت پزشکان گران است و پزشکان از سوی دیگر میگویند که میزان دریافتی آنها با هزینههای جاری مانند دستمزد کارمندان

و تجهیزات پزشکی که افزایش چند برابری داشته ،همخوانی ندارد .همین مسئله موجب شده تا...

5

بازرس اصلی اتحادیه خواربار و آجیل فروش اصفهان:

وضعیت بحرانی چاقی

«کم فروشی» برنج را گران کرد

و دیابت در استان

3

شهردار اصفهان:

برای اداره ارزان شهر به کمک معلمان نیاز داریم

7

معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای اصفهان:

5

وقتی صف ماکارونی هم در دفتر خاطرات ملت ثبت می شود ؛

چه رونقی!

برای تداوم جریان زایندهرود تا پایان تابستان تصمیمی

اتخاذ نشده است

3

استاندار اصفهان در جلسه ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان مطرح کرد:

برخوردها نباید بستر تخلفات زیرزمینی را فراهم کند
رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان در جلسه ستاد امر به معروف و نهی
از منکر استان اصفهان با اشاره به لزوم نظارت بر فعالیت باغ تاالرها در حاشیه شهر
اصفهان اظهار داشت :برخی قصد دارند هنجار شکنی کرده و علیه انقالب اسالمی
کار کنند،مسئوالن نباید اجازه دهند که چهره فرهنگی و مذهبی شهر اصفهان با
برخی از هنجارشکنی ها مخدوش شود.آیتا...سید یوسف طباطبایینژاد با بیان
اینکه همه مشــکالت فرهنگی با اقدامات فرهنگی و نصیحت برطرف نمیشود،
افزود :مردم اصفهان در سیلهای اخیر نقش خوبی را ایفا کردند و به همنوعان خود
در سراسر کشور یاری رســاندند ،بنابراین باید دقت داشت که با برخی از اقدامات
هنجار شکنانه چهره شهر به هم نخورد.نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با بیان
اینکه برخی از مسائل ضد فرهنگی که در شهر مشاهده میشود ،خیانت به خون
شهداست ،گفت :دادستان اصفهان دستورات خوبی درباره دوچرخهسواری بانوان،
حجاب ،سگگردانی و باغ تاالرها صادر کردند و اقدامات موثری در زمینه ساماندهی
این موضوعات انجام شده است.وی با بیان اینکه شــهرداری اصفهان باید اجرای
موسیقی زنده را از برخی مکانها حذف کند ،یادآور شد :موظف نیستیم که یک کار
بد انجام بدهیم که دیگران کار بدتر نکنند ،قرار نیست ما بهشت و جهنم درست کنیم
و جلوی افراد را بگیریم که گناه نکنند بلکه ما وظیفه داریم که در جامعه اسالمی
ظواهر اسالمی را رعایت کنیم و ارزشها حفظ شود.
پلمب باغ تاالرهای هنجار شکن
اســتاندار اصفهان نیز در این جلســه اظهار داشــت :به گونهای رفتار نشود که
فعالیتهایی که در باغ تاالرها صورت می گیرد ،به صورت زیرزمینی انجام شود؛ هر
چند الزم است ارشاد و برخورد انجام شود؛ اما نباید مسئله و مشکل اجتماعی به
تهدید اجتماعی تبدیل شود .عباس رضایی با بیان اینکه بنده معتقد هستم برخورد
با باغ تاالرهایی که اختالط زن و مرد دارند ،امری الزم و ضروری است ،عنوان کرد:

هر بانویی که در مکانهای عمومی دوچرخهسواری میکند ،با نظام دشمنی ندارد
بلکه باید زمینهای برای آنان فراهم شود تا بتوانند در پیست مخصوص و در جاهای
مختلف شهر دوچرخهســواری کنند تا در آینده شــاهد برخی از هنجارشکنها
نباشیم.
ســردار معصومبیگی ،فرمانده نیروی انتظامی اســتان اصفهان نیز با اشــاره به
اقدامات پلیس برای کنترل و ساماندهی باغ تاالرهای حاشیه شهر اصفهان گفت:
طرحی در این رابطه اجرا شــد که با دســتور دادســتانی با همکاری ستاد احیا،
 47باب باغاتی کــه ناهنجاریهایی از جمله ارائه قلیان ،اختالط دختر و پســر و
موسیقی زنده داشتند ،پلمب شد؛ همچنین با دستور ویژه دادستانی مراحل پلمب
برخی از این باغ تاالرها به صورت فوری و در محل ،انجام شده است.
خودرو حریم خصوصی نیست و رعایت حجاب در آن اجباری است
دادستان عمومی و انقالب استان اصفهان هم با بیان اینکه موضوعات کشف حجاب،
سگگردانی و موسیقی در شهر در جلسات اخیر پیگیری شده است ،اظهار داشت:
ادارات دولتی باید مکلف شوند که شئونات اسالمی در آن رعایت شود ،همچنین
بر اساس قانون موسسات پزشکی موظف به رعایت شئونات اسالمی هستند .علی
اصفهانی در ادامه گفت :قانون به صراحت گفته است که خودرو حریم خصوصی
نیست و باید حجاب در آن رعایت شود و کشف حجاب ،جرم است.
ســردار مجتبی فدا ،جانشــین فرماندهی ســپاه صاحب الزمان(عج) نیز با بیان
اینکه به اندازه کافــی قانون وجود دارد و در چگونگی و شــیوه اجرا مشــکالتی
وجود دارد ،اظهار کرد :قبال کمیسیون نظارت بر مفاســد فعال بود و مصوبات را
پیگیری میکرد؛ اما در ستاد امر به معروف در مورد این موضوع پیگیری کمتری
وجود دارد ،بنابراین باید متولی رســیدگی به کم کاری دســتگاهها مشــخص
شود.

عکس خبر

آیین اختتامیه اولین جشنواره داستانی« آب»

زینب ذاکر
در خبرها آمده بود یک میلیون نفر از مردم چین به محض شنیدن خبر افزایش
قیمت بنزین ،از خودروهای خود پیاده شده و به خانه رفتند و اتومبیلهایشان
را رها کردند ،ترافیک وحشــتناکی شــکل گرفت و تنها چندســاعت بعد،
مسئوالن چینی اعالم کردند افزایش قیمت بنزین کنسل شده است.
شبیه به چنین ماجراهایی را درباره ژاپن هم طی روزهای گذشته شنیدیم؛
اینکه تالش چندین باره مسئوالن ژاپن برای افزایش دو درصدی تورم در این
کشور باز هم ناکام ماند .از سال  ۲۰۱۳بانک مرکزی ژاپن برنامه گسترده ای
برای خرید اوراق قرضه آغاز کرد تا بتواند نرخ تورم را به دو درصد افزایش دهد؛
اما هنوز برای تحقق چنین هدفی ناکام بوده است .برنامه دولت این کشور برای
افزایش مالیات بر مصرف از هشت درصد به  ۱۰درصد به عنوان بزرگ ترین
ریسک های فعلی بر سر راه اقتصاد ژاپن بیان شده است .درباره ژاپنی حرف
می زنیم که در حمالت اتمی کال نیست و نابود شد و دوباره از نو ساخته شد و
این سالها ،جنگ تجاری آمریکا و چین و کاهش رشد اقتصادی کشورهای
جهان ،اثر خود را روی اقتصاد ژاپن هم گذاشته و البته که چشم بادامی ها مدام
با بالیای طبیعی همچون سیل و زلزله و سونامی و فوران آتشفشان هم دست
و پنجه نرم می کنند .با این حال رشــد اقتصادی ژاپن در سه ماهه دوم سال
گذشته به لطف مخارج سرمایه ای به باالترین سطح از سال  ۲۰۱۶تا 2018
رسید و درواقع سریعترین رشــد اقتصادی را تجربه کرد .مردم ژاپن حتی
افزایش دو درصدی تورم را هم در چنین شرایطی قبول نکرده اند.
و حاال به ایران می رسیم .در تازه ترین فاز از داستان تکراری «شایعه گرانی
و هجوم مردم و تشکیل صف و کمیاب شدن کاالها» شاهد شایعاتی درباره
گران شدن «ماکارونی» بودیم که درواقع به عنوان غذای جایگزین برنج نزد
ما ایرانی ها شناخته می شود و اگر ماکارونی هم از سبد غذایی مردم حذف
شــود ،این طبقات فقیر و پایین جامعه(به لحاظ درآمدی) هستند که آزار
می بینند و زیر بار فشارهای همه جانبه له می شوند.
کافی بود در عرض کمتر از یک نیم روز ،شــایعه شــود کــه ماکارونی قرار
است گران شــود .تا عصر همان روز بازارهای روز و فروشگاه های زنجیرهای
و ســوپرمارکت ها ،خالی از ماکارونی شــدند! به همیــن راحتی ،به همین
ســادگی! دالل ها راهش را یاد گرفته اند .کافی است شایعه کنند فالن کاال
یا خودرو یا دالر قرار است گران شــود ،همین کافی است تا دوباره تبدیل به

ِ
«ملت درصف» شویم.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز گفته بود« :طی چند روز
گذشته شاهد هجوم شهروندان به مغازهها برای خرید ماکارونی بوده ایم که
این به هیچ وجه درســت نیســت .ما در تولید گندم به خودکفایی رسیده و
صادر کننده ماکارونی هســتیم و معلوم نیســت چطور مردم فکر میکنند
بازار با کمبود ماکارونی مواجه خواهد شد .گران شدن چند برابری ماکارونی
شایعهای بیش نیست و اگر قرار باشد قیمتها افزایش یابد در یک بازه منطقی
اتفاق میافتد .چون گندم دولتی است ،دولت نظارت خاصی بر قیمت ماکارونی
دارد و امکان افزایش بی رویه آن وجود ندارد ».گاهی اما با خود میاندیشیم
مردمی که آماده اند تا بشنوند فالن کاال گران شــده یا می شود و به صف ها
هجوم ببرند ،آیا درباره این مسائل فکر هم می کنند؟ و خب شاید حق دارند
نگران باشند .چون این روزها بازار به تعبیر دبیر انجمن برنج کشور« ،صاحب
ندارد»! جمیل علیزاده می گوید« :هیچ دلیل علمی و منطقی برای افزایش
قیمت برنج وجود ندارد و مســئوالن نظارتی نباید اجازه دهند به رغم وجود
برنج کافی در کشور قیمتها باال رود .در حال حاضر  ۴۰۰هزار تن برنج مازاد
نیاز در کشور وجود دارد ،دلیلی که امروز قیمت برنج را افزایش داده مسائل
فنی نیست ،بلکه نقش داللی و واســطهگری را باید در آن دخیل دانست .در
تنظیم بازار هر کسی ساز خودش را میزند و معلوم نیست نظارت بر تنظیم
بازار محصوالت کشاورزی بر عهده چه کسی است؟» و این یعنی مردم هجوم
می برند چون می دانند بازار صاحب ندارد و فقط کافی است شایعه شود گران
فروشی در راه است و گران فروشی صورت گیرد .مثل همین ماکارونی که مقام
مسئول استان البرز گفته محال است گران شود؛ اما «ضرغامی» رییس اسبق
رسانه ملی نوشته بود ماکارونی را با افزایش قیمت حدود  70درصدی خریده
است و مشاهدات مردمی هم چیز دیگری می گوید .تازه فقط در مورد دو فقره
برنج و ماکارونی حرف زدیم .زولبیا و بامیه کیلویــی  20هزارتومان و خرما
کیلویی  38هزارتومان و . ...
کاربری به شــوخی نوشــته بود  «:اگر روزه برای همدردی و فهمیدن حال
فقراست ،امســال همه ما فقیر شده ایم  .کشــورهای دیگر باید با همدردی
کنند!» شوخی تلخی اســت برای بازاری که بی صاحب مانده و مردمی که
هنوز چشم انتظار سیاست های دولتی هستند که رییس اش وعده داده بود
«چنان رونقی ایجاد کند که هیچ کس به یارانه  45هزارتومانی نیاز نداشته
باشد!»
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عکس روز

تصویر جالبی که وزیر
کشور از خود منتشر کرد

عبدالرضــا رحمانــی فضلی وزیر کشــور ،در
اینستاگرام با انتشــار تصویری از خود نوشت:
ثمره خدمت ،چیزی جز رضایت مردم نیست
و این معنای حقیقی حق الناس اســت و هیچ
لبخندی دلنشین تر از رضایت و طوفان محبت
و امنیت و آرامش مردم نیست.

پیشنهاد سردبیر:
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خطر جنگ با آمریکا تا چه حد جدی است؟

علیرضا کریمیان
خبرگزاری تسنیم در خبری مدعی شده که
آمریکا به مقامات ایرانی پیام داده است که در
پی آغاز جنگ با ایران نیست؛ این خبر گزاری
به نقل از سعدا ...زارعی با اشاره به اظهارات
مقامات نظامی درباره لــزوم آمادگی نظامی
برای مقابله با تهدیدات آورده است :دالیل
بسیار زیادی وجود دارد که آمریکا از درگیری
نظامی با ایران پرهیــز دارد و بر جنگهای
اقتصادی ،سیاســی و رســانهای متمرکز
است.
زارعی از پیام رسمی مقامات عالی آمریکا به مقامات
عالی ایران خبر داده و گفته اســت :اخیرا مقامات
عالی دولت آمریکا طی یک پیام رسمی به مقامات
عالی ایران ،تاکید و تصریح کردهاند که تحت هیچ
شــرایطی برنامهای برای درگیری نظامی با ایران
ندارند .در هفتههای اخیر به شدت گرفتن لفاظیها
میان آمریکا و مقامات سیاســی کشــورمان و به
خصوص مقابله به مثل ایران در تحریم نفتی و بستن
تنگه هرمز ،این ســوال زیاد مطرح می شود که آیا
ایران و آمریکا درآستانه جنگ هستند و آیا آمریکا
گزینه نظامی را برای مقابله با ایران انتخاب خواهد
کرد؟
هر چند درگیریها و خصومتهــای آمریکا علیه
ایران به نهایت خود رســیده اســت؛ اما برخی از
کارشناســان معتقدند هنوز گزینه نظامی از سوی
آمریکاییها مطرح نیســت؛ به عقیده این دسته از
کارشناســان و تحلیلگران در اردوی آمریکا گرچه
تنــوع موضع بیشــتری وجــود دارد و تندروهای
خواهان جنگ کم نیســتند؛ اما به نظر میرســد
درباره عدم اســتفاده از گزینه نظامی ،دســتکم
تا پایان دوره اول ریاســت جمهوری ترامپ ،اراده
واحدی وجود داشته باشد.
هر چند عدهای از همین افــراد معتقدند احتمال
جنگ اتفاقی و تنش آفرینی و دامن زدن کشورهای
منطقهای برای ایجاد جنگ با ایران وجود دارد .این
مسئله ای است که ظریف هم در مصاحبهای به آن
اشاره میکند .وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران در گفت وگو با بخش انگلیسی شبکه خبری
الجزیره گفت :برخی کشورها برای کشاندن آمریکا
و رییس جمهوری این کشور به یک درگیری فاجعه
بار دسیســه کردهاند؛ اما متاســفانه این کشورها

کافه سیاست
با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی
انجام شد؛

انتصاب مدیر بنیاد
دایره المعارف فقه اسالمی
براساس مذهب اهلبیت (ع)
حضــرت آیــتا ...خامنــهای در حکمــی
حجتاالسالم و المسلمین حائری را به مدیریت
بنیاد دایره المعارف اسالمی منصوب کردند .در
بخشی ا زحکم رهبر انقالب آمده است:
آقای حاج سید علیرضا حائری دامافضاله
یکــی از موهبتهــا و الطاف الهــی در دوران
جمهوری اســامی ،توفیــق اقدام بــه تهیه
دایرهالمعارف فقه اســامی براســاس مذهب
اهلبیت علیهمالسالم است که آیت ا ...هاشمی
شــاهرودی رحمها...علیه بخش مهمی از این
بنای فاخر را به ســامان رساندند .اکنون پس از
ارتحال آن عالم محقق ،الزم است تالش مبارک
برای به انجام رساندن این کار بزرگ ادامه یابد.
اینجانب پس از بررســی و مشورت و جست
وجوی الزم جناب مستطابعالی را که بحمدا...
دارای منزلت علمی و شایســتگی وافر هستید
برای این مســئولیت مهم برگزیدم و مدیریت
بنیاد متصدی این کار را به شــما میسپارم و
امیدوارم با جدیت و تالشی که به کار خواهید
برد ادامه کار را با کیفیت و ســرعت شایسته به
سامان برسانید.

شورای نظارت بر صدا و سیما امروز در مورد
برنامههای  90و برنده باش نظر میدهد

سایه جنگ و صلح

ادامه غنی ســازی طبق
برجام
پیغام آمریــکا به مقامات
ایرانی
جنگ امید

حکم حبس برای فریدون

بین الملل

درخواست روسیه از
جامعهجهانی ،برای خاتمه دادن
به محاصره کوبا

ایــران را وادار به مذاکره
متحمل پیامدهای اقدام
و همراهی بــا خودکند،
خود خواهند شد .ظریف
در مورد جنگ یا مذاکره ایران و
بعید نیست به ابزار نظامی
با اشــاره بــه «محمد بن آمریکا هیچ چیز روشن و تحلیل موثقی
متوســل شــود یا جنگ
ســلمان» ســعودی و
وجود ندارد .همانقدر که احتمال جنگ
نیابتی را بــه راه بیندازد؛
«محمد بن زاید» اماراتی
وجود دارد ،میزان عقبنشینی آمریکا
به خصوص اگر عربستان
گفت :متاســفانه دو تن
از محاصره نفتی هم وجود دارد
و امارات همچنان بر طبل
در منطقه ما هســتند که
دشــمنی با ایران بکوبند
با منافع اســراییل همسو
و تالش کنند جو خاورمیانه را متشــنج کنند ،این
شــدهاند.وی با بیان اینکه منافع خارجی به آمریکا
جنگ احتمال زیادی خواهد داشت.
جهت میدهند ،افزود :معتقــدم که ایاالت متحده
بحث دیگر در مورد رخداد نظامــی میان ایران و
در خدمت آمریکا نیست و بیشتر در خدمت منافع
آمریکا به طور مشخص حول محور ترامپ خواهد
اسراییل است.
بود؛ به عقیده بسیاری ،ترامپ عالقه زیادی دارد که
ظریف در این گفت وگو اتهام آمریکا مبنی بر آنکه
مسئله ایران را در همین دور اول ریاست جمهوری
شبه نظامیان تحت حمایت ایران بیش از  600سرباز
خود به سرانجام برساند یا حداقل از طریقی ایران
این کشــور را در جریان جنگ آمریــکا علیه عراق
را هم مانند کره شمالی به پای میز مذاکره بکشاند؛
کشتهاند «یک دروغ بی اســاس» خواند و ثبات را
اما در صــورت عدم موفقیت ،جنــگ در دور دوم
اولویت نخســت ایران در منطقه دانست .اما خطر
ریاست جمهوری ترامپ ،یک گزینه جدی خواهد
جنگ بین ایران و آمریکا کامال هم منتفی نیســت؛
بود .مجله بریتانیایی «اســپکتیتور» با استناد به
چرا که اگر آمریکا نتواند ازحربــه های اقتصادی،

گفت وگوهایی بــا مقامات ســابق و فعلی آمریکا
به این نتیجه رســید که اگر ترامــپ در انتخابات
ریاستجمهوری  ۲۰۲۰پیروز شود ،شاید به اقدام
نظامی علیه ایران متوسل شود .ترامپ میداند که
در صورت آغاز جنگ ،شانس زیادی برای پیروزی
در دور دوم انتخابات ریاســت جمهوری نخواهد
داشــت و به همین دلیل ترجیــح میدهد فعال با
ایران مدارا کند .المیادین هم مدعی شده است در
صورت به صفر نرسیدن فروش نفت ایران ،ترامپ
نخواهد گذاشــت از این کشــور شکست بخورد و
جنگ را آغاز خواهد کرد.
به نظر میرســد در مورد جنگ یا مذاکره ایران و
آمریکا هیچ چیز روشــن و تحلیــل موثقی وجود
ندارد .همانقــدر که احتمال جنــگ وجود دارد،
میزان عقبنشــینی آمریــکا از محاصــره نفتی
هم وجــود دارد و بــه همین دلیــل نمیتوان در
مــورد آینــده جنگ یــا هر نــوع گزینــهای در
آینده روابط ایــران و آمریکا نظــری قطعی ارائه
کرد.

چهره ها

شورای نظارت بر صدا و سیما
امروز در مورد برنامههای 90
و برنده باش نظر میدهد

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی مطرح کرد:

رقابت خانوادگی؛

احتمال نامزدی همزمان علی الریجانی و علی مطهری
برای کرسی ریاست جمهوری

عضــو ناظر مجلــس در شــورای نظــارت بر
صداوسیما گفت :این شــورا امروزدوشنبه به
بررسی اتفاقات پیرامون برنامه « »90و بررسی
مسابقه «برنده باش» خواهد پرداخت .احسان
قاضیزاده هاشــمی ،اظهار داشــت :شورای
نظارت بر صداوسیما امروز با حضور میرباقری
معاون سیما ،شــهریاری معاون اداری و مالی
سازمان ،فروغی مدیر شبکه سه و مهدویمهر
مدیر کل بازرگانی تشکیل جلسه میدهد .وی
افزود :پخش یا عدم پخش برنامه  90بستگی به
جمعبندی و توضیحات ارائه شده در این شورا
دارد .نماینده مردم فریمــان در مجلس افزود:
بررسی نحوه درآمد ،بحث بازرگانی ،مسابقات
اپلیکیشنی و ادامه یا عدم ادامه پخش مسابقه
برنده باش نیز در این جلسه رسیدگی میشود.

روزنامه آرمان درباره احتمال نامزدی علی مطهری و علی الریجانی نوشت :دو گزینه مطرح برای جلوس بر
کرسی ریاستجمهوری ،یک داماد و یک برادر زن هستند؛ یعنی علی الریجانی و علی مطهری! دو شخصیتی
که اکنون در مجلس حضور دارند و یکی از آنها رییس و دیگری نایبرییس است .اگر هر دو شخصیت تصمیم
به حضور در انتخابات ریاستجمهوری  1400داشته باشــند ،دیگر داماد و برادر زن بودن بیمعنا میشود
و کسب آرای مردمی بیش از موضوعات خانوادگی دارای اهمیت خواهد شد .برای الریجانی و مطهری که
سالها در عرصه سیاسی و کرسیهای انتخابی حضور داشتند ،اثربخشبودن در هر کرسی از اهمیت باالیی
برخوردار است .نکته قابل توجه آنجاســت که هر یک از این دو گزینه احتمالی انتخابات  1400میتوانند
مورد حمایت طیف اصالحطلبان قرار گیرند؛ چراکه ارتباط خوبی میان آنها برقرار اســت و هیچگاه تالشی
در جهت تضعیف یکدیگر نداشتند.
هر چند الریجانی در سخنانی تلویحا حضور در انتخابات  1400ریاست جمهوری را رد کرده و گفته که در
این وادی ها نیست؛ اما به نظر می رسد از وی و علی مطهری به عنوان یکی از اصلیترین چهره های انتخاباتی
در دور بعد نام برده شــود؛ هر چند مطهری به عنوان نماینده اصالح طلبان و الریجانی به عنوان کسی که
در سالهای اخیر بیشترین همکاری را با دولت داشته است ،همواره با انتقادات جدی از سوی اصولگرایان
روبهرو بوده اند.

آگهی مزایده اجاره

نوبت دوم

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان در نظر دارد اجاره فضاهای بال استفاده خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با

تالش نفوذیها برای ایجاد
فتنه با افزایش نرخها
دبیرکل حزب موتلفه اســامی با اشاره به افزایش
قیمتها در آســتانه ماه مبارک رمضــان ،گفت:
احســاس میشــود دســتهای نفــوذی تالش
میکنند با افزایش نرخها ،فتنه  ۹۸را زمینهسازی
کنند.
اســدا ...بادامچیان افزود :دولت بــه جای افزایش
قیمت کاالها و خدمات ،اشــتباه خــود را در لغو
ســهمیه بندی بنزین اصالح کند و ضمن کاهش
معقول مصرف انــرژی از قاچــاق آن جلوگیری و
یارانهها را به سوی اقشار متوسط به پایین هدفمند
کند.
بادامچیان از عزم دســتگاه قضایی بــرای مبارزه
با قاچاق و گرانفروشــی و عوامــل آن در فضای
مجــازی تقدیر و اســتقبال کرد و افــزود :مبارزه
با قاچاق و توطئههــای دشــمن از طریق فضای
مجــازی در عرصههــای اقتصــادی ،اجتماعی و
سیاسی به همت و اراده انقالبی قوای سه گانه نیاز
دارد.

الریجانی
رییس مجلس شورای اسالمی:

ایران طبق برجام ،غنیسازی
اورانیوم را ادامه میدهد
رییــس مجلس شــورای اســامی نســبت
به اظهارات اخیــر مقامات آمریکایــی درباره
غنیســازی اورانیوم در کشــور واکنش نشان
داد .وی با ابراز تاســف از اینکه آمریکاییها در
ساختار بینالمللی بهدلیل ارتباطاتی که دارند
توانستهاند بر اراده برخی کشورها تاثیر بگذارند،
اظهار داشت :اینها عملیات روانی است که هم
درکشــور و هم در بیرون کشور به آن پرداخته
میشود ،آمریکاییها خودشــان هم میدانند
که در به صفر رساندن صادرات نفت ایران موفق
نمیشوند؛ اما با عملیات روانی میخواهند جلوی
پیشرفتها را بگیرند .الریجانی با اشاره به اینکه
برخی مقامات آمریکایی اعالم کردهاند که ایران
نباید آب سنگین تولید کند ،گفت :بهچهدلیل
نباید آب ســنگین تولید کنیم؟ ما متناسب با
قراردادی که بستهایم خالفی مرتکب نشدهایم،
ما کار غنیسازی خود را انجام میدهیم.

بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( )setadiran.irبه شرح ذیل واگذار نماید.
نام مزایده

تاریخ
انتشار

تاریخ دریافت
اسناد

تاریخ بازدید
از سامانه

پایان زمان ارسال
پیشنهاد قیمت

تاریخ
بازگشایی

شماره مزایده در سامانه

چاپ و تکثیر نجف آباد

98/02/14

98/02/15

98/02/15

1398/02/24

98/02/25

5098003343000012

کارگاه آموزشی زینبیه

98/02/14

98/02/15

98/02/15

1398/02/24

98/02/25

5098003343000011

مکان مناسب ارائه خدمات در
مرکز فناوری های نوین اصفهان

98/02/14

98/02/15

98/02/15

1398/02/24

98/02/25

5098003343000013

در صورتی که شرکت کنندگان دارای صالحیت تعیین شده در اسناد نباشــند و یا مدارک خواسته شده در زمان انعقاد قرارداد کامل نباشد در
صورت برنده شدن حذف خواهند شد.
ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است:

 -1برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشــد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده پرداخت تضمین

شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

 -2کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات ،شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده بررسی و انتخاب می باشد.

 -3عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شــماره  021 -41934مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه
تماس حاصل نمایند.

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سایت سامانه (  )www.setadiran.irبخش ثبت نام  /پروفایل مزایده گر موجود است.

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
L

E-MAI

پیشخوان

zayanderoud8108@gmail.com

م الف453883:

وزیر کشور:

تصور مذاکره در شرایط فعلی ،معادل فشار بیشتر علیه ایران است
وزیر کشور با اشاره به اینکه تصور مذاکره در شرایط فعلی معادل فشار بیشتر و گامهای بیشتر علیه ایران است،
گفت :باید مقاومت و اســتقامت را تقویت کنیم که آنها به این نتیجه برسند که جز پذیرفتن ما و کنار آمدن با
ما،راه دیگری ندارند .عبدالرضا رحمانی فضلی ادامه داد :دشمنان صرفا با ایران مشکل ندارند؛ بلکه با اسالم و
همه کشورهای اسالمی مشکل دارند و به دنبال این هستند که اسالم واقعی از منطقه برچیده شود .دشمنان
تالش دارند در حوزه اقتصادی و مالی ،منطقه و کشور ما را سالهای سال عقب بیندازند و به همین دلیل باید
دقت کنیم و با درایت و تدبیر ،امور را به بهترین نحو و با کمترین هزینه ممکن پیش ببریم .رحمانیفضلی با تاکید
بر اینکه باالترین تدبیر ،مایوس کردن دشــمنان از تاثیرگذاری تحریمهاست ،گفت :تولید ،اشتغال و سرمایه
گذاری در استانها میتوانند هسته اصلی این کار باشند .مهمترین گام در زمینه سازی ایجاد اشتغال و افزایش
سرمایهگذاریها ،کنترل اضطراب ،استرس و تنشهای جامعه است.
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وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیهای از جامعه
جهانی خواست تا از حقوق بین الملل دفاع کرده و
به محاصره آمریکا علیه کوبا در رابطه با اجرای بخش
سوم قانون آمریکایی«هلمس-برتون» پایان دهند.
وزارت خارجه روســیه در عین حال ابراز اطمینان
کرده که روشهای اعمال فشار و استفاده از تحریمها
از سوی آمریکا درراستای احیای «دکترین مونرو»
که آمریکای التین را به عنوان قلمرو اســتعماری
ایاالت متحده میشناسد ،برای روسیه و برای اکثریت
جامعه جهانی غیرقابل قبول است .تا چندی پیش،
دولت آمریکا اجرای قانــون «هلمس-برتون» را به
حالت تعلیق درآورده بود .مقامات واشنگتن نگران
هستند که چنین پروندههایی روابط با متحدانشان را
تیره کرده و به دعواهای قضایی منجر شود.

آمادگی ارتش ترکیه برای
عملیات نظامی در سوریه
یک منبع میدانــی اعالم کرد که ارتــش ترکیه با
همکاری نیروهای مسلح تحت حمایت آنکارا برای
انجام عملیات نظامی علیه کردهای سوریه طی چند
ساعت آینده در شــهر «تل رفعت» واقع در استان
حلب آماده میشــود .این تصمیم پس از نشست
فوقالعاده میان نیروهــای ارتش ترکیه و نیروهای
«ارتش آزاد ســوریه» اتخاذ شده است .حمالت به
پایگاههای کردها در «تــل رفعت» مقدمهای برای
انجام عملیات نظامی آتی است.

شیوع دو باره «ابوال» درکنگو
شیوع دوباره بیماری کشــنده ابوال در کنگو ،باعث
مرگ بیش از یک هزار نفر در این کشور شد .در پی
شیوع مجدد بیماری ابوال در جمهوری دموکراتیک
کنگو ،بیش از هزار نفر جان خود را از دست دادهاند.
وزارت بهداشت کنگو نیز اعالم کرده که از ماه اوت
سال گذشته که نخستین مورد آلودگی به ویروس
ابوال در این کشــور بروز کرد ،تاکنون یک هزار و ۸
نفر قربانی این بیماری شــدهاند .از سال  ۱۹۷۶که
بیماری ابوال در این کشور واقع در آفریقای مرکزی
کشف شد ،این دهمین بار اســت که ابوال در کنگو
شایع میشود.

پیوستن یک زن به گارد سلطنتی
انگلیس پس از  ۳۵۰سال
برای نخستین بار پس از  ۳۵۹ســال ،یک زن ۲۹
ساله به گارد سلطنتی انگلیس پیوست .نینا کروکر
 ۲۹ساله نخستین زن درگارد ویژه سواره نظام ملکه
الیزابت دوم در تاریخ سیصد ســاله آن است .او در
مصاحبه با رسانهها گفته است از کودکی خود را یکی
از اعضای گارد سلطنتی میدیده و انتصابش نشان
میدهد که «زنان به اندازه مردان توانایی دارند ».این
زن در بخش نگهبانان حفاظتی که وظیفه حراست
از اقامتگاههای سلطنتی در سراسر انگلیس را دارند،
خدمت میکند.

خلبانان آلمانی ،مانع فرستادن
مهاجران به کشورشان شدند

گزارش روزنامه «تورینگر آلگماینه» حاکی است،
خلبانان آلمانــی مانع بازگردانــدن صدها مهاجر
غیرقانونی به کشورشان از سوی پلیس آلمان شدهاند.
این نشــریه نوشــت :بنا بر آمار اعالم شده از سوی
پلیس فدرال آلمان ،در ســال گذشــته ماموریت
بازگشــت  506مهاجر غیرقانونی به کشورشان با
مخالفت خلبانان لغو شده؛ بر این اساس ،در زمان بروز
مخالفت بین مسافران ،تصمیم گیرنده نهایی در مورد
انجام یا لغو پرواز ،کادر پروازی و در راس آنها خلبان
است .این در حالیست که خودداری خلبانان از پرواز
به دلیل داشتن مسافران پناهجو ،لغو پرواز یا پیاده
شدن مسافران از هواپیما را در پی داشته و پلیس بار
دیگر موفق به بازگرداندن آنها به هواپیما نشده است.
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انتقاد از حذف یارانه آرد
اصناف در بودجه ۹۸
نماینده مــردم نایین در مجلس گفــت :در بودجه
ســال  ۹۸بارها تذکر دادیم که یارانه آرد اصناف را
حذف نکنید که امروز مردم بــرای تهیه ماکارونی
هم مشــکل پیدا کنند ضمن اینکه قیمتهای آن
چنانی در خصوص برخی کاالها هم به دلیل حذف
یارانههای دیگر بوده است .عباسعلی پوربافرانی افزود:
اگر مجلس اجازهای را به دولت میدهد قرار نیست
در شرایط خاص فعلی مسئله سهمیهبندی بنزین
اجرایی شود .وی گفت :اشتباه است اینکه عدهای دور
هم بنشینند و سهمیه بندی بنزین را مطرح کنند و
گویا متوجه نیستند که شرایط کشور در چه حالتی
است .نماینده مردم نایین در مجلس اظهار داشت:
متاسفانه وضعیت کشور در شرایطی است که پاسخی
برای گفتن به مردم نداریم و در بسیاری از موارد به
دلیل عدم نظارت و بی کفایتی برخی افراد ،شرایط
اینگونه شــده است و هر روز بر اقشــار آسیب پذیر
جامعه فشار مضاعف وارد میشود.

اقدام عجیب بانکها
در برگشت زدن چکها
طبق قانون جدید چک ،نقد شــدن ســریع چک
برگشتی بدون دریافت کد رهگیری ممکن نیست؛
اما برخی بانکها در اقدامــی عجیب که برخالف
قانون و بخشنامه بانک مرکزی است ،این کد را تنها
با رضایت صادرکننده چک بــه دارنده آن تحویل
میدهند .با وجود آنکه این دارنده چک برگشتی
است که برای دادرســی قضایی به این کد احتیاج
دارد؛ امــا برخی بانکها طــی اقدامی عجیب که
برخالف قانــون جدید چک و بخشــنامه ابالغی
بانک مرکزی است ،این کد را فقط به صادرکننده
چک برگشــتی میدهنــد و می گوینــد تنها با
رضایت صادرکننده اســت که دارنده این چکها
میتواند به این کد دسترسی داشته باشد .در واقع،
جوابی که معموال کارمندان بانک به مردم درباره
درخواستشان برای درج کدرهگیری میدهند،
این اســت« :این کد تنها در سامانه استعالم چک
برگشــتی صادرکننده قابل دسترسی است و من
نیز این اجازه را ندارم که بدون رضایت صادرکننده
این کد را به شما بدهم» .براساس این گزارش ،این
بانکها با بی توجهی به اجرای قانون جدید چک و
بخشنامه بانک مرکزی ،جلوی اجرای این قانون را
گرفته و مردم را گرفتار کردهاند.

بازرس اصلی اتحادیه خواربار
و آجیل فروش اصفهان:

«کم فروشی»
برنج را گران کرد

آیا قیمتها در ماه رمضان آرام می گیرند؟

سمانه سعادت
به نظر میرســد چالش جدید ایــن روزهای بازار
خواربار کشــور «ماکارونی» باشــد! پس از شکر و
خرما ،این بار ماکارونی که یکــی از محبوبترین
غذاهای ما ایرانیهاست ،قرار اســت ابتدا پروسه
کمبود و کاهش عرضه و سپس گرانی چند برابری
و البته قول مسئوالن برای مهار قیمت ماکارونی را
تجربه کند .در حالی که در البــرز و برخی دیگر از
استان های کشور مردم برای خرید ماکارونی صف
کشیده اند ،در اصفهان فروشگاههای کوروش به هر
نفر تنها یک ماکارونی میفروشد و در فروشگاههای
کوثر قفسهها بدون اتیکت قیمت و تنوع همیشگی
به عرضه چند نوع محــدود از این کاال پرداختهاند.
اینها همه نشــان میدهد به زودی ماکارونی هم
باال نشــینی قیمتها را تجربه خواهد کرد .عالوه
بر این در آســتانه ماه رمضان و افزایش تقاضا برای
مواد خوراکی ماننــد برنج و غالت ایــن کاالها با
افزایشهای زیادی روبه رو بوده است.
مسئوالن از کمبود ماکارونی اطالع ندارند
در حالی که مردم از نبود و کمبود شکر و ماکارونی
در بازار گالیه دارند ،رییس اتاق اصناف اصفهان با
رد این موضوع ،معتقد است امروز بازار اصفهان در
بحث تامین کاالهای اساسی ویژه ماه رمضان هیچ
مشــکل و کمبودی ندارد .وی تاکیــد کرد :واحد
نظارت و بازرســی از هفتم اردیبهشــتماه رصد
ویژه بــازار را آغاز کرده و اکنون کمبود و کســری
در تامین کاالهای مورد نیاز مــاه رمضان نداریم.
وی در خصوص کمبود ماکارونــی در بازار ،گفت:
برخی صنایــع تولیدکننده ماکارونــی در رابطه با
تامین آرد مورد نیاز خود با توجه به ثبت در سامانه،
دچار چالش شدهاند ،البته در ارتباط با اختصاص
سهمیه آرد این واحدها اکنون هیچ مشکلی وجود
ندارد .رییس اتاق اصناف اصفهان همچنین با ابراز
بیاطالعی از نبــود و کمبود ماکارونــی در بازار و
فروشگاههای زنجیرهای و حذف اتیکت قیمتها،
اظهار کرد :ایــن موضوع را بعید میدانم و شــاید
موردی و لحظهای بوده است.
قیمتهایی که از مصوبات تبعیت نمیکند
در حالی که مدیرکل تنظیم بازار و ذخایر راهبردی
وزارت جهاد کشــاورزی ،قیمت مصوب کاالهای
اساســی را برای ماه رمضان اعالم کــرد؛ اما اغلب

چالش ماکارونی

این کاالها در بازار قیمتی بیشــتر از میزان مصوب
دارند .مســعود بصیری قیمت مصرفکننده برنج
هندی را کیلویــی 7400تومان ،شــکر فلهای را
کیلویی 3400تومان و یک حلــب  ۱۶کیلوگرمی
روغن را  ۱۰۵هــزار تومان اعالم کــرد .همچنین
رســول جهانگیری ،رییس اتاق اصنــاف اصفهان
نیز قیمت زولبیا و بامیه را  18هــزار تومان اعالم
کرد .جهانگیری در خصــوص قیمتگذاری آش و
حلیم در ایام ماه رمضــان ،اظهار کرد :قیمت آش و
حلیم براساس عرضه و تقاضا تعیین میشود و این
صنف مشمول قیمتگذاری نیست؛ اما اگر نیاز به
قیمت ارشادی باشــد بهطورقطع نرخهایی اعالم
خواهد شد.
قیمت آش و حلیم مشخص نیست
امسال قرار نیست نرخ مشخصی برای آش و حلیم
مشخص شــود ،این در حالی اســت که این غذاها
یکی از پر مصرفترین اقالم ماه رمضان هســتند
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برای تداوم جریان زایندهرود تا پایان تابستان تصمیمی اتخاذ نشده است

رییس اتحادیه فروشــندگان خودروی اصفهان ،گفت :به دلیل اینکه واردات خودروهای خارجی محدود شــده و
نوسانات دالر نیز تا حدی کاهش یافته است ،بعد از عید نوروز مصرفکننده کمتری برای خرید این خودروها تمایل
نشان داده و قیمتها با افزایش کمتری مواجه شده اند .حمیدرضا قندی ،اظهار کرد :بازار خودروهای ایرانی در حال
حاضر وضعیت مناسبی ندارد و متاسفانه سایتهایی مثل دیوار و شیپور به ارائه قیمتهای بسیار غیرمعقول برای
مصرفکننده میپردازند که با قیمت واقعی بازار مطابقت ندارد و در این سایتها مالک قیمت ،سلیقه مردم است.
وی در ادامه فعالیت افرادی خارج از صنف خودرو را عامل دیگری در گرانی آن دانست و گفت :متاسفانه افرادی غیر از
صنف اتومبیل ،پولهای سرگردان خود را به این بازار آوردهاند .گرانی خودرو ،دست نمایشگاه دار نیست ،بلکه دست
سرمایهگذار و مصرفکننده است.قندی درباره پیشبینیاش از بازار خودرو ،گفت 90 :درصد بازار خودرو نه دست
مصرفکننده واقعی ،بلکه در دست دالل سرمایهگذار و پولدار است.

معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای اصفهان گفت :طبق آخرین جلسه شورای هماهنگی
حوضه زایندهرود ،برنامه جریان رودخانه تا  20خردادماه اســت و هنوز جلسهای برای تداوم جریان آب
تا پایان تابستان برگزار نشده است .حســن ساســانی اظهار کرد :با توجه به گرم شدن هوا ،ورودی سد
زایندهرود تا مدتی افزایش خواهد داشت ،اما هر چه پیش میرویم بهصورت طبیعی ورودی سد به سمت
کاهش میرود .وی درباره برخی صحبتها مبنی بر اینکه زایندهرود تا پایان تابستان  ،98جاری خواهد
ماند ،اظهار کرد :طبق آخرین جلسه شورای هماهنگی حوضه زایندهرود ،برنامه جریان زایندهرود تا 20
خردادماه است و برای هرگونه تغییر در این زمان ،الزاما تصمیمگیرنده این شورا در وزارت نیرو است .معاون
حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای اصفهان تاکید کرد :فعال آخرین برنامه ابالغی از سوی وزارت
نیرو تا نیمه خردادماه است و هنوز جلسهای برای تداوم جریان آب تا پایان تابستان برگزار نشده است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه:

وزارت نیرو ،حریم رودخانه را فروخت

رییس کمیســیون برنامه و بودجه با بیان اینکه
امروزه کشور در شرایطی قرار گرفته که حرکت
رو به جلو دارد ،اظهار کرد :روزانه  ۹۰میلیون لیتر
بنزین در کشور مصرف میشود که هماکنون در
این مقدار کمبود وجود دارد .تاجگردون ابراز کرد:
برای اجرای افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین
پیشنهادات زیادی مطرح شــد که منوط بر آن
است که در وهله اول شــرایط کشور را بسنجیم.
وی عنوان کرد :برای اجرای سهمیه بندی بنزین
تصمیم بر آن شــد که این مقوله به سران  ۳قوه
واگذار شود .تاجگردون با اشاره به اینکه ضروری
است این تورم افسار گســیخته را کنترل کنیم،
عنوان کرد :یک عیب اساسی در مسئوالن وجود
دارد که به صراحت با مردم ســخن نمیگویند و
این عیب از گذشته تا به حال وجود داشته و مردم
نسبت به مسئوالن بیاعتماد شدهاند.
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رییس خانه کشاورز استان اصفهان:

مدیر توسعه بازرگانی سازمان
جهاد کشاورزی استان:

 ۷۰تن گوشت گرم
گوسفندی از قزاقستان
وارد اصفهان شد

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت ۷۰:تن گوشت گرم گوسفندی با هدف تنظیم بازار و
به مناسبت ماه رمضان از قزاقستان وارد اصفهان شد.فرهاد حاجمرادی با اشاره به ورود گوشت گوسفندی گرم به اصفهان
اظهار داشت :به تازگی  70تن گوشت گرم گوسفندی از کشور قزاقستان وارد فرودگاه شهید بهشتی اصفهان شد.وی
افزود :این محموله برای تنظیم بازار به مناسبت ماه رمضان با ارز نیمایی تهیه و وارد کشور شده و بین صنف قصابها،
تعاونیهای کارگری و کارمندی ،فروشگاههای رفاه و کوثر توزیع میشود.مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی
استان اصفهان با بیان اینکه قیمت فروش عمده  72هزار تومان است ،گفت :برای مصرف کننده قیمت این گوشت 75
هزار تومان در نظر گرفته شده و شهروندان میتوانند آن را خریداری کنند.

رییس خانه کشاورز استان اصفهان ،ســیلهای اخیر را آزمونی الهی دانست که بعد از چهل سال
مدیریت پرادعای مسئوالن کشوری در زمینه دانش فناوری و مردم ساالری ،طبیعت به آنها یادآور
شد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان اذعان داشت :خروجی مجلس و تصمیمات نمایندگان
در این سالها چه بوده است که در یک مورد سال  94به وزارت نیرو اجازه فروش حریم رودخانههای
خشک داده میشــود و همین امر باعث شد تا طبیعت همچون ما ســکوت نکند و انتقام خود را از
مردم و مدیران ناالیق بگیرد .به راســتی چه کسانی باید پاسخگوی ســوء مدیریت و بی خردیها
باشند؟
عضو هیئت مدیره کشت فراسرزمینی کشور به ســفر اخیر دکتر کالنتری به اصفهان و شرق این
استان که کانون محرومیت است نیز اشاره کرد و بیان داشت :سفر یک روزه دکتر کالنتری به اصفهان
نتایج بسیار مثبتی داشت ،از جمله بازدید از تاالب بین المللی گاوخونی که یک نمونه آن مشاهده
تمام آمارهای غلط ارائه از تاالب گاوخونی به ایشــان بود که بهتر متوجه مشکالت تاالب شدند تا
بتوانند تصمیم گیری موثرتری داشته باشند .محمد صادقی در پایان عنوان کرد :سفردکتر کالنتری
به تاالب گاوخونی چندمین سفر ایشان در این چند ســال بود که در این سفر با مشاهده تاالب از
نزدیک ،پیشنهاد رها ســازی حقابه تاالب گاوخونی به صورت ســیالبی با همکاری وزارت نیرو را
ارائه کرد که امیدواریم وزارت نیرو نیز همکاریهــای الزم رادر جهت احیای تاالب گاوخونی انجام
دهد.
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خرید  ۵۵تن طال طی  ۳ماه

بانک مرکزی روســیه  55/3تن شمش طال در
سه ماهه اول ســال جاری میالدی خریداری
کرد و ذخایر عظیم طــای خود را به2168/3
تن رســاند و دوباره بزرگترین خریدار طالی
جهان لقب گرفت .خرید خالص طال توســط
بانکهای مرکزی به باالترین حد در سه ماهه
اول  2019رسید .در این بین روسیه مقام اول
را دارد .کشورها سعی میکنند با متنوع کردن
سرمایههایشان ،وابســتگی به دالر را کاهش
دهند .ذخایر جهانی طال 145/5تن از ابتدای
ســال تا پایان ماه مارس نسبت به همین دوره
در  2018افزایش یافته اســت .طبق گزارش
شورای جهانی طال ،این مقدار بیشترین افزایش
در ذخایر جهانی طی این مــدت ،از  2013تا
حاال بوده اســت .بانک مرکزی روســیه55/3
تن شمش طال در ســه ماهه اول سال جاری
خریداری کرد و ذخایر عظیم طالی خود را به
 2168/3تن رساند و دوباره بزرگترین خریدار
طالی جهان لقب گرفت .شــورای جهانی طال
اعالم کرد :روســیه در 274/3 ،2018تن طال
خرید و بــرای چهارمین ســال پیاپی بیش از
 200تن به ذخایرش افزود و داراییهای خزانه
آمریکا را بهشدت کاهش داد .این کار در جهت
هدف دوری از دالر صورت گرفت .چین با خرید
 33تن ،سومین کشور بزرگ خریدار طال در این
مدت در جهان بود .پکن در دسامبر پس از یک
وقفه  2ساله ،دوباره شــروع به خرید طال کرد.
چندین کشــور دیگر هم ذخایر خود را به طرز
قابل توجهی افزایش دادند ،کشورهایی مانند
اکوادور ،ترکیه ،هند و قزاقســتان .روسیه در
حال حاضر پنجمین دارنده بزرگ طال در جهان
است و اگر این روند ادامه یابد ،از فرانسه و ایتالیا
پیشی میگیرد و رتبه سوم را در بین دارندگان
طال طی یک سال به دست میآورد.

بازار

نشانگر کتاب
6,500
تومان

بازرس اصلی اتحادیــه خواروبــار و آجیل فروش
اصفهان درباره افزایش  ۲برابری قیمت برنج ایرانی
گفت :کم فروشی برنج را گران کرد .حمیدرضاباقری
در ایــن رابطه گفــت :قیمتگذاری برنــج ایرانی
لحظهای شــده و در روزهای اخیر نرخ این کاال از
کیلویی  12هزار تومان به  25هزار تومان رســیده
اســت .دلیل اصلی گرانی این محصول کم فروشی
توسط فروشندگان و تجار برنج است زیرا وقتی آنها
شاهد افزایش  100درصدی انواع حبوبات هستند
از فروش محصوالت خودداری میکنند تا با بهای
باالتری آن را به متقاضیــان عرضه کنند.وی افزود:
افزایش قیمت برنج بهدلیل ســیالبهای شــمال
کشورمان بهانهای بیش نیست زیرا فقط  10درصد
گرانی برنج ایرانی را دربرمیگیرد و  80درصد این
گرانیها کمفروشی فروشندگان برنج است.

سهمیهبندی بنزین
به سران قوا واگذار شد

و هر ســاله حتی با وجود قیمت گــذاری مصوب،
تخلفات زیادی در زمینه گران فروشی این غذاها رخ
میداد؛ اما امسال به نظر میرسد قرار نیست قیمت
مشخصی از ســوی اتحادیه برای فروش مشخص
شــود .جهانگیری در خصوص قیمتگذاری آش
و حلیم در ایــام ماه رمضان می گویــد :این صنف
مشــمول قیمتگذاری نیســت؛ اما اگــر نیاز به
قیمت ارشادی باشــد بهطورقطع نرخهایی اعالم
میشود.
به نظر میرســد بازار تامین مواد اولیه این غذاها
به قدری ناپایدار و متغیر است که اتحادیه ترجیح
داده به جای قیمتهای مصوبی که بدون شــک از
کیفیت غذاها خواهد کاســت ،دست آشپزیها را
برای طبخ آش و حلیم باز بگذارد تا کیفیت ،قربانی
قیمت نشود؛ اما آنچه مسلم است افزایش قیمتها
در مورد این غذاها بیشتر از  15درصد خواهد بود.
آنگونه که رییس اتحادیه آش ،حلیم ،کباب و بریانی

شــهر اصفهان هم گفته اســت افزایش و نوسانات
قیمت گوشت قرمز از ابتدای سالجاری انواع آش،
حلیم ،کلهپاچه ،کباب و بریان نســبت به رمضان
سال گذشــته با ده تا  15درصد افزایش قیمت در
بازار اصفهان عرضه میشــود .علی میزبانی با بیان
اینکه مواداولیه مصرفی تمام غذاهای این اتحادیه
ارتباط مســتقیمی با گوشــت قرمز دارد ،افزود:
نوسان نرخ گوشت تاثیر بسزایی بر قیمت انواع آش،
حلیم ،کلهپاچه ،کبابی و بریانی دارد و از هم اکنون
نمیتوان قیمتها را پیشبینی کرد ،زیرا قیمتها
ثابت نیســت و بهای تمام کاالهای واحدهای این
صنف متغیر است.
قیمت جزئی ترین کاالها و اقالم مصرفی در صنف
آشــپزها روزانه تعیین میشــود و خوراکیهای
ســادهای مانند پیاز و البته اقــام اصلیتر هم در
صــورت موجود بــودن در بازار به صــورت روزانه
قیمتگذاری میشود.

روسیه بزرگترین خریدار طالی جهان شد؛
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نشانگر کتاب لوکسینو مدل
 BMK 514بسته  2عددی

6,500
تومان

نشانگر کتاب لوکسینو مدل
 BMP 110بسته  2عددی

عکس روز

6,500
تومان

جدید ترین مدل «بی ام و»
تیزر بی ام و سری  ۸گرن کوپه ،در فضای مجازی منتشر شد .این خودروی جذاب و قدرتمند
در ماه ژوئن به صورت رسمی معرفی می شود.

نشانگر کتاب لوکسینو مدل
 BMP 110بسته  2عددی

جادوگران اقتصادی

معرفی اپلیکیشن مالی

کافه اقتصاد
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zayanderoud8108@gmail.com
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با این برنامه ممکن اســت درآمد
شما افزایش پیدا کند ،زندگیتان
هیجــان انگیزتــر و روابطتان با
دیگران بهبود یابد.
در این برنامــه از طریق فیلمهای
آمــوزش کســب موفقیــت و
ثروت،کتاب هاب مفید و کاربردی
و فایل های صوتی ،با راههای کسب
ثروت وموفقیت آشنا می شوید.
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مفاد آراء
 2/234آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجرای ماده
 1قانون و ماده  8آیین نامه صادر گردیده اســت و در اجرای ماده  3قانون در دو نوبت به
فاصله  15روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی
که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ
الصاق آگهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید
اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت
محل ارائه نمایند .بدیهی است در اینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعی دادگاه
خواهد بود در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود.
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 -1رای شماره  -1397/12/14-139760302019000678آقای مهدی اشراقی فرزند
کریم ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  281فرعی از  125اصلی به مساحت
 257متر مربع واقع در اراضی ارباب دهاقان
تاریخ انتشار نوبت اول1398/02/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/02/31 :
مالف 452965:زهرا یعقوبی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
فقدان سند مالکیت
 2/227شماره صادره 1398/2/9 -1398/42/562424 :نظر به اینکه یکدانگ مشاع از
ششدانگ پالک ثبتی شماره  320فرعی باقیمانده از  4796اصلی که در جریان استاندارد
سازی به پالک  2097فرعی از  4796اصلی تبدیل شده واقع در بخش  5اصفهان در صفحه
 349دفتر امالک جلد  1069به نام خانم اکرم شعله فرزند محمد ثبت و سند مالکیت دفترچه
ای به شماره چاپی  219961صادر گردیده است حال نامبرده با ارائه درخواست کتبی به
شماره وارده  1902265مورخ  1398/01/26به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا
شهود آن ذیل شماره  43285مورخ  1394/06/29به گواهی دفترخانه  15اصفهان رسیده
است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست
صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اســت لذا مراتب به استناد تبصره یک
اصالحی ذیل ماده  120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ
انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت
المثنی طبق مقررات خواهد شد .م الف 452496 :قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و
امالک جنوب اصفهان ( 245کلمه 2 ،کادر)
فقدان سند مالکیت
 2/228شماره صادره 1398/2/9 -1398/42/562437 :نظر به اینکه یکدانگ مشاع از
ششدانگ پالک ثبتی شماره  320فرعی باقیمانده از  4796اصلی که در جریان استاندارد
سازی به پالک  2097فرعی از  4796اصلی تبدیل شده واقع در بخش  5اصفهان در صفحه
 343دفتر امالک جلد 1069به نام خانم فهیمه شرکت فر فرزند مهدی ثبت و سند مالکیت
دفترچه ای به شــماره چاپی  219959صادر گردیده است حال نامبرده با ارائه درخواست
کتبی به شــماره وارده  1902265مورخ  1398/01/26به انضمام دو برگ استشــهادیه

محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره  43284مورخ  1394/06/29به گواهی دفترخانه
 15اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده
است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد
تبصره یک اصالحی ذیل ماده  120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد .م الف 452446 :قویدل رئیس منطقه ثبت
اسناد و امالک جنوب اصفهان ( 246کلمه 2 ،کادر)
فقدان سند مالکیت
 2/229شماره صادره 1398/2/9 -1398/42/562432 :نظر به اینکه یکدانگ مشاع از
ششدانگ پالک ثبتی شماره  320فرعی باقیمانده از  4796اصلی که در جریان استاندارد
ســازی به پالک  2097فرعی از  4796اصلی تبدیل شــده واقع در بخش  5اصفهان در
صفحه  337دفتر امــاک جلد  1069به نام آقای علیرضا شــرکت فر فرزند مهدی ثبت
و سند مالکیت دفترچه ای به شــماره چاپی  219957صادر گردیده است حال نامبرده با
ارائه درخواست کتبی به شماره وارده  1902265مورخ  1398/01/26به انضمام دو برگ
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره  43280مورخ  1394/06/29به گواهی
دفترخانه  15اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود
گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده است لذا مراتب
به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده  120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می
شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود
می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مــدت ده روز اعتراض خــود را کتبا ضمن
ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب
صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بدیهی اســت
اگر ظرف مــدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صــورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا
ســند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
م الف 452303 :قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امــاک جنوب اصفهان (246
کلمه 2 ،کادر)
فقدان سند مالکیت
 2/230شماره صادره 1398/2/7 -1398/42/561976 :نظر به اینکه سند مالکیت یک
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره  320باقیمانده فرعی از  4796اصلی واقع در
بخش  5اصفهان ( که در راستای استاندارد ســازی پالک تغییر و به پالک 4796/2097
تبدیل گشته است) ذیل ثبت  16411در صفحه  417دفتر امالک جلد  136به نام مهدی
شرکت فر تحت شماره چاپی دفترچه ای مسلسل  219956ثبت و صادر و تسلیم گردیده
است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده  1398217020024مورخ
 1398/01/26به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 43287
مورخ  1394/06/29به گواهی دفترخانه  252اصفهان رسیده است مدعی است که سند
مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت
ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده  120آئین نامه
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید
اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد

بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت
یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
م الف 452297 :قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امــاک جنوب اصفهان (250
کلمه 2 ،کادر)
فقدان سند مالکیت
 2/231شماره صادره 1398/2/9 -1398/42/562470 :نظر به اینکه سند مالکیت یک
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره  320باقیمانده فرعی از  4796اصلی واقع در
بخش  5اصفهان ( که در راستای استاندارد ســازی پالک تغییر و به پالک 4796/2097
تبدیل گشــته اســت) ذیل ثبت  198559در صفحه  346دفتر امالک جلد  1069به نام
شهرزاد شرکت فر تحت شماره چاپی مسلسل دفترچه ای  219960ثبت و صادر و تسلیم
گردیده است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 1398217020024
مورخ  1398/01/26به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره
 43290مورخ  1394/06/29به گواهی دفترخانه  252اصفهان رسیده است مدعی است
که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند
مالکیت ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم
و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد
شد .م الف 452278 :قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان (252
کلمه 2 ،کادر)
فقدان سند مالکیت
 2/232شماره صادره 1398/2/7 -1398/42/562004 :نظر به اینکه سند مالکیت یک
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره  320باقیمانده فرعی از  4796اصلی واقع در
بخش  5اصفهان ( که در راستای استاندارد ســازی پالک تغییر و به پالک 4796/2097
تبدیل گشــته اســت) ذیل ثبت  198557در صفحه  343دفتر امالک جلد  1069به نام
نفیسه شرکت فر تحت شــماره چاپی مسلســل  219959ثبت و صادر و تسلیم گردیده
است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده  1398217020024مورخ
 1398/01/26به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 43287
مورخ  1394/06/29به گواهی دفترخانه  252اصفهان رسیده است مدعی است که سند
مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت
ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده  120آئین نامه
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید
اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت
یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
م الف 452296 :قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امــاک جنوب اصفهان (250
کلمه 2 ،کادر)
مزایده اموال غیرمنقول(اسناد رهنی)
 2 /235شــماره آگهــی ، 139803902134000003 :شــماره پرونــده:
 139604002133000166بر اساس پرونده اجرائی کالسه  9600084تمامت ششدانگ

عرصه و اعیان پالک ثبتی  88فرعــی از  39اصلی واقع در بخش  12ثبت اصفهان ملکی
آقای محمد دادخواه فرزند اصغر که به موجب سند شماره  34404مورخ  93/11/15تنظیمی
در دفتر اسناد رسمی شماره  199نجف آباد در رهن بانک مهر اقتصاد قرار دارد و برابر نامه
های دفتر امالک ثبت تیران و کرون وارده به شماره  000780مورخ  97/6/5و 000222
مورخ  98/2/9در صفحه  559دفتر جلد  84امالک بخش مربوطه ذیل شماره  12717به
نام نامبرده سابقه ثبت و سند مالکیت دارد و ششدانگ آن محدود است به  :شما ًال به طول
 13/28متر دیواریست به پالک  39باقیمانده شرق ًا به طول  18/79متر درب و دیواریست به
کوچه جنوب ًا به طول  13/30متر دیواریست به پالک  39باقیمانده غرب ًا به طول  18/85متر
دیواریست به پالک  39باقیمانده و حقوق ارتفاقی معرفی نگردیده است ،از ساعت  9صبح
تا  12روز یکشنبه مورخ  98/3/19در محل واحد اجرای اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان
تیران واقع در میدان بســیج خیابان شــهید امینی از طریق مزایــده حضوری به فروش
می رسد و مورد مزایده از مبلغ یک میلیارد و هفتصد و چهارده میلیون و یکصد و چهل و
پنج هزار ریال قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی شــروع 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 انشــعاب و یا حق اشتراک و
نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعی یا غیر
قطعی به عهده برنده مزایده اســت و نیز در صــورت وجود مازاد ،وجــوه 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 کارشــناس مربوطه مــورد مزایده به صورت یکباب
منزل مسکونی با مســاحت  243/68متر مربع عرصه (طبق ســند) و  200/27متر مربع
اعیانی در یک طبقه (همکف) می باشــد .ملک مذکور فاقد پایان ساخت و گواهی پایان
کار با قدمت  20سال ســاخت می باشــد .مشــخصات فنی اعیانی ملک مذکور شامل
دیوارها باربر ،سقفها تیرچه بلوک و تیرآهن ،با اســکلت مصالح بنایی ،نماسنگ سطوح
داخلی تا ارتفــاع  1/25ســرامیک بقیه اندود گــچ ،درب های داخلی چوبــی ،معمولی
دربهای خارجی پروفیل دارای آشــپزخانه با بدنه تمام کاشــی تا ســقف و کابینت های
معمولی فلزی می باشد .کسانی که مایل به خرید و شرکت در مزایده می باشند می توانند
از مورد مزایده به آدرس عســگران خیابان امام خمینی خیابان انصار کوچه شــماره 91
بن بست ستاره کدپســتی  8535118999دیدن نمایند .این آگهی در یک نوبت در تاریخ
 98/2/16در روزنامه زاینده رود درج و منتشــر می گردد .در ضمــن چنانچه روز مزایده
مصادف با تعطیل رسمی باشــد روز بعد از تعطیلی روز برگزاری مزایده خواهد بود .الزم
به ذکر است طبق اعالم بســتانکار مورد مزایده فاقد بیمه می باشد .م الف450735 :
سید محمد حسن مصطفوی مدیر واحد اجرای اسناد رســمی تیران و کرون ( 507کلمه،
 5کادر)
حصر وراثت
 2/242آقای علی اصغر امینی تهرانی دارای شناســنامه شماره  186به شرح دادخواست
به کالســه  56/98از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان فاطمه امینی تهرانی به شناســنامه  3738در تاریخ  87/4/11اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به -1 :علی
اصغر امینی تهرانی ،ش.ش  -2 ،186حمید امینــی تهرانی ،ش.ش ( 991فرزندان ذکور
متوفی)  -3عفت امینی تهرانی ،ش.ش ( 510فرزند انــاث متوفی) متوفی به غیر از ورثه
فوق ورثه دیگری ندارد .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک
نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد
از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد.
م الف 451960 :احمدی قاضی شعبه اول شــورای حل اختالف تیران ( 142کلمه،
 1کادر)

تحدید حدود اختصاصی
 2/236شــماره 1398/2/11-98/2027004533 :چون تحدید حدود ششــدانگ یک
باب خانه پالک  177فرعی از  39اصلی واقع در بخــش  5ثبت اصفهان که طبق پرونده
ثبتی به نام سید مســعود غفاریان فرزند سید محســن در جریان ثبت است و رای شماره
 139760302027007405مــورخ  1397/8/10از طرف هیــات حل اختالف موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت
اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه
به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور تبصره
ذیل ماده  13قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک
مرقوم در تاریخ  1398/3/20روز دو شنبه ساعت  9صبح در محل شروع و به عمل خواهد
آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت
مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده  20قانون
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده
 86آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این
اداره با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را
به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبــت و یا نماینده قانونی وی
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه
تسلیم نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات
ادامه خواهد داد .مالف 452684:شــبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق
اصفهان( 271کلمه 3 ،کادر)
تحدید حدود اختصاصی
 2/237شماره نامه 1398/02/12-139885602033000292:چون تمامی ششدانگ
یکباب خانه پالک شماره  1560فرعی از  100اصلی واقع در روستای طامه جز بخش 9
حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای سید عادل عباس زاده واقفی
و غیره فرزند سید یداله در جریان است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده
است .اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده  15قانون ثبت وطبق تقاضای نامبرده تحدید
حدود پالک مرقوم در روز یک شنبه مورخ  1398/03/19ساعت  10صبح در محل شروع
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز
و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق
ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شد.
مالف 453981:عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز( 145کلمه،
 1کادر)
تحدید حدود اختصاصی
 2/238شماره نامه 1398/02/12-139885602033000293:چون تمامی ششدانگ
دو باب حصار مخروبه پالک شماره  1562فرعی از  100اصلی واقع در روستای طامه جز
بخش  9حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای سید عادل عباس زاده
واقفی و غیره فرزند سید یداله در جریان است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل
نیامده است .اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده  15قانون ثبت وطبق تقاضای نامبرده
تحدید حدود پالک مرقوم در روز یک شنبه مورخ  1398/03/19ساعت  10صبح در محل
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که
در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین
مطابق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد
شد .مالف 453980:عباســعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز(148
کلمه 1 ،کادر)
تحدید حدود اختصاصی
 2/239شماره نامه 1398/02/11-139885602033000283:چون تمامی ششدانگ
قطعه زمین بائره معروف خربوزســتان تقریب ًا ده جریب پالک شماره  3317فرعی از 25

اصلی واقع در روســتای چیمه جز بخش  10حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده
ثبتی به نام آقای عباس حجت زاده فرزند حسین در جریان است و عملیات تحدید حدود
قانونی آن به عمل نیامده است .اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده  15قانون ثبت وطبق
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ  1398/03/11ساعت 10
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین
یا مجاورین مطابق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا  30روز
پذیرفته خواهد شد .مالف 453175:عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
نطنز( 146کلمه 1 ،کادر)
فقدان سند مالکیت
 2/241شــماره 98/2/11-1398/20/562979 :نظر به اینکه آقای جواد فدائی تهرانی
فرزند علی اکبر با ارائه یک برگ استشهادیه محلی که هویت شهود رسم ًا گواهی گردیده
مدعی مفقود شدن سند مالکیت تک برگ ششــدانگ صادره بر روی پالک ثبتی 1764
فرعی از  175اصلی بخش دوازده ثبت اصفهان به شــماره  343943ب  96 -شده است
که در دفتر الکترونیکی  139720302016002109ثبت گردیده است .سپس طی سند
رهنی  1397/06/22 -16182دفترخانه  405تیران در رهن بانک مســکن شعبه تیران
قرار گرفته است .اینک برابر ماده  120اصالحی قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر
کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است و یا وجود سند مالکیت
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا  10روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود
را کتب ًا ضمن ارائه ســند مالکیت یا سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و
اصل آن به ارائه کننده مسترد گردد .اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت
اعتراض اصل سند ارائه نشود ســند مالکیت المثنی صادر و به متقاضی تسلیم می گردد.
م الف 453750 :سید محمد حسن مصطفوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تیران
و کرون ( 194کلمه 2 ،کادر)
تحدید حدود اختصاصی
 2/243شــماره 98/2/12-139821702027004759 :چون تحدید حدود ششدانگ
یکبابخانه پالک  10107/10واقع در بخش  5ثبت اصفهان که طبق پرونده به نام رسول
شبانی زلندی فرزند محمد علی بنا به دستور قسمت اخیر از ماده  15قانون ثبت و بر طبق
تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه  1398/03/18ساعت  9صبح
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد اعتراضات مجاورین و
صاحبان امالک مطابق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا
 30روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره  2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های
معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم
نماید .مالف 454003:شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان(158
کلمه 2 ،کادر)
تحدید حدود اختصاصی
 2/244شماره 98/2/9-98/2027004137 :چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه
پالک  7741/373واقــع در بخش  5ثبت اصفهان که طبق پرونــده به نام نصرت خانم
طباطبائی خوراسگانی فرزند سید حسن و بنا به دستور اخیر از ماده  15قانون ثبت و بر طبق
تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه  1398/03/13ساعت  9صبح
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد اعتراضات مجاورین و
صاحبان امالک مطابق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا
 30روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره  2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های
معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم

دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم
نماید .مالف 454405:شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان(161
کلمه 2 ،کادر)
ابالغ رای
 2/245کالسه پرونده، 1752/97:شماره دادنامه، 98/02/09- 170:مرجع رسیدگی:شعبه
هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان :احسان حاج حیدری به نشانی :خمینی
شهر بلوار ش بهشتی خیابان خرم ؛ خوانده :نصراله یغماییان نشانی :جاده گرمسار سمت
سمنان دهنمکی شرکت سولفات سدیم  ،خواســته :مطالبه وجه چک گردشکار :پس از
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه
مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می
نماید .رای قاضی شورا:در خصوص دعوی آقای احسان حاج حیدری با وکالت حسین حاج
حیدری به طرفیت آقای نصراله یغماییان به خواسته مطالبه مبلغ  190/000/000ريال وجه
 3فقره چک به شماره  94/1/30-873812و  94/3/30-873817و 94/4/30 -873815
عهده بانک سپه به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست
مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و بــا توجه به عدم حضور
خوانده در جلسه مورخ  98/1/17و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت به
نظریه مشورتی اعضاء شورا و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و با توجه به وصف
تجریدی بودن اسناد تجاری مستنداً به مواد  9و  18و  19و  25و  27قانون شوراهای حل
اختالف مصوب  94/8/10و مواد  313 ، 311 ، 310از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب
مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده  2قانون صدور چک و مواد 198و  519و  522از
قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت
دانســته و حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  190/000/000ريال
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  3/435/000ريال بابت خسارات دادرسی و پرداخت حق
الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل
دین بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری
اســامی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد .رای صادره غیابی و ظرف مهلت
20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و ســپس ظرف مهلت  20روز پس از
انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد.
م الف 451871 :ایمان بختیاری قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان
خمینی شهر ( 367کلمه 3 ،کادر)
ابالغ رای
 2/246کالسه پرونده 1523/97:شماره دادنامه 98/2/07 -226 :مرجع رسیدگی :شعبه
چهارم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان :روح اله قرنی فرزند نوراله به نشانی:
خمینی شهر خ شــریعتی جنوبی کوی شهید عموشاهی بن بســت ایثار ؛ خوانده :صفدر
الیقی نشانی :مجهول المکان ،خواسته :مطالبه  ،گردشــکار :پس از ارجاع پرونده به این
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی
شورا :در خصوص دادخواست آقای روح اله قرنی به طرفیت آقای صفدر الیقی به خواسته
مطالبه وجه به مبلغ  30/000/000ريال بابت واریز به حساب خوانده به استناد فیش واریز و
شهادت شاهد به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه فیش واریزی ارائه شده و شهادت
شاهد حکایت از اشتغال ذمه خوانده نســبت به وجه مزبور دارد و اینکه نامبرده علی رغم
ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و دعوای خواهان و مستندات او را مورد انکار
و تکذیب قرار نداده است لذا خواسته خواهان را ثابت دانسته و مستند به ماده  265قانون
مدنی و مواد  198و  515و  519و  522قانون آئین دادرســی مدنی حکم به الزام خوانده
به پرداخت مبلغ سه میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  1/435/000ريال
بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت استهالک دین
صادر و اعالم می نماید .این رای غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی

در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی
حقوقی شهرستان خمینی شهر می باشد .م الف 451138 :عمار امیری آرانی قاضی
شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر ( 280کلمه 3 ،کادر)
مزایده
 2/247شــماره 960358 :اجرا  -تاریخ ، 1398/02/03:اجرای احکام مدنی دادگستری
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه  960358له آقای مهران شاه زمانی علیه آقایان
مهدی نقدی و احمد بیات به خواســته مطالبه در نظر دارد یک دستگاه خودروی سواری
هیوندای تیپ تراجت به شماره انتظامی ایران  557-11م  61به رنگ سفید مدل 2007
متعلق به آقای احمد بیات واقع در پارکینگ حجت خمینی شهر را از طریق مزایده به فروش
رساند خودروی فوق از ناحیه دورتا دور آثار خش و تصادف جربی و رنگ شدگی مختصر
می باشد و موتور و گیربکس سالم و الستیک ها دارای  50درصد بهره وری می باشد که
کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را  1/230/000/000ريال ارزیابی نموده است لذا
جلسه مزایده در تاریخ دوشنبه  1398/03/06ساعت  9صبح در محل اجرای احکام مدنی
دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد .و طالبین می توانند  5روز قبل از روز
مزایده به نشانی فوق مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید .خریدار کسی است
که باالترین قیمت راپیشــنهاد نماید ،خریدار می بایســتی ده درصد قیمت پیشنهادی را
فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز
نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط
خواهد شد .شایان ذکر است اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد.
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 سپرده تحویل اجرا نمایید .م الف 452870 :دفتراجرای احکام مدنی
دادگستری شهرستان خمینی شهر ( 306کلمه 3 ،کادر)
ابالغ دادخواست وضمائم
ال مجهول المكان ابــاغ مي گرددكه
 2/255بدينوســيله به آقاي فرشــيدحيدري فع ً
خواهان سيدموسي موسوي فرزند سيدابوالحسن به نشاني شهرضا بلوارامام ك  20پ 24
دادخواستي به خواسته مطالبه وجه به اين شورا تسليم كه بكالسه  85 / 98ش 6ح ثبت و
وقت رسيدگي براي روز پنجشنبه مورخ  98 / 4 / 13ساعت  10صبح تعيين گرديده اينك
حسب درخواست خواهان و به تجويزماده  73ق  0آ  0د  0م مراتب يك نوبت دريكي از جرايد
كثيراالنتشار آگهي مي شود تا ازتاريخ انتشارظرف يك ماه بامراجعه به دبيرخانه شوراي حل
اختالف شماره  6حقوقي شهرضا حاضرشويدواگربعداً احتياج به نشرآگهي باشد يك نوبت
منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهدبود .م الف 453797 :رئيس دبيرخانه شوراي
حل اختالف شماره  6حقوقي شهرضا ( 119کلمه 1 ،کادر)
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اعالم مفقودی
بــرگ ســبز خــودرو ســواری پ رایــد  141مــدل
 1386بــه رنــگ نقــره ای متالیــک به شــماره پالک
 766-13ق  47و شــماره موتور  2152150و شــماره
شاســی  S1482286228873و شناســه ملی خودرو
 IRPC861VGX522873بــه نام آقــای ج واد ملت
کرکوندی مفقــود گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط
می باشد.
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پیشنهاد سردبیر:
وضعیت بحرانی چاقی و دیابت در استان
روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی | شماره  | 2689دوشنبه  16اردیبهشت  1| 1398رمضان 1440

کالف سردرگم تعرفهها

تعرفههای پزشــکی بیش از یک دهه است که در
کشور با فراز و نشــیبهای زیادی روبهرو بوده؛ از
اجرای طرح تحول ســامت گرفتــه تا تالشهای
ضربتی برای برچیده شدن عادت گرفتن زیرمیزی
و البته افزایشهای هر ســاله تعرفــه های ویزیت
پزشکی که هم اعتراض مردم و هم اعتراض جامعه
پزشکان را به همراه داشــته است .داستان تکراری
اعتراضها به تعرفه ،چند ســالی اســت که ادامه
دارد .مردم اصوال معتقدنــد هزینههای درمانی و
ویزیت پزشــکان گران است و پزشــکان از سوی
دیگر میگویند که میزان دریافتی آنها با هزینههای
جاری مانند دستمزد کارمندان و تجهیزات پزشکی
که افزایش چند برابری داشــته ،همخوانی ندارد.
همین مســئله موجب شــده تا دو طرف در مقابل
هم جبهه بگیرند و البتــه به دولت در زمینه تعیین
تعرفهها معترض باشــند .هر چند عدهای معتقدند
این اعتراضات به نوعــی فرمالیته وبه عادت جامعه
پزشکی تبدیل شده است؛ اما مسئوالن نظام پزشکی
معتقدند این افزایش ناچیز در نهایت باعث متضرر
شدن مردم و کوچک شدن شبکه درمان به خصوص
در بخش خصوصی خواهد شد.
به جامعه پزشکی سختگیری میشود
دکتر محســن مصلحی دبیر شــورای عالی نظام
پزشکی کشــور در گفت وگو با زاینده رود ،دالیل
اعتراض جامعه پزشکی نسبت به میزان تعرفههای
مصوب جامعه پزشکی را تشریح کرد .وی با اشاره به
همخوانی نداشتن تعرفهها با میزان افزایش هزینهها
در سایر قسمتهای مرتبط با پزشکان گفت :دلیل
اعتراض جامعه پزشکی این است که طبق قانون باید
فرمول تعیین تعرفه با توجه به هزینهها و استهالک
و ســایر لوازم جانبی برآورد و محاســبه شود؛ اما
وقتی هزینهها مانند حقوق و دســتمزد پرسنل و
بیمه بیش از  40درصد افزایش یافته است ،چطور
افزایش حقالزحمه پزشکان کمتر از ده درصد است
و این تفاوت قابل توجیه نیست و این سوال مطرح
میشود که یک پزشک چطور منابع مالی را مدیریت
کند؟ وی افزود :مشکالت تنها به تعیین نرخ تعرفهها
محدود نمیشــود؛ چرا که این تعرفــهای هم که
تعیین شــده با تاخیر بیش از یک ســال به دست
جامعه پزشکی میرسد .تامین اجتماعی در برخی
از استانها بیش از  18ماه در پرداخت به پزشکان
تاخیر دارد .مصلحی تاکید کرد :در مقوله مالیات هم

نسبت به پزشکان بسیار سختگیری میشود؛ این در
حالی است که افسار قیمت تجهیزات و لوازم مصرفی
کامال رها شده و تنها صنفی که دولت برای آن تعیین
تعرفه میکند ،جامعه پزشــکان اســت .همچنین
رییس سازمان نظام پزشکی اصفهان نیز در گفتوگو
با زاینده رود در مورد علل نارضایتی جامعه پزشکی
از میزان تعرفههای درمانــی مصوب دولت گفت :با
توجه به افزایش تمام ارقامی که در رابطه با پزشکی
اســت و افزایش  36.5درصد از حداقل حقوق و با
توجه به اینکه هر پزشــک یک یا چند نفر پرسنل و
کارمند دارد؛ اینکه ویزیت حدود  9درصد افزایش
داشته ،قابل توجیه نیست؛ چرا که این رقم از میزان
تورم جامعه بسیار پایینتر است.
بیمارستانها در فکر تغییر کاربری هستند
اگر چه میــزان هتلینــگ برای بیمارســتانها با
بیشــترین افزایش همراه بوده اســت؛ اما به گفته
پزشــکان حتی این افزایش قیمتها هم نمیتواند
فشــارهای مالی بر ایــن بیمارســتانها را کاهش
دهد .در همین زمینه رییس سازمان نظام پزشکی
اصفهان معتقد اســت :اگر بخش بیمارستانی 25
درصد افزایش نداشت ،بیمارستانها قطعا ناچار به
تعطیلی بودند؛ چرا که بیمارســتانهای خصوصی
شدیدا در مضیقه هســتند؛ زیرا هزینههای جانبی
افزایشهای بسیاری داشته است .بسیاری از مردم
این عقیده را دارند که بیمارســتانهای خصوصی
هزینههای گرانی را دریافت میکنند؛ اما زمانیکه

ابالغ رای
 2/249کالســه پرونده، 2085/97:شــماره دادنامه 98/01/28 -159:مرجع رسیدگی:
شعبه  11شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان :حامد حاج هاشمی فرزند حیدرعلی
به نشانی :خمینی شهر خ شریعتی شــمالی کوچه بهارستان کوچه گلریز ؛ خوانده :یعقوب
پارچه بافیه فرزند کریم نشــانی :مجهول المکان ،خواســته :مطالبه یــک فقره چک ،
گردشکار :پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی
و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضاءقاضــی شــورا ختــم رســیدگی را اعــام و بــه
شــرح زیر مبادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد .رای قاضــی شــورا :در خصوص
دادخواســت آقــای حامــد حــاج هاشــمی فرزنــد حیدرعلــی بــه طرفیــت
آقــای یعقــوب پارچــه بافیــه فرزند کریــم بــه خواســته مطالبــه وجــه  1فقره
چک به شــماره  1/248014به مبلغ  70/000/000ريال مورخ  97/01/20عهده بانک
سپه شعبه ارومیه از جاری  1414800150701به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر
در تادیه شورا با توجه به دادخواســت تقدیمی و ضمایم و وجود اصل مستندات دعوی در
ید خواهان و اینکه خوانده دلیــل ومدرکی مبنی بر برائت ذمه خود یــا 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  97/12/26و همچنین به استناد مواد  519و 198
قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنــی و مواد  310و  313از
قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2قانون
صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ  70/000/000ريال بابت اصل
خواســته و مبلغ  1/935/000ريال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ
ســر رســید چک  97/1/20لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه می گردد در
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای شــورا غیابی اســت و ظرف بیست روز پس از
ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیســت روز
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان خمینی شــهر می باشد.
م الف 451876 :ایمان بختیاری قاضی شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف
شهرستان خمینی شهر ( 331کلمه 3 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 2/250شماره 2319/97 :حل ، 11مرجع رسیدگی :شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل
اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  09:15صبح روز سه شنبه
مورخه  ، 1398/03/21مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :حسینعلی اعتمادی  ،نام
پدر :محمود ،نشانی :خمینی شهر منظریه کوچه صبا 1غربی ؛ مشخصات خوانده-1 :نام و
نام خانوادگی :مرتضی جمالی  ،خواسته و بهای آن :مطالبه مبلغ  50/000/000ريال وجه
یک فقره چک به انضمام جمیع خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ چک به نرخ روز ،
گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند
با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر
جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف 453737 :رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل
اختالف خمینی شهر ( 191کلمه 2 ،کادر)

No. 2689 | May 06, 2019 | 8 Pages

این هزینهها با اقامت در یک هتل مقایســه شود،
میتوان فهمید که با توجه بــه خدماتی که در یک
بیمارســتان ارائه میشــود ،این هزینهها معقول
هم هست .از سوی دیگر مســئوالن نظام پزشکی
نگران تعطیلی بیمارســتانها در بخش خصوصی
هســتند .به گفته دکتر مصلحی برخــی از افرادی
که مجوز احــداث بیمارســتان یــا کلینیکهای
خصوصی دریافت کردهانــد ،در حال تغییر کاربری
به مسکونی هستند .دکتر مصلحی در مورد شرایط
بیمارســتانهای خصوصی و کلینیکها هم گفت:
این وضعیت شــرایطی را ایجاد کرده که در بخش
بســتری و درمانگاهــی و پاراکلینیــک در جامعه
پزشکی امکان ادامه خدمت به راحتی وجود ندارد؛
چراکه بیمارستان هم باید توان مدیریت منابع مالی
داشته باشد .وی با اشاره به اینکه احتمال تعطیلی
بیمارســتانهای خصوصی در اصفهان وجود دارد،
افزود :چه در اصفهان و چه در کل کشــور برخی از
بیمارستانهای خصوصی تصمیم به تغییر کاربری
دارند؛ حتی در اصفهان شــرایط نســبت به سایر
نقاط کشور ســختتر هم هســت .این مسئله در
حالی است که ما موظف به توسعه زیر ساختهای
درمانی هم هستیم؛ بســیاری از افرادی که سالها
به دنبال اخذ مجوز بیمارستان بودهاند ،حاال دیگر
اصال رغبتــی برای ورود به این بخــش ندارند؛ چرا
که فعالیــت در این بخش ،دیگر مقــرون به صرفه
نیست.

ابالغ وقت رسیدگی
 2/251شماره 2882/97 :حل ، 12مرجع رسیدگی :شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل
اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  11:15صبح روز چهارشنبه
مورخه  ، 1398/03/29مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :علی حاجی هاشمی ،
نام پدر :علیرضا ،نشانی :خمینی شهر خ سلمان فارسی میالد 6پ 148؛ مشخصات خوانده:
-1نام و نام خانوادگی :بابک شمسایی  ،نام پدر :غالمحسین  ،خواسته و بهای آن :مطالبه
وجه  ،گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت
و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق
ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده
می تواند بــا مراجعه به این شــورا نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافت
نمــوده و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضــر گردد .م الــف 452931 :رئیس
شــعبه دوازدهــم حقوقــی شــورای حــل اختــاف خمینــی شــهر ( 176کلمه،
 2کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 2/252شماره 2735/97 :حل ، 11مرجع رسیدگی :شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل
اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  08:30صبح روز یکشنبه
مورخه  ، 1398/03/19مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :حسینعلی اعتمادی ،
نام پدر :محمود ،نشانی :خمینی شهر منظریه کوچه صبا 1غربی ؛ مشخصات خوانده-1 :نام
و نام خانوادگی :سوران راهدانه  ،نام پدر :سلیمان -2 ،نام و نام خانوادگی :یونس رضائی،
مجهول المکان  ،خواسته و بهای آن :مطالبه مبلغ  57/000/000ريال وجه یک فقره چک
به انضمام جمیع خســارات دادرســی و تاخیر تادیه از تاریخ چک به نرخ روز و بدواً صدور
تامین خواسته  ،دالیل خواهان :کپی چک و برگشت چک  ،گردش کار :خواهان.خوانده را
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت 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 453736 :رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر(217
کلمه 2 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 2/253شماره 2501/97 :حل ، 12مرجع رسیدگی :شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل
اختالف خمینی شــهر به نشانی خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان
ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رســیدگی :ســاعت  09:00صبح روز
چهارشنبه مورخه  ، 1398/03/29مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :محمود
نقدی  ،نام پدر :محمدعلی ،نشــانی :بلوار بهشتی خ خیام ک دانش 3پ 108؛ مشخصات
خوانده-1 :نام و نــام خانوادگی :کامران بازوچی  ،نام پدر :ابراهیم  ،خواســته و بهای آن:
مطالبه مبلغ  200/000/000ريال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه  ،دالیل خواهان:
کپی چک و کپی گواهی عدم پرداخت  ،گــردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان
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جراحی از صرفه اقتصادی افتاده است
دریافتی پزشــکان با اجرای طرح تحول سالمت به
صورت یکباره ده برابر شد .این استداللی است که
مخالفان افزایش تعرفههای پزشکی مطرح میکنند؛
اینکه این طرح عمال ســطح توقعات پزشــکان را
افزایش داده و همین عاملی شده تا پزشکان افزایش
 9درصدی تعرفهها را قبول نکنند .این مسئله را اما
رییس ســازمان نظام پزشکی اصفهان رد میکند و
معتقد است تمام پزشــکان در طرح تحول سالمت
افزایش درآمدی نداشــتهاند .به گفته او  80درصد
جامعه پزشــکی مشــمول طرح تحول نمیشوند.
دکترجوادی با اشــاره بــه عدم صرفــه اقتصادی
جراحیها برای پزشکان و بیمارســتانها تصریح
کرد :در زمینه جراحی ســه ســال تعرفه افزایش
نداشته؛ این در حالی اســت که اگر همین جراحان
با شکایتی به دیه محکوم شــوند ،باید هزینههای
بسیار هنگفتی را بپردازند یا مثال مخارج دیگر چقدر
گران شــده اســت؛ مردم این گرانیها را در بخش
پزشکی حس میکنند؛ چون هزینههای جانبی و
تجهیزات گران شده؛ مثال پروتز دو یا سه برابر شده؛
اما دستمزد پزشــکی که این پروتز را در بدن قرار
میدهد ،افزایش پیدا نکرده است.
وی در مورد افزایش درآمد پزشکان از طریق طرح
تحول سالمت هم اذعان کرد :اصال این گونه نیست
که درآمد همه پزشکان افزایش یافته باشد .پزشکان
دو دسته هستند :دســته اول که جزو طرح تحول

سالمت هستند؛ اما بیش از  80درصد جامعه پزشکی
جزو دســته دوم هســتند که با اجرای طرح تحول
ســامت افزایش درآمدی نداشــتند و هیچ اقدام
خاصی برای آنها صورت نگرفت.
تالشها برای افزایــش تعرفهها همچنان
ادامه دارد
به گفته سازمان نظام پزشــکی مقدار پیشنهادی
جامعه پزشکی بســیار بیشــتر از آنچه بوده که در
هیئت دولت به تصویب رسیده است .به نظر میرسد
تالشهای نظام پزشکی برای تعدیل تعرفهها ادامه
دارد .این را میتــوان از اعتراض رییس ســازمان
نظام پزشــکی کل کشور به صدا و ســیما در مورد
گزارشهای اخیــر در مورد تعرفههای پزشــکی و
رایزنیها با شخص وزیر برای تغییرات در شش ماه
دوم ســال هم فهمید .هر چند در دولت و مجلس
موافقان و مخالفان سرسختی برای افزایش دوباره
تعرفهها وجود دارند؛ از جمله سخنگوی کمیسیون
حقوقی و قضایی مجلس گفته است :با افزایش ۱۲۰
درصدی تعرفهها بعد از اجرای طرح تحول سالمت
تا  ۱۰سال آینده نباید افزایشی در این زمینه وجود
داشته باشد.
حســن نــوروزی ،دربــاره اعتراض پزشــکان به
تعرفههــای خدمات درمانــی ســال  ۹۸گفت :با
افزایشهایی که ســالهای گذشــته آقــای دکتر
قاضیزاده هاشــمی در بحث طرح تحــول انجام
داد ،این نــوع اعتراضات معنایی ندارد .پزشــکان
دندانگردی نکنند و مستضعفین را در نظر بگیرند.
وی ادامه داد :معموال طبقات ضعیف به این پزشکان
که معترض هستند ،مراجعه میکنند .به اعتقاد بنده
 ۱۰درصد هم زیاد اســت و باید قانع باشند .برخی
دیگر هم از البیهای پزشــکان و پزشــک ساالری
میگویند که باید در جایی جلوی آن گرفته شود؛ اما
آنچه در خالل این بگومگوهای حرفهای و سیاسی
نباید فراموش شود ،بار درمانی و هزینههای سالمتی
است که هر روز مردم را بیشــتر در فشار و مضیقه
قرار میدهد؛ بیمههایی که حق بیمهای پزشــکان
را نمیدهند ،بیمارستانهایی که ترجیح میدهند
بیماران را بدون دفترچه و با حداقل خدمات بیمهای
پذیرش کنند و البته پزشــکانی که از دریافتیهای
خود ناراضی هستند و البته زیر میزیهایی که دوباره
دارد ،راهش را بــه مطبهای خصوصی باز میکند.
در میان همه این کشمکشها چیزی به نفع مردم
نیست و نگرانی از آینده حمایت از درمان و سالمت
مردم هر روز بیشتر میشود.

اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی
از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده  73قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی
و انقالب در امور مدنی نموده اســت .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف 453739 :رئیس شــعبه دوازدهم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر
( 193کلمه 2 ،کادر)
ابالغ رای
 2/248کالسه پرونده، 2971/97:شماره دادنامه، 98/02/04- 161:مرجع رسیدگی:شعبه
سوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان :روح اله قرنی خوزانی نشانی :خمینی شهر
شریعتی جنوبی کوچه شهید عموشاهی بن بســت 20؛ خوانده :مهناز قانع تهرانی نشانی:
مجهول المکان ،گردشکار :پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق
و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دعوی آقای
روح اله قرنی خوزانی فرزند نوراله به طرفیت مهناز قانع تهرانی فرزند مصطفی به خواسته
مطالبه مبلغ  62/000/000ريال وجه  1فقره چک به شماره  12-9115/325734مورخ
 96/2/20و سه فقره سفته به شــماره های  94/9/4-040677و  94/9/4-040676و
 94/9/4-363968به انضمام خســارت دادرســی و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست
مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت و اینکه وجود اصول مستندات
در ید خواهان ظهور در اشــتغال ذمه صــادر کننده و متعهدیــن آن دارد و اینکه از ناحیه
خوانده دلیلی که برائت ذمه خــود را مدلل بدارند ارائه نداشــته اند با اســتصحاب دین
دعوی خواهان ثابت تشخیص می گردد با اســتناد به مواد  9و  18و  19و  25و  27قانون
شوراهای حل اختالف و مواد  313 ، 311 ، 310از قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده
 2قانون صدور چک و مواد 198و  519و  522از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی
و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ  62/000/000ريال
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ  845/500ريال بابت خســارات دادرسی و پرداخت
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک و در خصوص ســفته از تاریخ 97/11/28
لغایت اســتهالک کامل دین بر مبنای شــاخص بانک مرکزی در حــق خواهان صادر
و اعالم می گــردد .این رای غیابی اســت و ظرف 20روز قابل واخواهی در این شــورا و
ســپس ظرف  20روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی خمینی شهر
می باشد .م الف 450828 :ایمان بختیاری قاضی شــعبه سوم شورای حل اختالف
شهرستان خمینی شهر ( 334کلمه 3 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 2/254شماره 1880/97 :حل، 8مرجع رسیدگی :شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  04:00بعدازظهر روز شنبه مورخه
 ، 1398/03/25مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :مرتضی اعتمادی  ،نام پدر:
محمود ،نشانی :خمینی شهر خ امیرکبیر ک 167بن بست یاس 9؛ مشخصات خوانده-1 :نام
و نام خانوادگی :حسین حاج حیدری  ،نام پدر :حیدرعلی  ،خواسته و بهای آن :مطالبه وجه
چک  ،دالیل خواهان :کپی چک و کپی گواهی عدم پرداخت  ،گردش کار :خواهان.خوانده
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر
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وضعیت بحرانی چاقی و
دیابت در استان
رییس مرکز بهداشت استان اصفهان گفت:
وضعیت چاقی و دیابت در استان اصفهان در
وضعیت بحرانی قرار دارد.

  بررسی «زاینده رود» از چرایی اعتراض جامعه پزشکان به میزان افزایش دستمزد و خدمات پزشکی؛

مرضیه محب رسول

با مسئوالن

کمال حیدری اظهــار کرد :وضعیت چاقی،
دیابــت ،مصرف نمک و شــکر در اســتان
اصفهان ،بحرانی است و در این مورد اصفهان
جزو  5استان اول در کشور است .وی افزود:
چاقی و دیابــت از اصلیترین عوامل ابتال به
دیگر بیماریها در بدن اســت و الزم است
تا برای رفــع این مشــکل ،اقدامات درخور
توجهــی انجام شــود که تشــکیل پرونده
الکترونیک سالمت در استان اصفهان ،یکی
از راهکارهای شناسایی این موارد است .وی
تصریح کرد :عالوه بر شناســایی دیابتیها،
حدود یکصد و  60هزار نفر نیز دچار بیماری
فشار خون باال بوده که بخش عمدهای از آنها
هم از این موضوع بیاطالع بودهاند که اکنون
پرونده سالمت الکترونیک نیز تشکیل شده
است.

همکاری علمی ایران و
سوئیس،گسترش مییابد
مسئول میز ســوئیس در دانشگاه صنعتی
اصفهان از توســعه همکار یهــای علمی
دانشــگاههای دو کشــور خبر داد .ســیما
فاخران اظهارداشت :وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری از  2سال قبل مسئولیت هماهنگی
همکاریهای علمی دانشــگاههای ایران با
سوئیس را به دانشگاه صنعتی اصفهان واگذار
کرد .وی افزود :پس از آن میز ســوئیس در
دانشگاه صنعتی اصفهان ایجاد و این دانشگاه
فعالیتهای خود را برای برقراری ارتباط با
دانشگاههای سوئیس آغاز کرد .مسئول میز
سوئیس در دانشگاه صنعتی اصفهان ،تبادل
استاد و دانشجو ،اجرای طرحهای تحقیقاتی
مشترک و انجام کارهای تیمی مشترک را از
جمله اهداف و برنامههای این میز برشمرد
و گفت :در برخــی از طرحهای مشــترک
نیمی از بودجه مورد نیاز بــرای اجرای این
طر حها از ســوی طرف سوئیســی تامین
میشود.

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 453738 :رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر (187
کلمه 2 ،کادر)
حصر وراثت
 2/240خانم عشرت دهقانی کسوجی دارای شناسنامه شماره  7073به شرح دادخواست
به کالسه  77/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان جواهر دیان اردستانی به شناسنامه  5112در تاریخ  97/2/9اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و سه دختر
که عبارتند از -1 :عشرت دهقانی کسوجی به شماره شناســنامه  7073متولد 40/1/10
صادره از اردستان فرزند متوفی  -2اشــرف دهقانی کسوجی به شماره شناسنامه  3متولد
 49/9/1صادره از اردستان فرزند متوفی  -3عصمت دهقانی کسوجی به شماره شناسنامه
 1متولد  24/4/8صادره از اردستان فرزند متوفی  -4علی اصغر دهقانی به شماره شناسنامه
 2متولد  34/1/15صادره از اردســتان فرزند متوفی  -5عباســعلی دهقانی کسوجی به
شماره شناسنامه  4متولد  42/1/15صادره از اردســتان فرزند متوفی  -6حسین دهقان
به شماره شناســنامه  7072متولد  39/2/1صادره از اردســتان فرزند متوفی  -7محمد
علی دهقانی به شماره شناسنامه  2متولد  45/2/6صادره از اردستان فرزند متوفی .اینک
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه
به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد .م الف 454071 :شــعبه اول
حقوقی مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان اردســتان ( 219کلمه،
 2کادر)
حصر وراثت
 2/149آقای اکبر رجبی دارای شناسنامه شماره  55به شرح دادخواست به کالسه 65/98
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه
پیرجمالی به شناسنامه  8در تاریخ  98/1/31اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار دختر و سه پسر که عبارتند از -1 :اکبر رجبی
به شماره شناسنامه  55متولد  46/3/1صادره از اردســتان فرزند متوفی  -2رحیم رجبی
نیسیانی به شــماره شناســنامه  1189896915متولد  60/1/9صادره از اردستان فرزند
متوفی  -3اصغر رجبی نیسیانی به شماره شناسنامه  69متولد  39/4/15صادره از اردستان
فرزند متوفی  -4معصومه رجبی نیسیانی به شماره شناسنامه  33متولد  41/6/2صادره از
اردستان فرزند متوفی  -5بتول رجبی نیسیانی به شماره شناسنامه  7متولد  53/1/2صادره
از اردستان فرزند متوفی  -6زینب رجبی نیسیانی به شماره شناسنامه  24متولد 55/3/8
صادره از اردستان فرزند متوفی  -7طوبی رجبی نیســیانی به شماره شناسنامه  34متولد
 54/2/11صادره از اردســتان فرزند متوفی .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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهی
صادر خواهد شد .م الف 447471 :شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان
اردستان ( 217کلمه 2 ،کادر)

zayanderoud8108@gmail.com
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مهلت یک هفتهای یونایتد به
«دخئا» برای تمدید قرارداد
داوید دخئا ،دروازهبان منچستریونایتد در این
فصل نتوانست مانند گذشــته عملکرد خوبی
داشته باشد .قرارداد این
بازیکن تا تابستان
 ۲۰۲۰اعتبار دارد
و اکنــون یونایتد
پیشــنهاد تمدید
قرارداد با دستمزد
هفتگــی  ۳۵۰هزار
پوند را برای ایــن بازیکن آماده کرده اســت.
داوید دخئا اشــتباهات زیــادی در هفتههای
اخیر داشته که از جمله در بازی برابر اورتون،
آرسنال ،بارسلونا و چلســی بوده است .با این
حال باشگاه منچستریونایتد از این دروازهبان
خواسته که ظرف یک هفته آینده موضع خود
را به این باشگاه برای ماندن یا رفتن اعالم کند.
داوید دخئا در سال  ۲۰۱۱به منچستریونایتد
پیوســت و با این تیم قهرمانــی در لیگ برتر،
جام حذفی ،لیــگ اروپا و جــام اتحادیه را در
کارنامه دارد و  ۳۶۰بار برای این تیم به میدان
رفته است.

«ژاوی» گزینه هدایت
رئال بتیس
ژاوی ،ستاره اسپانیایی الســد روزهای پایانی
حضورش در مستطیل سبز را تجربه میکند.
این بازیکن اسپانیایی
تابستان سال جاری
برای همیشــه از
دنیــای فوتبــال
خد ا حا فظــی
خواهد کرد .باشگاه
الســد پیــش از این
تاکید کرده کــه ژاوی بعــد از خداحافظی از
مســتطیل ســبز هدایت این تیم را بر عهده
میگیرد و جایگزین «فریرا» میشود .روزنامه
الرای به نقل از اســپورت اســپانیا نوشت که
رئال بتیس به دنبال گزینــه برای جایگزینی،
ســرمربی خــود اســت و ژاوی هــم یکی از
گزینههای اصلی به شــمار میآید .این ستاره
اسپانیایی السد مراحل مربیگری را پشت سر
گذاشــته و مشــکلی برای هدایت هیچ تیمی
ندارد .بایــد دید که آیا او ترجیــح خواهد داد
که از السد شروع کند و یا به رقابتهای اللیگا
برگردد و هدایت بتیس را بر عهده بگیرد.

انتشار کتاب جدید
کریستیانو رونالدو
کریستیانو رونالدو با انتشــار یک تریلر (فیلم
کوتاه تبلیغاتی) در صفحه شخصیاش در یکی
از شبکههای اجتماعی
از انتشــار یکسری
از کتا بهــای
کارتونــی بــا نام
«نیــروی مهاجم
 »7خبر داده که در
آن بازیکن شــماره 7
یوونتوس به یک ابرقهرمان تبدیل شده است.
رونالدو در ایــن باره در صفحه شــخصیاش
نوشته اســت :به همان شــیوهای که فوتبال
میتوانــد فرهنگهای مختلف را در سراســر
دنیا به یکدیگــر متصل کند ،من بــاور دارم
که شــخصیتها و قهرمانهــای کارتونی هم
میتوانند این کار را انجــام دهند و به همین
دلیل هیجــان فراوانی دارم کــه در پروژهام،
شــور فوتبال و شــخصیتهای ابرقهرمانان
را با هم تلفیــق و طرفداران را در آن ســهیم
کنم.

تالش دوباره بارسا
برای جذب «ویلیان»

پیشنهاد سردبیر:

پیشنهاد خارجی برای «پاتوسی» و «طارق»
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در حاشیه

رییس هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان اصفهان:

اگر حمایت باشگاه ها نباشد توان گام برداشتن نداریم
رییس هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین اســتان اصفهان در
مراسم پاسداشت افتخارآفرینی ورزشکاران جانباز و معلول استان
اصفهان گفت :در سال  97با وجود مشکالت اقتصادی که با آن دست
به گریبان بودیم ،با همدلی و همراهی ورزشکاران و همت بلند آنها،
مشــکالتی مانند کمبود امکانات را پشت سر گذاشته و ورزشکاران
استان اصفهان در مسابقات قهرمانی کشــور و همچنین مسابقات

بینالمللی و به ویژه بازیهای پاراآســیایی جاکارتا افتخارآفرینی
کردند.محمدرضا آقاباباگلیان افزود :با وجود تمام مشکالت گامهای
خوبی برای اعتالی ورزش جانبازان و معلولین استان اصفهان برداشته
شد و ورزشکاران استان از ورزشگاه اختصاصی شهید میثمی بهرهمند
شدند.وی خاطر نشان کرد :توسعه کمی و کیفی افتخارات ورزشکاران
جانباز و معلول اســتان اصفهان ،تجهیز شهرســتانهای استان و

پیشنهاد خارجی
برای «پاتوسی» و «طارق»

استعدادیابی ورزشــکاران جوان در تمام رشتههای  18گانه ورزش
معلولین در دستور کار هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان
اصفهان در ســال  98قرار دارد.رییس هیئت ورزشهای جانبازان
و معلولین اســتان اصفهان تصریح کرد :اگر حمایت باشگاهها نبود
توان گام برداشتن در این عرصه را نداشتیم و جا دارد از حمایتهای
باشگاهها تشکر کنم.

در فاصله  450روز مانده به برگزاری المپیک توکیو  ،2020فدراسیونهای مدال آور رییس ندارند؛

توقع مدال المپیکی هم داریم

برگزاری مجمــع انتخاباتی برای آن اعــام کند ،با
این تفاوت که هنوز برای این فدراسیون سرپرستی
معرفی نشده اســت.ثبت نام از کاندیداهای ریاست
فدراســیون وزنه برداری اســفندماه گذشته انجام
شد و چندی پیش وزارت ورزش و جوانان اسامی 9
کاندیدای تایید صالحیت شده را به شرح زیر اعالم
کرد -1 :محمدرضا آخوندی  -۲ســجاد انوشیروانی
 -۳کوروش باقری  -۴عبدالکریم پورکیان  -۵حسین
رضازاده -۶ ،نصرت ا ...عابدینی  -۷شــهرام عظیمی
 -۸فرشاد غزالیان  -۹علی مرادی
در میان کاندیداهــا ،حضور نفراتی چون حســین
رضازاده ،کوروش باقری و ســجاد انوشــیروانی که
همگی از قهرمانان بزرگ و بنام وزنه برداری محسوب
می شوند و سابقه قهرمانی جهان و المپیک و ریاست
فدراسیون و ســرمربیگری تیم ملی را دارند ،ثابت
می کند که علی مرادی کار سختی برای رسیدن به
ریاست فدارســیون وزنه برداری برخالف چهارسال
پیش دارد .وزنه برداری نیز از جمله رشته های مدال
آور ایران در رقابت های المپیکی اســت که ورزش
کشــور روی مدال آوری ورزشــکاران این رشته در
این فستیوال بزرگ حساب باز کرده و تعیین تکلیف
ریاست آن در مدت زمان کوتاهی حائز اهمیت است.

سمیهمصور
در حالی که کمتر از  450روز تا آغاز المپیک
 2020توکیــو باقــی مانده و ورزشــکاران
کشورمان باید امســال برای کسب سهمیه
حضور در این رویداد بــزرگ در رقابت های
بینالمللی و جهانی شرکت کنند ،هنوز برخی
از فدراسیونهای ورزشی با سرپرست اداره
میشوند و زمان برگزاری مجمع های انتخاباتی
آنها از سوی وزارت ورزش و جوانان اعالم نشده
اســت .به دنبال ابالغ قانون منع به کارگیری
بازنشسته ها در فدراســیون های ورزشی،
وزارت ورزش وجوانان برای فدراسیون های
مختلف از جمله قایقرانی ،والیبال ،هندبال،
ناشنوایان ،چوگان ،ســهگانه ،هاکی ،کاراته،
جودو و  ...سرپرســت معرفی کرد تا شرایط
مناسب برای برگزاری انتخابات فراهم شود.
تکلیف برخــی از این فدراســیون ها مانند
قایقرانی ،کاراته ،جودو ،ناشنوایان و سه گانه
در نیمه دوم سال گذشــته مشخص شد؛ اما
هنوز تکلیف فدراسیون های مدال آوری مانند
کشتی که در رقابت های المپیک حضور دارند،
مشخص نشده است.
ورزش اول کشــور همچنان بدون رییس
اداره می شود
کشتی که از گذشته تاکنون همواره امید اول ورزش
ایران برای مدال آوری در عرصه رقابت های المپیک
محسوب می شده ،بیش از ده ماه است که با سرپرست
اداره می شود .به دنبال استعفای «رسول خادم» از
ریاست این فدراسیون ،وزارت ورزش و جوانان15 ،
آذر ماه «حمید بنی تمیم» را به عنوان سرپرســت
انتخاب کرد ولی اواخر سال گذشته بود که این وزارت
خانه زمان ثبت نام از نامزدهای ریاســت فدراسیون

کشتی را اعالم کرد و در مهلت قانونی تعیین شده که
در روزهای پایانی اسفند ماه به پایان رسید 21 ،نفر
نامزد ریاست شدند .وزارت ورزش وجوانان به دنبال
کاندید شدن حمید بنی تمیم در این انتخابات برای
رعایت عدالت میان نامزدها« ،بهروز نعمتی» یکی از
اعضای هیئت رییسه فدراسیون کشتی را به عنوان
سرپرست معرفی کرد؛ اما هنوز خبری مبنی بر زمان
برگزاری مجمع انتخاباتی این فدراسیون اعالم نشده
است .با توجه به اینکه کشتی گیران آزاد و فرنگی کار
کشورمان باید امسال و ســال آینده در رقابت های
کسب ســهمیه المپیک  2020توکیو شرکت کنند
هرگونه تعللی در برگزاری مجمع انتخاباتی به ضرر

برگزاری هجدهمین دوره جشنواره جام
«موالی عرشیان و بانوی قدسیان» در اصفهان

نوبت دوم

معاون ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان ،از برگزاری هجدهمین
دوره جشنواره جام «موالی عرشیان و بانوی قدسیان» خبر داد و گفت :برای اولین بار این مسابقات در
 ۳۲رشته ورزشی در بخش مردان و  ۲۲رشته در بخش زنان برگزار خواهد شد .حبیب ا ...ناظریان اظهار
کرد :در هجدهمین دوره جشنواره جام موالی عرشیان و بانوی قدسیان ،رقابت در شش رشته ورزشی
در بخش معلوالن و جانبازان در نظر گرفته شده است .وی با بیان اینکه در این دوره از مسابقات حدود
 ۱۰هزار نفر ورزشکار به رقابت میپردازند ،تصریح کرد :این مسابقات در ورزشگاههای مناطق  ۱۵گانه
شهرداری اصفهان از جمله مجموعه ابرار ،ورزشگاه شهید قاضی ،مجموعه ورزشی پوریایولی ،خانه
شطرنج محمدطاها ،ورزشگاه آبشار ،مجموعه ورزشی کوثر ،خانه ووشو ،خانه وزنهبرداری ملک شهر،
ورزشگاه امین ،مجموعه علیقلی آقا ،ورزشگاه نقش جهان ،ورزشگاه طیب ،پیست انقالب و ورزشگاه
مشتاق برگزار خواهد شد .معاون ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
ادامه داد :رشتههای ورزشی مشترک مردان و زنان شامل تنیس روی میز ،کاراته ،تیراندازی باکمان،
کبدی و تیراندازی با تفنگ است .وی با بیان اینکه رشتههای ورزشی مخصوص مردان شامل رقابتهای
بسکتبال ،بازیهای دیجیتالی ،کشتی ،مچ اندازی ،فوتبال گلکوچک و فوتسال در منطقه  ۱۱و دهنو
است ،تصریح کرد :رشتههای ورزشی دختران و پسران شامل تکواندو ،بدمینتون ،وزنهبرداری ،شطرنج،
کونگفو ،دو و میدانی ،دوچرخه سواری مهارتی و نمایشی و اســکواش است .وی افزود :شش رشته
ورزشی مخصوص جانبازان و معلوالن شامل تیراندازی با کمان ،تیراندازی با تفنگ ،بوچیا ،بسکتبال
سه نفره ،والیبال نشسته و تنیس روی میز است.

ویلیان ،ستاره تیم فوتبال چلســی ،دوباره در
رادار تیم فوتبال بارسلونا
قرار دارد و این خبر
به تاییــد روزنامه
انگلیســی ســان
رسیده است .این
روزنامه نوشته بارسا
درصدد است پیشنهاد
 ۳۰میلیون پوندی برای او بدهد .این در حالی
اســت که تیم کاتاالنی در ژانویه برای خرید او
 ۵۰میلیون پونــد پیشــنهاد داده و حاضر بود
غیر از این پول مالکوم را هم به چلســی بدهد.
ویلیان در ســال  ۲۰۲۰به پایان قــراردادش با
چلسی میرسد و چلســی اگر میخواهد او را
به عنوان بازیکن آزاد از دست ندهد باید تن به
فروش او بدهد .ژانویه آینده ایــن بازیکن آزاد
است تا با هر باشگاهی که دوست دارد مذاکره
کند.

اولین قهرمانی «سردار آزمون»
رقم خورد
در ادامــه دیدارهای هفتــه جاری لیگ روســیه
لوکوموتیو مسکو نزدیکترین تیم به زنیت با دو گل
مغلوب آرسنال توال شد .با این نتیجه قهرمانی زنیت
در لیگ روسیه قطعی شد تا ســردار آزمون اولین
قهرمانی خود را به دست بیاورد .زنیت با  ۵۸امتیاز
موفق شد در  ۳هفته مانده به پایان رقابتهای لیگ
برتر روســیه ،عنوان قهرمانی این دوره از رقابتها
را به دست بیاورد .این تیم شــنبه شب قبل از بازی
لوکوموتیو و آرسنال ،برابر اخمت گروزنی قرار گرفت
که این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

با کســب اولین ســهمیه المپیک  2020توســط
«نجمه خدمتی» در رشــته تیراندازی ،ایران رسما
وارد المپیک توکیو شــد و مســیر کســب سهمیه
تا یکی دو مــاه مانده به این رقابت هــا برای ورزش
کشــور ادامه می یابد.در رشــتههایی مثل کشتی
آزاد و فرنگــی ،وزنهبــرداری ،تکوانــدو ،بوکــس،
تیرانــدازی ،تیروکمان ،قایقرانــی ،تنیسرویمیز،
دوچرخهسواری ،دوومیدانی ،شمشیربازی ،بسکتبال،
والیبال ،جودو ،کاراته و شــنا انتظار کسب سهمیه
وجود دارد.

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شماره 980/6001

(شماره  2098001188000006در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)

شرکت فراخواننده :شرکت برق منطقه ای اصفهان
شماره فراخوان

موضوع فراخوان

شرایط و الزامات ورود به فراخوان

980/6001

ارزیابی کیفی توان انجام خدمات نگهبانی
و حراست از ایستگاه  400کیلوولت
لردگان و اداره بهره برداری شهرکرد

 ارائه گواهی نامه (تأییدیه) معتبر ازمرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا

نحوه دریافت استعالم های ارزیابی کیفی :کلیه مراحل برگزاری فراخــوان های ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم
ارزیابی کیفی تا تهیه لیســت کوتاه ،با مراجعه به «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ســتاد)» به آدرس www.setadiran.ir

امکان پذیر خواهد بود( .اطالعات تماس «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی (توکن) :مرکز تماس ، 021-41934 :دفتر ثبت نام 88969737 :و  -021-85193768تماس
با کارفرما ،در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای کاری با شماره ) 031-36277687-36270820

مهلت دریافت استعالم های ارزیابی کیفی :از ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ  1398/02/11لغایت ساعت  16روز یکشنبه
مورخ 98/02/22

اینستاگردی

لحظات متفاوت مدافع ملیپوش پرسپولیس

ورزش کشور تمام می شــود؛ هرچند وزارت ورزش
اعتقاد دارد که بــا انتخاب سرپرســت ،برنامه های
فدراسیون بر زمین نمی ماند.
پایان دوران چهارســاله «علی مرادی»
در فدراسیون وزنه برداری
اگرچــه فدراســیون وزنــه بــرداری از جملــه
فدراســیونهای ورزشی کشــور به حساب می آمد
که تحت تاثیر قانون منع به کارگیری بازنشستگان
قرار نگرفته بود؛ اما  7اردیبهشت ماه دوره چهارساله
ریاســت علی مــرادی در این فدراســیون به پایان
رســید تا وزنه برداری هم به جمع فدراسیون هایی
بپیوندد که بایــد وزارت ورزش و جوانان زمانی برای

با نزدیک شــدن بــه پایــان فصل و شــروع نقل
و انتقــاالت تابســتانی ،گمانهزنیهــا در مــورد
جابه جایــی بازیکنان هم شــروع شــده و برخی
باشــگاهها فعالیت خود را به طور غیررســمی در
بازار نقل و انتقاالت شــروع کرده انــد .در همین
راســتا ،طارق همام و آیاندا پاتوســی ،دو هافبک
خارجی استقالل که عملکرد خوبی در ترکیب این
تیم داشتهاند هم با پیشــنهاداتی از حاشیه خلیج
فارس روبه رو شــده اند .این دو از تیمهای قطری و
اماراتی پیشنهاد دارند و احتمال دارد که فصل آینده
استقالل را ترک کنند .البته طارق با استقالل قرارداد
دارد و برای جدا شدن باید رضایت باشگاه را بگیرد
و از طرفی پاتوسی هم طبق بندی در قراردادش اگر
پولش را به موقع نگیرد میتواند اســتقالل را ترک
کند و بدون مشکل راهی تیم دیگری شود .باید دید
مدیران باشگاه اســتقالل که گفته بودند هواداران
نگران ماندن بازیکنان کلیدی تیم نباشند چه اقدامی
در این خصوص انجام خواهند داد.

مهلت و محل تحویل استعالم های ارزیابی کیفی :نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات استعالم ارزیابی کیفی بایستی

محمد انصاری با انتشار عکسی نوشت :شهادت سهم کســانی میشود که عالم را محضر خدا
میدانند و کســانی که عالم را محضر خدا بدانند ،گناه نمیکنند و شهدا ،این گونهاند( ....هیچ
قطرهای در نزد خداوند دوست داشتنیتر از قطره خونی که در راه خدا ریخته میشود ،نیست)

حداکثر تا ساعت  12صبح روز دوشنبه مورخ  98/03/06در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» بارگذاری و نسخه فیزیکی
آن در موعد مذکور به آدرس :اصفهان ،خیابان چهارباغ باال ،دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.

شرایط فراخوان های ارزیابی:

 -1پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان ها در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد
و مدارک مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.
 -2شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا  2سال آینده از نتایج این فراخوان ها جهت اجرای پروژه های مشابه استفاده نماید.
 -3سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان ها در استعالم ارزیابی کیفی ،موجود می باشد.

ضمن ًا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید
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برای اداره ارزان شهر به کمک معلمان نیاز داریم
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چهره ها
رییس شورای شهر اصفهان:

دولت از جاری بودن زایندرود
در سال  ۹۸حمایت کند
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان در هفتاد و
پنجمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان
به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان اظهار کرد :الزم
اســت در این ماه اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی
خدمات خود را به راحتی در اختیار مردم قرار داده و
بر مراکز توزیع مواد غذایی و رستورانها که خوراک
مردم در آن بخش تامین میشود ،نظارت بیشتری
صورت گیرد .فتحا ...معین خاطرنشان کرد :شنیدهها
از ســوی مدیرعامل آب منطقهای اصفهان حاکی
است که به دلیل پایان یافتن فصل آبیاری مزارع و
باغات استان ،احتمال قطع شدن آب زایندهرود در
خردادماه وجود دارد که نیاز اســت با صرفه جویی
مردم و حمایت دولت حداقل همه سال  ۹۸یا بخش
عمده آن شاهد جاری بودن زایندهرود باشیم.

شهردار اصفهان:

برای اداره ارزان شهر
به کمک معلمان نیاز داریم
شهردار اصفهان در آیین گرامیداشت مقام معلم در
جمع فرهنگیان و مدیران شهری ،اظهار کرد :معلم
همانند بارش بارانی است که بر کویر خشک و تفتیده
اندیشه بشری میبارد و انسان که بهترین مخلوق
بشری است را هدایت میکند ،به همین دلیل او را از
جمله کسانی میدانند که شغل انبیا دارد.نوروزی با
بیان اینکه معلمان میتوانند در زیستپذیری شهر و
بهبود کیفیت خدمات شهر ،کمکهای زیادی انجام
دهند ،اضافه کرد :بهترین یاران برای بهبود وضعیت
شهر ،معلمان هستند ،برای شهری با جمعیتی بالغ
بر دو میلیون نفر ،مســاحت  ۲۰هــزار هکتار ی و
با محیطی بالغ بر  ۴۵میلیون مترمربع برای تمیز
کردن ،با وجود هشت هزار و  ۲۰۰کیلومتر خیابان و
سه هزار و  ۷۰۰هکتار فضای سبز که محیطی برای
زندگی سالم شود ،همه باید کمک کنند.

گالیه شهروندان اصفهانی از وضعیت نامناسب نمازخانهها و سرویسهای بهداشتی موجود در پارکهای سطح شهر؛

نرگس طلوعی

درشأن نصف جهان نیست

پارکها و بوستانهای شهری از جمله مراکز
عمومی هستند که با گرم شدن هوا و شروع
فصل تابستان ،مورد استقبال قریب به اتفاق
گردشگران و شــهروندان قرار میگیرند و
از آنجا که مردم اوقات فراغــت و تفریح و
اســتراحت خود را در این اماکن ســپری
میکننــد ،انتظار دارند ایــن مجموعهها از
یک سری امکانات اولیه مانند سرویسهای
بهداشــتی و نماز خانه برخوردار باشند؛ اما
متاسفانه مشاهده میشود که نمازخانهها و
سرویسهای بهداشــتی موجود در پارکها
به لحاظ بهداشتی ،زیبایی و وضعیت ظاهری
در شرایط نامناسبی به سر میبرند؛ اتفاقی
که گالیه همشهریان و مســافران را در پی
داشته است.
زهرا محمــد خانی ،یکــی از افرادی اســت که به
نبود نمازخانــه در پارک انتقــاد دارد و میگوید:
« در پارکــی به این شــلوغی اگر کســی بخواهد
نماز بخواند ،مکان مناســبی وجود ندارد؛ لذا الزم
است مسئوالن تدابیر الزم را برای رفع این نقیصه
بیندیشند».
احسان کیانی که در پارک مشغول مطالعه است هم
از وضعیت نامناسب سرویسهای بهداشتی پارکها
گالیه میکند و میگوید«:برای شهر اصفهان که به
تمیزی و زیبایی در کشــور معروف است شایسته
نیســت که وضعیت نمازخانهها و ســرویسهای
بهداشتی اش اینگونه باشد».
این شهروند ادامه میدهد که وظیفه مدیران شهری
صرفا رسیدگی به وضعیت فضای سبز ،آسفالتریزی
یا جدول گذاری معابر نیســت بلکــه موضوعاتی
همچون ســاماندهی نمازخانههاو ســرویسهای
بهداشتی عمومی که به ظاهر جزئی هستند هم باید
در دستور کار قرار بگیرد.
مینا زمانی که کارشناس شهرسازی است و از شیراز
به اصفهان سفر کرده اســت در این باره میگوید:
«شــهرداری بایســتی نســبت به رصد وضعیت
نمازخانهها ،آالچیقها و ســرویسهای بهداشتی

نوبت اول

اخبار

اصفهان میزبان دومین فرآیند
تهیه طرح جامع شهری
معاون شهرســازی و معماری شهردار اصفهان از
برگزاری دومین همایش برای «تهیه برنامه جامع
شهر اصفهان با رویکرد نوین» خبر داد.سیداحمد
حسینینیا با اشاره به مشارکت شهروندان به عنوان
یکی از ارکان اصلی فعالیت برنامهریزی و مدیریت
شهری جامعه شهری در سطوح مختلف ،اظهار
کرد :این مشارکت بر اســاس میزان قدرتدهی
به شهروندان میتواند طیفی پنج سطحی شامل
اطالعرسانی ،شنیدن نظرها و دیدگاههای مردم،
اعمال نظرات مردم در تصمیمات اجماع و توافق
عمومی و دادن اختیــار به مــردم را دربر گیرد.
حسینینیا اظهار کرد :با توجه به شروع جلسات
موضوعی در قالب ابعاد مختلف ســاختار فضایی
شهر اصفهان از خرداد ماه امسال و لزوم مشارکت
گسترده همه ذینفعان در جلســات مذکور ،از
حضور همه شهروندان و سازمانهای خصوصی،
عمومی و مردم نهاد برای شرکت در این نشست و
آشنایی بیشتر با اصول ،فرآیند و الزامات مشارکت
مردمی در تهیه برنامه جامع شهر اصفهان استقبال
میشود.

وجود بیش از هزارپارک شهری
برای شهروندان اصفهانی
رییس کمیسیون فرهنگی
عمومی اقدام کرده و پس
ورزشی شــورای اسالمی
از احصــای مشــکالت و
وظیفه مدیران شهری
شهر رسیدگی به وضعیت
کاستیهای موجود نسبت
وضعیت
صرفا رسیدگی به
نامناســب این مکانها را
به رفــع آنها اقــدام کند؛
مطالبه کند.
فضای سبز ،آسفالتریزی یا
چرا که متاســفانه برخی
فریده روشــن در این باره
ســرویسهای بهداشتی
جدولگذاری معابر نیست
گفته اســت :در گزارش
واقع در پار کها به دلیل
یــک ســاله پراکندگی
عدم رسیدگی مناسب به
شــکایتهای مردمی واصله به سامانه  137بخش
شــکل مخروبه درآمده و به محل تردد معتادان و
زیــادی از درخواســتهای مردمــی مربــوط به
افراد پرخطر تبدیل شدهاند که این موضوع امنیت
ســاماندهی نمازخانههای پارکهای ســطح شهر
اجتماعی و فضای سالم بوستانها را با تهدید جدی
بوده است.
مواجه می کند».
در بخش دیگــری از تذکرات رییس کمیســیون
گالیه شهروندان از وضعیت نامناسب سرویسهای
فرهنگی ورزشی شــورای اسالمی شهر آمده است:
بهداشــتی و نماز خانههای موجــود در پارکهای
در ماه مبارک رمضان ،شایســته است وضوخانهها
سطح شهر از طریق سامانه  137شهرداری موجب
و نمازخانههــای عمومی ســطح شــهر اصفهان
شــد که پای این موضوع به جلســه علنی شورای
به ویــژه پارکها و فضاهای ســبز از جهت نظافت
شهر که صبح دیروز برگزار شــد نیز کشیده شود و

و کیفیت وســایل مورد نیــاز مردم مــورد توجه
و نظارت قرار گیــرد و بهترین خدمــات به مردم
ارائه شود.
از آنجا که پارکها مورد اســتقبال اقشــار مختلف
مردم قرار میگیرند و از ظرفیت باالیی برای انجام
فعالیتهای فرهنگی برخوردار هستند ،مسئوالن و
مدیران شهری میتوانند با استفاده از این ظرفیت
در راستای باال بردن شــاخصهای فرهنگی شهر و
نیز آموزشهای زندگی شهری بهره برداری مناسبی
انجام دهند.
یکی از مهمترین شــاخصها و نمادهای فرهنگی
وجود نماز خانه مناســب در این مکانها به همراه
برپایی نماز جماعت است؛ اتفاقی که طی سالهای
قبل در برخی از پارکهای ســطح شهر دیده شد و
جا دارد که با رســیدگی به وضعیت سرویسهای
بهداشتی و وضوخانهها این حرکت فرهنگی در شهر
شرایط بهتری یابد.

مدیرعامــل ســازمان پارکها و فضای ســبز
شهرداری اصفهان اظهار کرد :فضای سبز شهر
اصفهان میراث گذشتگان است؛ چرا که رودخانه
زایندهرود از صدها ســال پیش جاری بوده و به
لحاظ وجود آن هدایت مادیها با طرح تقسیم
شیخ بهایی انجام شــد«.فروغ مرتضایینژاد» با
تاکید بر اینکه پارکهایی که در محالت شــهر
ایجاد میشود باید دارای المانها و اصولی باشد،
اضافه کرد :مهمترین فاکتور برای اســتراحت و
آرامش شهروندان فضای سبز است ،یعنی قوانین
و استانداردهایی وجود دارد که بر اساس آن هر
شهروند باید با طی کردن چند قدم به یک فضای
سبز برسد.وی ادامه داد :در صدد هستیم با ایجاد
پارکهای محلهای بتوانیم استانداردهای الزم
را داشته باشــیم ،همچنین بیش از هزار پارک
شهری ،محلهای و همســایگی در شهر اصفهان
برای استفاده شهروندان ایجاد شده است.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

دستگاه مناقصه گزار  :اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

م الف456289 :

ردیف

موضوع مناقصه

محل انجام کار

مدت انجام کار(ماه)

مبنای برآورد

مبلغ برآورد(ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

1

اجرای کنترل سیالب حوضه آبخیز سرداب
( شماره نیاز در سامانه ستاد)2098003457000001:

شهرستان فریدونشهر

12

فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال 98

12.760.000.000

638.000.000

2

اجرای سازه های سنگی مالتی حوضه آبخیز سه و دهلر
( شماره نیاز در سامانه ستاد)2098003457000002:

شهرستان شاهین شهر
و میمه

12

فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال 98

13.000.000.000

650.000.000

 5آب برای اشخاص حقوقی

3

اجرای ریپ رپ و سرریز بند خاکی رودخانه فراخ 3
( شماره نیاز در سامانه ستاد)2098003457000003:

شهرستان خور و
بیابانک

12

فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال 98

12.442.000.000

622.100.000

 5آب برای اشخاص حقوقی

4

تکمیل بندهای خاکی حوضه آبخیز قرغن
( شماره نیاز در سامانه ستاد)2098003457000004:

شهرستان گلپایگان

12

فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال 98

5.700.000.000

285.000.000

 5آب برای اشخاص حقوقی

5

اجرای عملیات خاکی و سنگی مالتی پخش سیالب موغار
( شماره نیاز در سامانه ستاد)2098003457000005:

شهرستان اردستان

12

فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال 98

9.100.000.000

455.000.000

 5آب برای اشخاص حقوقی

6

اجرای سازه های سنگی مالتی حوضه آبخیز حاج الوان
( شماره نیاز در سامانه ستاد)2098003457000006:

13.000.000.000

650.000.000

 5آب برای اشخاص حقوقی

7

اجرای ترمیم و اصالح سرریز بند خاکی جبل کوهپایه
( شماره نیاز در سامانه ستاد)2098003457000007:

شهرستان اصفهان

12

فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال 98

5.950.000.000

297.500.000

 5آب برای اشخاص حقوقی

8

اجرای بندهای سنگ و سیمان حوضه آبخیز تنگاب
( شماره نیاز در سامانه ستاد)2098003457000008:

شهرستان سمیرم

12

فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال 98

17.435.000.000

871.750.000

 5آب برای اشخاص حقوقی

9

اجرای سازه های کنترل سیالب حوضه آبخیز بی بی سیدان
( شماره نیاز در سامانه ستاد)2098003457000009 :

شهرستان سمیرم

12

فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال 98

18.265.000.000

913.250.000

 5آب برای اشخاص حقوقی

10

اجرای طرح کنترل سیالب حوضه آبخیز مصیر پشتکوه
( شماره نیاز در سامانه ستاد)2098003457000010:

شهرستان فریدونشهر

12

فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال 98

17.200.000.000

860.000.000

 5آب برای اشخاص حقوقی

11

اجرای طرح کنترل سیالب حوضه آبخیز قلعه سرخ
( شماره نیاز در سامانه ستاد)2098003457000011:

شهرستان فریدونشهر

12

فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال 98

8.550.000.000

427.500.000

 5آب برای اشخاص حقوقی

12

اجرای ریپ رپ و سر ریز اضطراری بند خاکی پیکان
( شماره نیاز در سامانه ستاد)2098003457000012:

شهرستان اصفهان

12

فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال 98

6.450.000.000

322.500.000

 5آب برای اشخاص حقوقی

13

اجرای ترمیم و اصالح بندهای خاکی حوضه آبخیز شورجه و دولت قرین
( شماره نیاز در سامانه ستاد)2098003457000013:

شهرستان سمیرم

12

فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال 98

13.010.000.000

650.500.000

 5آب برای اشخاص حقوقی

14

تکمیل بند خاکی شماره یک حوضه آبخیز آذران
( شماره نیاز در سامانه ستاد)2098003457000014:

شهرستان کاشان

12

فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال 98

6.735.000.000

336.750.000

 5آب برای اشخاص حقوقی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
دستگاه مناقصه گزار  :اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال 98
12
شهرستان لنجان
استان اصفهان

-1محل دریافت اسناد مناقصه  :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ()http://setadiran.ir
زمان انتشار مناقصه در سامانه ستاد ساعت  8صبح روز دوشنبه مورخ  1398/02/16می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :تا ساعت  19روز پنج شنبه مورخ 1398/02/19
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد :تا ساعت  13روز سه شنبه مورخ 1398/02/31
زمان بازگشایی پیشنهادها:ساعت  8صبح روز چهارشنبه مورخ  1398/03/01در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان اصفهان می باشد.
 -2محل تحویل اسناد مناقصه  :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ( )http://setadiran.irودر موارد خواسته شده در
اسناد،دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.
 -3پیمانکاران واجد شرایط  :کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط و تایید صالحیت شده توسط نظام فنی و اجرائی کشور.
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حداقل رتبه مورد نیاز
 5آب برای اشخاص حقوقی

-4صالحیت کلیه اشخاص حقوقی می بایست در سامانه اطالعات عوامل نظام فنی و اجرائی کشور ( )http://sajar.mporg.irبه ثبت
رسیده باشد.در غیر این صورت پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.
 -5سپرده شرکت در مناقصه  :ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره  2174210212004نزد بانک ملی ایران
به نام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان.
 -6تعیین دامنه مناسب ترین قیمت های پیشنهادی بر اساس بخشنامه به شماره  94/158764مورخ  1394/07/31سازمان برنامه و بودجه کشور
می باشد.
 - 7هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان-امورپیمانها
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zayanderoud8108@gmail.com
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امام علی(علیه السالم):
هر گاه معده ازغذاى مباح پر شود  ،دل از
ديدن صالح و درستى كور مى شود.
ِ

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

رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه33 :

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

آدرس :ابتدای جاده حبیبآباد -روبهروی شهرک امام حسین (ع)

دوشنبه  16اردیبهشت  1 | 1398رمضان  1440شماره  8 | 2689صفحه قیمت 1000 :تومان
29

12

24
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کشف دومین الماس بزرگ جهان در آفریقا

برنده شوید ،تابوت جایزه بگیرید!

«لوکرا دایامونــد» مالک یک شــرکت کانادایــی معــدن کاری به نام
 Lucara Diamondاعالم کرد که این سنگ قیمتی از طریق فناوری
پیشرفته  XRTدر معدن  Karoweدر کشور بوتسوانا واقع در جنوب آفریقا
کشف شده اســت .به گفته وی ،این الماس برش نخورده حدود  ۳۵۲گرم
وزن دارد و به اندازه یک توپ تنیس اســت .از سال  ۲۰۱۵که در بوتسوانا
برای فعالیت معدن کاری از فناوری پیشرفته  XRTاستفاده میشود ،در
مجموع  ۱۲الماس با وزن بیش از  ۳۰۰قیراط در معدن  Karoweکشف
شده که بزرگترین آنها دو الماس با وزن بیش از هزار قیراط هستند.

جام تابوت یا  Copa Ataúdesمسابقه فوتســالی است که ساالنه در شهر
جولیکا کشــور پرو برگزار میشــود که به دلیل جایزه خــاص آن به عنوان
افسردهترین رقابت جهان نامگذاری شده است .جام فوتسال تابوت یک رقابت
معمولی نیست ،چون بین تیمهایی برگزار میشود که  ۱۲مراسم خاکسپاری
بزرگ را به نمایش گذاشتهاند و به سه تیم برتر جایزه «تابوت» داده میشود.
هر چند که جدال بر ســر به دســت آوردن تابوت ،انگیزهای برای پیروزی به
بازیکنان نمیدهند ،ولی برنده مشتاقانه تابوت گران قیمت  ۱۳۰۰دالری را
روی شانههای خود میگذارد و فریاد  Olé، olé، campeonرا سر میدهد.

گلدان متحرکی که به سمت نور میچرخد
شرکت ژاپنی  TDKبا اســتفاده از فناوری هوش مصنوعی گلدانی موسوم به
«بونس-هوش مصنوعی»( )bons-AIتوســعه داده که ایــن گیاه همراه با
گلدان متحرکش به سمت هر مکانی که نور کافی باشد ،حرکت میکند .این گیاه
یک بونسای تعاملی است که دارای حسگرهای محوری و خطوط ال .ای .دی در
اطراف گلدان است که با داشتن این امکانات میتواند بهترین مکان برای جذب
نور را پیدا کند .گلدان مذکور دارای حسگر خاکی ،حسگر شدت روشنایی ،یک
سلول خورشیدی قابل شارژ برای تأمین انرژی و یک دوربین کوچک است.

عکس روز
دوخط کتاب

خوشــبختی یعنی
اینکــه بتوانی آزاد
باشی
خوشــبختی در آزادی
انتخاب و کنترل انتخاب
اســت .افــرادی کــه
در انتخــاب آزادترنــد،
احســاس خوشــحالی

بیشــتری هم دارند؛ اما
این وقتی است که باور
داشته باشــند میتوانند
نتیجــه انتخــاب خــود را
کنترل کنند.
دهکده جهانی
خوشبختی /لئو بورمنز

اینستاگردی

پارک ژوراسیک
طبیعی در هند!
جزیره رئونیون متعلق
به فرانسه و در آ بهای
اقیانوس هند و نزدیک
«موریس» واقع شــده
است .تماشای آبشارها
و جنگلهای انبوه این
جزیــره بــا هلیکوپتر
(بالگــرد) امکا نپذیر
است.

وب گردی

پست معنادار جوان
شجاع ایرانی
امیرحسین عرب ،نوجوان ۱۶
ساله ســیرجانی که صاحب
مدال در مسابقات بینالمللی
کاراتــه اســت ،در آخریــن
مســابقات خود از رویارویی
با ورزشکار صهیونیست صرف نظر کرد .این ورزشــکار ایرانی در اینستاگرام خود با
انتشار تصاویری از رهبر معظم انقالب و سردار سلیمانی از تقدیر سفیر ایران از اقدام
قابل تحسین او خبر داد و نوشــت «:تقدیر سفیر محترم جمهوری اسالمی ایران در
سفارت ایران در بلغارستان به دلیل حاضر نشدن در مقابل حریف اسراییلی و اعطای
نشان شجاعت به بنده».

شهدا با ظرفیتترین مردم
حجت االســام سیدحســین
آقامیری در اینســتاگرام خود
درباره شــهید مهدی زینالدین
نوشــت«:ظرفیت» ،مسئول با
ظرفیت وجودش برای مردمش
باعث برکت است ،امان از روزی
که مســئولی ظرفیت قدرت و
جایگاهش را نداشــته باشــد،
بدبختــی ،ســختی و مشــقت
ارمغان ایــن افراد بــرای مردم
است .شهدا جزو با ظرفیتترین انسانهایی هستند که در عمرم دیدهام....

مجید مظفری در سریال پربازیگر «نهنگ آبی»
مجید مظفری با انتشار این عکس نوشت :درود دوستان .روز بازیگر برهمکارانم
مبارک  ،سپاس از استادان خودم .عکسى ازسریال نهنگ آبى.

جاذبه های گردشگری که به شکل عجیبی متروکه شدند!
بلک پول انگلیس:میتوان بلک پول را از چند لحاظ با عنوان آتالنتیک سیتی بریتانیا توصیف کرد .بلک پول نمونه بارزی از افتوخیز شهرهای
تفریحی کنار دریای انگلستان است .یک طبقه متوسط رو به رشد ،سیستم ریلی درحالتوسعه و استفاده از اتومبیلهای شخصی همه بلک پول
را به یک شهر تفریحی محبوب تبدیل کردهاند تا مردمی که در مناطق دورتر النکاشیر و شمال غرب انگلیس زندگی میکنند ،از آن بهره ببرند.
بلک پول به لطف گسترش راهآهن در دهه  50میالدی ،گردشگران بسیاری را بهسوی خود جذب میکرد؛ اما مانند سایر شهرهای تفریحی اشاره
شده ،سفر هوایی ارزان و بهصرفه ،زیانهایی برای بلک پول به همراه آورده است.
هریتج ( USAمیراث آمریکا) ،فورت میل ،کارولینای جنوبی:میراث آمریکا در سال  1978افتتاح شد و مجموع ه پراکندهای با بیش از
 2300هکتار راکه  25برابر دیزنی لند است ،در خود جا داد؛ اما تنها امکانات آن ،راید ها (مکانهای تفریحی داستانی) نبودند؛ زمین چمن ،هتل
و حتی آپارتمان هم در این مجموعه قرار داشت که وظیفهشــان این بود که در نهایت پیام محافظهکارانه مسیحیت را منتقل کنند .همچنین
شهرت میراث آمریکا هم در آن زمان بد نبود و شش میلیون بازدیدکننده که در ســال  1986داشت آن را به سومین پارک موضوعی محبوب
کشور تبدیل کرد؛ اما یک ســال بعد ،همهچیز از هم پاشید.طوفان ســال  1989قســمتهایی از میراث آمریکا را نابود کرد و به تعطیلی آن
منجر شد.
یخچال چاکالتایا ،بولیویا:در ارتفاع  5304متری کوهستان آندس واقع در بولیوی ،یک یخچال بزرگ و زیبا را خواهید یافت یا حداقل اگر
بیست سال پیش به آنجا میرفتید ،آن را میدیدید.
االن بیشترین چیزی که به چشم میآید ،گلوالی است .یخچال چاکاتیا زمانی از برترین جاذبههای گردشگری بولیوی بود .همچنین جذابیت
ویژهای برای اسکیبازها داشت؛ چراکه بلندترین مسیر اسکی جهان را داشت .همچنین مرتفعترین سکونتگاه اسکی جهان را دارا بود (مرتفعتر
از اردوگاه پایه کوه اورست) و نزدیکترین مکان اسکی به استوا بود .پس از  18000سال شکوه و درخشش ،اکنون یخچال چاکالتایا به تعدادی
قطعه یخ کوچک تقسیمشده است و بازهم متهم خود ما هستیم.

خبر

کتاب
زن آقا
اگر در کتاب «خاطرات سفیر» ،نیلوفر شخصیت اصلی داستان ،در
خوابگاه دانشجویی با انســانهایی رو به رو میشود که هر کدام از
جایی از این کره خاکی آمدهاند؛ با طرز فکرها ،اعتقادات ،ملیتها و
نگرشهای مختلف و گاه ضد و نقیض و او سعی میکند با بحثهای
شبانه هر کدام از این افراد را به گونهای به چالش بکشد و در نهایت،
دیدگاههای مختلف را در برابر مخاطب کتابش به نمایش بگذارد،
در کتاب «زن آقا» هم با خانم طلبهای مواجهیم که همراه با شوهر
طلبهاش به روســتایی از روســتاهایی ایران میرود تا ایام مبارک
رمضان را کنار شوهرش باشد .روستایی بزرگ با چند هزار جمعیت
و کلی امکانات ولی به شدت اهل خرافات و جادو .در کتاب «زن آقا»
هم عمده اتفاقات و اختالف نظرهای زهرا کاردانی با مردم روستا سر
همین اعتقاد به خرافات است که این مسئله باعث شباهت این دو
کتاب به هم شده است.این روزها کتاب «زن آقا» نوشته زهرا کاردانی
یکی از کتابهای غرفه سوره مهر است که با استقبال خوب مخاطبان
مواجه شده و کتاب «زن آقا» نوشته زهرا کاردانی خاطرات سفر زن
و شوهری طلبه همراه با فرزندانشان برای ایام ماه مبارک رمضان
به نقطهای در جنوب ایران اســت که در این سفر عالوه بر مهربانی
و مهماننوازی ،اتفاقاتی برایشان رقم میخورد که به پختهتر شدن
آنها کمک میکند.

حضور بیش از  ۳۲هزار نفر در جشنواره
قرآنی مدهامتان
دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی ،هنری مساجد در آئین اختتامیه
مرحله کشوری سیزدهمین دوره جشنواره قرآنی مدهامتان ،اظهار
داشت :شهید مطهری به عنوان معلمی فرزانه نگاه باالیی به حوزه
تعلیم و تربیت داشــت و معلمان قرآنی به جهت پرورش نخبگان
قرآنی از جایگاه بســیار ویژهای برخوردار هستند.حجتاالســام
«حبیبرضا ارزانی» افزود :امسال دبیرخانه مرحله کشوری مسابقات
قرآنی مدهامتان به مشهد واگذار شد و از میزبانی شایسته و باشکوه
دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد خراسان رضوی تقدیر
و تشکر میکنیم و شهر و اســتان امام رضا(ع) را به عنوان میزبان
دائمی انتخاب میکنیم.مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان
اینکه قرآن کریم در قبل از انقالب غریب بود ،گفت :در عمر  ۴۰ساله
انقالب شکوهمند اسالمی با پرورش نخبگان قرآنی به برکات زیادی
در حوزه قرآن و عترت رسیدیم و در گام دوم انقالب هم در بیش از
 ۲۳هزار کانون فرهنگی و هنری مساجد با بیش از  ۲میلیون و ۱۰۰
هزار نفر عضو این کانونها به دنبال حاکمیت قرآنی هســتیم.وی
تأکید کرد :در طول برگزاری مســابقات قرآنی مدهامتان باالترین
آمار  ۱۲سال گذشته  ۱۷هزار نفر بود که امسال  ۳۲هزار و  ۶۰۴نفر
رسید که  ۲۹۸نفر از آنان به مرحله کشوری رسیدند .

یادداشت
چگونه یک کتاب خوب بخریم؟
زهرا اجالل گودرزی
شــاید یکی از عواملی که باعث می شــود میزان مطالعه در
کشور پایین باشد به عدم شــناخت درباره کتاب های خوبی
که به درد افراد می خورد ،برگردد.
بســیاری از افراد زمانی که کتاب خوبی به دستشان برسد،
تمایل دارند که آن را تــا آخر بخوانند ولی اگــر این کتاب
همانی نباشــد که آنها میخواهند از مطالعــه روی گردان
میشوند؛ از این رو خرید یک کتاب خوب ،اهمیت دوچندانی
می یابد.
در مطلب پیش رو نگاهی می اندازیم بــه راهکارهایی برای
انتخاب یک کتاب خوب؛ چراکه انتخــاب یک کتاب خوب
یکی از مهم ترین و ابتدایی ترین گام ها برای خواندن کتاب
وکتابخوان بودن است.
از دوستانتان کمک بگیرید
یکی از راحتترین کارها برای یک انتخاب صحیح برای خرید
کتاب خوب ،این است که از دوستانی که اهل کتاب هستند،
سراغ کتابها و انتشــارات ،نویسندگان و مترجمان خوب را
بگیرید .این کار چند مزیت برای شما دارد:
اول اینکه میتوانید به کتابهای خوبی که تحول و تغییری
در روش ،منش و سبک زندگی شــما ایجاد کند ،دست پیدا
کنید.
دوم اینکه هر انتشــارات برای خود روش و مسیری در تولید
کتاب دارد؛ برخی در انتشار کتابها نگاه صرفا تجاری داشته
و به محتوا و کم و کیف مطالب و نویســنده و مترجم ،کاری
ندارند .برعکس برخی با داشتن یک سبک و روش استاندارد
و باکیفیتــی ،میتوانند به مخاطبین خود ایــن اطمینان را
بدهند که کتابهای خوبی در این انتشارات چاپ میشود.
چنین رویکرد و نگاه نسبت به نویســندگان و مترجمان نیز
صادق است.
لیست تهیه کنید
با شروع نمایشگاه کتاب ،بازار معرفی کتابهای خوب ،داغ
داغ است .فهرســتی از کتابهایی که به شما معرفیشده را
یادداشت کنید.
در هر جمع یــا گروههای مجازی که در مــورد کتاب خوبی
صحبت شــد یا جایی نقد کتابی را مطالعــه کردید که از آن
خوشتان آمد ،آن را به فهرستتان اضافه کنید.
اگر در ایــن مورد دوســتانی نداریــد ،ســایتهایی مثل
کافه بوک نیز در معرفی کتاب مفیدند.
عضو شدن در گروههای دوســتانهای که هر بار کتابی برای
مطالعه پیشــنهاد میدهند هم میتواند لیســت کتابهای
شــما را افزایش دهــد .خــود کتابها معــرف یکدیگرند؛
چراکه با خوانــدن هر کتاب به شــبکهای از کتابها متصل
میشویم.
کتاب ،کتاب میآورد
فرامــوش نکنیــد با داشــتن چند کتــاب خوب ،شــما به
مجموعــهای از کتا بهای خوب رســید هاید .میپرســید
چگونه؟ خود کتابها معرف یکدیگرند؛ چراکه با خواندن هر
کتاب به شبکهای از کتابها متصل میشویم.
ضربالمثلی هســت که میگوید« :کتاب ،کتاب میآورد».
وقتی از خوانــدن کتابی لذت میبرید ،احتمــال دارد که با
نوشتههای دیگر آن نویسنده هم ارتباط خوبی برقرار کنید؛
بنابراین توجه به این امر هــم میتواند راهنمای خوبی برای
شما در انتخاب کتابهایتان باشد.
از کتاب خواندن لذت ببرید
در گام بعد مطابق ســلیقه ،انگیزه و دانش قبلیتان دســت
به انتخاب بزنید .ســبک موردعالقهتان را بشناسید و سعی
کنید از وقت گذاشــتن با کتابی که قصد تهیهاش را دارید،
لذت ببرید.
در انتخاب کتاب ،رعایت سنتان را بکنید
بهترین کار این است که مناسب سنتان کتاب انتخاب کنید.
نگران نباشــید ،با این کار چیزی را از دست نمیدهید .شما
در هر مرحله از سن و سال و رشــد که قرار میگیرید ،کتاب
متناسب با آنسن و شرایط را خواهید خواند.
هر سن و ســالی مقتضیات خاص خودش را دارد؛ دغدغهها،
نــوع نــگاه ،کلمــات مورداســتفاده ،حتــی صفحهبندی
کتابهــای کــودک و نوجــوان از کتابهای بزرگســال
متفاوت اســت .به همیــن خاطر انتخاب کتاب مناســب از
نظر ســنی ،باعث میشــود لذت بیشــتری از مطالعهتان
ببرید.
هیچوقت برای شروع دیر نیست
اگر بعــد از مدتهــا تصمیم داریــد که دوباره دســت به
کتاب شــوید ،بــرای شــروع کتابهای کمحجمتــر راکه
خیلی هــم محتوای ســنگین و ثقیلــی ندارنــد ،انتخاب
کنید.
پشت جلد را بخوانید
از راههای دیگری که میتواند انتخــاب کتاب خوب را برای
شــما به همراه داشته باشــد ،خواندن خالصه و توضیحاتی
است که پشت جلد و داخل کتاب نوشتهشده .این کار به شما
کمک میکند تا با محتوای کتاب آشنا شوید.

