فرا رسیدن ماه میهمانی خدا مبارک باد

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اج ْ
ِمین وقیامی فیهِ
قیام
الصائ َ
اللهم ْ
عل صِ یامی فـیه صِ یـام ّ
َ
َ
َب لی ُجرمی فیهِ
ِمین ون َ ّب ْهنی فیهِ عن ن َو َمةِ الغاف َ
القائ َ
ِلین وه ْ
مین وا ْع ُ
رمین.
المج
ف عنّی یا عافی ًا ِ
عن ْ
َ
یا الهَ العال َ َ

خدایا قرار بده روزه مرا در آن روزه داران واقعى وقیام وعبادتم در آن قیام

شب زنده داران وبیدارم نما در آن از خواب بى خبران وببخش به من گناهم

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

را در این روز اى معبود جهانیان ودر گذر از من اى بخشنده گناهکاران.
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سرمقاله

« گرانی» در حال راندن مشتریان به سمت و سوی عجیبی است؛

مزد ترس!

خرمای  40هزارتومانی ،زولبیا و بامیه  20هزارتومانی و آش و حلیم  25هزارتومانی؛ روی سفره های سحر و افطار رمضان 98

داللی حتی در ماه خدا !

سمیه پارسا
زولبیا و بامیه کیلویــی  20هزارتومان مصوب
شده است .ماه رمضان امسال در حالی خوراکی
دوست داشــتنی و محبوب این ماه مبارک را
با قیمــت  20هزارتومان در ســفره های خود
خواهیم داشت(شــاید هم نداشته باشیم) که
نرخ مصوب زولبیــا و بامیه ماه رمضان ،1397
 14هزارتومان بود و افزایش  2هزارتومانی را به
نسبت قیمت قبلی تجربه می کرد .سال گذشته
افزایش قیمت تخم مرغ و روغن(که مواد اولیه
هســتند) را عامل اصلی افزایش قیمت زولبیا
وبامیه مطرح کردند.
روز گذشته نیز اعالم شد هر کیلو آش و حلیم
ساده در ماه رمضان امسال با قیمت مصوب ۲۵
هزار تومان عرضه میشود .این در حالی است
که در روزهای گذشــته عنوان شده بود آش و
حلیم ،قیمت مصوبی ندارد و فعال به نرخ آزاد به
دست مشتری ها می رسد و این یعنی هرکس
با هر قیمتی که دوست داشت ،آش و حلیم را به
دست روزه داران ماه مبارک بدهد!
سال گذشــته ،قیمت هر کیلو حلیم ساده ۱۲
هزار تومان ،حلیم معجــون با تمامی مخلفات
کامل  ۱۵هــزار تومان ،قیمت هــر کیلو آش
شلهقلمکار با مخلفات کامل  ۱۵هزار تومان ،هر
کیلو آش رشته ساده  ۱۲هزار تومان ،هر کیلو
آش رشته با تمام مخلفات کامل  ۱۳هزار تومان
اعالم شده بود و امسال افزایش قیمت دوبرابری
آش و حلیم را شاهد هستیم.
و اما به خرما می رســیم .ســالهای قبل نیز
شاهد بودیم که در آســتانه ماه مبارک ،خرما
با افزایش قیمت روبهرو می شد .امسال اما اوج
این افزایش قیمت بی رویه را شــاهد هستیم.
سال گذشته ،موسوی دبیر انجمن خرما اعالم
کرده بود که نرخ خرید هرکیلو خرما از باغدار
 2هزار و  500تا  3هزار و  500تومان اســت و
براین اساس نرخ منطقی فروش هر کیلو خرما

در مغازه ها  5هزار تومان بــوده و این درحالی
اســت که هر کیلو خرما در اردیبهشــت ماه
سال گذشــته با نرخ حداقل  15هزار تومان در
بازار عرضه میشــد .از تولید کننده  2500تا
 3500خریده می شد و با نرخ  15هزارتومانی
به دست مشتری ها و خریداران می رسید! سال
گذشته نیز این طور عنوان شــد که دالالن با
قیمتســازی کاذب و با کمبود تصنعی خرما
در بازار بر این نوســان قیمت دامن می زنند.
هرساله 50 ،درصد خرما در ماه رمضان و مابقی
در سایر فصول تولید میشود ،طبیعی است که
فضا برای سوء اســتفاده دالالن باز می شود و
تعجبی هم ندارد که هیــچ نظارتی هم صورت
نمی گیرد!
امسال خرما رشــد قیمت  30تا  45درصدی
را تجربه کرده است .بررســیهای میدانی در
اولین روزهای اردیبهشــت ماه ،حکایت از آن
دارد که در آســتانه ماه مبارک ،در سطح شهر
هر کیلو رطب مضافتی  ۳۵تا  ۳۸هزار تومان،
خرما آلویی  ۳۰هزار تومان ،خرما بیزو  ۴۰هزار
تومان ،خرما زاهدی  ۱۸هــزار تومان ،خرمای
تازه  ۲۳هزار تومان ،خرمــا خاصوئی  ۲۵هزار
تومان ،خرما دشتستانی  ۱۸هزار تومان ،خرما
پیارم  ۷۰هزار تومــان و چیپس خرما  ۲۰هزار
تومان به فروش رسیده است .بد نیست بدانید
قیمت خرما پیارم در میانه ســال گذشــته در
حدود کیلویی  ۵۵هــزار تومان بود که در حال
حاضر به کیلویی  ۷۰هزار تومان افزایش یافته
و رشــد قیمت  ۲۷درصدی داشته است؛ البته
نرخ نامه سازمان میادین چیز دیگری می گوید.
برای خرید هرکیلو خرمــا پیارم در ماه مبارک
رمضان با توجه به نرخ نامه ســازمان میادین
ترهبار باید  37هزار تومان هزینه پرداخت کرد؛
اما به نظر می رســد نرخ نامه ها هم این روزها
حکم همــان دالر  4200تومانی جهانگیری را
دارند! رییس انجمن خرمای کشــور می گوید
که قیمت خرما در شهرهای تولیدکننده مانند

خوزستان بسیار کمتر از قیمت این محصول در
شهرهای دیگر اســت .به عنوان مثال ،هر کیلو
خرمای مضافتی  ۲۲هــزار تومان و جعبههای
 ۶۰۰گرمی  ۱۵هزار تومان عرضه میشود؛ اما
این قیمتها تا زمانی که به مقصد شــهرهای
بزرگ میرسد ،رشد صد درصدی پیدا میکند.
از «کله پاچه» هم نمی شــود عبور کرد .غذای
ســنتی ایرانی ها که یکی دو ســالی می شود
به یک «کاالی لوکس» تبدیل شــده که برای
خانواده های کم درآمد ،خوردن آن تبدیل به
خاطره شده اســت! کله پاچه معموال برای ماه
رمضان نرخ مصوب ندارد؛ اما هرســاله در ماه
مبارک ،با افزایش تقاضا مواجه می شود .سال
گذشته بنا بر اعالم رییس اتحادیه طباخان ،هر
دســت کله پاچه  ۷۵تا  ۸۰هزار تومان عرضه
میشــد که در ماه رمضان از ایــن هم گرانتر
شــد و در اولین روزهای خرداد مــاه  ،97در
برخی طباخی ها ،کله پاچــه با قیمت  110تا
 120هزارتومان هم به فروش می رســید! آن
هم در حالی که به گفته رییس طباخی ها ؛ از
نیمه سال  95تا بعد از ماه رمضان  96قیمتها
را روی  55هــزار تومان تثبیت کــرده و اجازه
ندادند گرانتر بشــود .دی مــاه  97اما قیمت
یک دســت کله پاچه به  200هزارتومان هم
رسید! تا صبحانه محبوب ایرانی ها کال از لیست
غذاهای مورد عالقه حداقل نیم یا بیش از نیمی
از ایرانی ها حذف شود و حتی برخی طباخیها
درخواســت تغییر کاربری به اتحادیه بدهند!
امسال هم نرخ مصوبی اعالم نشده است .همین
قدر باید بدانیم که همه چیز گران شده و غذاها و
خوراکی های ویژه ماه مبارک هم که جای خود
دارد .ســحر و افطار با طعم غذاهایی که آماده
کردن شان برای بسیاری از خانواده ها ،با صرف
هزینه گــزاف امکانپذیر اســت ،بیش از همه
شــاید باید آنهایی را تحت تاثیر قرار بدهد که
کال یادشان رفته باید «نظارت» داشته باشند!
زیبا نیست؟!
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معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان از تمهیدات این سازمان برای دغدغه کمتر ،آرامش بیشتر و اطمینان خاطر
باالترشهروندان در سفر با وسایل حمل و نقل عمومی خبر داد:

پارک سوارها در شهر

7
نوبت اول

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

واگذار نماید.

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

محل تأمین اعتبار

برآورد(ریال)

مبلغ تضمین (ریال)

98-1-33

آسفالت و ترمیم ترانشه و
سنگ فرش معابر در سطح منطقه چهار

جاری

4/990/888/508

250/000/000

98-1-34

ترمیم آسفالت محوطه
تصفیه خانه فاضالب مبارکه

جاری

5/130/313/500

257/000/000

98-1-37

اصالح شبکه کلکتور اصلی خط  1000میلیمتر
خیابان اوحدی منطقه چهار (با ارزیابی کیفی)

جاری

10/053/728/748

503/000/000

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق  :292تا ساعت  15/30روز شنبه به تاریخ 98/02/28
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی رابه عنوان ریاست کمیسیون کشــاورزی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان
ی های بر جسته جنابعالی در صحنههای خدمت صادقانه به نظام و میهن
اصفهان که بیانگر تعهد،کارآمدی ،لیاقت و شایستگ 

اسالمی است ،تبریک عرض نموده  ،موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

تاریخ گشایش اسناد مناقصه :از ساعت  10صبح روز یکشنبه به تاریخ 98/02/29

دریافت اسناد :سایت اینترنتی شرکت آب وفاضالب استان اصفهان www.abfaesfahan.ir
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصاتwww.iets.mporg.ir :
شماره تلفن گویا( 031-36680030-8 :داخلی )395

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نام روزنامه :زاینده رود
تاریخ انتشار1398/2/17 :

عکس خبر

مسجد شیخلطفا ...؛ بزرگترین اثر هنری تاریخ بشریت از نگاه اصغر فرهادی
اصغر فرهادی در مصاحبهای که به طور همزمان به زبان فرانسوی ترجمه میشد ،در مورد اینکه در دورهای در هنر شرق ،این اعتقاد وجود داشت که بین
اثر و تماشاگر نباید هیچ واسطهای باشد ،صحبت کرد .او برای این مسئله مثالی از مسجد شیخ لطفا ...آورد و گفت :مسجدی در محل تولد من اصفهان
است ،به نام مسجد شیخ لطف ا ...که بزرگترین اثر هنری کل تاریخ بشریت است .وقتی وارد آن میشوید ،فقط اثر و زیبایی آن را میبینید و اصال فکر
نمیکنید که این اثر توسط کسی ساختهشده است .فکر میکنید که این اثر همیشه وجود داشته است و حتی سازندهها در خیلی بخشها اسمشان را
ننوشتهاند؛زیرا در آن دوره نقاشی میکردند و امضا نمیکردند.مسجد شیخ لطفا ...در ضلع شرقی میدان نقش جهان اصفهان اثری متعلق به دوره شاه
عباس صفوی در قرن یازدهم هجری است که شاهکار معماری و کاشیکاری به حســاب میآید .معمار این بنا ،استاد محمدرضا اصفهانی بوده و این
مسجد به اهل حرم شاه عباس اختصاص داشت ه است.

از آب حفاظت کنید ،چون
زندگی ما به آن وابسته است.
هیچگاه به دلیل اینکه فرد دیگری
مسئول پرداخت آب بها
است ،آب را هدر ندهید.
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عکس روز

هدیه ویژه حزبا...
به وزیر خارجه لبنان
جبران باســیل ،وزیر خارجه لبنان با انتشــار
پیامی در صفحه رسمی خود در توئیتر ،از هدیه
ویژه حزبا ...به خود خبــر داد .در این تصویر
پوکه توپی جنگی نمایان است که مسئولی از
حزب ا ...لبنان در سفر به شهرک شمالی جبیل
برای مشارکت در جشنی مردمی به او اهدا کرد.

پیشنهاد سردبیر:

بخش زیادی از مشکالت کشور به مجلس مربوط است
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رژیم صهیونیستی در حال گسترش نفوذ خود در مناطق سنی نشین عراق برای مقابله با ایران است؛

بازی اسراییل در زمین عراق

علیرضا کریمیان

کافه سیاست

طرح دوفوریتی منع افطاری و
هدایا با استفاده از اموال دولتی
نماینده مردم خمینیشــهر و عضو فراکسیون
نماینــدگان والیی مجلــس اظهار کــرد :طرح
دوفوریتی منع و ممنوعیــت دادن افطاری و هر
گونه هدایای نقدی و غیرنقدی با استفاده از اموال
غیرشخصی و دولتی در مجلس شورای اسالمی
تهیه و تدوین شد .سیدمحمدجواد ابطحی افزود:
این طرح در حال حاضر در صحن غیرعلنی مجلس
در حال جمعآوری امضاست و تاکنون  ۴۰نماینده
پای آن را امضا کرده اند.

کنسولگری ایران در بصره اعالم کرد:

روزانه  ۶هزار عراقی برای سفر به
ایران درخواست ویزا میکنند
طبق اعالم روابط عمومی کنسولگری کشورمان
در بصره ،روزانه  ۶هزار عراقی برای سفر به ایران
درخواست ویزا میکنند .محمد اسماعیلی ،اعالم
کرد که تعــداد مراجعه کننــدگان عراقی برای
دریافت ویزای سفر به ایران روزانه کمتر از  ۶هزار
نفر نیست .وی افزود :از همان روز اول که اعالم
شد ویزای ســفر به ایران رایگان شده این تعداد
هیچ کاهشی نداشته بلکه روبه افزایش است.

اعالم وصول دو سوال
از وزیر آموزش و پرورش
یک عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی دو
فقره سوال نماینده مردم سبزوار از وزیر آموزش و
پرورش را اعالم وصول کــرد .علیرضا رحیمی در
جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی
گفت :دو فقره سوال حســین مقصودی ،نماینده
مردم سبزوار از وزیر آموزش و پرورش اعالم وصول
میشود .وی گفت :موضوع سوال اول در خصوص
عدم توجه به تغذیه و رفاه دانشآموزان خوابگاههای
شبانهروزی و موضوع سوال دوم از وزیر آموزش و
پرورش در خصوص استفاده از طرح خرید خدمت
آموزشی به رغم بالتکلیفی نیروهای حقالتدریسی
و آموزشیاران نهضت اسالمی است.

رؤسای ایرانی و اروپایی
اینستکس دیدار میکنند
مذاکرات برجامی ایران و گروه  ۴+۱در ســطح
کارشناسی امروز با حضور کارشناسان وزارت
امور خارجــه ایران ،انگلیس ،فرانســه ،آلمان،
چین و روسیه در بروکســل برگزار خواهد شد.
در ایــن دور از مذاکــرات ،طرفین درخصوص
مسائلی نظیر تحریمهای یکجانبه آمریکا ،عدم
تمدید معافیتهای نفتی ایاالت متحده ،عدم
تمدید معافیتهای مربوط بــه همکاریهای
هســتهای ،همکار یهای اقتصادی مبتنی بر
اینســتکس گفت وگو کرده و به تبادل نظر با
یکدیگر خواهند پرداخت.

پیشخوان

اســراییل تالشهای گســتردهای را برای نفوذ به
عراق آغاز کرده اســت .هر چند ماههاســت فعاالن
سیاســی دراین کشــور نســبت به این مســئله
هشــدارهایی را میدهنــد؛ امــا به نظر میرســد
اســراییل در تالش اســت تا بــه نفــوذ در مناطق
ســنی ،به نوعی پایگاه در عراق دســت یابد .اینکه
اســراییل چرا به دنبال نفوذ در عراق است چندان
پیچیده نیســت؛ اســراییل همواره به دنبال جای
پایی در کشورهای نزدیک به ایران بوده و اتفاقا طی
ســالهای اخیر در این امر موفق عمل کرده است؛
نمونه آن را میتوان در گســترش روابط با عمان به
عنوان کشــوری عربی که با ایران روابط حســنهای
داشت ،مشاهده کرد .با گســترش حضور ایران در
عراق به خصوص پس از ظهور داعش عمال دسترسی
به لبنان و سوریه برای نیروهای ایرانی راحتتر هم
شده و این بعد دیگری از تالش اسراییل برای حضور
در عراق است .سال گذشــته تلآویو مدعی شد یک
هیئت عراقی از اسراییل دیدار کرده است و در همین
حال رسانههای این رژیم تبلیغات ضدایرانی را تشدید
کردند .این رژیم طی ماههای اخیر ،تبلیغات زیادی
علیه ایران در عراق را سازماندهی کرده و رسانههای
آن خبرهایی ضد ایرانی را به صورت گسترده در عراق
منتشــر میکنند .یک روزنامه اسراییلی مدعی شد
که ایران طرحهایی را در دستورکار دارد تا به بخش
کشــاورزی عراق لطمه بزند« .هاآرتــص» در ادامه
مدعی شد که ایران در تالش است محصوالت خود را
با محصوالت داخلی عراق در این کشور جایگزین کند.
این روزنامه در ادامه آورده است« :گوجه فرنگی ایران
باعث تحریک احساسات در شهر بصره واقع در جنوب
عراق شده است نه موشکهای این کشور یا بیکاری.
بازارهای بصره از هزاران تن گوجه فرهنگی ایران پر
شده و همین موضوع باعث تظاهرات کشاورزان در

این شهر شد» .هاآرتص همچنین مدعی شده است
که کشاورزان عراقی در شهر بصره معتقدند که آفت
محصوالت گوجه فرهنگی آنها بخشی از توطئه ایران
است .تالشهای اسراییل برای مخدوش کردن چهره
ایران در عراق به همین جا ختم نمیشود؛ شرکتهای
تجاری و بازرگانی اسراییلی نیز این روزها فعالیتهای
گستردهای در عراق دارند .پایگاه خبری« مأربپرس»
ضمن اشاره به فعالیت ســازمانهای صهیونیستی
در عراق اعــام کرده که آنهــا با اســامی جعلی و
تحت پوشــش فعالیتهای اقتصادی منافع ســران
صهیونیست را در این کشور دنبال میکنند .بر اساس
این گزارش ،ســازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی
(موساد) با تاسیس بانک قرضالحسنه کردی در شهر
ســلیمانیه عراق فعالیت خود در این منطقه را ادامه
میدهد ،ماموریت سری این بانک خرید زمینهای

زراعی ،نفتخیز و مســکونی در شهرهای موصل و
کرکوک است .فعالیت شرکتهای امنیتی اسراییلی
نیز تحت عنوان شــرکتهای آمریکایــی در عراق
زیاد شده اســت .هر چند این اقدامات تاکنون چراغ
خاموش صورت میگرفته؛ اما به نظر میرسد اسراییل
تالش دارد تا به حکومت یکپارچه عراق نیز آســیب
برساند و این صدای سیاستمداران عراقی را درآورده
است.
«عزت شابندر» شــخصیت سیاسی ســابق عراق
در یــک گفتوگوی تلویزیونی ،پــرده از طرح رژیم
صهیونیســتی برای نفوذ در استانهای سنینشین
عراق و تجزیه تدریجی این کشور برداشت و گفت که
چند تن از شخصیتهای اهل سنت عراق مدتی قبل
با مسئوالن صهیونیستی در اروپا دیدار کردهاند .او در
مصاحبه با شــبکه دجله عراق ،ابتدا به سیاستهای

کابــوس ترامپ ،ونزوئال-
ایران

رییسجمهور آمریکا پرداخــت و گفت که ترامپ به
زودی با سیاستهایش منطقه را به آتش میکشد و
«عادل عبدالمهدی» باید در این خصوص جهان عرب
را آگاه کند .به گفته او ،در طرح اسراییل تالش خواهد
شد تا مردم مناطق اهل سنت در غرب عراق خواستار
حکومت کنفدرالیسم شــوند ،یعنی جدایی کامل از
عراق و بالتبع جدایی زمینی عراق با سوریه و لبنان.
«شابندر» گفت که اجرای این طرح پس از ماه رمضان
آغاز خواهد شد.
اسراییل در سایه بهبود روابطش با اعراب به خصوص
عربستان اکنون از توان عملیاتی بیشتری در منطقه
برخوردار شده به همین دلیل امیدوار است بتواند با
حمایت عربســتان در میان سنیهای وابسته به این
کشور جایگاهی به دست آورد و از این طریق تهدید
ایران در عراق برای خود را کاهش دهد .اسراییلیها
در سالهای اخیر همواره نگران این بودند که عراق
برای ایران تبدیل به یک پایگاه نظامی برای مقابله با
اسراییل شود .چندی پیش فرمانده اطالعات نظامی
ارتش اســراییل اعالم کرد ،ایران میتواند از نفوذ رو
به رشــد خود در عراق برای تبدیل کردن این کشور
به یک سکوی پرش برای حمله به اسراییل استفاده
کند .به گفتــه «هایمان» ،با توجه بــه اینکه دونالد
ترامــپ ،رییسجمهور ایاالتمتحــده دغدغههای
خود را از منطقــه کم کرده ،ممکن اســت ایرانیها
عراق را بهعنوان یک صحنه راحت برای سنگرسازی،
همانند آنچه در ســوریه انجام دادند ،ببینند و از آن
بهعنوان یک پلتفرم برای تقویت قوا اســتفاده کنند
که میتواند تهدیدی برای اسراییل باشد .این مطالب
مشخص می کند که اســراییل تا چه حد از نزدیکی
ایران و عراق هراس دارد و به همین دلیل هزینههای
هنگفتی برای نفوذ در این کشور تدارک دیده است؛
مسئله ای که اگر چه تاکنون در خفا بوده ؛ اما شاید
به زودی و با فشارهای عربستان و آمریکا به روابطی
آشکار بدل شود.

چهره ها
نماینده مردم لنجان:

بخش زیادی از مشکالت
کشور به مجلس مربوط است
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی گفت:
من برخالف خیلیها که ســعی میکنند به مجلس
نمره باال بدهند ،معتقد هســتم بخش قابل توجهی
از اشــکاالت و ایرادات به مجلس وارد است .محسن
کوهکن ادامــه داد :باید توجه داشــت که  ۹۵درصد
نمایندگان بــه دنبال انجام وظیفــه نمایندگی خود
نیستند و در بسیاری از مواقع شاهد هستیم نماینده
ای در قالب تذکر آیین نامه وقت مجلس را میگیرد،
اما تذکر نمیدهد بلکه به مسئلهای از حوزه انتخابی
خود و یا جای دیگر می پردازد .بیــش از  ۹۰درصد
از نماینــدگان در صحن مجلــس و ...فریاد میزنند،
اما برای حل مشــکالت نه وقت صرف میکنند و نه
تمهیدات الزم را اتخاذ میکنند .وی افزود :متاسفانه
مردم را به گونه ای عــادت دادهایم که کاندیدایی که
در انتخابات شرکت کرده و اشکاالت را داد میزد فکر
میکنند فردی کارامد است و درمان مشکالت را هم
خوب میداند ،درصورتی که در عمل شاهد هستیم
بسیاری از مواقع اینگونه نیست.

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

حجتاالسالم مجتبی ذوالنور
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

مسئوالن برای قطع ارتباط
با شرق عذرخواهی کنند

برخی از وزرا در مجلس تنها
روضه خوانی میکنند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس اظهار کرد :در تالش هســتیم تا برای
اجرای اقدامات مناســب برای بهبود وضعیت
اقتصادی مردم ایده خود را به مجلس ارائه کرده
و در همین راستا ســعی داریم تا هیئت رییسه
مجلس را در جهت اجرایی شدن چنین اقداماتی
متقاعد کنیم و امیدواریم که اقدامات موثری در
مجلس شورای اسالمی صورت بگیرد .مجتبی
ذوالنور تصریح کرد :اینکه برای هر موضوع که هر
وزیری جلسه روضه خوانی به راه بیندازد و پس از
آن هم چند نماینده به قید قرعه و بدون مطالعه
حرفهای پراکنده بزنند ،مشکلی از مشکالت
مردم را حل نخواهد کرد؛ بنابراین اعتقاد من این
است که اگر مجلس پیش از این اراده موثری در
جهت حل مشکالت مردم داشت قطعا جلوی
بسیاری از مشکالت گرفته میشد؛ ارادهای که
البته ما شاهد آن نبودیم.

« آگهی مناقصه عمومی -نوبت اول»
سازمان مدیریت حمل و نقل شــهرداری شاهین شهر به استناد بند 4
مصوبه شورای سازمان در تاریخ  1398/01/21در نظر دارد مجموعه باس واش
را جهت شستشوی اتوبوس های درون شهری این ســازمان واقع در شاهین
شــهر -بلوار طالقانی -جنب ســاختمان فنی ســازمان مدیریت حمل و نقل
شهرداری شاهین شهر ،از طریق مناقصه عمومی به مدت یک سال با قیمت پایه
کارشناس رسمی دادگستری طبق اسناد مندرج در آگهی به افراد واجد شرایط
واگذار نماید .بنابراین متقاضیان می بایســت جهت اطالع از شرایط و شرکت
در مناقصه به امور مالی سازمان واقع در شاهین شهر ،بلوار جمهوری اسالمی،
مجموعه اداری انقالب مراجعه و نســبت به تحویل مدارک تا آخر وقت اداری
روز شنبه مورخ  1398/03/04به حراست شهرداری شاهین شهر اقدام نمایند.
پیشنهادات رسیده رأس ساعت  15روز شــنبه مورخ  1398/03/04با حضور
اعضا کمیسیون عالی معامالت سازمان باز و قرائت خواهد شد.
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احتمال حمله نظامی از
سوی آمریکا صفر است
یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت
خارجی مجلس شورای اســامی ایران با اشاره
به اینکه رییس جمهور آمریکا هیچ قاعدهای برای
خودش ندارد و آمریکا با اتکا به زور و پول قانون
شــکنی میکند ،گفت :معتقدیم که آمریکا در
عراق ،سوریه ،لبنان و یمن شکست خورده است.
بروجردی افزود :باید چرخشی در سیاستهایمان
در برخورد با برجام داشته باشیم؛ اما این چرخش
به این معنا نیســت که ما از برجام خارج شویم
و بهانه دســت طرف مقابل و آمریکا بدهیم .وی
تصریح کرد :احتمال حمله نظامی از سوی آمریکا
را صفر میدانیم .امروز آمریکا کامال از توانمندی
نظامی ما آگاه اســت .در مقایسه با دوران جنگ
بسیار پیشرفتهتر و مجهزتر شدهایم و قدرت ما به
مراتب باالتر رفته است .اگر ناو هواپیمابر آمریکا
مرتکب خطایی شود قطعا با موشکهای ما به زیر
آب خواهد رفت.

ایران به زودی به خروج آمریکا از برجام پاسخ متقابل میدهد
یک مقام نزدیک به هیئت نظارت بر برجام اعالم کرد :احتمــاال رییس جمهور فردا در گفت وگوی زنده
رادیو و تلویزیونی ،برنامههای مرحلهای ایران برای انجام اقدامات متقابل در برابر خروج آمریکا از برجام را
اعالم خواهد کرد .این مقام ایرانی گفت :برنامههای پیشبینی شده در چارچوب بندهای  ۲۶و  ۳۶برجام
بوده و فعال موضوع خروج از برجام مطرح نیست.
وی ادامه داد :کاهش جزئــی و کلی برخی تعهدات ایران و آغاز بخشــی از فعالیتهای هســتهای که
انجام آن در چارچوب برجام متوقف شــده بود ،اولیــن گام ایران در واکنش به خــروج آمریکا از برجام
و همچنین بدعهدی کشــورهای اروپایی در اجرای تعهداتشــان اســت .این مقام خاطرنشــان کرد:
مقامات اتحادیه اروپا که در یک ســال گذشــته تنها به ارائه وعدههای اجرا نشــده اکتفــا کردهاند به
صورت غیر رســمی در جریان این تصمیم قرار گرفتهاند .به گزارش ایســنا ،طبق بنــد  ۲۶برجام ،در
صورت عدم پایبندی طرف مقابــل به تعهدات ،ایران حق دارد که به تعهــدات خود توقف کلی یا جزئی
بدهد.
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غزه در آتش و خون
ســایه خیالــی جنگ،
سرپوش دولت بر سوءمدیریت
اقتصادی

بین الملل

افزایش تدابیر امنیتی
در مساجد آمریکا
تدابیر امنیتی مســاجد آمریکا در آســتانه ماه
رمضان افزایش یافته و مســئوالن بســیاری از
مساجد ،محافظ مســلح اســتخدام کردهاند.
مسلمانان و مقامات محلی در شهرهای آمریکا
نگران حمالت احتمالی مشابه با حمله به مسجد
مسلمان در شهر کرایست چرچ نیوزیلند هستند.
در حمله به دو مســجد «نــور» و «لینوود» در
شهر کرایستچرچ نیوزیلند که روز جمعه 24
اسفنده ماه رخ داد 50 ،نمازگزار کشته و دهها نفر
دیگر زخمی شدند .ماه گذشته به دنبال حمالت
تروریستی در دو مسجد نیوزیلند ،پلیس ایالت
آریزونا در آمریکا ،مردی را کــه اقدام به ارعاب
مســلمانان و پیش نماز مسجد را به قتل تهدید
کرده بود ،بازداشت کرد.

مذاکرات طالبان و آمریکا
متوقف شد
سخنگوی دفتر سیاســی طالبان اعالم کرد که
مذاکرات با آمریکا به خاطر یکی از مسائل کلیدی
یعنی زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان
متوقف شده است«.ســهیل شاهین» افزود :دو
طرف تالش میکنند که تفــاوت دیدگاهها را
محدود کرده و به توافقــی درباره جدول زمانی
خروج نیروهای خارجی در افغانســتان دست
یابند .وی اظهار داشــت :این جدول زمانی باید
مورد قبول هر دو طرف باشــد .بر همین اساس
هنوز این جدول به دست نیامده و ممکن است
این مسئله در این دوره از مذاکرات حل نشود.

توافقی در کار نیست
«فقط آتشبس»

در چارچوب بندهای  ۲۶و  ۳۶برجام ؛

 -1سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ  144/000/000ریال می باشد که بصورت
ضمانت نامه بانکی یا واریز مبلغ به حساب شماره  0112216666001به نام
سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر نزد بانک ملی خواهد بود.
 -2چنانچه برندگان اول تا دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان
به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -3بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشــنهادات به منزله قبول شروط
و تکالیف مقرر در اســناد مربوطه بوده و ســازمان در رد یا قبول یک یا کلیه
پیشنهادها مختار است.
 -4هزینه های کارشناســی و چاپ آگهی مناقصه در روزنامــه به عهده برنده
مناقصه می باشد.
 -5سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد شرایط آگهی مناقصه
مندرج است.

سعید اکرم خانی -رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر

عضو کمیســیون انرژی مجلس شــورای اسالمی
گفت :وقتی سیاســت یک کشــور از نگاه به غرب،
به نگاه به شــرق تغییر میکند بایــد مجریان این
سیاست گذاری نیز تغییر کنند تا این پیام به جهان
مخابره شــود .هدایت ا ...خادمی خاطرنشان کرد:
متاسفانه بعد از تصویب «برجام» نه تنها شرکتهای
اروپایی و آمریکایی برای ســرمایه گــذاری وارد
ایران نشدند ،بلکه شرکتهای شرقی نیز حاضر به
همکاری با ما نیســتند .وی با بیان اینکه مسئوالن
غرب گرایی که ارتباط ایران با شرق را دچار چالش
اساســی کردهاند نمیتوانند مجددا این ارتباط را
برقرار کنند ،افزود :چون مورد اعتماد شرکای شرقی
ما نیستند ،از نظر سیاســی نیز وقتی سیاست یک
کشور از نگاه به غرب ،به نگاه به شرق تغییر میکند
باید مجریان این سیاســت گذاری نیز تغییر کنند.
این نماینــده مجلس گفت :مگر اینکه مســئوالن
غربگرای ما به صورت علنــی بابت قطع ارتباط با
کشورهای شرقی عذرخواهی کنند.

بروجردی
عضو کمیسیون امنیت ملی:

توقف طرح سهمیه بندی
بنزین

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

منابع آگاه به الجزیره گفته اند ،توافق آتشبس
بین گرو ههــای مقاومــت فلســطین و رژیم
صهیونیستی از روز گذشته حاصل شده است،
در حالی کــه گروههای مقاومت دســتیابی به
هرگونــه توافق با این رژیــم را ،تکذیب کردند.
برخی مسئوالن فلسطینی به شــبکه الجزیره
اعالم کردند ،توافق آتشبس با صهیونیستها با
وساطت مصر برای پایان دادن به درگیریهای
شدید در غزه و جنوب ســرزمینهای اشغالی
حاصل شده است .پیش از این رسانه اسراییلی
اعالم کرده بود ،مصر و قطــر در تالشها برای
دستیابی به توافق آتشبس موفق شدهاند.

سریالنکا ،روحانیون مسلمان
را اخراج کرد
وزیر کشور سریالنکا از اخراج  ۶۰۰تبعه خارجی
از جمله  ۲۰۰روحانی مسلمان از این کشور به
بهانه جلوگیری از وقوع حمالت تروریستی خبر
داد .واجیرا ابی واردنا ،وزیر کشــور ســریالنکا،
ضمن اعالم این خبــر افزود :ایــن روحانیون
مسلمان به صورت قانونی وارد این کشور شده
بودند؛ اما پــس از اتخاذ تدابیر امنیتی شــدید
در پی حمالت روز عید پاک ،تحقیقات نشــان
داد که آنها بیش از مدت زمــان قانونی اقامت
خود در سریالنکا مانده بودند که پس از جریمه
نقــدی اخراج شــدند .این مقام ســریالنکایی
همچنین افزود :با توجه به شــرایط کنونی ،ما
نظام روادید را بررسی کردیم و تصمیم گرفتیم
برای موعظهگرهای مذهبــی محدودیتهای
سختگیرانه تری را در نظر بگیریم .او همچنین
بیان کرد ۲۰۰ :نفر از کســانی که از سریالنکا
اخراج شدهاند ،روحانیون مسلمان بودند .وزیر
کشور سریالنکا هویت و ملیت افراد اخراج شده
را فاش نکرد ،اما پلیس میگوید بیشــتر اتباع
خارجی اخراج شده از این کشور اهل بنگالدش،
هند ،مالدیو و پاکستان بودهاند.
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پیشنهاد سردبیر:

صادرات بیرویه ،قیمت خرما را
به  ۴۰هزار تومان رساند
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« گرانی» در حال راندن مشتریان به سمت و سوی عجیبی است؛

کافه اقتصاد

مزد ترس !

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه
و محاسبات مجلس:

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
با بیان اینکه مجلس با ســهمیه بندی و افزایش
قیمت بنزین مخالفت کرد ،گفت :وزارت نفت و
دولت حق سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین
را ندارند.
حسینعلی حاجی دلیگانی با اشــاره به بررسی
موضوع بنزین در جلسه سران قوا گفت :اگر سران
قوا هم تصمیمی برای افزایــش قیمت بنزین یا
ســهمیه بندی بنزین بگیرند ،تصمیم درســتی
نیست.
وی در پاسخ به این ســوال که طبق قانون برنامه
ششم توسعه ،دولت اجازه افزایش قیمت بنزین
را دارد؟ گفت :این قانون در سال  95تصویب شد؛
اما الیحه بودجه هر سال تصویب میشود و الیحه
بودجه ارجح است.

تایید کم فروشی برخی از
شرکتهای اینترنتی
وزیر ارتباطات از بازرسی مخفی و بدون اطالع از
شرکتهای اینترنتی خبر داد و گفت :کم فروشی
برخی از شرکتها ،تایید شده است .محمدجواد
آذری جهرمی در توئیتر نوشت :حتما اشکاالت

متعددی در اجرا داریم ،مشــق ننوشــته ،غلط
ندارد .وی افزود :همواره تــاش کردهایم بهبود
حاصل کنیم .وزیر ارتباطات خاطرنشــان کرد:
در بازرســی مخفی و بدون اطالع شــرکتهای
اینترنتی ،متاسفانه کمفروشی  ۸درصدی برخی
شرکتها در برخی استانها تایید شده است .وی
تاکید کرد :حقالناس را اعاده میکنیم .جزئیات
را ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
منتشر خواهد کرد.

حمایت از استارتآپ های
فعال در فناوریهای برتر
ضروری است

گرانفروشی در رمضان را
به  ۱۲۴خبر دهید
رییس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه هیچیک
از اصناف حق ندارند ،اقالم مــورد نیاز مردم در
ماه رمضــان را با قیمتــی باالتــر از قیمتهای
مصوب بفروشــند از مردم خواســت تا هرگونه
شکایت و گرانفروشــی را به سامانه  ۱۲۴اطالع
دهند.
رییس اتاق اصناف تهــران اضافه کرد :ما تالش
داریم تا کاالها در این ماه حداقل با قیمت مناسب
در اختیار مردم قرار گیرد .وی در پایان با تاکید
بر اینکه باید از حق مصرف کننــده دفاع کنیم،
گفت :ما باید تمام توان خودمان را به کار بگیریم
تا حقوق مصرفکنندگان رعایت شــود و مردم
هرگونه گرانی را به شماره  124اعالم کنند و پس
از اخذ کد رهگیری ،با استفاده از این کد ،شکایت
خود را پیگیری کنند تا با هرگونه گرانفروشی یا
کم فروشی برخورد شود.
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وارد مغازه می شوم؛ زن جوانی در حال خرید
رب گوجه است .یکی از مارکهای معروف را
بر میدارد و نسبت به افزایش  4هزار تومانی
قیمت آن ،به فروشــنده اعتــراض میکند
فروشنده اما بی خیال شــانه باال میاندازد
و میگوید دست من نیســت ،کارخانه گران
کرده .وقتی میبینــد زن از خرید منصرف
شده به او پیشنهاد یک رب دیگر میدهد با
مارک و برندی ناشناخته؛ اما ارزانتر از قبلی.
زن فوری آن را بر میدارد و پولش را حساب
میکند .هر چه نگاه میکنم ،اســم این برند
را تا کنون ندیدهام؛ حتــی به نظرم عالمت
اســتاندارد هم ندارد؛ اما زن از خرید ارزان
خود خوشحال است .این گوشهای از اتفاقاتی
اســت که هر روز به دلیل گرانی در انواع و
اقسام ملزومات زندگی ،مردم ناچار به انتخاب
آنها هستند.
ورود برندهای ناشناخته به بازار
هر چند مســئوالن بهداشــتی مدعی هستند که
نظارتهای سفت و سختی بر عرضه کاال در مغازهها
دارند؛ اما حقیقت این است که در حوزه مواد غذایی،
کاالهای ناشــناخته امــا ارزان قیمت ایــن روزها
مشتریان بیشــتری دارند؛ حتی در فروشگاههای
اینترنتی که معموال در گذشــته تنهــا از برندهای
معروف استفاده میشــد ،این روزها میتوان انواع
موادغذایی را پیدا کرد؛ به عنــوان مثال رب گوجه
فامیال ،چیــن چین و اویال همگــی  20هزار تومان
به فروش میرسد؛ اما برندهایی مانند ساتین ،رعنا
و کیمبال را میتوان از  16تا  18هزار تومان هم در
بازار خرید.
کاالهای ایرانی با مارک خارجی!
شاید شــما هم زیاد با این مورد برخورد کردهایدکه
اغلب فروشندگان اصرار دارند که بگویند اجناسشان
ترک است .این مسئله البته شامل همه نوع پوشاک
از کیف و شلوار و جوراب تا کت و شلوار هم میشود؛

اما حقیقت این اســت که
رونــق خریــد
بســیاری از این لبا سها
نخالههای ملکی
پراید اگر چه همواره یک خودروی
دوخت ایران است .از سال
ماجرای گرانی به لباس و
ارزان قیمت و البته بی کیفیت در
گذشــته واردات پوشاک
مواد غذایی ختم نمیشود.
ایران بوده؛ اما چند ماهی است
به کشور به دلیل به صرفه
کارشناســان مســکن
به مبنایی برای قیمت گذاری در
نبودن ،بســیار کم شــد؛
در مــورد رونــق خرید و
است
شده
تبدیل
خودرو
بازار
هرچند تولیــدات داخلی
فروش خانههای نیمهکاره
با قیمتهای ارزانتر وارد
و پیشفرو شهــای
بازار شد؛ اما به دلیل نبود فرهنگ خرید کاالی ملی
مشــکلدار که این روزها قیمتهای بسیار وسوسه
تولیدکنندگان ترجیح دادند به پوشاک دوخت ایران
کننــدهای دارند ،هشــدار دادهانــد .عرضه برخی
تر
مارکهای خارجی بچســبانند و با قیمتی گران
واحدهای مشکلدار که در گروه آپارتمانهای نوساز
اجناس را بفروشند و البته مشتریان هم از این مسئله
و کلیدنخورده قرارمی گیرنــد ،در ماههای اخیر به
راضیتر هستند.
شکل محسوس افزایش یافته است.
این رویه عالوه بر بازار در مزونهای مطرح لباس هم
ریسک خرید این امالک بهدلیل آنکه طرف حساب
دیده میشود .بسیاری از مزون دارانی که روزگاری
سازنده نیســت ،باال ارزیابی میشــود؛ اما به دلیل
لباسهای مجلسی خود را از ترکیه وارد میکردند؛
قیمتهای مناســب و باال رفتن سرسام آور قیمت
حاال به دلیل اینکــه مردم قــدرت خرید کمتری
امالک ،مشــتریان زیادی پیدا کرده؛ این در حالی
دارند و مشتریان کم شــدهاند؛ برای ارزانتر بودن
است که بررسیهای میدانی نشاندهنده بدفرجام
البته
لباسها ترجیح میدهند از دوختهای ایرانی
بودن چنین خریدهایی اســت ،قبل از اقدام به عقد
با مارکهای خارجی استفاده کنند!
قرارداد ،این فایلها را که فعاالن بازار از آنها بهعنوان

صادرات بیرویه ،قیمت خرما را به  ۴۰هزار تومان رساند

«گرانی مقوا» خالص فروشی زولبیا و بامیه را منتفی کرد

رییس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهان گفت :با افزایش صادرات ،هر کیلو رطب خرما در
بازار  ۳۵تا  ۴۰هزار تومان فروخته میشود .علیرضا شیروانی با اشاره به اینکه طی  2سال گذشته نرخ خرما  9تا 12
هزار تومان بوده است ،افزود :این کاال در ماه مبارک رمضان مصرف باالیی دارد؛ اما اکنون نرخ آن به  35تا  40هزار
تومان رسیده است .چرا افرادی که در ماه رمضان میخواهند افطار کنند باید دچار مشکل شوند؟ رییس اتحادیه
فروشندگان و تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهان درباره اینکه صادرات بیرویه تاثیر مستقیمی بر قیمت کاال در
کشور میگذارد ،بیان کرد :طی ماههای گذشته شاهد بودیم که با صادرات بیرویه قیمت پیاز از کیلویی یک تا  2هزار
تومان به  15هزار تومان رسید؛ اکنون هم خرما چنین شرایطی را پیدا کرده است .وی با انتقاداز اینکه قبل از تامین
کامل مصرف داخل نباید صادرات بیرویه برای کاالهای تولید داخلی داشته باشیم ،گفت :میتوانیم صادرات برای
مبادله و تجارت با دیگر کشورها داشته باشیم؛ اما در مرحله نخست باید نیاز داخل تامین شود و مازاد آن صادر شود.

رییس اتحادیه گز و شــیرینی اصفهان گفت :طی روزهای اخیر با گرانی و دو نرخی شدن قیمت کاغذ و
مقوا ،فروش زولبیا و بامیه با احتســاب وزن جعبه در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت .حسن شریفی
با بیان اینکه نرخ زولبیا و بامیه طی سال گذشته  14هزار تومان بود ،اظهار داشت :امسال زولبیا و بامیه
درجه یک با نرخ  18و درجه دو  15هزار تومان در شیرینیفروشیهای شهر اصفهان عرضه میشود .وی
پیرامون افزایش چشــمگیر مواد اولیه مورد نیاز شیرینیفروشان و قنادان طی سالجاری ،افزود :امسال
نرخ روغن ســرخکردنی از  65به  140هزار تومان ،آرد شیرینیپزان از  70تا  140هزار تومان ،زعفران از
کیلویی  23به  60هزار تومان افزایش داشته؛ اما نرخ شکر تغییر چندانی نداشته است .وی افزود :با وجود
گرانی مواداولیه مورد نیاز طی سال جاری ،قیمت زولبیا و بامیه بسیار منصفانه است؛ زیرا این کاال نسبت
به دیگر اقالم افزایش قیمتی چندانی نداشته است.

نمایشگاه

رییس پارک علم و فناوری شیخ بهایی اصفهان
گفت :اســتارتآپهای داخلی ،توان زیادی در
برخی از فناوریهــای برتر (های تــک) مانند
طراحی ،ســاخت و تولید قطعات و ماشین آالت
و مواد نو (برای پوشــش دهی) دارند که حمایت
از آنها ضروری اســت .حمید مهدوی افزود :اگر
اســتارتآپ هایی در این زمینهها فعال شوند و
حمایتهای الزم از آنها صورت گیرد ،میتوانند
پاســخگوی نیاز داخل و جایگزیــن نمونههای
خارجی باشند.
رییس پــارک علــم و فنــاوری شــیخ بهایی
اصفهان ،تاکید کــرد :پارکهای علم و فناوری و
استارتآپها میتوانند اثراث تحریم را تا حدی
خنثی کننــد که الزمه آن ،فراهم شــدن زمینه
مناسب برای فعالیتشان به ویژه در بخش تسهیل
قوانین و مقررات و تثبیت نرخ ارز برای آنها جهت
واردات مواد اولیه است.

مرضیه محب رسول

«نخاله ملکی» یاد میکنند ،شناسایی کرده و از سایر
آپارتمانهای نوساز موجود در بازار تمییز دهند و با
اطالع از ریسک خرید چنین واحدهایی ،در صورتی
که همچنان تمایل به خرید داشــته باشــند ،پای
معامله حاضر شوند.
تاریخ گذشتهها ،تخفیف دارند
در اغلب فروشــگاه های بزرگ ماننــد کوثر و رفاه
میتوان اجناس تخفیف خــوردهای را پیدا کرد که
تاریخ انقضای آنها نزدیک اســت .این اجناس البته
این روزها مشتریان ویژه و زیادی دارد؛ کاالهایی که
گاه تا  50درصد تخفیف خورده؛ اما شگرد تخفیف
زدن برای اجناس تنها شــامل مواد غذایی نیست؛
این روزها از لوازم آرایشی مارک تا شویندهها و مواد
خوراکی خارجی را میتوان پیدا کرد که اگرچه تاریخ
مصرفشان گذشته؛ اما تخفیفهای خوبی خوردهاند
و تعجب آور اینکه مردم هم آنها را میخرند! تقریبا
تمام اجناس در انبار مانده این روزها روی استندهای
ویژه به فروش میرسد؛ به خصوص آنکه این روزها
مردم نســبت به خرید هر نوع جنسی حریصتر هم
شدهاند و البته تاریخ گذشتهها هم مشتریان خاص
خود را دارند.
مورد عجیب پراید
هیچ کس فکر نمیکرد قیمتی که ســال گذشــته
همین موقع برای پراید نو پرداخت میشد ،امسال با
آن بتوان تنها یک پراید مدل  83با  220هزار کارکرد
خرید .پراید اگر چه همواره یک خودروی ارزان قیمت
و البته بی کیفیت در ایران بوده؛ اما چند ماهی است
به مبنایی برای قیمت گذاری در بازار خودرو تبدیل
شده است؛ چه در عرضههای کارخانهای و چه دربازار
خرید و فروش دست دومها ،این پراید است که مبنای
قیمت گذاری سایر ماشــینها قرار میگیرد .بدون
شک وقتی قیمت پراید  97در بازار  48میلیون باشد،
ماشــینهایی مانند پژو و ســمند تکلیفشان معلوم
اســت.جایگاهی که این روزها پراید در بازار خودرو
پیدا کرده؛ البته تنها به دلیل ایجاد جو روانی حاصل از
ترس گرانیها و دالل بازی بود؛ اما در نهایت این روزها
داشتن یک پراید هم برای خیلیها حسرت است.

حضور  80شرکت در
چهارمین نمایشگاه
تشریفات و تسهیالت
ازدواج اصفهان

چهارمین نمایشگاه تشریفات و تســهیالت ازدواج طی روزهای  18تا  23اردیبهشتماه در اصفهان برپا میشود و پل
شهرستان را به محلی برای مراجعه جوانان و خانوادههای زوجهای جوان تبدیل خواهد کرد 80.شرکت و موسسه مرتبط
با حوزه تشریفات و تسهیالت ازدواج در این نمایشگاه حضور خواهند داشت و توانمندیهای خود را در  8200مترمربع
متراژ کل و  3200مترمربع فضای نمایشگاهی به نمایش میگذارند .آتلیهها و خدمات عکاسی و فیلمبرداری ،گلآرایی
و تزئینات مراسم ،سالنهای زیبایی ،مزونهای لباس عروس و داماد ،موسسات تشریفاتی ،باغتاالرها ،شرکتهای ارائه
دهنده خدمات وابسته ،مراکز مشاوره و کانونهای فرهنگی در این نمایشگاه حضور دارند تا خدمات خود را بهتر به جوانان
و مخاطبان نمایشگاه معرفی کنند.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان:

شِ کر داریم؛ اما در توزیع دچار مشکل هستیم
مدیر بازرســی و نظارت اصناف اســتان اصفهان بــا بیان اینکــه در حال حاضر شــکر مورد نیاز
اصفهان از یزد تامین میشــود ،گفت :عدم رعایت دســتورالعملهای بهداشتی ،عدم درج قیمت،
گرانفروشــی و تقلب ،بیشــترین تخلفات مربوط به طرح بازرســی ماه رمضان در اصفهان است.
جواد محمدی فشــارکی اظهار کرد :اصوال کاالهایی همچون زولبیا و بامیه ،آش و حلیم ،کلهپاچه،
گوشت قرمز ،گوشت سفید ،حبوبات ،نانواییها و  ...در این دوره بیشتر مورد نظارت و بازرسی قرار
میگیرند.وی خطاب به شــهروندان گفت :در صورت هرگونه شکایت و گزارش میتوانند با شماره
تلفن  32352012یا  32352013تماس بگیرند یا بهصورت مکتوب در ســایت بازرســی اصناف
شکایات خود را ثبت کنند.
وی همچنین در خصوص گرانی شــکر و نبود آن در بازار ،اظهار کرد :شــکر در بازار موجود است،
پیشازاین یکی از اشــتباه های مجموعههای دولتی ،عدم اعتماد به اصناف بود که شــکر تنها در
فروشگاههای زنجیرهای ،رفاه و شرکت تعاونیها توزیع میشد و تنها افراد خاص از این مراکز خرید
میکردند که این موجب توزیع نامتعادل اجناس میشد.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان افزود :در نشست با سه اتحادیه مواد غذایی ،خواربار و
آجیل و سقط فروش به هرکدام سهمیهای بین  50تا  80تن شکر داده شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شکر مورد نیاز اصفهان از یزد تأمین میشود ،اظهار کرد :دو روز پیش
 30تن شــکر برای توزیع در واحدهای صنفی وارد اصفهان شد؛ البته این میزان نسبت به جمعیت
اصفهان کم است.

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

استفاده از طال برای مقابله با
سلطه دالر در روسیه
شــورای جهانی طال اعالم کرد :روسیه با هدف
مبارزه با ســلطه دالر در بازارهــای جهانی به
بزرگتریــن خریدار طــا در جهــان تبدیل
شده،خرید طال در کشــورهای دیگر هم 145
درصد رشد کرد .شورای جهانی طال اعالم کرد:
در سه ماهه نخست سال  2019بانک مرکزی
روسیه ،بزرگترین خریدار طال در جهان بود و
با خرید  55.3تن میزان ذخایر طالی کشور به
 2168.3تن رسید .بر اســاس گزارش شورای
جهانی طال ،در سال  2018روسیه  274.3تن
طال خریداری کرد و برای چهارمین سال پیاپی
میزان خرید طال در این کشــور از  200تن در
سال عبور میکرد .همسو با این سیاست ،بانک
مرکزی روسیه اوراق قرضه آمریکا در این کشور
را به شدت کاهش داده اســت که در مجموع

هدف دالرزدایی و کاهش ســلطه این ارز را در
بازارهای جهانی پیگیــری میکند .چین نیز با
خرید  33تن طال در ســه ماهه نخست امسال
از بزرگتریــن خریداران طــا در جهان بود؛
بنابراین بانک مرکزی کشــورها در ســه ماهه
نخست امسال دست به خرید بیشترین میزان
خرید طال از ســال  2013تاکنون زدند که کل
خرید آنها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 68
درصد معادل  145.5تن رشــد کرده است .در
سال  2016بانک مرکزی روسیه با خرید 356
هزار اونس از فلز گرانبهای طال به عنوان لیدر
اصلی خریداران طالی جهانی تبدیل شده بود.

بازار

مکعب روبیک
27,000
تومان

مکعب روبیک شنگ
شو مدل 302055

12,500
تومان

مکعب روبیک Magic Cube
مدل Elite Edition

عکس روز

19,000
تومان

برداشت گل محمدی در خراسان جنوبی
عالوه بر کاشــان که به عنوان قطب کشــت گل محمدی در کشــور شــناخته میشود،
خراســان جنوبی نیز چند ســالی اســت که در زمینه کاشت و برداشــت این گیاه موفق
بوده است.

مکعب روبیک مدل QIYI CUUB

Financial
Calculators

ماشین حساب حسابداری!
معرفی اپلیکیشن مالی

وزارت نفت و دولت حق
سهمیه بندی ندارند

3

خـبر

zayanderoud8108@gmail.com

L

E-MAI

امکانات این اپلیکشین :
* ماشین حساب TVM
* تبدیل ارز
* وام
فقط برای تغییر نــرخ ارز نیاز به
اینترنت است و سایر ویژگیهای
ماشین حســاب نیاز به اینترنت
ندارد.
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فقدان سند مالکیت
 2/258شماره 98/2/12 - 2027004784 :چون ورثه مرحومه شهین دخت کلینی فرزند
ابراهیم به شماره شناسنامه  64مالک ششــدانگ پالک با تسلیم  2برگ استشهاد محلی
که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر  17اصفهان رسیده مدعی است
که سند مالکیت ششــدانگ پالک ثبتی  15191/2523واقع در بخش  5ثبت اصفهان به
شماره چاپی  806151و شــماره ثبت  1674که در صفحه  115دفتر  5زوج به نام نامبرده
سابقه ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری
انجام نشده است و بموجب نامه شماره  900403ش  7مورخ  95/11/4اجرای احکام شعبه
 7دادگاه حقوقی در بازداشت می باشــد .به علت جابجایی مفقود گردیده است و تقاضای
صدور سند مالکیت المثنی نموده اند طبق تبصره یک اصالحی ماده  120آئین نامه قانون
ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ( غیر از آنچه در این آگهی ذکر
شده) نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد .اگر ظرف مهلت مقرر
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد .م الف 454017 :شبان رئیس منطقه ثبت اسناد
و امالک شرق اصفهان ( 238کلمه 2 ،کادر)
تحدید حدود اختصاصی
 2/259شــماره صادره  1398/2/14-1398/42/563228 :نظر به اینکه به موجب رای
شــماره  5492مورخ  1397/10/18صادره از هیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند
رسمی تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره  4483/4301واقع در بخش  5ثبت
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام عبدالرضا رئیسی وانانی فرزند علی در جریان
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است .اینک بنا به دستور قسمت
اخیر ماده  15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه
مورخ  1398/03/18ساعت  9صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد ،لذا به موجب این
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم
صورت مجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شد .م الف 454292 :قویدل رئیس
منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان( 158کلمه 1 ،کادر)
حصر وراثت
 2/260خانم ســکینه یزدانی دارای شناسنامه شماره  3به شــرح دادخواست به کالسه
 47/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
عبدا ...یزدانی به شناسنامه  91در تاریخ  63اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به -1 :خاور یزدانی حسن آبادی آبریزه ،ش.ش ،2
 -2صغری یزدانی ،ش.ش  -3 ، 1سکینه یزدانی ،ش.ش ( 3فرزندان اناث متوفی) .متوفی
به غیر از ورثه فوق ورثه دیگری ندارد .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 454821 :احمدی قاضی شعبه اول شــورای حل اختالف تیران ( 136کلمه،
 1کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 2/261مرجع رسیدگی شورای حل اختالف شعبه اول حقوقی دهاقان به نشانی دهاقان
پشــت بانک ملی مجتمع شوراهای حل اختالف کالســه پرونده  32/97وقت رسیدگی
مورخ  98/4/10ساعت  5عصر ،مشخصات خواهان :محمد داتلی بیگی فرزند خداداد به
نشانی دهاقان روستای قمیشلو ،مشخصات خوانده :سعید میرزایی فرزند صدیق مجهول
المکان ،به خواسته مطالبه مبلغ  200/000/000ریال به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر.

گردشکار :خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادنامه و وقت رسیدگی
به وی از طریق نشر آگهی وفق ماده  72قانون آئین دادرسی مدنی نموده است لذا در اجرای
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند
با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر در جهت
رسیدگی حاضر گردد .م الف 454917 :شعبه اول شورای حل اختالف دهاقان (138
کلمه 1 ،کادر)
مزایده
 2/262شماره نامه 1398009000250872 :شــماره پرونده9409983657600045 :
شــماره بایگانی پرونده 960062 :اجرای احکام مدنی دادگاه بخــش زواره در نظر دارد
در اجرای مفاد اجرائیه در پرونده کالســه فوق الذکر که به موجب آن محکوم علیه جواد
بهروش فرزند حسن محکوم به پرداخت مبلغ  260/000/000ریال اصل خواسته و مبلغ
 277/638/161ریال بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  1393/9/31و مبلغ 7/440/000
ریال بابت حق الوکالــه وکیل و مبلــغ  7/795/000ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ
 7/000/000ریال بابت هزینه کارشناسی و نشر آگهی در حق محکوم له ابوالفضل خاصه
تراش فرزند اسماعیل و مبلغ  13/000/000بابت نیم عشر دولتی میباشد .با توجه به اینکه
محکوم علیه طوع ًا درصدد اجرای مفاد اجرائیه بر نیامده است .فلذا اموال وی به شرح ذیل
از طریق مزایده به فروش می رســد -1 .یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت
 309/50متر مربع ( سه دانگ مشاع پالک ثبتی  38فرعی از  131اصلی بخش  17زواره)
مورد ثبت شــماره  946صفحه  589دفتر  6بخش  17زواره به حدود اربعه شما ًال به طول
 8/68متر به پالک مجاور ،شرق ًا در دو قسمت اول به طول  5متر به کوچه و دوم به طول
 24/95متر به پالک مجاور ،جنوب ًا به طول  12/00متر به پــاک مجاور و غرب ًا به طول
 30/40متر به پالک مجاور محدود می گردد .که در حال حاضر به صورت یک قطعه زمین
نیمه محصور و فاقد هر گونه اعیانی نمی باشد .قیمت کارشناسی شده سه دانگ مشاع ملک
فوق الذکر مجموع ًا  278/550/000ریال معادل  27/855/000تومان می باشد .متقاضیان
خرید می توانند در روز مزایده در جلسه حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده به نشانی
زواره خیابان صفا شهرک شهید دســتغیب جنب پالک  116و کدپستی 84419/45441
مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند .اموال فوق به شــخصی واگذار می گردد
که باالترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید .برنده مزایده باید  10درصد بها را فی المجلس
به عنوان سپرده به قسمت اجرا تســلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ
مزایده به حساب سپرده دادگستری به شماره  2171350218000واریز نماید در غیر این
صورت  10درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد .تاریخ
مزایده 1398/03/08 :روز چهارشنبه ساعت  10مکان مزایده :اجرای احکام مدنی دادگاه
بخش زواره .م الف 455095 :اجرای احکام مدنــی دادگاه بخش زواره ( 385کلمه،
 4کادر)
فقدان سند مالکیت
 2/264شــماره صادره 1398/2/14-1398/03/563391:نظر به اینکه ســند مالکیت
ششدانگ خانه پالک ثبتی شــماره  8819فرعی از  1اصلی اردستان واقع در بخش 17
اصفهان ذیل ثبت  11471در صفحه  83دفتر  222امالک به نام ســید محمد محســن
هاشمی صادر و تسلیم گردیده است ،سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده:
 98/2/14-980320541912016به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود
آن ذیل شماره 98/2/12-19925 :به گواهی دفتر خانه  51اردستان رسیده است مدعی
است که سند مالکیت آن به علت ســهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست صدور
المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل
ماده  120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتب ًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله

به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه
کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی
طبق مقررات خواهد شــد .مالف 455093:خیراله عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و
امالک اردستان ( 218کلمه 2 ،کادر)
ابالغ رای
 2/265شماره دادنامه ،2446/97 :شــماره دادنامه، 97/10/29-2647 :مرجع رسیدگی:
شعبه  12شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان :حســینعلی اعتمادی فرزند محمود
نشانی :خمینی شــهر منظریه خ فیض االســام کوچه صبا 1غربی ؛ خوانده :محمدتقی
محمدی خوندابی فرزند نعمت اله نشــانی :مجهول المکان  ،خواسته :مطالبه وجه چک
(غیابی) گردشــکار :پس از ارجاع پرونده به این شــعبه 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 دادخواست تقدیمی آقای
حسینعلی اعتمادی به طرفیت آقای محمدتقی محمدی خوندابی به خواسته مطالبه مبلغ
یکصد میلیون ريال وجه یک فقره چک به شــماره  97/5/30-439813/20عهده بانک
ملت شعبه خام کرمان بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات
پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده
در جلسه رسیدگی مورخه  98/01/31و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به
اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه
به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه  98/01/31و با احراز اشتغال ذمه
خوانده و استصحاب بقای دین مستنداً به ماده  9و  18و  19و  25و  27قانون شوراهای حل
اختالف  94/8/10و مواد  313 ، 311 ، 310از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع
تشــخیص مصلحت نظام به ماده  2قانون صدور چک و مواد 198و  519و  522از قانون
آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ريال بابت
اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم که
توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی
محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ  2/290/000ريال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان
صادر و اعالم می گردد .رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی
در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی
حقوقی خمینی شهر می باشد .م الف 453726 :ایمان بختیاری قاضی شعبه دوازدهم
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر ( 361کلمه 4 ،کادر)
اخطار اجرایی
 2/266شماره 1436/97 :حل ، 12مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی-1 :مهدی
نوظهور -2خسرو ماهوش  ،نشــانی :هردو مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له :نام و
نام خانوادگی :مرتضی اعتمادی  ،نشانی :خمینی شهر خ امیرکبیر ک 167بن بست یاس9
 ،محکوم به:به موجب رای شــماره  2757تاریخ  97/11/14حوزه دوازدهم شورای حل
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت .محکوم علیه محکوم است به:
پرداخت تضامنی مبلغ  30/000/000ريال بابت اصل خواسته و  1/500/000ريال بابت
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ســر رسید چک لغایت اجرای حکم در حق
خواهان و نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است .ماده 34قانون اجرای احکام :همین که
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد
صریح ًا اعالم نماید .م الف 453728 :ایمان بختیاری قاضی شعبه دوازدهم شورای
حل اختالف خمینی شهر ( 195کلمه 2 ،کادر)

ابالغ رای
 2/267کالسه پرونده 98/01/17 - 2297/97:مرجع رســیدگی :شعبه  11شورای حل
اختالف خمینی شــهر  ،خواهان :محمدمهدی عموتقی فرزند رجبعلی به نشانی :خمینی
شهر خ امیرکبیر کوچه  , 129وکیل :محمدعلی آلویی فرزند حسین نشانی :خمینی شهر
چهارراه شریعتی جنب مسجد حضرت ابوالفضل ؛ خوانده :رضا لطفی فرزند مصطفی نشانی:
مجهول المکان ،خواسته :مطالبه  2فقره چک  ،گردشکار :پس از ارجاع پرونده به این شعبه
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا:
در خصوص دادخواســت آقای محمدمهدی عموتقی فرزند رجبعلی با وکالت محمدعلی
آلویی به طرفیت آقای رضا لطفی فرزند مصطفی به خواســته مطالبه وجه  2فقره چک به
شماره های  716056-1به مبلغ  50/000/000ريال  716057-2به مبلغ 57/000/000
ريال مورخ به ترتیب  97/4/1و  97/7/1عهده بانک رفاه کارگران از جاری 166839553
به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه شورا با توجه به دادخواست تقدیمی و
ضمایم و وجود اصل مستندات دعوی در ید خواهان و اینکه خوانده دلیل ومدرکی مبنی بر
برائت ذمه خود یا ادای دین در حق خواهان ارایه نکرده دعوی خواهان را مقرون به صحت
دانسته و با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه  98/01/17و
همچنین به استناد مواد  519و  198قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در
امور مدنی و مواد  310و  313از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص
مصلحت نظام به ماده 2قانون صدور چک حکم به محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ
جمع ًا  107/000/000ريال بابت اصل خواســته و مبلــغ  2/427/500ريال بابت هزینه
دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکال و خسارت تاخیر تادیه
از تاریخ سر رسید چکها  97/4/1و  97/7/1لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه
می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای شورا غیابی است و ظرف بیست روز
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست
روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر می باشد.
م الف 453727 :ایمان بختیاری قاضی شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف
شهرستان خمینی شهر ( 366کلمه 4 ،کادر)
فقدان سند مالکیت
 2/263شــماره صادره 1398/2/14-1398/03/563339:نظر به اینکه ســند مالکیت
ششدانگ باغچه پالک ثبتی شــماره  1429فرعی از  1اصلی اردســتان واقع در بخش
 17اصفهــان ذیــل دفتــر امــاک الکترونیکــی  139530302032001003به نام
محمد وفائی صادر و تسلیم گردیده است ،ســپس خانم صهبا عسکری وکیل نامبرده به
موجب تفویض وکالت  97/12/18-11591دفتر  18اردستان با ارائه درخواست کتبی به
شماره وارده 98/1/29-980320541904104 :به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که
امضاء شهود آن ذیل شــماره 98/1/29-4093 :به گواهی دفتر خانه  18اردستان رسیده
است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست
صدور المثنی ســند مالکیت ملــک فوق را نموده انــد لذا مراتب به اســتناد تبصره یک
اصالحی ذیل ماده  120آیین 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 کتب ًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت
یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید
یــا در صــورت اعتراض اصل ســند مالکیــت یا ســند معامله ارائه نشــود اقــدام به
صدور ســند مالکیــت المثنــی طبق مقــررات خواهد شــد .مالــف455094:
خیرالــه عصــاری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک اردســتان ( 223کلمــه،
 2کادر)

ابالغ رای
 2/275شماره دادنامه ،2448/97 :شماره دادنامه، 97/10/29-2648 :مرجع رسیدگی:
شعبه  12شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان :حســینعلی اعتمادی فرزند محمود
نشانی :خمینی شهر منظریه خ فیض االسالم کوچه صبا 1غربی ؛ خوانده :امیدرضا طبسی
فرزند حسینعلی نشانی :مجهول المکان  ،خواســته :مطالبه وجه چک (غیابی) 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 دادخواست تقدیمی آقای حسینعلی اعتمادی
به طرفیت آقای امیدرضا طبسی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و شصت میلیون ريال وجه
یک فقره چک به شماره  95/6/5-857680عهده بانک صادرات شعبه خام نارمک تهران
بانضمام خسارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست
تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی
مورخه  98/02/02و عدم حضور خوانده در جلسه رســیدگی شورا و نظر به اینکه از ناحیه
خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نمایــد ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه
مشــورتی اعضاء شورا به شــرح صورتجلســه مورخه  98/02/02و با احراز اشتغال ذمه
خوانده و استصحاب بقای دین مســتنداً به ماده  9و  18و  19و  25و  27قانون شوراهای
حل اختالف  94/8/10و مواد  313 ، 311 ، 310از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب
مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده  2قانون صدور چک و مواد 198و  519و  522از
قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و شصت
میلیون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا
زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی
از ناحیه بانک مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت مبلغ  3/040/000ريال بابت هزینه
دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد .رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل
تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد .م الف 453725 :ایمان
بختیاری قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر ( 363کلمه،
 4کادر)
اخطار اجرایی
 2/268شماره 3365/97 :حل ، 2مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی :پرویز شاه
محمدی  ،نام پدر :عطااله  ،شغل :آزاد  ،نشانی :مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له :نام
و نام خانوادگی :مرتضی اعتمادی  ،نام پدر :محمود  ،شــغل :آزاد  ،نشانی :خمینی شهر خ
امیرکبیر ک 167بن بست یاس ، 9محکوم به:به موجب رای شماره  4036تاریخ 97/11/27
حوزه دوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است .محکوم
علیه محکوم است به :پرداخت مبلغ  35/000/000ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت
مبلغ  1/487/500ريال به عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید
چک لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له به انضمام و پرداخت نیم عشر دولت در حق
صندوق دولت ضمن ًا در اجرای حکم تبصره 2ماده  306رعایت گردد .ماده 34قانون اجرای
احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند
و اگر مالی ندارد صریح ًا اعالم نماید .م الف 453730 :محمد رضایی قاضی شعبه دوم
شورای حل اختالف خمینی شهر ( 223کلمه 2 ،کادر)
اخطار اجرایی
 2/269شماره 1520/97 :حل ، 12مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی :مجید
نبهانی  ،نشــانی :مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له :نام و نام خانوادگی :مرتضی
اعتمادی  ،نشانی :خمینی شهر خ امیرکبیر ک 167بن بست یاس ، 9محکوم به:به موجب
رای شماره  2356تاریخ  97/09/20حوزه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی
شهر که قطعیت یافته است .محکوم علیه محکوم است به :پرداخت مبلغ 20/000/000
ريال بابت اصل خواســته و مبلغ  1/500/000ريال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر

تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی
رای صادره غیابی اســت .ماده 34قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از
آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریح ًا اعالم نماید.
م الف 453731 :ایمان بختیاری قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی
شهر ( 193کلمه 2 ،کادر)
اخطار اجرایی
 2/270شماره 1201/97 :حل ، 8مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی :بهزاد ثباتی
 ،نشانی :مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له :نام و نام خانوادگی :محمود نقدی  ،با
وکالت :محمدعلی آلویی  ،نشانی :خمینی شهر بلوار ش بهشتی خ خرم ک دانش پ،108
محکوم به:به موجب رای شــماره  1935تاریخ  97/11/30حوزه هشــتم شــورای حل
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت .محکوم علیه محکوم است به:
پرداخت مبلغ  80/000/000ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  2/190/000ريال
بابت خسارات دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 97/3/17
لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی بانک
مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له و نیم عشر دولتی می نماید رای
صادره غیابی است .ماده 34قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن
میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریح ًا اعالم نماید.
م الف 453732 :ایمان بختیاری قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر
( 222کلمه 2 ،کادر)
اخطار اجرایی
 2/271شماره 234/97 :حل ، 8مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی-1 :کامران
فتح زاده -2شیرولی میرزائی  ،نشــانی-1 :بوکان حشوار روبروی مسجد نور -2خرم آباد
خ انقالب ک 2آراسته پ 153؛ مشخصات محکوم له :نام و نام خانوادگی :محمود نقدی  ،با
وکالت :زهرا حاج حیدری  ،نشانی :خمینی شهر بلوار ش بهشتی خ خیام ک دانش 3پ،108
محکوم به:به موجب رای شماره  1263تاریخ  97/09/05حوزه هشتم شورای حل اختالف
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است .محکوم علیه محکوم است به :خواندگان
متضامن ًا به پرداخت مبلغ  170/000/000ريال با احتســاب خسارات تاخیر تادیه از تاریخ
صدور چک  95/5/18لغایت پرداخت به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/125/000
ريال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له و نیم عشر
دولتی رای صادره غیابی است .ماده 34قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از
آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریح ًا اعالم نماید.
م الف 453733 :ایمان بختیاری قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر
( 225کلمه 2 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 2/272شماره 3070/97 :حل ، 3مرجع رسیدگی :شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شــوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ســاعت  04:30بعدازظهر روز دوشنبه
مورخه  ، 1398/03/27مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :قدمعلی امیریوسفی  ،نام
پدر :محمدحسین ،نشانی :خمینی شهر خ سلمان فارسی خ خیام بن بست 11؛ مشخصات
خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :شاهین عموعموها  ،نام پدر :عابدین  -2 ،نام و نام خانوادگی:
هادی مصیبی  ،خواسته و بهای آن :مطالبه مبلغ  70/000/000ريال بابت وجه یک فقره

چک به انضمام کلیه خسارات وارده اعم از هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه  ،دالیل
خواهان :رونوشت چک و رونوشت گواهی عدم پرداخت  ،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 454086 :رئیس شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر(215
کلمه 2 ،کادر)
اخطار اجرایی
 2/273شــماره 1257/97 :حل ، 3مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی :پروانه
صفری دهکهنه  ،نام پدر :ملک  ،نشــانی :مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له :نام
و نام خانوادگی :اکبر عموشــاهی  ،نام پدر :ولی اله  ،شــغل :آزاد  ،نشانی :خمینی شهر خ
کهندژ ایســتگاه آقا جنب بانک ملی نوین ابزار ،محکوم به:به موجب رای شماره 1905
تاریخ  97/09/01حوزه ســوم شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر که قطعیت
یافته است .محکوم علیه محکوم اســت به :پرداخت مبلغ  5/600/000ريال بابت اصل
خواسته پرداخت  1/070/000ريال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه
از تاریخ سر رسید چک  94/03/30لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عشر دولتی رای
صادره غیابی است .ماده 34قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن
میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریح ًا اعالم نماید.
م الف 454278 :ایمان بختیاری قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر
( 207کلمه 2 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
2/274شماره 2123/97 :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  04:30بعدازظهر روز شنبه مورخه
 ، 1398/03/25مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :مرضیــه گریزان  ،نام پدر:
خداخواست ،نشانی :اصفهان ـ ملک شهر رباط سوم میدان نگین میدان محمدباقر صدر
کوچه شهرداری ساختمان یاس ؛ مشخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :علی کنعانی
 ،نام پدر :ستار  ،خواســته 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 آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار
وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است.
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف 454287 :رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای
حل اختالف خمینی شهر( 193کلمه 2 ،کادر)
فقدان سند مالكيت
 2/276نظر به اينكه ســندمالكيت پالك ثبتي شــماره  8337 :فرعي از يك اصلي كه
درصفحه  586دفتر  584به نام فاطمه رضائي بميزان ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ
ثبت وســندتكبرگ صادر گرديــده اينك نامبرده بموجب درخواســت وارده بشــماره
 98/1/31 - 980920341904658بــه انضمام دو برگ استشــهاديه محلي كه امضاء
شهود آن ذيل شماره  98/1/10 - 12475به گواهي دفترخانه  - 303شهرضا رسيده است
مدعي است كه سند مالكيت آن به علت جابجائي مفقود گرديده است و درخواست صدور
المثناي ســندمالكيت از ملك فوق رانموده اند لذا مراتب به استناد تبصره يك اصالحي
ذيل ماده 120آئين نامه قانون ثبت دريك نوبت آگهي مي شود چنانچه كسي مدعي انجام
معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود ســند مالكيت نزد خود مي باشد از تاريخ انتشار اين

آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتب ًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله
به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالكيت به ارائه
كننده سند مسترد گردد بديهي اســت اگرظرف مدت مقرر اعتراضي نرسيد يا در صورت
اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدورسند مالكيت المثني
طبق مقررات خواهد شد .م الف 453882 :محمدحسن صمصامي مسئول دفتر امالك
شهرضا ( 164کلمه 2 ،کادر)
فقدان سند مالكيت
 2/277نظر به اينكه ســندمالكيت پالك ثبتي شــماره  8337 :فرعي از يك اصلي كه
درصفحه  583دفتر  584به نام احمدرضا رئيســي شــهرضائي بميزان سه دانگ مشاع
از ششدانگ ثبت و ســند تكبرگ صادر گرديده اينك نامبرده بموجب درخواست وارده
بشــماره  98/1/31 - 980920341904658به انضمام دوبرگ استشهاديه محلي كه
امضاء شهودآن ذيل شماره  98/1/10 - 12475به گواهي دفترخانه  - 303شهرضا رسيده
است مدعي است كه ســند مالكيت آن به علت جابجائي مفقودگرديده است ودرخواست
صدورالمثناي ســند مالكيت از ملك فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره يك
اصالحي ذيل ماده 120آئين نامه قانون ثبت دريك نوبت آگهي مي شــود چنانچه كسي
مدعي انجام معامله نسبت به ملك مرقوم ياوجود سند مالكيت نزد خود مي باشد ازتاريخ
انتشاراين آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتب ًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند
معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالكيت به
ارائه كننده سند مسترد گردد بديهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسيد يا درصورت
اعتراض اصل سند مالكيت يا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالكيت المثني
طبق مقررات خواهد شد .م الف 453881 :محمدحسن صمصامي مسئول دفترامالك
شهرضا( 193کلمه 2 ،کادر)
فقدان سند مالکیت
 2/278شماره نامه ، 139885602006001008 :تاریخ ،1398/02/14 :خانم عفت حیدری
فرزند ابوالقاسم به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسم ًا گواهی
شده مدعی است دویست و سیزده سهم مشاع از ســیصد و هفتاد و دو نیم سهم ده حبه
مشاع باستثنای ثمنیه از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک شماره  285فرعی از  113اصلی
واقع در خمینی شهر بخش  14ثبت اصفهان که در دفتر  200صفحه  455مسبوق به ثبت
و سند می باشد که در اثر جابه جایی مفقود شده است و چون درخواست صدور المثنی سند
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت مراتب
آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده) نسبت
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مســترد گردد .اگر ظرف مهلت مقرر
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشــود المثنی سند مالکیت مرقوم
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد .م الف 455126 :نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت
اسناد و امالک خمینی شهر ( 214کلمه 2 ،کادر)
حصر وراثت
 2/279آقای غالمرضا عمیایی نوش آبادی دارای شناســنامه شماره  1260566722به
شرح دادخواست به کالسه  4/47/98از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شادروان اسمعیل عمیایی نوش آبادی فرزند آقا علی بشناسنامه
 1794در تاریخ  1394/10/10اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت
آن مرحوم منحصر اســت به -1 :غالمرضا عمیایی نوش آبادی فرزند اسمعیل به شماره
شناســنامه  6033به عنوان پســر  -2 ،علی محمد عمیایی نوش آباد یفرزند اسمعیل به
شماره شناســنامه  4874به عنوان پسر مرحوم دارای دو فرزند پســر می باشد  .اینک با
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنمامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد .م الف449435 :
مهدی عمو زاده رئیس شــعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف شــعبه سوم حقوقی
آران و بیدگل ( 160کلمه 2 ،کادر)
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درخواست چندباره وزیر بهداشت از صدا و سیما:

ناجا

تدارک ویژه پلیس اصفهان
برای ماه مبارک رمضان
فرمانده انتظامی اســتان از اجــرای برنامهها و
طرحهــای ویــژه ایــن فرماندهی بــه منظور
حفظ حرمت مــاه مبارک رمضــان و برخورد با
هنجارشکنان در این ماه خبر داد.
ســردار« مهدی معصوم بیگی» بــا بیان اینکه
برنامه های پلیس در  2حوزه انتظامی و ترافیکی
متمرکــز خواهد بــود ،گفت :مامــوران نیروی
انتظامی با کسانی که به هر دلیلی اقدام به روزه
خواری در انظــار عمومی کــرده و حرمت این
ماه را نگــه ندارند ،برابر قانــون برخورد خواهند
کرد.
ســردار معصوم بیگی ،در خصوص نحوه فعالیت
اغذیه فروشیها ،رستورانها و تمامی مکان های
توزیع غذا در ماه مبارک رمضــان گفت :به همه
متصدیان این واحدها تاکید شده که حق ندارند
تا یک ساعت قبل از اذان مغرب ،فعالیت خود را
شروع کنند.

دستگیری  800خرده فروش
مواد مخدر در عملیات «ظفر »3
پلیس اصفهان
فرمانده انتظامی استان از اجرای عملیات «ظفر
»3با هدف پاکســازی نقاط آلوده و شناســایی
محلهای خرید و فروش مــواد افیونی خبر داد
و گفت :در این عملیات 800 ،خرده فروش مواد
مخدر دستگیر شدند.
ســردار« مهدی معصوم بیگی» با بیان اینکه اگر
شــهرهای ســالمی میخواهیم باید ابتدا محله
های سالمی داشته باشــیم،از تشدید طرح های
عملیاتی پاکسازی نقاط آلوده در سال جاری خبر
داد و گفت :در همین راســتا عملیات «ظفر»3
با هدف شناســایی محل های خرید و فروش و
اســتعمال مواد مخدر در قرارگاه عملیاتی اقدام
و عمل فرماندهــی انتظامی اســتان طراحی و
پس از  10روز کار اطالعاتی و تحقیقاتی به اجرا
گذاشته شد.

روانپریشها را جدی بگیرید!

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه مردمان افســرده نیازمند فضای
شاد هســتند و باطرح این ســوال که چرا روان پریشها را جدی
نمیگیریم و برنامهها را شاد نمیکنیم؟ گفت :بارها از دوستانم در
سازمان صدا و سیما خواهش کردهام که تولیدات خود را با پیامهای
شــادمان کننده به جامعه عرضه کنند .ســعید نمکی در بخش
دیگری از ســخنان خود خاطرنشــان کرد :اولین رکن رسیدگی

رییس پلیس راهور استان اصفهان:

 ۱۵۷خودروی متخلف در
حوزه اخالقی در اصفهان
توقیف شد

پیشتازی سزارین در اصفهان

سمانه سعادت
آمار در کشــورهای غربی  10درصد است؛ اما
درایران همچنان باالتــر از  50درصد مانده
اســت .موضوع گزارش در مورد رو شهای
زایمان است؛ ســزارین یا طبیعی؟مسئله ای
که این روزها به نوعی کشمکش میان بیماران
و پزشکان تبدیل شده است .مادرانی که به هر
دلیل زیر بار زایمــان طبیعی نمیروند؛ چون
سالهاست اطرافیانشان روش سزارین را برای
زایمان انتخاب کردهاند.
علی رغم تمام تالشها و ســختگیریها برای رواج
زایمان طبیعی در میان مادران باردار؛ اما همچنان
سهم عمل ســزارین در زایمانهای استان اصفهان
بیشتر از طبیعی است .بر اســاس آماری که رییس
اداره مامایی معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشکی
اصفهان داده؛ همچنان  55درصــد از زایمان ها در
اصفهان به صورت ســزارین صــورت میگیرد .این
درحالی است که تا چند سال قبل اولویت زایمانها
با سزارین بود؛ اما پس از هشدارهای جدی در مورد
رواج این عمل در کشــور و خطرات و اثرات ســوء
آن و البته هزینههــا و تبلیغات زیــادی که در این
زمینه شده است ،آمار  38درصدی زایمان طبیعی
اکنون به  45درصد رســیده اســت؛البته آنگونه
که مسئوالن کشــور اعالم کردهاند اغلب عملهای
سزارین در کشور تکراری اســت و آمار زایمانهای
طبیعی در حال پیشــی گرفتن از ســزارین است.
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مهار شده است .از زمانیکه
قاســم جان بابایی معاون
دولت و جامعه پزشــکی
درمان وزارت بهداشــت علی رغم تمام تالشها و سختگیریها
اخیــرا اعالم کرده اســت
برای رواج زایمان سزارین
برای رواج زایمان طبیعی در میان
بســیج شــدند ،صــدای
در
که آمار کلی زایما نها
مادران باردار؛ اما همچنان سهم
موافقان و مخالفان زیادی
کشور شــامل  51درصد
عمل سزارین در زایمانهای استان
زایمان طبیعی و  49درصد
شنیده میشــود؛ عدهای
اصفهان بیشتر از طبیعی است
سزارین اســت؛ اما در هر
که معتقدند پزشــکان در
استان این آمار متغیر است.
سالهای قبل به طمع پول
عملهای سزارین را رواج دادند و حاال به فشار دولت
بر اساس اعالم وی رشد عملهای سزارین در کشور

مدیر کل انتقال خون استان اصفهان:

زیر بار ایــن کار نمیروند و حتی جان بیمارانشــان
را نیز به خطــر میاندازند .برخی دیگــر از مخالفان
هم معتقدند اجبار در ایــن کار میتواند اضطراب و
اســترس مادران را افزایش و ریســک زایمان را باال
ببرد .از ســوی دیگر موافقان معتقدند با هزینههای
صورت گرفته و امکاناتی که دولت برای زایمانهای
طبیعی تدارک دیده و البته با توجه به توصیه پزشکان
بهتر است مادران به هر طریق به سمت زایمانهای
طبیعی ســوق داده شــوند تا فرهنگ غلط زایمان
ســزارین در کشــور از بین برود .آنچه دراین میان
جیب برخی از بیمارستانهای خصوصی را پر کرده
است ،زایمانهای سزارین بیسر و صدایی است که
در این مراکــز صورت میگیــرد .بیمارانی که به هر
نحو و با اصرار میخواهند که زایمان سزارین داشته
باشــند ،ناچار به پرداخت هزینه این بیمارستانها
هستند که در برخی از موارد حتی از میزان امکانات و
سرویسدهی کمتری نسبت به بیمارستانهای بزرگ
هم برخوردار هستند؛ اما میتوانند چراغ خاموش این
عملها را انجــام دهند .به هر حــال تبلیغات هر دو
روش زایمان در ایران به شــدت ادامه دارد .هر چند
فرهنگ سازی کار خودش را کرده و اکنون بسیاری
از مادران تحصیلکرده تمایل به زایمان طبیعی دارند؛
ولی باال رفتن سن ازدواج و بارداری و افزایش ریسک
حاملگی در نهایت بسیاری از همین مادران را روانه
اتاقهای عمل سزارین میکند؛ اما میتوان امیدوار
بود که راه کج شیوههای زایمان درایران به زودی به
مسیر درست خود بازگردد.

مدیرکل کمیته امداد اصفهان اعالم کرد:

آمادگی مراکز انتقال خون برای خونگیری از روزه داران

تامین  ۱۰۵هزار سبد کاال برای مددجویان اصفهانی در ماه رمضان

مدیر کل انتقال خون استان اصفهان گفت :مراکز انتقال خون استان آماده خونگیری از میهمانان خدا در ماه
رمضان هستند .مجید زینلی مدیر کل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به کاهش خونگیری در ماه مبارک
رمضان گفت:در زمینه تولید فرآوردههای پالکتی خون در این ماه به حضور مستمر اهداکنندگان خون نیاز است.
وی افزود:براین اساس مراکز اهدای خون خواجو از  ۷و  ۳۰دقیقه صبح تا  ۱۹و  ۳۰دقیقه و شبها از  ۲۱تا  ۲۴و
عاشق آباد اصفهان از  ۸تا  ۱۳آماده خونگیری از اهدا کنندگان خون است.مدیر کل انتقال خون استان اصفهان
با اشاره به اینکه اهدای خون با استناد به فتوای مراجع تقلید روزه را نه تنها باطل نمیکند ،بلکه یک واجب کفایی
است ،ادامه داد :به علت گرم بودن هوا به روزه داران توصیه میشود پس از افطار و صرف مایعات فراوان برای اهدای
خون مراجعه کنند .وی افزود :استان اصفهان روزانه به  ۱۲۰تا  ۱۵۰واحد خون و فرآوردههای خونی نیاز دارد.

مدیرکل کمیته امداد اصفهان از تامین  ۱۰۵هزار سبد کاال برای مددجویان اصفهانی در ماه مبارک رمضان خبر
داد .محمدرضا متین پورگفت :با اجرای طرح توشــه برکت در ماه رمضان باهمت مردم نیکوکار اصفهان ۱۰۵
هزار سبد کاال برای ایتام و خانوارهای تحت حمایت این نهاد تامین خواهد شد .مدیرکل کمیته امداداصفهان
با اشــاره به کاهش قدرت خرید نیازمندان جامعه به دنبال افزایش تورم اقالم خوراکی ،گفت :امیدوارم در ماه
رمضان امسال با استقبال مردم از این طرح به همه  ۱۰۵هزار خانوار تحت حمایت حداقل یک سبد کاالی اساسی
اختصاص پیدا کند.وی تاکید کرد :سبدهای کاالی طرح توشه برکت متفاوت از بسته حمایت غذایی دولتی
است و در صورت تخصیص چنین سبد کاالیی توسط دولت ،مبلغ آن به شکل جداگانه به کارتهای سرپرست
خانوارهای هدف واریز خواهد شد.

کار و رفاه اجتماعی

آموزش وپرورش
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان اصفهان:

10هزار نفر سال گذشته در حوادث شغلی آسیب دیدند؛

بیتوجهی به معلمان ،ضربه به پیکره کشور است
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان
اصفهان گفت :اگر دولت و مجلس نسبت به احقاق
مطالبات معلمان بی توجهی کنند ،سرمایه معنوی
عظیمی راکه پشتوانه نظام و حکومت است ،از دست
میدهند و در نتیجه مشــکالتی برای کشور ایجاد
میشود.مهدی اســماعیلی اظهار کرد :سند تحول
بنیادین ،آمــوزش و پرورش را در رســیدن به افق
روشنتری ســوق میدهد و با اســتناد به آن برای
آموزش و پرورش برنامهریزی مدون و اســتراتژیک
داریم.در سال تحصیلی جاری  ۲۴۰هزار دانش آموز
در سطح استان در مسابقات قرآنی و  ۹۰۰هزار نفر
دانش آموز در مســابقات فرهنگی و هنری شرکت
کردند ،همچنین در پنج هزار مدرسه استان ۲۳۰۰
گفتمان نماز داشتیم.
وی گفت :امروزه طرحهای مهارتی و آموزشی آموزش
و پرورش به حدی گسترده است که با وجود کمبود
منابع انسانی ،مالی و مادی آموزش و پرورش کسی
نمیتواند منکر این اقدامات مفید و ســارنده باشد.
اسماعیلی تاکید کرد :وقتی سرمایههای آموزش و

دامپزشکی

رییس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت۱۵۷ :
خودروی متخلف در حوزه برخــورد با نوامیس،
دور دورکنان ،سگ گردان و  ...طی هفته گذشته
توقیف شد.
سرهنگ رضا رضایی با بیان اینکه نیروی انتظامی
برخورد با خودروهای مزاحم نوامیس مردم را در
دســتور کار قرار داده است ،اظهار کرد :برای این
امر  ۵۰تیم خودرویی را در ســطح شهر اصفهان
فعال کردهایم.
وی با بیان اینکه عمده فعالیت تیمهای خودرویی
برای برخــورد با مزاحمین نوامیــس در مناطق
شمال شــهر اســت ،افزود :تاکنون با متخلفان
در این زمینه برخوردهــای جدی صورت گرفته
است.
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان افزود :طی
دو شب پایانی هفته گذشــته با  ۱۵۷خودروی
متخلف که با تخلفاتی همچون ســگ گردانی،
آلودگی صوتی ،بــد حجابــی و دوردور اقدام به
ایجــاد مزاحمت و ســد معبــر کــرده بودند،
برخورد ،خودروی آنها توقیف و راهی پارکینگ
شد.

به نظام سالمت به ویژه در کشــورهایی مانند ایران ،رسیدگی به
بهداشت روان است و اگرچه اقتصاد یک جامعه میتواند بر بهداشت
روان تاثیر گذارد؛اما همه تاثیرگذاری با شرایط اقتصادی یک کشور
نیست؛ چون انسانهای پولدار غمگین یا بیپول شاد ،کم نیستند.
وی تاکید کرد :بارها از دوستانم در سازمان صدا و سیما خواهش
کردهام که تولیدات خود را با پیامهای شــادمان کننده به جامعه

عرضه کنید .اینکه آخر یک ســریال از ســازمان پزشکی قانونی،
سازمان بهشت زهرا ،مبارزه با مواد مخدر و فالن بیمارستان تشکر
کنیم ،اشتباه است و اینکه برای مثال از اخبار جهان ،فستیوالهای
شادی را که در جهان برگزار میشود،کمتر به مردم نشان دهیم و
در عوض تمام غمها ،غصهها ،انفجار و خونریزی را به ذهن خسته
مردم منتقل کنیم ،اشتباه است.

بر اساس آمار علوم پزشکی اصفهان ،همچنان  55درصد زایمانها در استان به روش سزارین صورت میگیرد؛

پلمب مکان های خرید و
فروش مواد مخدر
سرپرســت پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخدر
فرماندهــی انتظامــی اســتان از هماهنگی با
دســتگاه قضایی برای پلمب منازلی که در آنها
خرید و فروش مــواد مخدر صــورت می گیرد،
خبر داد.
«غالمحســین صفری» محله «حصه » را یکی
از محالت آسیبپذیر شــهر اصفهان عنوان کرد
و گفــت :اگر مردم ایــن محله نقش خــود را به
درســتی اجرا نکنند ،ما هــم در کارمان موفق
نخواهیم شد.
سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی
انتظامی استان اصفهان با اشاره به پلمب  4مکان
خرید و فروش مواد افیونــی در منطقه «حصه»
گفت :هماهنگــی خوبی بین پلیس و دســتگاه
قضایی صورت گرفته و تمــام منازلی که در آنها
خرید و فروش مــواد مخدر صورت بگیرد ،پلمب
می شوند.
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آغاز طرح تشدید
نظارت دامپزشکی بر
فرآوردههای خام دامی

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

پرورش به سرمایه معنوی تبدیل شــود ،تنها برای
تحقق ارزشها تالش میکنند و امــروزه ،هم و غم
دبیران تحصیل دانش آموزان و رسیدن به معنویت
است که این اتفاق مهم در آموزش و پرورش افتاده
اســت.وی با بیان اینکه به نگاه برون ســازمانی نیاز
داریم ،افزود :برای رســیدن بــه ارزشهای معنوی
کوتاهی نمیشــود؛ حتی اگر نگاه تصمیم گیران ما
نسبت به آموزش و پرورش تغییر کند.

اصفهان در رتبه دوم فوتی های حوادث کار
آمارها نشــان می دهند که سال گذشــته  9هزار و
 996نفر شــاغل دچار حادثه شدند که  97.2درصد
از این رقم مربوط به مــردان و  2.8درصد مربوط به
زنان است.بررســی اطالعات مرکز آمــار و اطالعات
راهبردی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نشــان
می دهد که در سال  1397در مجموع  9هزار و 713
مرد و  283زن آسیب دیدند .از  9هزار و  996فردی
که سال گذشته دچار حادثه شدند 678 ،مورد منجر
به فوت شد .بیشترین حادثه شغلی مربوط به تهران
پایتخت کشور اســت 1563 .حادثه رخ داده و 179
نفر فوت کردند .بعد از آن اصفهــان با  1236حادثه
شغلی 50 ،نفر فوتی داشــت .کمترین حادثه شغلی
نیز مربوط به چهارمحال و بختیاری اســت که براثر
 15حادثه ،سه نفر جان خود را از دست دادند .سقوط
اشــیا ،آتش ســوزی ،انفجار ،خفگی ،تماس با مواد
شــیمیایی خطرناک ،گیرکردن داخل یا بین اشیا و
ماشین ،مسمومیت حاصل از مواد شیمیایی ،تماس با
اجسام و سطوح داغ ،سقوط کردن و لغزیدن ،ریزش
و ماندن زیر آوار ،برخورد با اشیا و تجهیزات و جریان

طرح تشدید نظارت دامپزشکی بر فرآوردههای خام دامی با  53گروه ثابت و
سیار در ایام ماه مبارک رمضان آغاز شد.مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان
گفت :در ماه مبارک رمضان فعالیت و نظارتهای بهداشــتی کارشناســان
دامپزشکی استان در مورد تولید ،نگهداری ،توزیع و عرضه انواع فرآوردههای
خام دامی برای صیانت از حقوق شــهروندان تشــدید میشــود .شــهرام
موحدی افزود :این گروه ها در ایام ماه رمضان با برنامهریزی منظم بازدید از
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برق از جمله حوادث شغلی هســتند .نتایج بررسی
جداول آماری وزارت کار بیانگر این است که فعالیت
«ســاختمان» با  37.8درصد« ،صنعــت» با 34.3
درصد و سایر فعالیت های خدمات عمومی با 11.3
درصد به ترتیب بیشترین حادثه شغلی سال گذشته
را به خود اختصاص داده است.آسیب دیدگان فعالیت
ساختمانی در سال گذشته سه هزار و  735نفر و در
سال  1396چهار هزار و  58نفر بودند.

کشتارگاههای دام و طیور همچنین مراکز تهیه ،توزیع وعرضه فرآوردههای
خام دامی را به عهده دارند .وی گفت :طرح تشــدید نظارت دامپزشــکی بر
فرآوردههای خام دامی تا  17خرداد ادامه دارد .وی گفت :در راستای ارتقای
سطح بهداشت عمومی و حفظ سالمت شــهروندان در ماه رمضان پارسال
حدود  27هزارکیلوگرم انواع فرآورده های خام دامی غیر بهداشتی از چرخه
مصرف خارج شد.

zayanderoud8108@gmail.com
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اخبار
رییس سازمان برنامه و بودجه:

 934میلیارد تومان مطالبات
فرهنگیان پرداخت شد
رییس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت 934
میلیارد تومان از مطالبات فرهنگیان خبر داد
و گفت :دولت در اســتیفای حقوق فرهنگیان
به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمــد« .محمدباقر
نوبخت» افزود :رقم پرداختــی برای آموزش
عالی در حد  101درصد و آموزش پزشــکی با
توجه به اینکه از طرح تحول سالمت استفاده
میکند ،در حد  103درصد بود .وی خاطرنشان
کرد :اگر مطالباتی باقی مانده باشد ،دولت خود
را موظف میداند با اولویت نسبت به تامین این
مطالبات اقدام کند.

سرانه ورزشی دانش آموزان
اصفهانی ،یک سوم استاندارد
کشوری است
مدیرکل نوســازی ،توســعه و تجهیز مدارس
اصفهان گفت :سرانه ورزشی برای دانش آموزان
در این استان ،یک سوم استاندارد کشور است
که برای افزایش این مهم به کمک و مشارکت
خیرین نیاز است.
ســید مهدی میربد افزود :اســتاندارد سرانه
ورزشــی در کشــور ،یک متر مربع به ازای هر
دانش آموز و این رقم در استان  33سانتی متر
به ازای هر دانش آموز است.
مدیرکل نوســازی ،توســعه و تجهیز مدارس
اصفهان با اشــاره به وضعیــت و کمبودهای
فیزیکی مدارس اســتان ،بیان کرد  :حدود 29
درصد از مناطق اســتان ،تراکم دانش آموزی
باالی  25نفر دارد.
وی با بیان اینکه فضای فیزیکی ،خود بخشی از
آموزش و پرورش و یادگیری است ،ادامه داد:
آموزش و پرورش در کنار بخــش نرم افزاری
مســئولیت ســختافزاری از باب ساختمان و
فضاهای آموزشی ،پرورشی و ورزشی را برعهده
دارد .مدیرکل نوسازی مدارس اصفهان تصریح
کرد :با توجه به مشکالت و کمبودهای مالی در
این بخش ،اگر خیرین در حیطه ساخت مدارس
وارد عمل نشوند ،آموزش و پرورش نمی تواند
در انجام وظیفه و مسئولیت خود به طور کامل
و جامع عمل کند.

هشدار سازمان سنجش
به کنکوریها
سازمان سنجش آموزش کشور اعالم کرد« :با
نزدیک شدن زمان برگزاری آزمون سراسری،
مشاهده شده اســت که افراد سودجو با ایجاد
کانالهای جعلی (حتی با نــام روابط عمومی
سازمان ســنجش آموزش کشــور) در تلگرام
و پیام رســانها از طریــق درج اطالعیههای
سازمان ،انجام نظرسنجی اعتماد مخاطبان و
داوطلبان را جلب و پــس از آن برای تحصیل
مال نامشروع با ادعای فروش ظرفیت کنکور،
اعطای مدرک تحصیلی معتبر و فروش سواالت
کنکور اقدام میکنند ،با توجه به حساســیت
موضوع و تاثیر ادعاهای جعلــی و فریبکارانه
آنان بر داوطلبان ،خانوادههــا و جامعه ،تاکید
موکد میشود که سازمان ســنجش آموزش
کشــور هیچ گونه کانــال اطالع رســانی در
محیط تلگرام ندارد و فقط از طریق کانالهای
ارتباطی شــبکههای اجتماعــی داخلی نظیر
ســروش ،گپ و آی گپ ،بله و ایتا برای اطالع
رســانی به داوطلبان آزمونهای سازمان فعال
است.

هشدار آتشنشانی در مورد
کولرهای آبی
سخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات
ایمنــی شــهرداری تهــران در آســتانه فرا
رســیدن فصل گرما ،توصیهها و هشدارهایی
را در خصــوص راهانــدازی کولرهــای آبــی
ارائه کرد.
وی با بیان اینکه هرســاله همزمان با افزایش
دمای هوا ،گزارشهایی دربــاره برق گرفتگی
حین راهاندازی غیر تخصصی کولرها به سازمان
آتشنشانی اعالم میشود ،گفت :شهروندان باید
به این نکته توجه کنند کــه راهاندازی کولرها
نیازمند تجربه و تخصص اســت ،این در حالی
است که بسیاری از شهروندانی که تخصص و
تجربهای در زمینه راهاندازی کولر و کار با برق
ندارند ،اقدام به راهانــدازی کولرها میکنند و
همین بیتوجهی ،موجب بروز حوادثی از جمله
برق گرفتگی میشود.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شــهرداری تهران ادامه داد :شــاید راهاندازی
مجدد کولرها کار سادهای به نظر برسد؛ اما در
واقع با جان افراد در ارتباط است و نباید از کنار
آن ساده گذشت.

فوتبال جهان
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خداحافظی  ۳آرسنالی بعد
از ناکامی در کسب سهمیه
آرون رمزی ،پتر چک و دنی ولبک در آخرین
بازی خانگیشــان در
ورزشگاه امارات با
پیراهن آرســنال
از هــواداران
خد ا حا فظــی
کردند .آرسنال در
هفته ماقبــل پایانی
لیگ برتر فوتبــال انگلیس برابــر برایتون به
تساوی یک بر یک رسید تا این تیم هم مانند
منچستریونایتد شانس حضور در فصل آینده
لیگ قهرمانان اروپا را از دســت بدهد .رمزی
با چشــمانی گریان در زمین مســابقه رو به
تماشــاگران گفت :وقتی به آرســنال آمدم
کودک بودم و در حال حاضر مانند یک مرد از
این تیم میروم .پتر چک ،دروازهبان نامدار هم
اعالم کرده که در پایان فصل دستکشهایش
را آویزان خواهد کرد .بازیکن ســوم این تیم
«دنی ولبک» بود که او نیــز با خداحافظی از
هواداران ،خداحافظی خــودش را از این تیم
اعالم کرد.

رسانههای مصری گزارش دادند محمد صالح،
ستاره مصری لیورپول
که روز شــنبه در
بــازی تیمــش
مقابل نیوکاســل
در لیــگ برتر با
ضربــه بــه ناحیه
ســرش روی زمین
افتاده و در نهایت با برانــکارد از زمین بیرون
برده شــده بود ،نمیتواند در دور برگشــت
مرحلــه نیمهنهایی لیگ قهرمانــان اروپا در
مسابقه لیورپول و بارسلونا در آنفیلد به میدان
برود .این خبر اولین بار توسط رسانه ورزشی
«یال کره» در کشور مصر مطرح شده و سپس
توسط رادیوی سدنا سر اسپانیا بازپخش شده
است .دیگر رسانههای اســپانیایی نیز به نقل
از رســانه مصری ،خبر عدم حضور صالح در
بازی روز امروز لیورپول و بارســا را پوشــش
دادهاند.

چشمک مهره کلیدی
یوونتوس به پاریسنژرمن
مدتی اســت که «میرالــم پیانیچ» ســتاره
بوســنیایی تیم یوونتوس به پار یسنژرمن
لینــک میشــود و
شــایعات زیــادی
مبنی بــر انتقال
ایــن بازیکــن به
پاریس شــنیده
میشود؛ شایعاتی
که ایــن بازیکن در
مصاحبهای تا حدودی آن را تایید کرد .هافبک
بیانکونری در مصاحبهای بــا بیان اینکه فعال
درباره این مسائل تا پایان فصل فکر نمیکند،
درباره تیم پاری سن ژرمن گفت :این تیم جزو
هشت تیم برتر اروپاســت و میخواهند لیگ
قهرمانان را فتح کننــد .آرزوی هر بازیکنی،
حضور در این تیم است چون آنها بازیکنان و
پروژه های بزرگی دارند.
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در حاشیه

راه صعود ذوب آهن از کربال میگذرد
سمیهمصور
در چارچوب رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ،تیم ذوب آهن ایران
در حالی امشب و از ساعت  23در ورزشگاه کربال مقابل تیم الزورای
عراق صف آرایی میکند که کسب تنها یک امتیاز هم میتواند این
تیم را راهی مرحله حذفی کند .سبزپوشان اصفهانی در شرایطی
در دومین دیدار دور برگشــت مرحله گروهــی رقابتهای لیگ
قهرمانان آسیا پا به میدان میگذارند که توانسته اند با ارائه عملکرد
درخشان در چهار بازی برگزار شده این تیم ،نام خود را به عنوان
یکی از بهترین تیمهای حاضر در لیگ قهرمانان آسیا ثبت کنند.
ذوبیها که با کســب عنوان نایب قهرمانی رقابتهای لیگ برتر
فوتبال ایران مجــوز حضور در مرحله پلــی اف رقابتهای لیگ
قهرمانان آسیا را به دست آوردند ،با برتری مقابل تیمهای الکویت
کویت و الغرافه قطر ،راهی مرحله گروهی شدند و در این مرحله
در گروه  Aاین مسابقات با تیمهای الزورای عراق ،النصر عربستان
و الوصل امارات هم گروه شــدند .شــاگردان علیرضا منصوریان
اگرچه در بازی اول با وجود در دست داشتن توپ ومیدان به کسب
تساوی مقابل تیم الزورا در ورزشگاه فوالد شهر رضایت دادند؛ اما
سه دیدار بعدی در این مرحله را با پیروزی پشت سر گذاشتند تا با
کسب ده امتیاز صدرنشین بالمنازع جدول این گروه لقب بگیرند.
سبزپوشان اصفهانی برای رسیدن به مرحله حذفی تنها به کسب
یک امتیاز نیاز دارند تا صعودشان را به مرحله حذفی قطعی کنند
که این مسئله میتواند کار را برای نماینده ایران در این رقابتها
راحت کند .ذوبیها این روزها در شــرایط روحی و روانی خوبی

«لوکاس واســکز» یکی از نا مهایی است که
ممکن است در تابستان
امســال از رئــال
مادرید جدا شود و
چنین اخباری به
تازگی در رسانهها
مطرح شده؛اما خود
واسکز که فصل خوبی
را ســپری نکرد ،عالقه مند است همچنان در
ترکیب کهکشــانیها حضور داشــته باشد.
لوکاس واسکز گفت :به طور قطعی نمیدانم
فصل بعدی چه اتفاقی رخ مــی دهد؛ اما من
تا ســال  2021با رئال مادرید قرارداد دارم.
هدف من ماندن اســت؛ اما بایــد ببینیم چه
اتفاقاتی در ادامه رخ میدهد .در ســالهای
اخیر چه موفق بودهایم و چــه ناکام ،نامهای
زیادی برای انتقال به رئال مادرید مطرح شده
است و امســال نیز چون ما شانسی برای فتح
عنوان نداریم ،چنین صحبتهایی شــنیده
میشود .این گروه از بازیکنان سه بار متوالی
قهرمان لیگ قهرمانان شده و بهترین تیم اروپا
بودهاند؛اما انگار این دستاورد به اندازه کافی
ارزشگذاری نمیشود.

«صالح» به بازی بارسا نمیرسد
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ذوب آهن _ الزورا ؛ یک امتیاز تا صعود به حذفی

امیدوارم فصل بعد هم
در رئالمادرید بمانم

خبر بد برای لیورپول؛

پیشنهاد سردبیر:

به ســر میبرند به طوری که در  15هفته گذشته تنها یک بار تن
به شکست دادهاند .این تیم در تمام خطوط سه گانه از بازیکنان
کلیدی و خوبی بهره میگیرد به طــوری که میتوان گفت نقطه
قوت ذوبآهن برای این رویارویی ،آمادگی باالی خط دفاعی به
خصوص رشید مظاهری دروازهبان این تیم است که میتواند
دل هواداران را برای حضور مقتدرانه در این بازی قرصتر
کند .رشید مظاهری در این مسابقات حضوری موثر داشته
و با دو کلین شــیت در جمع بهتریــن دروازه بان
را به ثبت
های این مسابقات نام خود
رسانده است.
خــط میانــی ،ذو بآهن
ای
هــم از بازیکنــان جنگنــده
مثل کاپیتان حدادیفر ،حســینی و زبیر نیکنفس
بهره میبرد که نشان دادهاند ،میتوانند در وخیمترین
شرایط اوضاع را به نفع تیم خود عوض کنند و در خط
حمله نیز مهاجمــان فرصتطلبی مثل کریســتین
اوساگوانا و ارسالن مطهری در این تیم حضور دارند.
در مقابل تیم الزورای عراق که بــا چهار امتیاز در رده
سوم این گروه قرار گرفته است ،در پنج بازی گذشته
خود تنها موفق به کسب یک برد و چهار شکست شده و
شرایط خوبی ندارد .تیم عراقی برای صعود به مرحله بعدی
نیاز به کسب تمام امتیازات این دیدار دارد و تساوی و یا باخت
این تیم میتواند به منزله خداحافظی الزورا با لیگ قهرمانان
آسیا محسوب شود .الزورا برای این دیدار سه بازیکن خوبش

حاشیه در اردوگاه سبزپوشان
در حالی که سعید آذری ،مدیر عامل باشگاه ذوب آهن به همراه این تیم راهی کربال شده است ،هیئت مدیره
این باشگاه اقدام به برکناری مجید حاج رسولیها ،سرپرســت ذوب آهن کرده؛ اقدامی که با ایجاد حاشیه در
اردوگاه سبزپوشان به نوعی خود زنی هیئت مدیره سبزپوشان پیش از دیدار حساس ذوب آهن با الزورای عراق
محسوب میشود و میتواند شرایط این تیم را تحت تاثیر خود قرار دهد.
آن طور که از خروجی رسانهها بر میآید هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن در ادامه اختالفات با مدیرعامل ذوبیها،
محسن کرباسچی مدیر ورزش قهرمانی ذوبآهن را به عنوان جانشین حاج رسولیها معرفی کرد ه است .سعید
آذری در واکنش به این خبر گفت :در حال حاضر تمرکز من و تمام مجموعه تیم روی بازی با الزوراست و فقط
تالش میکنیم تا نماینده موفقی برای جمهوری اسالمی ایران باشــیم و بتوانیم به مرحله بعد صعود کنیم و
نمیتوانم به مسائل دیگر فکر کنم.

 ۴۰۰هزار دالر از یک فرد
ناشناس به استقالل رسید

به نامهای «حسین جوید ،صفا هادی و مصطفی محمد» را به علت
مصدومیت نمیتواند همراه داشته باشد که این موضوع میتواند
به کمک تیم ذوب آهن بیاید.

منهای فوتبال

حضور دو اصفهانی در اردوی
تیم ملی کشتی فرنگی

ذوب آهن؛ اولین تیم ایرانی در کربال
تیم ذوب آهــن در حالی در ورزشــگاه کربال اســپورت ســیتی مقابل تیــم الزورای
عراق قــرار میگیرد کــه قرار اســت ایــن تیم ،دیــدار بعــدیاش مقابــل نماینده
عربســتان در این رقابتها را نیــز در این ورزشــگاه برگزار کند .انتخاب کشــور عراق
برای میزبانــی از تیمهای عربســتانی برای اولین بار توســط تیمهــای ایرانی صورت
گرفت.
پیش از این نمایندههای ایران ،کشــورهای امارات ،قطر وعمان را برای میزبانی معرفی
میکردند .این انتخاب برای میزبانی از نماینده عربســتان میتواند کفه ترازو را به سمت
ذوبیها سنگین کند .ورزشگاه کربال اسپورت سیتی که با  ۱۰۰میلیون دالر ساخته شده
است ،گنجایش  ۳۰هزار نفر را دارد.

حمایت جنجالی «کفشگری» از دایی

سپاهان -پرسپولیس 8 ،خرداد در نقش جهان

مهرداد کفشگری ،هافبک سابق پرسپولیس که توسط علی دایی به سطح اول فوتبال ایران آمد ،با حرکتی جنجالی
خود را برابر مدیران باشگاه سایپا قرار داده است که میتواند عواقب بدی برای او داشته باشد .علی دایی که بعد از
دیدار با ذوب آهن بنا به آنچه که مدیران این باشگاه اعالم کرده بودند به خواست کارگران این کارخانه از سمت
مربیگری این تیم برکنار شده بود ،در مصاحبهای جنجالی بعد از آن به مدیران این تیم تاخته بود که البته از سوی
آنها بی پاسخ نماند .جنجالیترین و عجیبترین حرکت اما به مهرداد کفشگری مرتبط است؛ هافبک وفادار به علی
دایی ،در شرایطی که بعد از گل هفته گذشته خود مقابل ذوب آهن در این بازی در ترکیب اصلی از سوی ابراهیم
صادقی قرار نداشت ،در زمان گرم کردن حرکتی نشان داد تا دوربینها پیراهن او را که نقش علی دایی روی آن
نقش بسته بود شکار کنند و به نظر میرسد باید در انتظار برخورد مدیران این تیم باشد.

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران ،تاریخ برگزاری مســابقات نیمه نهایی و فینال جام حذفی
یادواره آزادسازی خرمشهر در فصل  ۹۷-۹۸را اعالم کرد .سعید فتاحی ،مدیر مسابقات سازمان لیگ در
گفت وگو با سایت سازمان لیگ اعالم کرد :پیش از این احتمال تغییراتی در تقویم قمری و آغاز ماه مبارک
رمضان وجود داشت ،به طور غیر رسمی اعالم شده بود که دیدار نیمه نهایی جام حذفی  ۳خرداد برگزار
میشــود که با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان از امروز آغاز شــد بنابراین روز سوم خرداد ماه مصادف
با شبهای قدر اســت .به این ترتیب بازی نیمه نهایی جام حذفی بعد از ایام شهادت حضرت علی (ع) و
شبهای قدر و در روز  ۸خرداد برگزار خواهد شد .وی افزود :مسابقه فینال مسابقات هم روز  ۱۲خرداد
 ۱۳۹۸بین دو تیم داماش گیالنیان و برنده بازی پرسپولیس و سپاهان انجام خواهد شد.

صید بزرگ «مجیدی» از اللیگا
فرهاد مجیدی با نظر مدیران استقالل ،اختیار تام برای بستن تیم در فصل
نقل و انتقاالت دارد و به همین خاطر نیز ازحاال رایزنیهای خود را برای جذب
بازیکنان جدید آغاز کرده است .مجیدی برای آنکه اعتماد سکوها را از دست
ندهد با وسواس زیادی بازیکنان موردنظرش را گلچین میکند .در آخرین
خبرها شنیده شده فرهاد به واســطه روابط خوبی که با مدیران اسپانیول

اســپانیا دارد ،قصد دارد یک بازیکن اللیگایی را به تیمش اضافه کند«.
پل لوزانو» نام ســتاره جوان مد نظر فرهاد است که در تیم اسپانیول  Bبه
میدان میرود؛ اما سابقه سه بازی در اللیگا را نیز در کارنامه دارد .پست بازی
او هافبک وسط است .لوزانو ،قابلیت بازیسازی را نیز داراست و مجیدی به
همین خاطر او را برای ترکیب استقالل انتخاب کرده است .این هافبک
اسپانیایی سابقه  7بازی ملی در ردههای زیر  16تا  19سال فوتبال اسپانیا
را داراست و قیمت او  320هزار یورو تعیین شده است.

عکس روز

مربی استقامتی تیم ملی دوومیدانی ایران:

در حق مربیان اجحاف میشود

علیرضا منصوریان در کربال

مربی استقامتی تیم ملی دوومیدانی ایران در مورد کســب ورودی المپیک و قهرمانی جهان توسط
ورزشــکارانش اظهار کرد :برای قهرمانی جهان و المپیک رکوردهایی تعیین شــده و امیر مرادی و
حسین کیهانی هر دو میتوانند رکورد جهانی و المپیک را بگیرند .ان شاء ا...آنها ظرف یک ماه آینده
در سه مسابقه در الجزایر ،مراکش و روسیه شرکت خواهند کرد و هدفشان نیز کسب ورودی المپیک
و جهانی است .سجاد مرادی افزود :شــرایط و تمرینات بازیکنان خوب است و به امید خدا ورودی را
میگیرند .مربی استقامتی تیم ملی در مورد بی انگیزگی ورزشــکارانش در قهرمانی آسیا گفت :این
نظر شخصی خودشان است ،شاید چون جوایزشــان را دریافت نکردند این مباحث را مطرح کردند.
انشاءا ...در مسابقات آینده ،همانطور که در بازیهای آسیایی جاکارتا مدال گرفتند و بهترین بودند
باز هم بدرخشند .مرادی در پاسخ به این پرسش که آیا برای بحث مربیگری با فدراسیون قرارداد بسته
یا خیر گفت :من قراردادی نبسته بودم و به صورت توافقی با کیهانی به خاطر دوومیدانی با فدراسیون
کار کردم .مبلغ قرارداد پایین بود و هنوز هم هیچ قراردادی را امضا نکرده ام .وی در ادامه در پاسخ به
این سوال که آیا هیچ پولی از فدراسیون دریافت نکردهاید ،گفت :ماهیانه ،مبلغی دریافت میکردم که
برای هزینه اردو و غذا بود .االن که دیگر آن هم قطع شده و اکنون باید از رییس فدراسیون بپرسیم که
برای بعد چه تصمیمی دارند .مرادی خاطرنشان کرد :اصال این تصمیم اشتباهی است که چهار ماه ،پنج
ماه با یک مربی قرارداد میبندند و بعد مسابقه رهایش میکنند .این حرف را که میزنم تنها مخاطبش
خودم نیستمو در مورد همه مربیان صدق می کند .مربی استقامتی تیم ملی دوومیدانی ایران ادامه داد:
در حق مربیان اجحاف میشود که قرارداد کوتاه مدت میبندند .حرکت زشتی است که چند ماه با یک
مربی قرارداد میبندند و وقتی مسابقه تمام شد رهایش میکنند.
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بر اساس گزارش برخی از منابع آگاه ،فردی مدعی
شده است تمام قرارداد «صیادمنش» را به باشگاه
استقالل پرداخت خواهد کرد .یک فرد ناشناس
با مراجعه به باشگاه استقالل  ۴۰۰هزار دالر پول
نقد به این باشگاه پیشنهاد داده و مدعی شده بقیه
قرارداد الهیار صیادمنش را نیز پرداخت میکند
به شــرطی که طرف حساب باشــگاه فنرباغچه
ترکیه این فرد باشد .این اتفاق در حالی رخ داده
که باشگاه استقالل در روزهای اخیر نیاز مبرمی به
پول دارد و برای رهایی از شفر باید با این سرمربی
تسویه حساب کند.
هنوز از انگیزههای این فرد برای پیشــنهاد فوق
اطالعی در دست نیست ،اما آنچه مشخص است او
دوست دارد اختیار صیادمنش را در دست بگیرد
و برای آینده اش برنامه ریزی کرده اســت .هنوز
باشگاه اســتقالل در قبال این پیشنهاد واکنشی
نشان نداده است.

علیرضا منصوریان با انتشــار این عکس نوشــت :همین االن کربال .جای همه شما خالی.
انشاءا ...قسمت شما.
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نخستین مرحله از اردوی تیم ملی کشتی فرنگی
بعد از قهرمانی در پیکارهای قهرمانی آسیا و پس
از وقفهای دو روزه آغاز شد .اردوی تیم ملی کشتی
فرنگی بزرگساالن برای شــرکت در رقابتهای
جهانی قزاقستان و گزینشــی المپیک از  ۱6تا
 ۲۵اردیبهشت ماه در محل خانه کشتی عبداله
موحد تهران برگزار میشود .در بین اسامی نفرات
اعالم شــده به این اردو نام دو اصفهانی به چشم
میخورد« .علیرضا اسدی» در وزن  55کیلوگرم و
«عباس مهدی زاده» در وزن  82کیلوگرم.

جانشین «خادم» در وزارت
ورزش مشخص شد
چند ماه قبل بود که امیررضا خادم به وزیر ورزش
اعــام کــرد از کار در معاونت پارلمانــی و امور
استانها خسته شده و از سمت خود استعفا کرد و
این معاونت وزارت ورزش مسئولی نداشت .امیر
خادم ســپس برای انتخابات فدراسیون کشتی
ثبت نام کرد؛ اگرچه بــرای حضور در وزارت کار
ماموریت گرفته بود.
طــی روزهای اخیــر حضور مناف هاشــمی در
برخی مراســمهای وزارت ورزش شایعه حضور
او در این پســت را مطرح کرد .اســتاندار سابق
گلســتان که با جنجالهای زیــادی در جریان
ســیل نوروز  ۹۸از ســمتش برکنار شد ،قبال در
معاونت مالی وزارت ورزش حضور داشت؛ اما فعال
پروژه بازگشــت او به وزارت ورزش فقط در حد
شایعه بوده اســت .حاال وزیر ورزش طی حکمی
سید هادی حسینی که پیش از این معاون امور
مجلس و حقوقی وزیر ارشــاد و نماینده مجلس
بود را به عنــوان معاون امور مجلــس ،حقوقی
و هماهنگــی امــور اســتانهای وزارت ورزش
منصوب کرد .حسینی در کارنامه مدیریتی خود
مدیرکلی ورزش و جوانان استان مازندران را هم
دارد.

کنداکتور

پخش زنده مسابقات
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مدیر منطقه  ۱۱شهرداری اصفهان:

چهره ها

پیشرفت  ۲۵درصدی حفر چاههای جذبی

معاون شهرسازی و معماری خبر داد:

مدیر منطقه  ۱۱شــهرداری اصفهــان اظهار کرد :در راســتای
سیاستهای شهرداری اصفهان در ســال  ۹۷و به همت معاونت
عمران منطقه ،تعداد  ۶۰چاه جذبی و  ۱۴چاه عمیق در ســطح
منطقه حفر شــد .حمید اشــرفی گفت :حفر این چاهها موجب
کاهش  ۹۰درصدی آبگرفتگی معابر در ســطح منطقه شد که
افزایش رضایت شهروندان را در پی داشته است .مدیر منطقه ۱۱

اصفهان،کالنشهر موفق در
حوزه شهرسازی کشور

معاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان در
نشســت صمیمانه با مدیر و معاونان منطقه هشت
شهرداری اصفهان ،ضمن ابراز خرسندی از تالشهای
انجام شده در حوزه شهرسازی منطقه هشت طی سال
گذشته ،اظهار کرد :در رویکرد جدید محرک شهری،
انواع تغییرات محله مبنا بوده و بر پایه مشارکتهای
اجتماعی محلــی قرار گرفته اســت .ســیداحمد
حســینینیا با اشــاره به برنامه جامع شهر اصفهان،
گفت :برنامه جامع شــهر اصفهان ،صرفا یک برنامه
کالبدی نیســت و نگاهی فضایی دارد که دستاورد
کلیدی آن ،تحقق بیش از پیش اراده شــهروندان و
مردمساالری در مدیریت شهری است .حسینینیا با
اشاره به مسائل مثبتی که در برنامه جامع با رویکرد
جدید وجود دارد ،افزود :مشــکالتی نیــز در فرایند
تهیه این برنامه اســت که نیاز به سیاســتگذاری،
تصمیمگیری و اقدام ضروری دارد که باید در اسرع
وقت انجام بگیرد تا خللی به تهیه برنامه جامع شهر
اصفهان وارد نشــود .معاون شهرســازی و معماری
شهرداری اصفهان با اشاره به سی و چهارمین نشست
تخصصی معاونان شهرسازی کالنشهرهای کشور،
تصریح کــرد :با تالش شــبانهروزی ایــن معاونت،
شــهرداری اصفهان به عنوان یکی از کالنشهرهای
موفق و موثر در حوزه شهرسازی در کل کشور مطرح
شده است .مدیر منطقه هشت شــهرداری اصفهان
نیز در این دیدار به معضالت موجود منطقه در حوزه
شهرسازی اشاره کرد و گفت :با توجه به تعداد باالی
مراجعه شهروندان به این منطقه ،در راستای سهولت
انجام امور مراجعــان و افزایش ســرعت واحدهای
زیرمجموعه حوزه شهرســازی دست عوامل واسطه
بین شهرداری و مردم کوتاه شد.

رییس کمیسیون اقتصادی ،حقوقی و
گردشگری شورای شهر:

گردشگری اصفهان ،فرصت
طالیی کشور بود که سوزاندیم
رییس کمیســیون اقتصادی ،حقوقی و گردشگری
شورای اسالمی شهر اصفهان در جلسه طرح اصفهان
 2020شهر گردشگری ،هنر و صنایع دستی ،اظهار
کرد :گردشــگری ،یکی از اصلیتریــن بخشهای
صنعتی دنیاست ،از نیمه دوم قرن بیستم ،گردشگری
شروع به رشد کرد و امروز دنیا و کشورهای جهان را
دگرگون کرده و جزو چهار صنعت برتر دنیا شــده
اســت .نصیر ملت تاکید کرد :امروز اصفهان با همه
ظرفیتها و امکاناتی که دارد ،متاسفانه منطبق با این
ظرفیتهایش پیشرفت نکرده است؛ چراکه ما یک
سند مورد وثوق نداشتهایم .امروز یک برنامه نداریم
که ساده بگوید کجا هســتیم؟ به کجا میخواهیم
برسیم و چگونه میخواهیم حرکت کنیم؟ وی با بیان
اینکه متاســفانه هدف گذاری مشخصی نداشتهایم
و شاهد این ادعا ،نوع گردشــگری است که در شهر
اصفهان حضور پیدا میکند ،خاطرنشان کرد :صنعت
گردشگری در شهرهایی با پتانسیل کمتر از اصفهان،
توانسته کشوری را متحول کند ،نمونه آن استانبول
است که اگر اصفهان از آن بیشتر نباشد کمتر نیست
و این شــهر ،کشــور ترکیه را جلو میبــرد .رییس
کمیسیون اقتصادی ،حقوقی و گردشگری شورای
اســامی شــهر اصفهان تاکید کرد :فرصت طالیی
اصفهان؛ یعنی صنعت گردشگری را که میتوانست
کشور را به پیش ببرد تا اینجا سوزاندهایم.

شــهرداری اصفهان با بیان اینکه احداث کانال خیابان سعدی به
طول  ۳۵۰متر ،کانیوگذاری خیابان درخشان به طول  ۵۰۰متر و
احیای کانال قدیم خیابان شهدا از جمله دیگر اقدامات انجام شده
برای کاهش آبگرفتگی معابر در سطح منطقه است ،تصریح کرد:
برای انجام این طرح ،مبلغی بالغ بر ســه میلیارد و  ۵۰۰میلیون
ریال هزینه شده اســت .اشــرفی با اعالم اینکه امسال عملیات

آسفالتتراشی با اعتبار حدود چهار میلیارد ریال در معابر اصلی
منطقه  ۱۱انجام میگیرد ،افزود :لکهگیریها در سطح منطقه با
اعتبار یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال تاکنون  ۵۰درصد پیشرفت
فیزیکی داشته است .وی اظهار کرد :اعتبار خرید آسفالت منطقه
 ۱۱در خصوص معابر فرعی حدود پنج میلیارد ریال است که در
شش ماهه نخست سال  ۹۸اجرا میشود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان از تمهیدات این سازمان برای دغدغه کمتر ،آرامش بیشتر و اطمینان خاطر
باالترشهروندان در سفر با وسایل حمل و نقل عمومی خبر داد؛
نرگس طلوعی
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان از
ایجاد دو پارک سوار صفه و عاشق آباد در راستای
کاهش ترافیــک و آلودگی مرکز شــهر خبر داد.
نقش موثر حمل و نقل عمومی در کاهش ترافیک
و آلودگی هوای شــهرها از جملــه موضوعات به
اثبات رسیدهای اســت که اهمیت توجه به آن بر
هیچکس پوشیده نیست؛ از این رو همواره مشاهده
میشود که مدیران شهری اهتمام بسیار زیادی به
گستردگی حمل و نقل عمومی از یک سو و ایجاد
راهکارهایی برای سوق دادن مردم به استفاده از
آن از سوی دیگر دارند.
کالن شهر بزرگ اصفهان نیز با توجه به گستردگی
جمعیتی و درگیر بودن آن با معضل آلودگی هوا
از این قاعده مستثنی نبوده؛ به طوری که در دهه
اخیر مدیران شــهری در نصف جهان به مســئله
حمل و نقــل عمومی توجه ویژهای داشــتهاند و
در همین راســتا احداث و توســعه خطوط ریلی
درون شــهری ،ایجاد خطوط بی آرتی و استفاده
از اتوبوسهای تازه نفس را در دســتور کار خود
قرار دادهاند؛ به طوری که خط یک قطار شــهری
که کلنگ احداث آن در اوایل دهه  80بر زمین زده
شده بود ،اواخر ســال  96به بهره برداری رسید و
احداث خطوط دو و سه آن آغاز شد.
همراستا با گستردگی حمل و نقل عمومی ،تشویق
مردم به استفاده از این نوع حمل و نقل نیز از دید
مدیران شهری اصفهان غافل نمانده و راهکارهای
مختلفــی همچون رایــگان بــودن آن در بعضی

پارک سوارها در شهر

پارک سوار در واقع نوعی
از روزهــای پر رفتوآمد
امکانــات پــارک خودرو
و افزایش ســاعت کار و هدف از ایجاد این پارک سوارها امتداد
برقراری قطار شهری در
و از زیرســاختهای
خطوط اتوبوسرانی تا پارک سوارها
روزهای تعطیــل به کار
حمــلو نقــل عمومــی
به منظور استفاده بهتر و بیشتر
گرفته شده است.
اســت که اجازه میدهد
شهروندان ازحمل و نقل عمومی است
ایجاد پارک ســوارها در
تا مسافران و مردم برای
شــهرها یکی دیگــر از
رفتن به مراکز شــهرها،
راهکارهای تشویق مردم
وســایل نقلیه خود را در
به اســتفاده از حمل و نقل عمومی اســت که در
آن محل پارک کننــد و با وســایل نقلیه عمومی
کالن شهرهای بزرگ دنیا نتایج مثبتی در جهت
مانند اتوبوس ،قطار ،قطار شــهری یا قطار سبک
کاهش آلودگی هــوا و ترافیک به دنبال داشــته
شــهری یا راهآهن حومهای به مقصد خود بروند یا
است.
با دیگر مسافران از طریق همســفری ،باقی مانده

مسافت سفر درونشــهری خود را انجام دهند.در
این رویکرد نوین حمل و نقــل عمومی ،خودروی
شخصی در طول روز در محل پارک سوار میماند
و در بازگشت از کار روزانه توسط صاحبش مجددا
مورد استفاده قرار میگیرد .از این رو معاونت حمل
و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهــان مبادرت به
احداث دو پارک سوار صفه و عاشق آباد در دو نقطه
پر رفت و آمد شهر کرده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان
با بیان اینکه سیاســت توســعه پارکســوارها از
گذشته در دستور کار ســازمان حمل و نقل بوده
اســت ،میگوید :هدف از ایجاد این پارک سوارها
امتداد خطوط اتوبوســرانی تا پارک ســوارها به
منظــور اســتفاده بهتر و بیشــتر شــهروندان از
حمــل و نقل عمومی اســت؛ هر کــدام از این دو
پار کسوارها در ایســتگاه مبدا و مقصد خط یک
قطار شــهری اصفهان قرار دارد تا دسترسی آنها
برای استفاده شهروندان آسانتر باشد ،اتوبوسهای
بینشــهری که به مناطق مرکزی شــهر و نقاط
پر ازدحام وارد میشــوند ،در این دو پارکســوار
متوقف شده و شهروندان بخشــی از سفر خود را
با مترو و اتوبوسهای درون شهری طی میکنند.
علیرضا صلواتی با بیان اینکه این معاونت در تالش
است تا پیش از آغاز سال تحصیلی احداث این دو
پارکسوار را به پایان برســاند ،میافزاید :احداث
پارکســوار موجب شــده شــهروندان با دغدغه
کمتــر ،آرامش بیشــتر و اطمینان خاطــر باالتر
سفر خود با وســایل حمل و نقل عمومی را انجام
دهند.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان مطرح کرد:

مدیر منطقه  10شهرداری اصفهان مطرح کرد:

خیابانی که بعد از سی سال آزاد شد!

«پاتوق سالمت» فرصتی برای پیشگیری

مدیر منطقه  ۱۰شهرداری اصفهان گفت :در راســتای اجرای طرحهای آزادسازی در سطح منطقه ،خیابان
هفت تیر بعد از  30سال ،آزادسازی شــد و خط دوم آن احداث میشود.حمید شهبازی ادامه داد :باقی مانده
آزادسازی خیابان هفت تیر ،ظرف یکی دو روز آینده انجام میشــود و اکنون در حال جا به جایی تأسیسات
هستیم که با توجه به اینکه این طرح حدود  97درصد پیشرفت داشته است ،تا دو هفته آتی احداث آن به پایان
میرسد .شهبازی با تأکید بر اینکه گلوگاههای سطح منطقه در راستای طرحهای آزادسازی بازگشایی میشود،
تصریح کرد :آزادسازی خیابان عسگریه دوم و خیابان شهید رضائیان که به موازات خیابان شیخ طوسی است
و به روان سازی ترافیک در خیابان شــیخ طوســی کمک میکند ،از دیگر طرحهای آزادسازی سال جاری
منطقه  10است.مدیر منطقه  10شــهرداری اصفهان با بیان اینکه این بخش از شهر بیشترین خیابان های
اصلی را دارد و تراکم جمعیت در آن باالست ،افزود :شهروندان مناطق دیگر برای دریافت خدمات از نهادهای
خدماتی که در این منطقه واقع شده اند ،به این منطقه تردد دارند که این مسئله روی ترافیک منطقه تاثیرگذار
است و به دلیل این ترددهای زیاد ،باید مسیر رفت و آمد شهروندان را ایمن تر و راحت تر کنیم .شهبازی افزود:
امیدواریم مردم از حمل و نقل عمومی بیشتر استفاده کنند تا هزینه های کمتری در شهرداری صرف آزادسازی
و تعریض معابر و گلوگاه ها شود.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان اظهار کرد :ویژه برنامه «پاتوق سالمت» به مناسبت روز بیماریهای
صعبالعالج به همت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه یک در محل «بیشه حبیب» برگزار و
با استقبال گسترده شهروندان روبهرو شد.
مهین شکرانی با بیان اینکه حدود  ۶۰۰نفر از شهروندان از خدمات ارائه شده در پاتوق سالمت استفاده
کردند ،تصریح کرد :محتوای این برنامه شامل :خطرسنجی ،بیمارییابی و غربالگری ،همچنین بررسی
بیماریهای دیابت ،فشار خون و سرطان در افراد مراجعهکننده بود .مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان
خاطرنشان کرد :همزمان در مجاورت ایستگاههای بیمارییابی و خطرسنجی ،سیستم ارجاعپزشکی نیز
توسط پزشکان متخصص انجام میشد تا چنانچه فردی مبتال به یکی از بیماریهای غربالگری شده بود،
برای درمان به مراکز پزشکی هدایت شود .وی با بیان اینکه در پاتوق سالمت عالوه بر این اقدامات ،برنامه
پرسش و پاسخ در رابطه با بیماری سرطان با حضور پزشکان مجرب و متخصص برگزار شد ،افزود :برگزاری
غرفههای کودک و ایستگاه سنجش مشکالت اســکلتی و عضالنی از دیگر اقدامات انجام شده در پاتوق
سالمت بود .شکرانی گفت :هدف از برگزاری پاتوق سالمت ،اطالع مردم از وجود برخی بیماریها ،عالئم و
راهکارهای پیشگیری از آن بود که خوشبختانه با استقبال گسترده شهروندان مواجه شد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده مرحله اول انجمن

مدیر عامل قطار شهری:

صنفی کارفرمایی نمایندگان ایران خودرو استان اصفهان

اولین مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان ایران خودرو استان اصفهان راس

ساعت  16روز چهارشنبه مورخه 1398/03/08در محل خ اشرافی اصفهانی (کهندژ) ،خ شهید صمدیه لباف مجتمع تجاری
اداری آفتاب طبق دستور کار برگزار می گردد.

مجمع عمومی فوق العاده :تصویب تیپ جدید اساسنامه

مجمع عمومی عادی :انتخابات هیات مدیره و بازرس -گزارش عملکرد هیات مدیره  -گزارش مالی و گزارش بازرس

آگهی عضوگیری انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان ایران خودرو
استان اصفهان در شرف تاسیس

با عنایت به اینکه انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان ایران خودرو اســتان اصفهان در شــرف تاسیس
می باشد کلیه افراد دارای شرایط عضویت در انجمن مذکور که متقاضی عضویت در انجمن می باشند ،می توانند
مدارک خود را ظرف مدت  15روز از تاریخ درج این آگهی به نشانی :خ اشرفی اصفهانی (کهندژ) ،خ شهید صمدیه
لباف ،مجتمع تجاری اداری آفتاب ،نماینده هیات موسس ،یا دورنگار  031-33654444ارسال نمایند.
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فعالیت مترو در روزهای جمعه ،هزینه هنگفتی به شهرداری
تحمیل میکند

علیرضا فاتحی مدیرعامل شــرکت مترو منطقه
اصفهــان اظهارکــرد :هزینه واقعــی بهای بلیت
مترو و خدمات ســفر درونشهری شــهروندان با
مترو پنج هزار تومان اســت؛ در حالی
که شــهروندان تنها یک هزار تومان
میپردازند و شهرداری برای هر سفر
چهار هزار تومان سوبســید پرداخت
میکنــد .وی با بیــان اینکــه تمام
ایســتگاههای خط یک متــرو مجهز
به آسانســور و پله برقی است ،افزود:
آسانســور ایســتگاه متروی صفه در
حال تکمیل اســت و بــه زودی مورد
بهرهبرداری قــرار میگیرد .مدیرعامل شــرکت
مترو منطقه اصفهان با اشــاره بــه اینکه مترو در
روزهای تعطیل مســافر زیادی ندارد و به همین
دلیل فعالیــت آن در روزهای تعطیــل به صرفه
نیست ،تصریح کرد :روزهای جمعه تردد خودروها
هم در سطح شهر بسیار کم است؛ زیرا بیشتر مردم
تمایل دارند از شهر خارج شــده و به دل طبیعت
بروند ،از این رو تحلیل ما این است که فعالیت مترو
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در روزهای جمعه هزینه هنگفتی به شــهرداری
تحمیل میکند .فاتحی با بیان اینکه در سالجاری
قیمت بلیت مترو از ایستگاه قدس در خیابان امام

اخبار

اصفهانیها ،شبهای قدر را
در تخت فوالد میگذرانند
تخت فوالد همیشه مکانی آرام ،عرفانی و پر از
ناشناختههاست که هر چه بیشتر در مورد آن
و مشاهیر و مفاخر مدفون در آن تحقیق کنیم
باز هم ناشــناختهای دیگر وجود دارد .یکی از
مکانهای ویژهای که نه تنها مردم اصفهان که
مردمی از سراســر ایران و حتی توریستهای
خارجــی حتما در ســفر خود بــه اصفهان به
دیــدن آن میرونــد ،مجموعه بــزرگ تخت
فوالد اســت .تخت فوالد ،یکی از تاریخیترین
و دیدنیترین و در عین حال ســوالبرانگیز و
جذابترین مکانهای اصفهان اســت که همه
ساله مســافران زیادی را جذب خود میکند.
مسئوالن مستقر در تخت فوالد نیز برای آشنایی
مردم و توریســتها با مشاهیر و مفاخر مدفون
در این مجموعه برنامههایــی تدارک دیدهاند.
ویژه برنامههایی نیز در ماه مبارک رمضان که از
امروزآغاز میشود در مجموعه بزرگ تخت فوالد
در نظر گرفته شــده و میزبان مهمانان و مردم
روزهدار اصفهان خواهــد بود .مردم اصفهان در
روزها و شبهای ماه مبارک رمضان به مجموعه
تخت فوالد آمده و از برنامههای عرفانی و متنوع
آن بهرهمند میشود؛ دست به دعا برمیدارند و
مراسم مذهبی خود را در آنجا برگزار میکنند.
ویژه برنامه ســحرگاهی ماه رمضان ،آشنایی با
مشــاهیر بزرگ تخت فوالد ،نمایشگاه بزرگ
قرآنی و نمایشــگاهی در جــوار مقبره عالمه
مجلسی از جمله برنامههای مجموعه تاریخی
تخت فوالد در ماه مهمانی خداست.

برگزاری نهمین جشنواره
کتابخوانی رضوی در اصفهان
سرپرست کتابخانههای عمومی استان اصفهان
اظهارکرد :نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی
توســط نهاد کتابخانههای عمومی کشور و با
همکاری بنیــاد فرهنگی هنــری بین المللی
امام رضا (ع) و معاونت امــور فرهنگی وزارت
فرهنگ و ارشاد اســامی در راستای اشاعه و
ترویج فرهنگ منور رضوی ،گسترش فرهنگ
کتابخوانی و مطالعه کتابهای مرتبط با سیره
پاک ائمه معصومیــن (ع) بهویژه حضرت امام
رضــا (ع) ،حضرت معصومــه (س) و حضرت
احمدبن موسی (ع) با بخش ویژه سیره حضرت
ابنالرضا امام جواد (ع) برگزار میشــود .امیر
هالکویــی افــزود :در این دوره از جشــنواره
کتابخوانی رضوی  ۱۲کتاب در ســه رده سنی
«کودک»« ،نوجوان» و «جوان و بزرگســال»
معرفی شــده است .سرپرســت کتابخانههای
عمومی اســتان اصفهان با بیان اینکه نهمین
جشــنواره کتابخوانــی رضــوی در دو بخش
«فردی» و «خانوادگی» و به دو شیوه مکتوب
و الکترونیکــی برگزار میشــود ،گفت :مهلت
شرکت در این جشنواره  ۲۸خردادماه  ۹۸است.

اتوبوس هیبریدی
در راه اصفهان
طرح ساخت اتوبوس هیبرید شهری براساس
تفاهم نامه همکاری علمــی کاربردی متقابل
میان شرکت اتوبوسرانی شــهرداری اصفهان
و جهــاد دانشــگاهی واحد دانشــگاه خواجه
نصیر الدین طوســی آغاز شــد .شرکت واحد
اتوبوســرانی اصفهان و جهاد دانشگاهی واحد
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی تفاهمنامه
تولید اتوبوسهای هیبریــدی را امضا کردند.
اتوبوسهای هیبریدی به منظور کاهش آلودگی
زیست محیطی و بهره مندی از هوای پاک در
کالنشــهرها تولید و در اختیار شرکت واحد
اتوبوســرانی اصفهان قرار میگیرد .نخستین
محصول سامانه هیبریدی طراحی و روی یک
اتوبوس پیاده سازی شــده است ،این اتوبوس
مهرماه سال جاری به ناوگان اتوبوسرانی شهر
اصفهان تحویل داده میشود.

شهرستان

برپایی جشن طرح ضیافت الهی
در اردستان

خمینی (ره) تا ایســتگاه دفاع مقــدس در پایانه
صفه یک هزار تومان اســت ،گفــت :بیش از ۲۰
کیلومتر سفر با متروی اصفهان با هزینه یک هزار
تومان عاملی برای تشــویق مردم برای سفر با این
وسیله است .وی در خصوص تابلوهای راهنما در
ایستگاههای مترو ،اظهارکرد :برای تکمیل تابلوهای
راهنما ،در نیمه نخست امسال تابلوهای مورد نیاز
توسط پیمانکار نصب میشود.

zayanderoud8108@gmail.com
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رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اردستان
گفت :جشــن طرح ضیافت الهی در بقاع متبرکه
و امامزادههای عظیم الشــان به صورت ویژه و با
اجرای برنامههای متنوع برگزار میشود .ترحمی
گفت :این طرح از  15اردیبهشــت تا  15خرداد
در امامزادگان موســی ،اسماعیل و قاسم محسن
(ع) اردســتان ،یحیی (ع) زواره ،ابوالحســن (ع)
روستای کچورستاق و حیدر (ع) روستای کهنگ
برگزار می شود که شامل جزء خوانی ،تفسیر قرآن
کریم ،برپایی خیمههای معرفت ،مشاوره خانواده،
پاسخگویی به مسائل شبهات شــرعی و ...با ارائه
خدمات فرهنگی و مذهبی برپا میشود.

امام رضا علیه السالم:
بعد از انجام واجبات ،كارى بهتر از ايجاد
خوشحالى براى مومن ،نزد خداوند بزرگ نيست.

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)

سه شنبه  17اردیبهشت  1 | 1398رمضان  1440شماره  8 | 2690صفحه قیمت 1000 :تومان
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کمیابترین گذرنامه جهان در جمهوری مالتا

زوجی که یک شب را در موزه لوور سپری کردند

جمهوری مالتا با اعطای تنها  500پاســپورت احتمــاال یکی از نادرترین
پاسپورتهای جهان را دارد؛ اما چرا؟ پاســپورت دیپلماتیک مالتا تنها به
اعضای مجلس پادشاهی و بعضی از اعضای خانوادههایشان اعطا می شود.
براساس گزارش اکسپرس ،این پاسپورت با رنگ قرمز تیره با خط طالیی
تنها در زمان ماموریت نظامی معتبر است و کســانی که این پاسپورت را
داشته باشــند ،ملزم به داشتن پاسپورت ملی نیز هســتند؛ اما چیزی که
همچنان عجیب و نادر است ،نوع پاسپورت صادر شده به افرادی است که
در ماموریت ویژهای هستند .ظاهرا تنها  10نوع از این پاسپورت وجود دارد.

یک زوج جوان برنده مسابقهای شدند که از سوی موزه لوور فرانسه برای اقامت
شبانه در ساختمان این موزه برگزار شده بود .این موزه به مناسبت  ۳۰سالگی
ساخت هرم شیشهای محوطه لوور و دهمین سالگرد آغاز به کار پایگاه اینترنتی
«ایر بی اند بی» این مسابقه را برگزار کرد .هیئت داوران از شرکت کنندگان
خواسته بود به این پرسش پاســخ دهند که «چرا آنها مهمان ایده آلی برای
مونالیزا خواهند بود؟» دانیال مولیناری روز  ۳۰آوریل به همراه آدام واتسون ۲۹
ساله یک شب را در میان تابلوها و مجسمههای موزه لوور پاریس سپری کرد.
بیش از  ۱۰میلیون نفر هر سال از موزه لوور بازدید میکنند.

کشف دو مقبره عجیب در نزدیکی اهرام مصر
باستان شناسان دو مقبره در نزدیکی اهرام ثالثه در مصر کشف کردهاند که
به دو مقام بلند پایه تعلق دارد ،همچنین آثار هنری متعددی در این مقبرهها
کشف شده است .مهمترین آثار هنری کشف شــده در این قبرستان یک
مجسمه آهکی از صاحب مقبره ،همسر و پسر اوست .قدمت این مجسمه به
سلسله پنجم یعنی  ۲۵۶۳تا  ۲۴۲۳قبل از میالد مسیح مربوط است .یکی
از این مقبرهها متعلق به فردی به نام  Behnui-Kaاســت که  ۷عنوان از
جمله قاضی و کاهن دارد.

عکس روز
دوخط کتاب

اگر زنی واقعا دوستت
داشته باشد
من بــه این نتیجه رســیدم
کــه اگــه زنــی واقعــا
دوســتت داشــته باشــه
نمیتونــی از اون توقــع
داشته باشی که همیشه
راست بگه .خودت که می
دونــی زنها در مقایســه

بــا مردهــا احساســی
تــرن .دلیــل اینکــه اونــا
راســتگو نیســتن اینه که
خیــال میکنــن حقیقــت
احساســات مــرد رو
جریحــهدار می کنــه؛ اما
به این مفهوم نیست که
آدم رو دوست ندارن!...
«در اولین نگاه» نیکوالس اسپارکس

اینستاگردی

مجسمههایی با الهام
از داستانهای
مثنوی موالنا در هند
روی دیوارهای بیرونی معبد
آکشار دام هندو در دهلی،
داستانی از مثنوی معنوی
مولوی کــه درباره افرادی
نابینا که با لمس بخشی از
بدن فیل هر یک به درک
متفاوتــی از ایــن جانور
میرسند ،حک شده است.

روایت روز

روایت لیال بلوکات از سختیهای سریال «از یادها رفته»
لیال بلوکات در اینستاگرامش
نوشت :سریال از یادها رفته به
کارگردانی بهــرام بهرامیان از
اول ماه مبارک رمضان هر شب
از شبکه یک ســیما ...کاری
بسیار پر زحمت و سنگین که
قطعا زحمات گروه ســازنده و
بازیگران ســریال در طول دو
سال فیلمبرداری با  30شب پخش خیلی کمتر دیده میشه! ولی امیدوارم شما مخاطبان
عزیز و ریز بین ببینید و لذت ببرید و لطفتون شامل حال فصل اول سریال و تمام عزیزانم
در این مجموعه بشه چون واقعا از تهیه فیلم و تولید و کارگردانی و تصویربردار گرفته تا
تک تک بازیگران و عوامل سازنده در شرایط بسیار سخت و حساس این فیلم رو به پایان
رسوندن ....خدا قوت به بهرام بهرامیان عزیز و تمام دست اندرکاران.

اجرای مژده لواسانی در برنامهای که از پدرش تقدیر شد
مژده لواسانی با انتشار این عکس نوشت:
خوش دختریه که مراسمی رو
این حال
ِ
اجرا میکنه که از پدرش هم در اون تقدیر
میشــه .همایش بزرگ تقدیر از اساتید
حقوقی ،وکال و افتخــار آفرینان عرصه
عدالت و برگزیدگان آزمون وکالت سال
 ۹۷و ســومین دوره آیین چکش زرین
عدالت برگزار شــد .اجرا برای این جمع
بزرگ حقوقی ،افتخار بزرگی بود که برای
دومین ســال نصیب من شد .برای همه
برگزیدگان آزمون کانون وکال هم آرزو
میکنم وکالی درخشانی باشند که جز دفاع از حق ،دغدغه دیگری نداشته
باشند .چیزی که همیشه از پدرم آموختم...

صداپیشه جنابخان در آغوش عروسکها
محمد بحرانی با انتشــار این
عکس نوشــت :ما ل ُ ْع َبتکانیم
و فلــک لعبتبــاز ،از روی
حقیقتی نــه از روی مجاز،
یکچند در این بساط بازی
کردیم ،رفتیم به صندوق عدم
یکیک باز .از خیام
در آغــوش عروســکهای
«بی بی حاضر امیدواری».

شهیدی که والیبالیست حرفهای بود
بازوان قوی ابراهیم از همان اوایل دبیرستان نشان داد که در بسیاری از ورزشها قهرمان است .در زنگهای ورزش همیشه مشغول
والیبال بود .هیچ کس از بچهها حریف او نمیشــد .یک بار تک نفره در مقابل یک تیم شش نفره بازی کرد! فقط اجازه داشت که سه
ضربه بزند .همه از جمله معلم ورزش ،شاهد بودیم که چطور پیروز شد .از آن روز به بعد ابراهیم ،والیبال رابیشتر تک نفره بازی میکرد.
بیشترروزهای تعطیل ،پشت آتش نشانی خیابان  17شهریور بازی میکردیم.
خیلی از مدعیان حریف ابراهیم نمیشدند؛ اما بهترین خاطره والیبال ابراهیم برمی گردد به دوران جنگ و شعر گیالن غرب ،در آنجا
یک زمین والیبال بود که بچههای رزمنده در آن بازی میکردند .یک روز چند دســتگاه مینی بوس برای بازدید از مناطق جنگی به
گیالن غرب آمدند که مسئول آنها آقای داودی ،رییس سازمان تربیت بدنی بود .آقای داودی در دبیرستان معلم ورزش ابراهیم بود و
او را کامل میشناخت .ایشان مقداری وسایل ورزشی به ابراهیم داد و گفت :هر طور صالح می دانید مصرف کنید .بعد گفت :دوستان
ما از همه رشتههای ورزشی هستند و برای بازدید آمدهاند .ابراهیم کمی برای ورزشــکارها صحبت کرد و مناطق مختلف شهر را به
آنها نشان داد تا اینکه به زمین والیبال رسیدیم .آقای داودی گفت :چند تا از بچههای هیئت والیبال تهران با ما هستند .نظرت برای
برگزاری یک مسابقه چیه؟ ساعت سه عصر مسابقه شروع شد .پنج نفر که ســه نفرشان والیبالیست حرفهای بودند یک طرف بودند،
ابراهیم به تنهایی در طرف مقابل .تعداد زیادی هم تماشاگر حضور داشتند .ابراهیم طبق روال قبلی با پای برهنه و پاچههای باال زده
و زیر پیراهنی مقابل آنها قرار گرفت به قدری هم خوب بازی کرد که کمتر کســی باور میکرد .بازی آنها یک نیمه بیشتر نداشت و با
اختالف ده امتیاز به نفع ابراهیم تمام شد .بعد هم بچههای ورزشکار با ابراهیم عکس گرفتند .آنها باورشان نمیشد یک رزمنده ساده،
مثل حرفهایترین ورزشکارها بازی کند.
(برگرفته از کتاب سالم بر ابراهیم ،زندگانی شهید ابراهیم هادی)

کتاب

خبر
راهاندازی نخستین دفتر استندآپ
کمدی در ایران
امیرکربالیــیزاده ،بازیگر و اســتندآپ کمدیــن از راهاندازی
نخستین دفتر اســتندآپ کمدی با هدف تربیت برای آموزش
و تربیت خندانندههای ایرانی خبر داد .کربالییزاده در پاســخ
به این ســوال که اولویت اولش امســال در چــه زمینه هنری
است ،گفت :استندآپ کمدی؛ چون عالقه عجیبی به آن دارم
و احســاس میکنم نخستین کسی هم هســتم که استندآپ
کمدی مســتقل را در ایران کار کرده اســت و برای اولین بار
توانسته نیروهایی تربیت کند .وی اظهار داشت :بنابراین تمام
تالشم این است که دانش آموختگانی با اطالعات کامل و کافی
برای استندآپ کمدی ایران تربیت کنم ،به همین جهت دفتر
تحقیق ،پژوهش و تولید اســتندآپ کمدی را راه اندازی کردم
که در این دفتر کمدینهای برجستهای تربیت میشوند که علم
استندآپ را خواهند داشت .این بازیگر و کمدین اظهار داشت:
یک کتاب هم در دست نگارش دارم که اولین کتاب تالیفی ایرانی
در زمینه استندآپ میشود .ما فقط تا به حال در این زمینه دو
کتاب ترجمه در ایران داشــتیم .عنوان کتــاب من هم «واس
خندیش» خواهد بود که ریشــه ایرانی دارد و به معنای «وایسا
بخند بیاندیش» است که شعار ما هم هست.

یادداشت
قانون ده به یک در ماه رمضان!
سید تقی نوری
ماه رمضان باشگاه دفاع شخصی است و برنامه این باشگاه را
خداوند تدوین کرده است .روزهدار هنگام هجوم تمایالت
سمج و مرموز ،با سالح روزه از خود دفاع میکند .رمضان،
تافته جدابافته اســت .اصــا جنس روزهایــش ،با دیگر
روزهای سال فرق دارد .متصف به رنگ خدایی و شناخت
خود ،دو ریحانه دلپسند گلستان رمضان است .جنبشها
و حتی سســتی و کرختی در ماه رمضــان ،رنگ و لعاب
«الیه راجعون» دارد .روزهدار در پی خشــنودی خداست
اگر چه میخوابد.
آوای دل نشین رمضان ،ترنم قرآن است
آوای دلنشین رمضان ،ترنم قرآن اســت .پاداش تالوت
یک حــرف از قرآن در این مــاه ،ده حســنه دارد .دو آیه
«بسم ا ...الرحمن الرحیم» که نوزده حرف دارد در بردارنده
«یکصد و نود» ثواب است .بهراستی قرآن که «»۳۲۳۶۷۱
حرف دارد ،ختم آن در ماه رمضان ،چند ثواب در کارنامه
ی کند؟ بیاییم برای همیشه با کتاب خدا،
اعمالمان ثبت م 
آشتی کنیم .قرآن تنها برای زینت بخشیدن به سفرههای
ازدواج و بوســیدن آن جهت تبرک جســتن ،نیست .ماه
رمضان تمرینی است برای قرآنخواهی در طول سال.
حال و هوای همه در ماه رمضان خوب است
خدواند در رمضان تحفه میدهد و هدیه او به میهمان خود،
قدرت فوالدین و اراده نفوذناپذیر است .آری ،شاید شنیده
باشــید که دود و دمیها در روزهای عادی ،اگر تنها یک
سیگار کمتر بکشند ،میگویند :نمیدانم چرا امروز حالم
کوک نیســت .چنین فردی در ماه رمضان ،چنان نیروی
خوشی میگیرد که پانزده ساعت حتی به سیگار کشیدن
فکر نمیکند .چه بســیار افرادی در ماه خدا ،منشهای
ناپسند را برای همیشه حذف میکنند.
میتوان به چند مورد اشاره کرد:
برخی ها که نماز صبحشان قضا می شد ،نماز اول وقت رادر اولویت قرار می دهند.
 عقل رمضانــی میگوید :وقتی میتوان پانزده ســاعتسیگار نکشید پس قطعا میشود برای همیشه از ورود آن
به ریه جلوگیری کرد.
 چشم از نگاههای هرز شسته میشود. شخص بدزبان در ماه رمضان بد و بیراه نمیگوید و بر اینروحیه پاسداری میکند.
تکنیک همه فن حریف رمضان
روزهدار در ماه مبــارک رمضان هنگام هجــوم تمایالت
دنیوی ،با ســاح روزه از خود دفاع میکند .در تمرینات
این باشگاه خدایی ،آن روزهدار به مرحله استادی میرسد
کهفن شکســتناپذیر را فرا گرفته باشــد و آن تکنیک،
خویشتنداری است.
خویشتنداری
کاش تمــام ماههــا ،هفتههــا و روزهای ســال از جنس
لحظات ماه رمضان باشند .شــاید یک چرا ،در ذهن شما
ظاهر شــود که در پاســخ باید گفت :طبق نتایج بهدست
آمده؛ در ماه رمضان حتی افــراد بدجنس ،آرام میگیرند.
خداوند میخواهد همه مردم این دفاع شخصی را در تمام
روزهای سال بهکار ببرند .صیام و روزهداری به ما نیرویی
میبخشد که در دیگر روزهای سال ،زیر چرخ بیرحم گناه،
نابــود نشــویم و این همــان معنــای دفاع شــخصی
است.

دیدگاه
ناگرا

کتاب «ناگرا» از سوی انتشارات روایت فتح منتشر شد« .ناگرا»
شــامل خاطرات مجید جیران پورخامنه از خبرنگاران حاضر
در جنگ هشت ســال دفاع مقدس به کوشش زهره میرباقری
روانه بازار کتاب شــد .جیران پورخامنه که نخستین خبرنگار
و گزارشگر رادیو در سپاه پاسداران انقالب اسالمی بوده در این
کتاب خاطرات خود را روایت کرده است .کتاب در فصل نخست
خود پس از گذران نسبتا سریع دوران کودکی و نوجوانی راوی،
به فصل سفر او به ایاالت متحده آمریکا و شرح سفر پرماجرای
یک جوان ایرانی در ســالهای پیش از انقالب اسالمی به این
کشور را روایت میکند .پورخامنه در این کتاب ماجرای آشنایی
خود با دانشجویان عضو انجمن اسالمی آمریکا و کانادا را شرح
میدهد و آشــنایی با ابراهیم یزدی و شهید مصطفی چمران و
همچنین فعالیت سیاسی که منجر به ایجاد گرفتاریهایی برای
خانوادهاش در ایران میشود.
در بخشی از این کتاب میخوانیم :تا اکبر موتور را آورد من هم
ناگرا را برداشتم و سوار موتورش شدم و به سمت میدان شهیاد
رفتیم .مردم تا میدان شهیاد را با کیسه شن سنگربندی کرده
بودند .به سمت فرودگاه مهرآباد رفتیم و با نشان دادن کارت وارد
محوطه فرودگاه شدیم....

باید در کنار روضه خوانی
تفسیر قرآن هم انجام شود
حجت االســام قرائتی با حضور در برنامه گفــت و گوی ویژه
خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه تدبر در قرآن
و تفسیر آن واجب است ،اظهار کرد :با قرآن فقط برخوردهای
تشریفاتی از جمله از زیر قرآن رد شدن و کاشی کاری قرآنی و
مانند آن صورت می گیرد؛ اما مــا باید در همه حوزهها از جمله
حقوقی ،سیاسی ،پزشکی و روانشناسی ،آیات مرتبط را تفسیر و
منتشر کنیم .حجت االسالم والمسلمین قرائتی با تاکید بر اینکه
تدبر در قرآن ،جدی گرفته نشــده است ،اضافه کرد :با استفاده
از تفســیر قرآن  ۲۶۰۰نکته حقوقی نوشتم و برای مسکن هم
نکاتی را استخراج کردیم .وی با اشــاره به اینکه قرآن ،مهجور
و متروک شده اســت ،گفت :اکنون قرآن کتاب مقدسی برای
اقدامات تشریفاتی شــده و مزه قرآن را به خوبی نچشیده ایم.
حجت االسالم و المسلمین قرائتی با بیان اینکه قرآن ،دریاست،
افزود :مردم باید تفسیر قرآن را از منبریها درخواست کنند و
در کنار روضه خوانی تفسیر قرآن هم انجام شود .وی اضافه کرد:
بیاعتنایی به قرآن مشکالت و بالهایی را ایجاد میکند و اعتنا
به آن زندگیها را سامان می بخشد .حجت االسالم والمسلمین
قرائتی گفت :قرآن پر از رمز است و هنوز قرآن را نفهمیده ایم.

