سناریو های محتمل د رخرابکاری بندر
الفجیره مطرح شده است؛

رویای برباد رفته
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پس از تشــدید مقابلههــای ایــران و آمریکا و
زمزمههایی مبنی بر بروز جنگ میان دو کشور،
برخی پیشبینی کردند که آمریــکا اگر چه به
صورت مســتقیم برنامه یا ارادهای برای تقابل با
ایران ندارد؛ اما ممکن است یک جنگ نیابتی با
ایران را آغاز کند...

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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خدایا روزیم گردان در این ماه مهرورزى نسبت به یتیمان و خوراندن
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طعام و به آشکار کردن سالم و هم نشینى با کریمان به فضل و کرمت
اى پناه آرزومندان
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«بهنام صفوی» در اصفهان درگذشت؛

با یه لبخند بدرقه ات کردم؛ تا نفهمی چقدر دلگیرم

*

تلخ و کمی هم شاید ترسناک ...این عکس بیش از همه به ما یادآوری میکند که
دنیا جای دل بستن و ماندن نیست .همه ما دست آخر رفتنی هستیم 5 .سال پیش
وقتی «بهنام» به عیادت «مرتضی» رفت ،شــاید حتی فکرش را هم نمیکرد  5سال بعد ،این بقیه
باشند که به عیادت او میآیند و کار به جایی می رسد که حتی ممنوع المالقات هم میشود؛ درست
مثل «مرتضی پاشــایی» که در اوج جوانی و محبوبیت ،مغلوب بازی تلخ و ســخت زمانه شد و با
«سرطان معده» زمینگیرشــد و درنهایت پیمانه مرگ را سرکشید و از میان ما رفت و این بار نوبت
«بهنام صفوی» بود .جوان خوانندهای که از سال  92متوجه بیماری سخت خود شد؛ اما در همه این
سالها با وجود بستری شدنهای مداوم در ایران و آلمان و انجام عملهای جراحی سنگین ،باز هم
با امید ادامه داد و حتی در میانه همین بیماری بود که طعم شیرین پدرشدن را هم چشید .بیماری
اما دست بردار نبود .سال  ۱۳۹۶وضعیت آن قدر وخیم شد که مجبور شد به آلمان سفر کند .آنجا
توسط پروفسور سمیعی تحت عمل جراحی قرار گرفت و دوباره به ایران برگشت .حالش گاهی خوب
و گاهی بد میشد .هرازگاهی خبری درباره اش میشنیدیم ،معموال وقتی نوبت به بدحالی میرسید
و در بیمارستان بستری میشد ،رسانهها پر میشد از اخبار مربوط به این جوان که تازه پدرشده بود
و «سام»کوچولو که شــاید تازه یاد گرفته بود بگوید «بابا» حاال از دیروز تا آخردنیا ،حسرت دیدن
دوباره بابا به دلش میماند و بهنام  36ســاله با یک دنیا حســرت راهی دیار ابدی شــد .بهنام در
بیمارستان میالد اصفهان بستری بود و این اواخر گفته میشد حالش خوب نیست و بیماری تشدید
شده است .پسر مودب موسیقی ایران -که به سلطان آرامش در موسیقی هم شهره بود -دیروز پس
از شش سال تحمل سختی و بیماری و دست و پنجه نرم کردن با مرگ ،به آرامش رسید؛ به آرامشی
ابدی .روحش شاد.
*بخشی از متن ترانه «زیر یک سقف» از بهنام صفوی

الیحهای که حق شوراهای شهر و روستا را در
وضع مالیات محلی نادیده گرفته است؛

تیر خالص

بر پیکره شهرداریها
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رییس کمیسیون عمران و شهرسازی
شورای اسالمی شهر:
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واکنشها به تصویب کلیات طرح «استان اصفهان شمالی» ادامه دارد؛

از سرزمین شـــمالی!

اتمام پروژه سالن اجالس۳۵۰ ،
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
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رسانه ها برای تیم ملی سرمربی انتخاب کردند؛

ویلموتس
به جای زیدان و مورینیو

از آخرین روزهای دی ماه ســال

گذشــته که «عابدی» نماینده مردم

اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت :طرح تقسیم
استان اصفهان در حد یک شایعه است ،تا دو روز پیش

که خبر رســید کلیات طرح تاسیس استان اصفهان

شمالی در جلسه کمیسیون شوراهای مجلس رای

آورده و تصویب شــده ،کمتر از  5ماه گذشــت.

نماینده اصفهان با اطمینان ،از ردشــدن این طرح

سخن گفته بود و حاال نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل
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در مجلس از رای آوردن ایــن طرح با نظر موافق اکثریت

اعضا خبر داد.

نوبت اول
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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)

98-1-43

لوله گذاری فاضالب اولویت  2منطقه
نجف آباد (با ارزیابی کیفی)

جاری

9/994/072/664

500/000/000

98-1-44

لوله گذاری شبکه فاضالب در
شهرستان برخوار (با ارزیابی کیفی)

جاری

3/582/258/275

180/000/000

98-1-47

تکمیل خط انتقال پساب
تصفیه خانه زرین شهر

جاری

13/189/438/117

660/000/000

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق  :292تا ساعت  15/30روز شنبه به تاریخ 98/03/04
تاریخ گشایش اسناد مناقصه :از ساعت  10:00صبح روز سهشنبه به تاریخ 98/03/07

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 انتشار1398/2/24 :

عکس خبر

درس اخالق آیت ا ...ناصری در ماه رمضان
هر سال در ماه مبارک رمضان بعد از اقامه نماز ظهر و عصر ،درس اخالق حضرت آیت ا ...ناصری در مسجد کمرزرین برگزار می شود؛ امسال هم طبق
سنت سال های گذشته ،کالس این استاد اخالق برقرار است.
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عکس روز

سفیر کره جنوبی
در حرم امام رضا(ع)

ســفیر کره جنوبی در ایران با ســفر به مشهد
مقدس در حرم امام رضا علیه الســام حضور
یافت و با مسئوالن این شهر دیدار کرد.

کافه سیاست

مخالف وزارت خارجه با
اعطای تابعیت به فرزندان
مادران ایرانی تکذیب شد
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ،ضمن رد اخبار
منتشر شده مبنی بر مخالفت با الیحه اعطای
تابعیت به فرزندان مادران ایرانی گفت :وزارت
امور خارجه از بانیــان و ارائهکنندگان اصلی
این الیحه است.
ســید عباس موســوی اخبار منتشــره در
خصوص مخالفت وزارت امور خارجه با الیحه
اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی را رد
کرد .وی افزود :وزارت امــور خارجه از بانیان
و ارائهکننــدگان اصلی این الیحه اســت که
از ســوی دولت جمهوری اســامی ایران به
مجلس شورای اسالمی تقدیم شده و کلیات
آن با حمایت قاطع وزارت امور خارجه و رای
باالی نماینــدگان محترم مجلس به تصویب
رسید.

ارسال الیحه معاهده استرداد
مجرمان بین دولتهای
ایران و برزیل به مجلس
رییس جمهــور ،الیحه «معاهده اســترداد
مجرمان بین دولتهای جمهوری اســامی
ایران و جمهوری فــدرال برزیل» را برای طی
تشــریفات قانونی به مجلس شورای اسالمی
ارسال کرد.
روحانی با توجه به لزوم اســتقرار روشــمند
همکاریهای قضایی بین دولتهای جمهوری
اســامی ایران و جمهوری فدرال برزیل و نیز
آثــار مثبت ناشــی از اتخاذ تدابیــر و ایجاد
بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت
و در راســتای زمینه ســازی برای گسترش
مناسبات دو کشــور و ارتقای سطح همکاری
دو جانبــه و تحکیم مناســبات میــان آنها،
الیحه مذکور را پس از تصویب در جلســه ۴
اردیبهشت  ۱۳۹۸هیئت وزیران ،به مجلس
ارسال کرد.

نامه «عمرانخان»
به آمریکا و اتحادیه اروپا
نخســتوزیر پاکستان از مســئوالن بخش
انرژی کابینه خود خواســت با ارســال نامه
به اتحادیه اروپا و آمریــکا موضع قطعی آنها
درباره دریافت گاز از ایران را مشخص کنند.
عمران خان تاکید کرد :وجود تحریمها علیه
ایران ،مهمترین مشــکل پیش روی تکمیل
خط لوله صلح اســت و اگر ما بابت تحریمها
نگرانی نداشته باشیم برای خرید گاز از ایران
صبر نخواهیم کرد.
این خبــر در حالی منتشــر میشــود که
«مبین صولــت» رییس شــرکت ملی گاز
پاکستان اعالم کرده بود به علت تحریمهای
آمریــکا نمیتوانیم از ایــران گاز وارد کنیم
و مقامــات تهــران را از این موضــوع آگاه
کردهایم.

پیشنهاد سردبیر:

ایران بیش از اندازه از خود خویشتنداری نشان داد
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سناریوهای محتمل د رخرابکاری بندر الفجیره مطرح شده است؛

علیرضا کریمیان
پــس از تشــدید مقابلههــای ایــران و آمریکا و
زمزمههایی مبنی بر بروز جنگ میان دو کشــور،
برخی پیشبینی کردند که آمریکا اگر چه به صورت
مستقیم برنامه و یا ارادهای برای تقابل با ایران ندارد؛
اما ممکن است یک جنگ نیابتی با ایران را آغاز کند
و یا اینکه به تحریک کشورهای منطقه تالش کند
تا کشورمان را به درگیری در خلیج فارس بکشاند.
به نظر میرسد این پیش بینی خیلی زودتر از آنچه
تصور میشد در حال شــکل گیری است.به تازگی
خبرهایی مبنی بر آتش سوزی و انفجار در تعدادی
از کشتیهای تجاری بندر الفجیره امارات مخابره
شد .الفجیره،تاریخیترین بندر شیخ نشین امـارات
و عـروس پایانههای نفتی این کشور است که طی
سال های گذشته سرمایه گذاری های هنگفتی برای
توسعه و تجهیز این بندر از سوی اماراتیها صورت
گرفته است .قرار بود این بندر به عنوان جایگزینی
برای تنگه هرمز باشد؛ اما بروز انفجار در آن رویاهای
اماراتیها را بر باد داد.
گفته میشود در پی وقوع این انفجارها ،بالگردهای
آمریکایی و فرانسوی بر فراز بندر الفجیره به پرواز
درآمدند و اخبار ضد و نقیضی از تکذیب خرابکاری
تا بروز حادثه منتشر شــد؛ اما اندکی پس از اعالم
این خبر مقامات اماراتی اعالم کردند که اقداماتی
خرابکارانه علیه چهار کشــتی در این بندر صورت
گرفته اســت .هر چند اماراتیهــا توضیح واضح و
روشــنی در مورد چگونگی این اتفاق ندادهاند؛ اما
برخی از کارشناسان می گویند تصاویری که نشان
دهنــده خرابکارانه بــودن این حوادث باشــد ،در
دست نیســت .خرابکاری در این بندر به خصوص
از آن جهت اندکی ناممکن اســت که بندر الفجیره
در مجاورت یک پایــگاه نظامــی دریایی و تحت
نظارت شدید قرار دارد .پس از قطعی شدن موضوع
خرابکاری ،علل و منشأ و پشــت پرده این جریان
موضوع داغ رسانهها شد در حالی که ایران به عنوان
یکی از ذی نفعان عبور و مــرور در خلیج فارس به
شدت این اقدام را محکوم و خواستار روشن شدن
تمام زوایای ماجرا شــد؛ اما برخی از رســانهها با

رویای برباد رفته

ســکوت مرمــوز رقبای
ترامپ
دودی به چشم دشمنان

محرمانه افطار سیاســی
در پاستور
اروپا بایداولتیماتوم ایران
را جدی بگیرد

بین الملل
نخستوزیر سوریه:

نبرد آزادسازی ادلب
آغاز شده است
شیطنت ،احتمال انجام این خرابکاری از سوی ایران
را مطرح کردند و مدعی شدند تالشهای ایران برای
ناامن کردن مســیر انتقال نفت و افزایش بار روانی
بازار آغاز شده اســت .به خصوص آنکه اماراتیها به
سرعت از جامعه بین الملل برای ایجاد امنیت دریایی
کمک خواستند .پس از برخوردهای ناشیانه و اطالع
رسانیهای شــتاب زده  ،وزارت خارجه این کشور
باالخره به صورت واضح خرابکاری در این حادثه را
پذیرفت و هدف قرار گرفتن کشتیهای تجاری در
معرض اقدامات تخریبی و تهدید جان سرنشینان
این کشــتیها را تحولی خطرنــاک توصیف کرد و
اظهار داشت« :جامعه بین المللی باید به مسئولیت
خود عمل کند و مانع خدشــه وارد شدن به امنیت
و ســامت دریانوردی شــود؛ این تهدیدی برای
امنیت بین المللی اســت ».اینکه چرا سازمانهای
بینالمللی بایــد برای ایجــاد یک خرابــکاری و
رسیدگی به ماجرای امنیت داخلی امارات ورود پیدا
کنند ،مسئله شیطنت این کشور در باز کردن پای

ایران به این ماجرا را آشــکار میکند .در مقابل این
ســناریو اما عدهای دیگر از رسانهها از جنگ پنهان
عربستان و امارات بر سر یمن سخن به میان آوردهاند
و معتقدند این نشــانههای یک جنگ پنهان میان
عربستان و امارات است و نیروهای عربستانی پشت
پرده اجرای این عملیات قــرار دارند .حتی احتمال
خرابکاری از سوی پهپادهای انصارا...هم مطرح شده
است مشابه آنچه در مورد خرابکاری در فرودگاههای
این کشور اتفاق افتاد .در داخل کشورمان نیز برخی
معتقدند این سناریویی ســعوی -آمریکایی برای
وارد کردن ترامپ به جنگ با ایران اســت .محمد
جواد جمالی ،عضو هیئت رییسه کمیسیون امنیت
ملی مجلس همزمانی حادثه انفجار چند کشتی یا
نفتکش در بندر الفجیره را با بیانیه شــورای عالی
امنیت ملی و سخنرانی ســردار سالمی در مجلس
مشــکوک خواند و گفت :نوع اطالعرسانی مقامات
اماراتی و ســپس ورود عربســتان به این قضیه ،از
سناریویی برای وارد کردن ترامپ به جنگ در خلیج

فارس حکایت دارد .وی تصریح کرد :البته اینگونه
اقدامات امارات و عربســتان بدون هماهنگی قبلی
با آمریکا و صهیونیستها نیســت و به عبارتی این
اقدامات قبل از اینکه نیابتی باشد ،دستوری است.
همچنین بندر الفجیره بــه لحاظ جغرافیایی بعد از
تنگه هرمز قرار دارد و این حادثه ربطی به این تنگه
ندارد .به خطر افتادن امنیت تردد و کشــتیرانی در
خلیج فارس به عنوان شــریان حیاتــی بازرگانی و
نفتی در دنیا میتواند تبعات و عواقب زیادی داشته
باشد به خصوص آنکه عربستان و امارات تالشهای
زیادی برای کنار گذاشتن ایران از معادالت امنیتی
و نفتی منطقه داشتهاند و حاال خود با چالش بزرگ
امنیتی در داخل مرزهایشــان روبه رو هســتند به
خصوص آنکه بندر الفجیــره همواره به عنوان یکی
از جایگزینهای استفاده از تنگه هرمز برای حمل و
نقل نفتی مطرح بوده است و حاال با بروز این مشکل
بار دیگــر تنگه هرمز به مرکز اهمیت اســتراتژیک
انتقال نفت دنیا باز خواهد گشت.

چهره ها
عضو فراکسیون امید مجلس:

ایران بیش از اندازه از خود
خویشتنداری نشان داد
یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی با
بیان اینکه «ایران زودتر از اینها باید از ضمانت اجرای
برجام استفاده میکرد» ،گفت :پیشبینی میکنم
ضرب االجل شــورای عالی امنیت ملــی میتواند
موثر باشــد و اعضای برجام را وادار کند که فراتر از
اعالمهای سیاســی در عمل به تعهدات خود پایبند
باشند .محمود صادقی گفت :ایران بیش از اندازه از
خود خویشتنداری نشان داد ،انتظار میرفت ایران
خیلی زودتر از اینها از این ضمانــت اجرا در برجام
استفاده کند .این عضو فراکسیون امید مجلس شورای
اسالمی تصریح کرد :ایران تکالیف خود را انجام داده و
این انجام تکالیف بارها مورد تایید آژانس انرژی اتمی
قرار گرفت بنابراین طبیعی است اگر منافع ایران در
این توافق تامین نشود ماندن در آن معقول نیست،
هرچند ایران هنوز قصد خروج از برجام را ندارد ولی
بر اساس بندهای  ۳۶ ،۲۶و  ۳۷برجام میتواند از حق
خودش دفاع کرده و به نحو متقابل در جهت کاهش
تعهدات عمل کند.

نماینده مجلس:

علی تاجرنیا
فعال سیاسی اصالحطلب:

اصولگرایان راحتتر
متحدمیشوند

وضعیت روحانی مثل دوره
دوم احمدینژاد است
فعال سیاسی اصالحطلب گفت :وضعیت اکنون
دولت روحانی مثل دوره دوم احمدینژاد است.
علی تاجرنیا در مورد ســرخوردگی اصالحات
از عملکــرد دولت گفت :این ســرخوردگی که
درون جامعــه ایجاد شــده و در بدنه اجتماعی
هست ،با وجود اینکه به شدت محبوبیت و آرای
اصالحطلبان را کاهــش میدهد ،در عین حال
یادمان باشد که این ســرمایه را به جناح رقیب
نمیریزد؛ بلکه این سرمایه از نظام اسالمی هم
رویگردان میشود .اکنون هیچ جریان سیاسی
مامور به تکلیف رفتار نمیکنــد .وی افزود :ما
از دولت آقــای روحانی حمایــت کردیم و پای
اصالحطلبان هم نوشته شــده و نمیتوانیم هم
از این مسئله خودمان را مصون بداریم ،در واقع
دست به انتخاب درستی زدیم و اکنون پای این
انتخاب میایســتیم .اصوال یک جریان سیاسی
نمیتواند بگوید من پای حمایت خود نمیایستم.

« آگهی مناقصه عمومی -نوبت دوم»
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.

L

zayanderoud8108@gmail.com

نایب رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان
اینکه عمده اصالحطلبــان چالش تبری از دولت را
دارند ،گفت :امروز اصولگرایان راحتتر میتوانند
به وحدت برسند.
محسن کوهکن تصریح کرد :زمانی که یک جریان
در رأس کار اســت و یا در مجلــس اکثریت دارد و
یا در رأس دولت قرار دارد شــاید جمع کردنشان
سختیهایی داشته باشــد .یکی از چالشهای آنها
این است که اتحاد آنها به خاطر اینکه هیچکس در
اجرا ،نمره عملکردش  ۲۰نیست معموال انتقادات به
سمت آن جریان حاکم خواهد بود .کوهکن تصریح
کرد :امروز اصولگرایان برای دور هم نشستن و اتحاد
راحتتر میتوانند به اتحاد برســند و قطعا باید از
آن استفاده کرد و به حکم عقل باید با هم باشند تا
بتوانند کارشان را به بهترین نحو انجام دهند .تجربه
گذشــته نشــان داده که جریان اصولگرا همیشه
توانسته ارزیابی و تحلیل رفتار و عملکرد مطلوبی
در اتحاد و همگرایی داشته باشد.

محمدرضا باهنر
دبیر کل جامعه اسالمی مهندسین:

م الف458387:

بازگشایی سفارت عمان
در بغداد پس از  ۲۹سال
عمان از بازگشایی سفارت خود در بغداد پس از
گذشت حدود سه دهه خبر داد .در همین راستا،
وزارت خارجه عمان با صدور بیانیهای اعالم کرد
که بازگشایی سفارت عمان در بغداد در گسترش
روابط میان دو کشــور در زمینههــای مختلف
نقش خواهد داشــت .در این بیانیه آمده اســت
که این اقدام در ســایه روابط برادرانه و تاریخی
میان دو کشــور عراق و عمان صورت میگیرد.
محمد علی الحکیم ،وزیر خارجــه عراق جمعه
گذشته اعالم کرد که پیامی را از یوسف بن علوی،
همتای عمانی خود مبنی بر تمایل این کشــور
جهت بازگشایی ســفارت خود در بغداد دریافت
کرده است.

چین ،رویای ریاست جمهوری
«بایدن» را دارد

دیدار فعاالن سیاسی با
روحانی نوعی صله رحم است
دبیر کل جامعه اسالمی مهندسین درباره دیدار
فعاالن سیاسی با رییس جمهوری اظهار داشت:
حدود  ۶۰کنشگر که میان آنها بیشتر چهرههای
سیاسی دیده میشد تا حزبی با رییس جمهور
دیدار کردند .این دیدار «نه بد و نه مفید بود»،
چون در عمــل این دیدارها به کاری ســنتی و
سالیانه مبدل شده اســت که رییس جمهوری
با دعوت از فعاالن سیاسی برای ضیافت افطار،
با آنها گفت وگو میکند .باهنر ادامه داد:در این
دیدار  ۱۲تا  ۱۳تن برای سخنرانی وقت گرفتند
و برخی هم از ظن خود سخنانی درباره مسائل
اقتصادی و کاالهای اساســی ،مباحث سیاسی
و احتمــال رویارویی با آمریــکا مطرح کردند.
برگزاری این نشستها به ارائه راهکار و برگزاری
جلسات مستمر منجر نمیشود و بیشتر نوعی
صله رحم و دورهم نشینی برای صرف افطاری
است و در آن هدف روشنی نیافتم.

امیر محبیان ،استاد دانشگاه و موسس حزب نواندیشان ایران در مورد شایعات مطرح شده پیرامون
درخواست برخی از فعاالن سیاسی برای مذاکره با ترامپ در جلسه با روحانی گفت :در جلسه یادشده
برخی حاضران قائل به این بودند که با توجه به شــرایط ویژه این روزهای کشــور و فشارهایی که
بیگانگان به خصوص ایاالت متحده آمریکا وارد میکند ،شاید بتوان باب مذاکره را بهنحوی باز کرد و
آن را بهصورت مطلق نفی نکرد.
در پاسخ به این مطالبه ،رییس جمهور بیان کردند که در این شرایط معتقدم اصال مذاکره امکانپذیر
نیست و حتی اگر انجام هم بشــود به هیچ عنوان مفید نخواهد بود .به عبارتی رییسجمهور در این
زمینه سخت و محکم موضع گرفتند و روی موضع نظام بهصورت جدی تاکید داشتند.
استاد دانشگاه و موسس حزب نواندیشان ایران افزود :پیشــنهاد مذاکره از سوی اصالحطلبان بود،
ولی درباره اشــخاص آن اجازه دهیــد من صحبتی نکنم؛ همــه اصالحطلبان بر این بــاور نبودند.
برخی از افــراد این پیشــنهاد را نــه از موضع کوتاهآمــدن بلکه از نــگاه اینکه «زمــان بخریم»
مطرح میکردند.
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نخستوزیر سوریه تاکید کرد :عملیات آزادسازی
ادلب آغاز شده و هیچ چیزی نمیتواند مانع آن
شود .عماد خمیس اظهار کرد :سوریه برای مقابله
با اســتعمار غرب به رهبری آمریــکا وارد جنگ
اقتصادی جدیدی شده است ،هدف سوریه در این
جنگ در هم شکستن محاصره آمریکاست که با
هدف فشار اقتصادی و تحریک مردم علیه دولت
انجام میشــود؛ به ویژه اینکه اکنون نشانههایی
از بهبود وضعیــت اقتصادی با فعالیــت دوباره
صدها کارگاه و کارخانه تولیدی و بهبود تدریجی
صادرات سوریه آشکار شده است.

ترامپ:

روایت محبیان از طرح «مذاکره با ترامپ» در جلسه روحانی

 -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
E-MAI
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رییسجمهوری آمریکا مدعی شد رهبران چین
رویاپردازی میکنند که «جو بایدن» یا یکی دیگر
از دموکراتهای بالقوه او را در  ۲۰۲۰شکســت
دهند .ترامــپ پیشتر هم اظهارات مشــابهی
مطرح کرده بود و اوایل مه مدعی شــد چینیها
تالش دارند تــا یک توافق تجــاری را مجددا به
مذاکره بگذارند؛ به این امید که فرصتی بیابند تا
مذاکرات را با جو بایدن ،معاون رییسجمهوری
سابق آمریکا یا یک دموکرات دیگر از سر بگیرند.

هشدارکمیسر قضایی اتحادیه
اروپا درباره مداخله روسیه
«ورا یورووا» کمیســر قضایی اتحادیــه اروپا در
گفت وگو با یک نشریه آلمانی نسبت به مداخله
غیر مستقیم روســیه در انتخابات پارلمان اروپا
هشدار داد .وی با اشاره به اینکه کمتر از دو هفته تا
زمان برگزاری انتخابات سراسری اروپا باقی مانده
است ،افزود :برقراری امنیت در برگزاری انتخابات
پارلمان اروپا نقش محــوری دارد و باید پیش از
موعد انتخابات این امر محقق شود.
کمیسر قضایی اتحادیه اروپا همچنین مدعی شد:
برخی کشورها از جمله روســیه از چندی پیش
دست به انتشــار اخبار جعلی از اروپا و انتخابات
پارلمانی زدهاند که باید با این اقدام خالف قانون
مقابله شود.

هشدار سفارت واشنگتن
در بغداد
سفارت واشنگتن در بغداد به شهروندان آمریکایی
هشدار داد که از ســفر به عراق خودداری کنند.
ســفارت آمریکا در عراق به تمامی شــهروندان
آمریکایی توصیه کرده که با توجه به «باال گرفتن
تنشها» هوشیارانه عمل کنند .سفارت واشنگتن
در بغداد همچنیــن از آمریکاییهای مقیم عراق
خواســته که از تجمع در مناطقی که به عنوان
محــل تجمع آمریکاییها شــناخته میشــود،
خودداری کنند.

No. 2696 | May 14, 2019 | 8 Pages

پیشنهاد سردبیر:

جشنواره نوآوری صنعت سنگ در اصفهان
برگزار میشود

نماینده مردم گلپایگان وخوانسار
درمجلس تاکیدکرد:

خطر آتش سوزی درکمین
محدوده چرای دام عشایر
نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه مشکالت
عشایر مســتثنی از مشکالت روســتاییان نیست،
گفت :محــدوده چرای دام در مناطق پرپوشــش،
خطر آتش سوزی را در بردارد .علی بختیاری گفت:
یکی از مشــکالت اساسی عشــایر ،چرای دامهای
این اقشار زحمتکش اســت؛ زیرا محدودیتهای
بی شمار سازمان محیط زیســت ،مانع اساسی در
مسیرهای عبور و ترددشان تلقی میشود .نماینده
مردم گلپایــگان وخوانســار در مجلس شــورای
اسالمی تصریح کرد :با توجه به بارشهای مناسب،
خوشبختانه علوفه در سطح جنگلها ومراتع بسیار
زیاداست؛ بنابراین ســازمان محیط زیست نباید با
وضع محدودیتهای نابهجا مانع چرای دام عشایر
شــود .وی تصریح کرد :اگر چــرای دام در برخی
مراتع که به علت باران پر پوشش شدهاند ،عملیاتی
نشود ،امکان بروز آتش سوزی در جنگلها و مراتع
وجود دارد .عضو کمیسیون کشاورزی ،آب ومنابع
طبیعی مجلس با بیان اینکه مشــکالت عشــایر
مستثنی از مشکالت روستاییان نیست ،یادآورشد:
عشــایر به طور تقریبی در کنار روســتاها زندگی
میکنند؛ بنابرایــن برای بهبود وضعیت عشــایر
میبایست امکانات رفاهی روســتاییان نیز بیشتر
شود.

مدیر مجتمع طالی موته خبرداد:

طالی موته در مسیر توسعه
مدیر مجتمع طالی موته گفت :ســال گذشــته
تولید  ۴۰۱کیلوگــرم طــا در مجتمع طالی
موته اصفهان ثبت شــد؛ این درحالی است که
پارســال برنامه تولید طال در این مجتمع 305
کیلوگرم پیشبینی شــده بود که این موفقیت،
نشان از دســتیابی به رکورد در تولید طالست.
علیرضا طاالری افزود :طالی تولید شــده 31/5
درصد بیشــتر از برنامه پیش بینی شــده است.
مدیر مجتمع طالی موته گفت :راه اندازی واحد
معدنی سنجده ،تولید شمش طالی استاندارد با
وزن  500گرم ،عاری کردن آب سیستم از سیانور
و خروج از فهرست صنایع آالینده سازمان محیط
زیســت را میتوان از مهمترین اقدامات طالی
موته در سال  97نام برد.

مدیر نظارت و بازرسی اصناف استان
خبرداد:

کشف انبار کاغذهای A4قاچاق
در اصفهان

مدیریت در حوزههای مختلف توسط زنان در کشور
ما هنوز محل بحث و جدل است؛ در حالیکه دولتها
با وعده انتصاب مدیــران زن رأی جمع میکنند و
مدیران و روسای وزارت خانهها ،ادارات و نهادهای
مختلف بر حضور زنان در تصمیمگیریهای کالن
تاکید دارند؛ اما در عمل هنوز ســهم زنان در برابر
مردان چه دراقتصاد و چه سیاســت ،بسیار اندک
اســت .صحبت از چرایی و چگونگی این وضعیت،
موضوع این گزارش نیست؛ بلکه بر اساس جدیدترین
آماری که از ســوی وزارت کار منتشر شده ،بخش
تکان دهندهای از مدیریتهای زنانه بر اساس آمار و
ارقام آشکار شده که به نوع خود جالب توجه است.
این مطالعه نشان میدهد ســهم مدیریت زنان در
تعاونیهای اقتصادی در استانهای کمتر برخوردار
بسیار بیشتر از استانهای توسعهیافته و برخوردار
اســت .رشــد مدیریتهای زنانه در اســتانهای
کمبرخوردار نشان میدهد که عرصه عمل و تبدیل
ایده به درآمد و کار در این استانها برای زنان مهیاتر
اســت؛ آن هم در وضعیتی که نرخ بیــکاری زنان
حدود  ۱۱.۲درصد بیشتر از مردان است و در واقع
زنان حدود  ۱.۳برابر مردان یا  ۱۳۰درصد بیشــتر
از مردان ،بیکاری را تجربــه میکنند؛ این در حالی
است که در دنیا ســهم زنان در کارآفرینی و به اجرا
درآوردن ایدههای نو یا همان استارت آپ ها در یک
دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است .با اینکه
تنها  ۳/۱درصد از موسسان شرکتهای خصوصی
زن هستند ۵/۶ ،درصد این شرکتها مدیر اجرایی
ارشدشان زن است و بیش از  ۲۰درصد آنها حداقل
یک مدیر اجرایــی زن دارند .براســاس نتایج این
تحقیق  ۶۱درصد اســتارتآپهایی که بیش از ۴
مدیر زن داشــتهاند ،موفق و تنها  ۳۹درصد از آنها
ناموفق بودهاند.
تجربههای موفق زنان ایرانی در کارآفرینی
اینکه یک زن کسب و کاری را راه اندازی کند و البته
در آن موفق شود ،اندکی سخت به نظر میرسد؛ آن
هم در شرایطی که بســیاری از مدیران به سختی
مســئولیت های بزرگ را به زنان واگذار میکنند؛
هر چند این روزها مدیران اقتصــادی زن در ایران
کم نیستند؛ کســانیکه کســب و کاری را از ابتدا
شــروع و اکنون یک مدیر موفق اقتصادی هستند.
این مسئله در حیطه تعاونیها و استارت آپ ها البته
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بیشتر است .شــاید این دو ،تنها روزنههای بازمانده
برای رشد و نشان دادن قابلیت های زنان در کشور
ما هستند .تبســم لطیفی بنیانگذار مامانپز ،آرزو
خسروی بنیانگذار فرشآنالین ،فرناز ولوی بنیانگذار
ایزیپز ،نرگس شــایق بنیانگذارآرانیــک و نازنین
دانشــور بنیانگذار تخفیفان ،نغمه عقیلی بنیانگذار
سالم استاد ،فائزه درخشانی بنیانگذار دستادست،
نیکو نیکنام بنیانگذار نیک پرینت و عسل راد موسس
مینی پرس ،نمونههایی از زنان کارآفرینی هستند که
کسب و کارهای موفقی را راهاندازی کردهاند.
سهم فقیرانه اصفهان از کسب و کارهای
زنانه
اخیرا آماری از سوی مرکز مطالعات وزارت کار منتشر
شده است که نشــان میدهد وضعیت استانهای
محروم و کمتر برخــوردار در مدیریتهای زنانه بر
بخش تعاونی ها ،بســیار بهتر از استان های بزرگ
و مرکزی اســت .بررســی میزان مدیریت زنان در
تعاونیهای ثبت شده در سال  97نشان میدهد که
در استان سیستان و بلوچستان  28درصد تعاونیها
را زنان مدیریــت میکنند .پس از این اســتان ،دو

اســتان محروم دیگر؛ یعنی ایالم و لرســتان قرار
دارند؛ امــا از طرف دیگر اســتانهای قزوین ،یزد ،
البرز و اصفهــان کمترین میــزان مدیریت زنان را
ثبت کردند .هر چند در این اســتانها به دلیل رایج
بودن دوخت و ساخت صنایع دستی ،زنان بیشترین
مشــارکت در قالب تعاونی را دارند؛ اما این آمار تنها
شامل صنایع دستی یا خدمات خرد نبوده و شامل
شرکتهای دانش بنیان نیز میشود که البته سهم
اســتان به اصطالح برخوردار اصفهــان از این آمار
تقریبا هیچ است .اســتان اصفهان در جدول سهم
مدیران زن تعاونیهای ثبت شــده ،جایگاه پنجم از
آخر را دارد؛ البته وضعیت استانهایی مانند تهران
و خراسان رضوی نیز بهتر از استان اصفهان نیست.
در ســال  1397در اصفهان از میان  147تعاونی به
ثبت رســیده تنها  15مدیر عامل زن وجودداشته
و ســهم مدیریتی  10درصدی را داشته است .نکته
قابل توجه اینکه در حالی آمــار بیکاری در اصفهان
بیشتر از اســتانهایی مانند فارس است که تعداد
تعاونیهای این استان تقریبا چهار برابر و خراسان
رضوی با  346مورد تقریبا سه برابر بیشتر از اصفهان،

است .وضعیت در آمار شرکتهای تعاونی دانشبنیان
از این هم بدتر اســت .در ســال  97هیچ شــرکت
تعاونی دانش بنیانی در اصفهان به ثبت نرســیده؛
در حالیکــه در چهار محال و بختیاری  5شــرکت
در این زمینه مشــغول فعالیت بوده اســت .اگرچه
فعالیت زنان در قالب تعاونیها میتواند بســیاری
از مشکالت پیش روی فعالیت اقتصادی این قشر از
جمله نبود حمایتهای الزم و تبعیض در محیط کار
را از بین ببرد و فرصتی برای ارائه توانمندیهای زنان
باشــد؛ اما تعاونیهای زنانه همچنان با چالشهای
بزرگی از جمله کمبود سرمایه ،کارمزد باالی بانکی،
مشکالت مدیریتی و عدم آشنایی با شرح وظایف و
مسئولیتها مواجه هســتند؛ ضمن اینکه زنان باید
چندین برابر بیشــتر از مردان برای دیده شــدن و
بــاور پذیر بــودن ایدههای خــود در جامعه تالش
کنند.
به نظر میرســد این وضعیت در استان اصفهان که
حتی فعالیت مردان در قالب نهادها و شــرکتهای
قویتر بسیار مشکل اســت ،راهی دشوارتر داشته
باشد.

تولیدات عشایر اصفهان امسال  20درصد افزایش مییابد
مدیرکل امور عشایر اصفهان گفت :با توجه به بارشهای مناسب در ماههای گذشته ،پیش بینی میشود میزان
تولیدات عشایر این استان در مقایسه با پارسال  15تا  20درصد افزایش یابد .مختار اسفندیاری افزود :عشایر استان
ساالنه  10هزار تن گوشت قرمز معادل  28درصد نیاز منطقه 55 ،هزار تن لبنیات 300 ،تن عسل و 150هزار تن
سیب درختی تولید میکنند که با بهبود وضعیت منابع آبی و رشد علوفه در مراتع ،میتوان برای تولیدات بیشتر
امیدوار بود .وی تصریح کرد :حدود چهار هزار عشایر عرب جرقویه محمدآباد و نصرآباد در شرق اصفهان حضور
دارند .اسفندیاری تخریب راههای مواصالتی عشایری در پی بارشهای اخیر را چالشی برای آنان ذکر کرد و گفت:
حدود  800کیلومتر این راهها در فروردین امسال از بین رفت که با هزینهای بالغ بر  60میلیارد ریال در حال مرمت
و بازسازی آن هستیم.

مدیر امورباغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشــاره به رشد بیش از  16درصدی امسال سطح
زیرکشت گل محمدی استان در مقایسه با پارسال گفت :هم اکنون برداشت گل از وسعت سه هزار و  250هکتاری
گلستانهای گل محمدی در مناطق گرم استان اصفهان آغاز شــده است و پیشبینی میشود تا اواخر تیردر
مناطق سردسیر استان ادامه داشته باشد .رییس زاده ادامه داد :کاشت و برداشت گل محمدی جدای از فعالیت
صدها کارگر فصلی برای بیش از پنج هزار نفر به طور دائم در استان اصفهان اشتغال ایجاد کرده است .وی گفت:
این استان با تولید ساالنه ده میلیون لیتر گالب ،قطب تولید این محصول در کشور است .مدیر توسعه بازرگانی
سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان هم میزان ارزآوری صادرات گالب استان در سال گذشته را حدود هشت
میلیون و  35هزار دالر بیان کرد و گفت :این میزان فقط آمار صادراتی از گمرکات استان اصفهان است.

جشنواره نوآوری
صنعت سنگ در اصفهان
برگزار میشود

وزارت کشاورزی آمریکا در گزارش ماهانه خود از
وضعیت غالت جهان پیشبینی کرد تولید امسال
گندم ایران به  ۱۴.۵میلیون تن خواهد رســید.
وزارت کشــاورزی آمریکا همچنین پیشبینی
کرده که تولید گندم ایران سال آینده هم با ۲.۳
میلیون تن افزایش به  ۱۶.۸میلیون تن برســد.
براساس پیشبینی وزارت کشاورزی آمریکا ،ایران
در سال جاری حدود  ۱۶میلیون تن گندم مصرف
میکند که این میزان در سال آینده هم با افزایش
اندک به  ۱۶.۴میلیون تن خواهد رسید .همچنین
ایران حدود  ۶.۳میلیون تن ذخایر گندم دارد و از
این میزان برای سال آینده هم ذخیره خواهد شد.
در گزارش وزارت کشاورزی آمریکا آمده است که
ایران ساالنه حدود  ۱.۲میلیون تن تجارت ساالنه
گندم دارد .همچنین در گزارش وزارت کشاورزی
آمریکا آمده که میزان مبادالت ســاالنه ذرت در
ایران  ۹.۵میلیون تن در ســال جاری اســت که
این رقم در سال آینده با یک میلیون تن افزایش
به  ۱۰.۵میلیون تن خواهد رسید .در گزارش این
وزارتخانه در مورد مبادالت تجاری جو هم اشاره
کرده که این رقم در ایران حدود  ۳تن در ســال
جاری بوده و برای سال آینده هم همین رقم حفظ
خواهد شد .میزان تولید جو در ایران هم در سال
جاری  ۲.۸میلیون تن بوده که نســبت به ســال
گذشته  ۳۰۰هزار تن کاهش داشته است .آنطور
که وزارت کشاورزی آمریکا پیشبینی کرده ،تولید
این محصول در سال آینده با  ۸۰۰هزار تن افزایش
به  ۳.۶میلیون تن خواهد رسید .همچنین وزارت
کشاورزی آمریکا اعالم کرده است که ایران جزو
بزرگترین صادرکنندگان آرد در منطقه اســت،
این در حالی است که عراق و سوریه واردکنندگان
آرد هستند.

بازار

پنکه رومیزی

290,000
تومان

پنکه رومیزی سایلن
مدل RH-30B

360,000
تومان

جشنواره « نوآوری و افزایش بهره وری در صنعت سنگ »  26تیر امسال در اصفهان برگزار میشود .اعظم دانش با بیان
اینکه این رویداد ،نخستین جشنواره فن بازار ملی ایران در اصفهان است ،افزود :هدف از برگزاری ،ایجاد پل ارتباطی بین
طراحان و ایده پردازان و سرمایه گذاران در صنعت سنگ در جهت نوسازی و بهینه سازی آن در استان است .وی محورهای
این رویداد را فناوریهای نوین در افزایش بهره وری ،ماشین آالت خط تولید و بسته بندی ،روشهای نوین بازیافت پسماند
و رفع چالشهای زیست محیطی آن عنوان کرد .دانش ،آخرین مهلت طرحها و ایدهها به دبیرخانه جشنواره نوآوری در
صنعت سنگ را دهم خرداد امسال اعالم و اضافه کرد :صاحبان ایده و فناوری و شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور در
روز برگزاری رویداد ،طرحهای خود را ارائه و معرفی میکنند و فضای مذاکره بین آنها و سرمایه گذاران فراهم شده است.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی:

فوالدمبارکه ،تبلور رونق تولید و اقتصاد مقاومتی است
رییس کمیسیون صنایع و معادن
مجلس شورای اسالمی با اشاره به
اینکه اگر بخواهیم از پس مشکالت
اقتصادی برآییم ،باید اشتغال زایی
را اولویت قرار دهیم ،اظهار داشت:
با وجود این رویکرد از سوی فوالد
مبارکه و ارادهای که از مســئوالن
شهرستان مبارکه مبنی بر حمایت
از صنعت دیده می شود ،ما مطمئنا
به نتایج بهتری در خصوص تعامل
مستحکمتر منطقه و صنعت خواهیم رسید .عزیز اکبریان افزود :صنعت فوالد ،شاهرگ حیاتی اقتصاد
کشور به شــمار میرود و یکی از نیروهای متحرکه برای اشــتغالزایی و رفتن به سمت تولید ملی و
رونق تولید اســت .این نماینده مردم در مجلس شورای اســامی اضافه کرد :صنعت فوالد ،فرصتی
برای خود اتکایی و رسیدن به رشد و تعالی در شرایط حاضر اســت و باید از این صنعت مادر حمایت
شود .وی افزود :تجهیزات تولید کنندگان در رابطه با صنایع ،نیازمند به روز رسانی است و با توجه به
پویایی صنایع بزرگ در کشور باید با نگاهی درست به این مقوله به نیازها توجه ویژه شود .اکبریان در
پایان از خودباوری و همت کارکنان و تولید کنندگان صنایع فوالدی کشــور تقدیر کرد و گفت :اگر
تولیدات صنایع فوالدی را در کشور نداشتیم ،باید به کشورهای دیگر محتاج بوده و از خارج بسیاری
از نیازهایمان را تامین میکردیم.

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

ایران سال آینده  16.8میلیون
تن گندم تولید میکند

مدیر امورباغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:

رشد  16درصدی سطح زیرکشت گلستانهای گل محمدی در استان

شهرسازی اصفهان
قابل دفاع نیست
امیر حسین شــبانی ،عضو هیئت علمی دانشگاه
خوراسگان در گروه شهرسازی گفت :شهرسازی
همیشــه ،یک قدم عقبتر از نیازها و مقتضیات
روز حرکت کرده و این عقب ماندگی اســت که
در طول تاریخ با آن مواجه هستیم .وی در بخش
دیگری از اظهاراتش ،بیان میکند :در گذشــته،
فضاهایی در دل محلههای تاریخی به واســطه
مقتضیات زمان ،شــکل میگرفتند ،پاسخگوی
نیازهای مــردم بودند و امنیت کافی داشــتند؛
اما امروز ،اینگونه نیســت .االن فضاهای شهری،
انگار به پارکینگهایی تبدیل شدهاند که مناسب
حرکت اتومبیلها هســتند .وی افزود :اصفهان
شهر تاریخی اســت که در هر کدام از بخشهای
آن ،داســتان فضاهای قابل دفاع یا فضاهایی که
حداقل اکثریت شهروندان احساس امنیت بکنند،
متفاوت است .برای مثال در بافتهای تاریخی تا
حدودی امنیت اجتماعی را میتوان احساس کرد؛
اما در دوره معاصر ،این همگامی را در بافتهای
شــهری نمیبینیم .در بافت های جدید ،قاعدتا
نمیتوانیم به طور کامل بــه اصفهان نمره کامل
بدهیم و بگوییم این شهر کامال قابل دفاع است و
در بافتهای مختلف ،این موضوع شدت و ضعف
متفاوتی دارد.

سهم فقیرانه اصفهان از کسب و کارهای زنانه

مدیرکل امور عشایر اصفهان:

جشنواره

مدیر نظارت و بازرســی اصناف استان اصفهان
اظهار کرد :در تاریخ  21اردیبهشت دو هزار بسته
کاغذ  A4احتکار شده در انبار یک واحد صنفی در
اصفهان ،توسط بازرسان اصناف استان کشف و
توقیف شد .جواد محمدی فشارکی تصریح کرد:
ارزش ریالی این کاغذها  900میلیون ریال برآورد
شده است که پس از تشکیل پرونده تخلف ،جهت
رســیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان
ارسال شد.

مرضیه محب رسول

آمار منتشر شده از وزارت کار نشان میدهد که سهم زنان از مدیریت تعاونی هادر استان
پایینتر از استانهای محرومی مانند سیستان و بلوچستان است

وزارت کشاورزی آمریکا:

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

پنکه رومیزی
پارس خزر مدل 2040

عکس روز

637,000
تومان

رونمایی از سریعترین قطار دنیا
شرکت راهآهن ژاپنی  Jr Eastنمونههای اولیه از جدیدترین محصول خود بهنام  Alfa-Xرا
به نمایش گذاشت .محصول ژاپنی ،یک قطار شهری از نوع تندرو ( )Bullet Trainاست که
با هدف رسیدن به حداکثر سرعت  ۴۰۰کیلومتربرساعت طراحی شده است.

پنکه مگامکس مدل MPF_1500

پات

معرفی اپلیکیشن مالی

کافه اقتصاد
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خـبر

zayanderoud8108@gmail.com
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اپلیکیشن پات ،محصول شرکت
کارت اعتباری ایران کیش در حوزه
صنعت پرداخت است که خدماتی
از قبیل خرید شــارژ ،بسته های
اینترنتی ،پرداخــت قبض ،انتقال
وجه ،خرید بســته های اینترنتی،
خرید شــارژ همراه ،اســتعالم و
پرداخت قبض میــان دوره و پایان
دوره سیم کارت های دائمی همراه
اول (تنها با وارد کردن شماره همراه)
و ...را به شما می دهد.
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پیشنهاد سردبیر:
از سرزمین شمالی!
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واکنشها به تصویب کلیات طرح
«استان اصفهان شمالی» ادامه دارد
زینب ذاکر
از آخرین روزهای دی ماه سال گذشــته که «عابدی» نماینده مردم اصفهان در مجلس
شورای اسالمی گفت :طرح تقسیم استان اصفهان در حد یک شایعه است ،تا دو روز پیش
که خبر رسید کلیات طرح تاسیس استان اصفهان شمالی در جلسه کمیسیون شوراهای
مجلس رای آورده و تصویب شده ،کمتر از  5ماه گذشت .نماینده اصفهان با اطمینان ،از
ردشدن این طرح سخن گفته بود و حاال نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس
از رای آوردن این طرح با نظر موافق اکثریت اعضا خبر داد.
عابدی در پاســخ به درخواست نماینده کاشان برای تاســیس اصفهان شمالی و جدایی
کاشان از اصفهان گفته بود« :به نظر میرسد که مشکالت اصلی استان اصفهان فراموش
شده است و به عبارتی ،ما ریشه اصلی مشــکالت را فراموش کرده و به دنبال پاک کردن
صورت مسئله هستیم .یکی از مشکالت اصلی استان اصفهان ،مربوط به تامین آب شرب و
آب کشاورزی استان است؛ متاسفانه به دلیل بی توجهی مدیریت گذشته ،سرشاخههای
اصلی تامین آب زاینده رود از بین رفته یا به دیگر استانها منتقل شده و به همین دلیل
امروز ما بــا گرفتاری بزرگی به نام تامین آب رو به رو هســتیم .در چنین شــرایطی اگر
بخواهیم مسائل فرعی از جمله تقسیم استان اصفهان را مطرح کنیم ،در حقیقت مشکل
اصلی را فراموش کرده و تا زمانی که درگیر اینگونه موارد باشــیم ،مســائل اصلی استان
حل نمیشود».
این طرح مخالفان دیگری هم داشت؛ از جمله حجت االسالم احمد سالک که گفت :ضعف
مدیریت در اســتان اصفهان در دو دهه اخیر را میپذیرم و باید نگاه ویژه به شهرستانها
صورت میگرفته؛ اما مخالف جدا شدن شهرستانهای شمالی از استان اصفهان هستم.
طرح جدایی کاشان از اصفهان ،تازه نیســت .بیش از دو دهه است که نمایندگان کاشان
طرح استان شدن این شهرســتان را پیگیری میکنند؛ البته «استان اصفهان شمالی»
طرحی بود که برای اولین بار سید جواد ساداتینژاد در جمع حامیانش از آن سخن گفت.
او گفته بود «بر اساس بررسیهای انجام شده توسط نخبگان» باید الگوی انجام شده در
استان خراســان را دراصفهان هم اجرا کرد تا با تبدیل شدن استان بزرگ اصفهان به دو
قسمت شمالی و جنوبی ،استان اصفهان شمالی به مرکزیت کاشان شکل بگیرد.
نماینده کاشــان میگوید« :کاشــان» مرکز این اســتان خواهد بود؛ اما «سید صادق
طباطبائینژاد» نماینده اردستان نظر دیگری دارد« :در خبرگزاری اینگونه نوشتهاند؛ اما
بعید است که آقای ساداتی نژاد از تشکیل استان اصفهان شمالی به مرکزیت کاشان سخن
گفته باشد؛ چون اصال چنین توافقی نشده است».
نماینده اردستان گفت که بعد از جدی شدن این طرح ،پیش بینی کرده بود که بعید به
نظر میرسد که با اضافه شدن استانی به استانهای فعلی موافقت شود و اگر این اتفاق هم
بیفتد ،هنوز راجع به اینکه کجا مرکز استان باشد ،توافقی انجام نشده است .طباطبایی نژاد
با مرکزشدن کاشان هم مخالف است« :به آقای ساداتی نژاد گفتهام طرح استان اصفهان
شمالی خوب است؛ اما به مرکزیت اردستان نه به مرکزیت کاشان».

تحدید حدود اختصاصی
 2/381شــماره صادره  1398/2/17-1398/42/563798 :نظر به اینکه تحدید حدود
ششــدانگ یکباب خانه پالک شماره  4786/548مجزی شــده از اصلی واقع در بخش
 5ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام مرتضی دهقــان فرزند فتح اله در
جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت .اینک بنا به
دســتور قســمت اخیر ماده  15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک
مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ  98/03/22ســاعت  9صبح در محل شروع و به عمل
خواهد آمد ،لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت
مقرر در این آگهی در محــل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده
 20قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شــد.
م الف 458670 :قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امــاک جنوب اصفهان(145
کلمه 1 ،کادر)
تحدید حدود اختصاصی
 2/382شــماره صادره  1398/2/16-1398/42/563668 :چون خانم ســیده شــعله
نیک فر فرزند ســید برفی در اجرای مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکبابخانه
واقع در محدوده پالک  3639اصلی واقع در بخش  5ثبت اصفهان را نموده و رای شماره
 5343مورخ  1397/10/13هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر
شــده و تحدید حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبق تبصــره ماده  13قانون
فوق الذکر تحدید حدود پالک شماره  4فرعی از  3639اصلی واقع در بخش  5ثبت اصفهان
به نام خانم سیده شعله نیک فر فرزند سید برفی در روز دوشنبه  98/03/27از ساعت  9صبح
در محل شروع و بعمل خواهد آمد .لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار
می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور یابند .اعتراضات مالکین
مجاور مطابق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته
خواهد شد .اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از
تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت
پذیرد .م الف 458758 :قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان
( 207کلمه 2 ،کادر)
تحدید حدود اختصاصی
 2/383شــماره صادره  1398/2/16-1398/42/563727 :نظر به اینکه تحدید حدود
ششدانگ یک باب خانه پالک شماره  4315فرعی مجزا شــده از  4483/118واقع در
بخش  5ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم مهناز سخنور دستجردی
فرزند عباس در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است.
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده  15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود
پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ  1398/4/1ســاعت  9صبح در محل شروع و به عمل
خواهد آمد ،لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت
مقرر در این آگهی در محــل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده
 20قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شــد.
م الف 459069 :قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امــاک جنوب اصفهان(148
کلمه 1 ،کادر)
مزایده
 2/384شماره نامه 1398009000301774 :شــماره پرونده9709986823200625 :
شــماره بایگانی پرونده 970088 :اجرای احکام مدنی دادگاه بخش زواره در نظر دارد در
اجرای مفاد دستور فروش در پرونده کالسه فوق الذکر که به موجب آن پالک ثبتی 785
فرعی از  16اصلی به مالکیت خانم جواهر گنجی زاده (وراث ایشان) از آدرس زواره خ شهید
رجایی درب باغ معروف به باغ کوشــک توقیف و مورد ارزیابی واقع شده است .فلذا این
ملک به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد -1 .تمامت ششدانگ پالک ثبتی
 785فرعی از  16اصلی گرمسیر بخش  17زواره از آدرس مذکور به صورت نیمه محصور
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از سرزمین شـــمالی!

با این حال پیگیریهای نمایندگان کاشان و نطنز درنهایت باعث اعالم وصول شدن این طرح در اسفندماه سال
گذشته شد .بیستم اسفندماه نماینده کاشان با بیان اینکه یکی از آرزوهای مردمان کاشان ،نطنز و اردستان ،ایجاد
یک استان مستقل به عنوان استان اصفهان شمالی یا کاشان اســت ،گفته بود :از مسئوالن وزارت کشور تقاضا
داریم با توجه به ظرفیتهای این مناطق و جمعیت قریب به یک میلیون نفر ،اقدام به ایجاد استان جدید کنند.
و درنهایت  22اردیبهشت 98؛ سید جواد ساداتی نژاد که عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس و
درعین حال نماینده کاشان و آران و بیدگل در پارلمان است ،خبر داد که طرح تاسیس استان اصفهان شمالی در
این کمیسیون ،به تصویب رسید و گفت که در جلسه آینده این کمیسیون جزئیات این طرح با حضور نمایندگان
مربوط مورد بررسی قرار میگیرد.
ساداتی نژاد تاکید کرد :در طرح استان اصفهان شمالی ،با تفویض اختیار به شهرستانهای استان ،عدالت در همه
مناطق این استان توزیع خواهد شــد و از این لحاظ ،نمایندگان استان اصفهان ،نگاه مثبتی به این طرح دارند و

و قسمتی از زمین مزروعی که دیواره های سمت شمال و جنوب و غرب آن تخریب شده
و با ابعاد شمالی و جنوبی به طولهای  22/10متر و  24/9متر و شرقی غربی به طول های
 43/85متر و  46/87متر و مساحت تقریبی  1066متر مربع با کشت یونجه که در تصرف
وراث مرحومه جواهر گنجی زاده می باشد و شما ًال به ملک  784دیوار فاصل اشتراکی و
شرق ًا به ملک  783و جنوب ًا دیواریست به شارع که درب مدخل در این قسمت می باشد و غرب ًا
به باغ  786دیوار فاصل اشتراکی دارد .قیمت کارشناسی شده ملک فوق الذکر هر متر مربع
قطعه زمین معرفی شده مورد اجرا به مبلغ  700/000ریال برآورد و ارزش کل پالک 785
به مساحت  1066متر مربع مجموع ًا  746/200/000ریال معادل  74/620/000تومان می
باشد .متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در جلسه حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ
مزایده به نشانی فوق الذکر مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند .اموال فوق به
شخصی واگذار می گردد که باالترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید .برنده مزایده باید 10
درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی آن را ظرف
مهلت یکماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171350218000
واریز نماید در غیر اینصورت  10درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت
ضبط خواهد شد .تاریخ مزایده 1398/03/19 :روز یکشنبه ساعت  10صبح ،مکان مزایده:
اجرای احکام مدنی دادگاه بخش زواره .م الف 461932 :اجرای احکام مدنی بخش
زواره ( 348کلمه 3 ،کادر)
فقدان سند مالکیت
 2/385شماره صادره 1398/2/17-1398/03/563691 :نظر به اینکه سند مالکیت سه
چهارم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ مزرعه بلو پالک ثبتی شماره  0فرعی از 33
اصلی علیا اردستان بخش  17اصفهان ذیل ثبت  2755در صفحه  81دفتر  35امالک به
نام عزت اله شفیعی اردستانی صادر و تسلیم گردیده است ،سپس نامبرده با ارائه درخواست
کتبی به شماره وارده 98/2/16-980320541912524 :به انضمام دو برگ استشهادیه
محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 98/2/16-19925 :به گواهی دفتر خانه  51اردستان
رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابه جایی 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 شود چنانچه کسی
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتب ًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 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 سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت
المثنی طبق مقررات خواهد شــد .مالف 463141:عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و
امالک اردستان ( 227کلمه 2 ،کادر)
مزایده
 2/386اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف اردســتان در نظر دارد در اجرای مفاد
اجراییه در پرونده کالســه  424/97مدنــی که به موجب آن آقای الیاس دوســتی ف-
محکوم اند به پرداخت محکوم به به مبلغ  95/850/000بابت اصل خواســته به انضمام
هزینه دادرســی و تاخیر تادیه و کارشناســی در حق آقای امین ســلمانی فر فرزند علی
و پرداخت  10/000/000ریال نیم عشــر هزینه اجرا در حق صنــدوق دولت با توجه به
توقیف بدلیجات لذا آن را از طریق مزایده به فروش می رســاند :فروش زنجیر و گوشواره
نگین سفید به مبلغ  1/000/000ریال – زنجیر و گوشواره نگین سبز به مبلغ 900/000
ریال -دو عدد سکه نقره به مبلغ  1/250/000ریال -دو عدد پول چینی به مبلغ 20/000
ریال -زنجیر و یک لنگه گوشواره به مبلغ  700/000ریال .متقاضیان خرید می توانند تا پنج
روز قبل از تاریخ مزایده مال معرفی شده را مالحظه نمایند در روز مزایده در جلسه مزایده
حضور یابند مال فوق به شخصی واگذار می گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید برنده
مزایده باید کل بها مورد مزایده را فی المجلس به قسمت اجرا تسلیم نماید .تاریخ مزایده:
 98/3/12ساعت  9صبح ،مکان مزایده :واحد اجرای احکام حقوقی دادگستری اردستان.
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فضای خوبی برای تصویب طرح در مجلس حاکم است.
بر اساس گفتههای این نماینده؛ نمایندگان شهرستانهای استان اصفهان ،به طور خاص
نمایندگان  9شهرستان نائین ،خور و بیابانک ،اردستان ،نطنز ،گلپایگان و خوانسار ،کاشان
و آران و بیدگل و میمه که استان اصفهان شمالی را تشکیل میدهند ،در جلسههای بعدی
حضور خواهند داشت و دولت نیز نظر منفی درباره این طرح اعالم نکرده است.
در شرایط جنگ اقتصادی ،نماینده کاشان به دنبال تشکیل استان اصفهان شمالی است!
بارمالی این طرح ،سنگین است و نماینده کاشان میگوید در تالش هستند تا نظر مثبت
دولت را با تامین منابع مالی بیشــتر جذب کنند .دولت قبلی به ریاست احمدی نژاد نیز
با تشکیل این استان موافق بود .ایده تقسیمات ارضی در استانهای مختلف مطرح شده
است ،از ورامین گرفته تا کردستان و خوزســتان و تقریبا به جز یکی دو استان ،در هیچ
استان دیگری اجرایی نشده اســت .درباره کاشــان ،اوضاع کمی فرق میکند .بهجهت
فراهمبودن زمینههای تاریخی ،راهبردی ،صنعتی ،علمی ،گردشگری و میراث فرهنگی
در سطح منطقه ،این طرح از حساسیت بیشتری برخوردار است؛ محمود احمدینژاد نیز
آن را مورد تایید قرار داده بود.
ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد ،با استان اصفهان شمالی موافق است .او میگوید :در
کشور ما برخی از استانها بسیار بزرگ هستند که میتوان از تجربه تقسیم شدن استان
خراسان به سه استان خراسان شمالی ،رضوی و جنوبی اســتفاده کرد؛ چون نتیجه آن
پیشرفت و توازن منطقهای بوده است .استانهای سیستان و بلوچستان ،کرمان ،فارس و
اصفهان هم میتوانند از این تجربه استفاده کنند؛ یعنی سیستان و بلوچستان به سه استان
و کرمان ،فارس و اصفهان هر کدام به دو استان تقسیم شوند .بزرگترین منفعت این اتفاق
برای مردم است؛ چون با کوچکتر شدن استان ،استاندار میتواند به امورات بپردازد؛ ضمن
اینکه اعتبارات بودجه از پایتخت تقسیم میشود.
البته ابوترابی که عضو کمیسیون شــوراها هم هست ،در عین حال با بیان اینکه «شورای
نگهبان با این طرح مخالفت میکند» توضیح داد :تقسیم شدن استان ،مغایر با اصل ۷۵
قانون اساســی اســت؛ چون بار مالی دارد .نمایندگان نمیتوانند طرحی با بار مالی ارائه
کنند؛ از این رو بهتر است که دولت خودش پیش قدم شده و در این مورد الیحه ارائه کند.
نماینده کاشان ،طرح اصفهان شــمالی را یک طرح ملی و عام المنفعه میداند آن هم در
حالی که در ابتدای مطرح شدن این طرح ،دردفتر سیدجواد ساداتی نژاد یک جوان کاشانی
را به دلیل طرح این پرسش که «طرح اصفهان شمالی خیانت به کاشان هست یا خیر؟»
به دادگاه کشــاند و بر طبق گفتههای وکیل این جوان ،دادگاه متهم را به خاطر طرح این
پرسش به پرداخت «صد هزار تومان» جریمه محکوم کرد! تاکنون تنها دستاورد تشکیل
احتمالی این اســتان ،جریمه صدهزارتومانی همان جوان بوده اســت .مشخص نیست
نمایندگان برخی شهرهای شمالی استان در «استان» چه دیدهاند که آرزوی آن را دارند
و البته این آرزو را به حسرت  40ساله مردم کاشــان حواله میدهند .مردم کاشان البته
امیدوارند همه چیز تنها یک مانور برای تبلیغات انتخاباتی نباشــد .به هرحال انتخابات
مجلس هم نزدیک است!

م الف 463130 :اجرای احکام حقوقی مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف
اردستان ( 208کلمه 2 ،کادر)
ابالغ رای
 2/387کالسه پرونده، 2324/97:شماره دادنامه، 98/01/31- 137:مرجع رسیدگی:شعبه
چهارم شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان :صفرعلی علیرضائی فرزند کریم به
نشانی:خمینی شــهر میدان امام خ امام جنوبی ک نهم پ 12؛ خواندگان-1 :محمدرضا
حبیبی -2مرتضی جمالی نشانی :مجهول المکان  ،خواسته :مطالبه وجه چک  ،گردشکار:
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ
نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور
رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دعوی آقای صفرعلی علیرضائی به طرفیت
آقایان  -1محمدرضا حبیبی -2مرتضی جمالی به خواسته مطالبه مبلغ 160/000/000
ريال وجه  1فقره چک به شــماره  3323/838208مورخ  97/7/2عهده بانک تجارت به
انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت
مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خواندگان در جلســه
مورخ  98/1/18و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشــان و با عنایت به نظریه مشورتی
اعضاء شورا و احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی
بودن اسناد تجاری مســتنداً به مواد  9و  18و  19و  25و  27قانون شوراهای حل اختالف
مصوب  94/8/10و مواد  313 ، 311 ، 310از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع
تشــخیص مصلحت نظام به ماده  2قانون صدور چک و مواد 198و  519و  522از قانون
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و
حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ  160/000/000ريال بابت اصل خواسته
و پرداخت مبلغ  2/620/000ريال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه
از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات
مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم
می گردد .رای صادره غیابی و ظرف مهلــت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین
شورا و سپس ظرف مهلت  20روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم
عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد .در مورد دعوا تاخیر تادیه بعلت عدم توجه دعوا نسبت
به خوانده ردیف دوم به استناد ماده  86ناظر به بند 4قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا
صادر می شــود .م الف 462253 :عمار امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل
اختالف شهرستان خمینی شهر ( 387کلمه 4 ،کادر)
مزایده نوبت اول
 2/389شماره –912574 :تاریخ ، 1398/02/11:اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی
و انقالب شهرســتان خمینی شــهر در پرونده کالســه  912574موضوع شکایت ابوذر
چهارطایفه علیه حجت اله پیمانی در نظر دارد ملــک متعلق به خانم مهری براتی و آقای
نوروزعلی پیمانی فرد به مشخصات یک دستگاه واحد مسکونی دو طبقه که سطح عرصه
آن معادل  112مترمربع و ســطح زیربنا  157مترمربع که کارشناس رسمی دادگستری
 1/100/000/000ريال ارزیابی نموده را به نســبت وجه الوثاقه به مبلغ چهارصد میلیون
ريال از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده در تاریخ  1398/03/22راس ساعت
 10صبح در محل اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر
واقع در منظریه بلوار دانشــجو روبروی اداره برق دادگستری خمینی شهر اتاق 20برگزار
می گردد .و طالبین می توانند  5روز قبل از روز مزایده به نشانی خمینی شهر خ 17شهریور
کوچه مسجد ولیعصر روبروی مسجد ولیعصر کوچه شــهید مجیری بن بست شماره 14
مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید .خریدار کســی است که باالترین قیمت
راپیشنهاد نماید ،خریدار می بایستی ده درصد قیمت مال را قبل از شروع جلسه به حساب
سپرده دادگستری واریز و فیش مربوطه را فی المجلس به این اجرا ارائه و مابقی را ظرف
یک ماه از تاریخ مزایده به حساب اشاره شده واریز و اصل فیش را به اجرا تحویل نماید در
غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تذکر :متقاضیان شرکت در مزایده می بایست  10درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

ایی به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره  2171290271003نزد بانک ملی
واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به
اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت
ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایید .م الف 454541 :محمدعلی نصراصفهانی
مدیر اجرای احکام کیفری دادگستری شهرستان خمینی شهر ( 319کلمه 3 ،کادر)
ابالغ رای
 2/390کالسه پرونده، 1968/97:شماره دادنامه، 98/01/31- 98:مرجع رسیدگی:شعبه
هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان :ســعادت تاتایی به نشانی :اصفهان خ
امام خمینی خ بسیج جنب شرکت بوتان گاز شــرکت زرین پخش پرند سپاهان ؛ خوانده:
محمدرضا محمدی دینانی نشانی :مجهول المکان  ،خواسته :مطالبه وجه چک  ،گردشکار:
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ
نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور
رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دعوی آقای سعادت تاتایی به طرفیت آقای
محمدرضا محمدی دینانی به خواسته مطالبه مبلغ  100/000/000ريال وجه  1فقره چک
به شــماره  638572مورخ  91/12/10به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه
نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با
توجه به عدم حضور خوانده در جلســه مورخ  98/1/26و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب
ایشان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضاء شورا و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب
دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مســتنداً به مواد  9و  18و  19و 25
و  27قانون شــوراهای حل اختالف مصوب  94/8/10و مواد  313 ، 311 ، 310از قانون
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده  2قانون صدور
چک و مواد 198و  519و  522از قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در
امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانســته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ
 100/000/000ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  2/280/000ريال بابت خسارات
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک لغایت استهالک کامل
دین بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری
اســامی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد .رای صادره غیابی و ظرف مهلت
20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و ســپس ظرف مهلت  20روز پس از
انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد.
م الف 462209 :ایمان بختیاری قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان
خمینی شهر ( 353کلمه 3 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 2/388شماره 3145/97 :حل ، 3مرجع رسیدگی :شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  04:30بعدازظهر روز چهارشنبه
مورخه  ، 1398/04/05مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگــی :جعفر عموتقی ،
نام پدر :نوروزعلی  ،نشــانی :خمینی شــهر خیابان منتظری کوچه شهید وطنخواه پ 2؛
مشــخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :ســیدعلی رحیمیان  ،نام پدر :سیدرضاقلی ،
خواسته و بها :مطالبه  2فقره چک بانک صادرات شــعبه بلوار کشاورز اصفهان به شماره
 87/3/20-250796و  86/12/20-250795به مبلغ  20/000/000بیست میلیون ريال
و  14/000/000چهارده میلیون ريال  ،دالیل خواهان :اصل چک و مصدق عدم پرداخت،
گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت
رسیدگی حاضر گردد .م الف 462214 :رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر( 208کلمه 2 ،کادر)
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معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان:

ناجا

افزایش  ۵۰برابری تولید
مواد مخدر در افغانستان
فرمانده نیــروی انتظامی گفــت :از زمان حضور
آمریکاییها در افغانستان تقریبا تولید مواد مخدر
 ۵۰برابر رشد داشته است .سردار حسین اشتری
ادامه داد :از بعد از پیروزی انقالب تاکنون ،کشفیات
مواد با تالش نیروی انتظامی و افرادی که در مرزها
مسئولیت دارند ،افزایش چشمگیری داشته است.
وی یادآور شد :از ابتدای پیروزی انقالب تاکنون،
نیروی انتظامی حدود  ۴هزار شهید در حوزه مبارزه
با مواد مخدر تقدیم نظام کرده است.

تولیدات مددجویان کمیته امداد اصفهان بازار فروش ندارد
معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان گفت :با
وجود پایداری  ۹۵درصدی اشتغال ایجاد شــده در کمیته امداد،
متاسفانه مهمترین مشــکل مددجویان نداشتن بازار فروش است
چرا که این دسته توان تبلیغات و دسترســی خوبی به بازار ندارند.
بهرام سوادکوهی ،در خصوص وضعیت اشتغال مددجویان کمیته
امداد استان اصفهان اظهار کرد :در سال  ۹۷حدود پنج هزار و ۲۰۰

حقی که در مجلس تصویب شد؛

رویای شناسنامه دار شدن

توقیف  300خودروی بر هم
زننده نظم عمومی در اصفهان
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان ،گفت :طی
دو هفته گذشته 157 ،مورد خودرو فقط در شهر
اصفهان در محدودههای شمال شرق ،خانه اصفهان
و خیابان شیخ صدوق توقیف شد و جمعا بیش از
 300خودرو در تمامی سطح استان توقیف شده
اســت .رضا رضایی اظهار داشــت :پلیس راهور
استان اصفهان در سطح استان نسبت به برخورد
با رانندگانی که قصد ایجاد مزاحمت ،بدحجابی،
سگ گردانی یا به عبارتیدیگر دور دور را دارند با
بهکارگیری تمام توان خود ،اقدام میکند.

پلیس فتا به مزاحمتهای
تلگرامی مرد شیاد پایان داد
فرمانــده انتظامی شهرســتان خمینیشــهر از
دســتگیری مزاحم اینترنتی که با به دست آوردن
عکسها و فیلمهای شــخصی فردی ،قصد اخاذی
داشــت خبر داد .علی جعفرینژاد اظهار داشت :در
پی شکایت خانم خمینیشهری مبنی بر اینکه فرد
ناشناسی در صفحه شخصیاش در شبکه اجتماعی
تلگرام ورود کرده و با به دســت آوردن عکسها و
فیلمهای شــخصیاش قصد اخاذی از وی را دارد،
بررســی موضوع در دســتور کار پلیس فتای این
فرماندهی قرار گرفت .فرمانده انتظامی شهرستان
خمینیشــهر افزود :مامــوران با انجــام اقدامات
تخصصی پس از شناســایی متهم ،بــا هماهنگی
قضایی ،او را در عملیات پلیســی دستگیر کردند؛
متهم هنگامیکه با مستندات پلیس مواجه شد به
بزه انتسابی خود اعتراف کرد.

باند سرقت ریلهای قطار
در اصفهان منهدم شد

پریسا سعادت
سالهاست راهروهای ادارات مختلف را بدون نتیجه
باال و پایین میکنند ،بعضیهایشان کودک بودهاند و
حاال جوانانی بدون هویت ،اما همچنان چشم به راه و
در انتظار رویای داشتن شناسنامه برای برخورداری
از ابتداییتریــن حقوقی که به جرم داشــتن پدر
خارجی ،از آن محروم هســتند .ایــن حکایت تلخ
کمکم به پایان خود نزدیک میشود .با تصویب الیحه
اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل
از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که به تازگی
در مجلس تصویب شد ،در صورت رد شدن از فیلتر
شورای نگهبان میتواند مجوز قانونی برای شناسنامه
دار شدن کودکانی که مادران ایرانی و پدران خارجی
دارند را صادر کند .هر چند نمونههایی مانند فرزند
مریم میرزاخانی،ریاضیدان ایرانی به عنوان کسی
که از داشتن شناســنامه ایرانی محروم شده برای
توجیه این طرح زیاد شنیده میشود؛ اما نمونههای
عینی و واقعی محروم از شناسنامه ایرانی تنها همین
موردهای الکچری نیست .کودکانی که در حاشیه
شــهرهای بزرگ و کوچک در فقر و محرومیت به
ســر میبرند ،نمونههای عینیتری از مصداقهای
این قانون هســتند .دهها هــزار کودکی که حاصل
زوجیت زنان ایرانی با مردان بیگانه هستند؛ اگرچه
در ابتدا عنوان میشــد که تعداد این کودکان از 7
هزار نفر تجاوز نمیکند؛ اما در سرشــماری وزارت
رفاه مشخص شــد تعداد این کودکان بسیار بیشتر

استقبال خوب اصفهانیها از طرحهای اکرام ایتام و محسنین
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) اصفهــان گفت ۸ :هزار اصفهانی به جمع حامیــان ایتام و فرزندان
محسنین پیوســتند .محمدرضا متین پور در مورد حمایت خیران اصفهانی از نیازمندان گفت :سال گذشته
 ۸۱۴۹نیکوکار اصفهانی با قبــول تعهد پرداخت مالی منظــم به جمع حامیان ایتام و فرزندان محســنین
پیوستند.
وی اظهار داشت :هماکنون  ۱۷هزار و  ۳۳۹فرزند در طرحهای اکرام ایتام و فرزندان محسنین دارای حامی
هستند .مدیرکل کمیته امداد اصفهان گفت ۷۲۹۰ :فرزند نیازمند نیز کماکان فاقد حامی هستند که امیدواریم
در ماه مبارک رمضان و با همت مردم نیکوکار استان این افراد هم از حمایت حامیان بهرهمند شوند .متینپور
بیان کرد :نیکوکاران میتوانند با مراجعه به دفاتر این نهاد ،پایگاه اینترنتی  mohsenin.irو یا با حضور در
پایگاههای ویژه ثبت حامی در لیالی پربرکت قدر به جمع خانواده بزرگ حامیان ایتام و فرزندان محســنین
اصفهانی بپیوندند.

رییس هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز اصفهان گفت :مدارس شبانه روزی استان نیازمند حمایت
و کمک نیکوکاران مدرسه ساز است .زهره میردامادیان ،با اشــاره به وجود  58مدرسه شبانه روزی در
استان افزود :تجهیزات و فضاهای بیش از  40باب از این مدارس شامل خوابگاه ،فضای آموزشی و فناوری،
آشپزخانه و دیگر بخشها نیازمندترمیم و بازسازی است.
وی اظهارداشت :همچنین خیرین باید در کنار مدارس و فضاهای آموزشی به فضاهای نامناسب فیزیکی
پژوهش سراهای دانش آموزی توجه کنند .رییس هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز اصفهان اضافه
کرد :برای حل مشکل مدارس قدیمی و فرسوده در اســتان به تخریب و بازسازی  9هزار و  486کالس
درس نیاز است تا این فضاها بهسازی و تکمیل شوند .وی با بیان اینکه اکنون در کل استان  120هنرستان
فنی و  248کار و دانش دایر است ،گفت :با این حال هنوز برخی از مناطق استان از داشتن هنرستان فنی
محروم هستند.

مراسم اعتکاف درماه
مبارک رمضان در
اصفهان برگزار میشود

مزایده
 2/391شــماره 940322 :اجرا – تاریخ ، 1398/02/12:اجرای احکام مدنی دادگستری
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه  940322له آقای محمد گرجی علیه آقای مهرداد
قپانی به خواسته مطالبه مبلغ  1/946/000/000ريال به عنوان اصل خواسته به انضمام
خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و نیم عشر دولتی که در روز مزایده
محاسبه می گردد در نظر دارد دو دانگ مشاع از ششــدانگ پالک ثبتی  85/5106واقع
در خمینی شهر ـ خیابان امام شمالی ـ کوچه عســکری (شماره )35سمت راست (کوچه
علیرضا صالحی) ـ ابتدای کوچه آیت اله مصطفوی ـ چهارمین پالک ســمت راســت را
از طریق مزایده به فروش رســاند ملک مذکور بصورت ســاختمان دو طبقه مسکونی به
انضمام زیرزمین و یک اتاق در سرسرا با قدمت ساخت حدود  20سال که طبقه فوقانی آن
بصورت نیمه تمام به مساحت عرصه  361مترمربع و اعیانی آن جمع ًا حدود  550مترمربع
می باشد .اسکلت ساختمان از نوع دیوار باربر و ستون فلزی در وسط با سقف تیرچه بلوک
بوده که در طبقه همکف بدنه داخلی دیوارها کاغذ دیواری کف ســالن از ســنگ و کف
اتاق ها از موزاییک کابینت آشــپزخانه ام دی اف درب های داخلی از چوب و خارجی از
پروفیل فلزی سیســتم ســرمایش کولرآبی و خارجی بخاری گازی می باشد .طبقه اول
بصورت نیمه تمام بوده که بدنه داخلی دیوارهای سالن و اتاق ها از گچ و خاک کف سالن از
سنگ کف اتاق ها از موزاییک کف آشپزخانه از سنگ و بدنه آن از آجر زبره و فاقد تجهیزات
سقف ها از گچ و خاک درب و پنجره های خارجی از پروفیل فلزی سرویس بهداشتی فاقد
کف ســازی و بدنه آن را از آجر زبره بوده و در زیرزمین کف و بدنــه داخلی دیوارهای آن
از سنگ کف حیاط از موزاییک و بدنه آن از ســنگ و دارای انشعابات آب و برق و گاز می
باشد که کارشناس رسمی دادگســتری ارزش دو دانگ ملک فوق را 2/020/000/000
ريال ارزیابی نموده اســت لذا جلسه مزایده در تاریخ سه شــنبه  1398/03/21ساعت 9
صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد .و
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اســاس این خود اظهاری
از آمار ادعا شــده اســت.
آنها  ۴۹هــزار و  ۹۶فرزند
سال گذشــته وزارت رفاه
از زنانی که ازدواج فراملی حضور جمعیتهای بزرگی از افراد
داشتند که فاقد شناسنامه
که به علت ضعف قانونی ما فاقد
داشتند ،درخواست کرد
بودند .ایــن درحالی بود
اند،
ه
بود
هویتی
اوراق
گونه
هر
تا کد ملی خود را به سامانه
که در سرشــماری وزارت
تهدید امنیتی بزرگی است
اعالم شــده از سوی این
کشور ،عدد به دست آمده
وزارتخانه ،پیامک کنند.
رقمی کمتر از  ۷هزار نفر
را نشان میداد .بر اساس
آمــار اعــام شــده رقم
همین سرشــماری  ۱۴ملیت شناسایی شدند که با
تکاندهندهای را نشان میداد؛ چراکه به گفته احمد
زنان ایرانی ازدواجکردهاند و در ایران هســتند؛ اما
میدری ،معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه حدود ۱۴
هزار و  ۶۱۸کد ملی از ســوی زنان ارســال شد و بر
بچههایشان شناســنامه ندارند .بر اساس انتظارات،

این آمار حتی بیشتر هم هست چرا که خوداظهاری
صرفا در برگیرنده مادرانی اســت که هم در جریان
ارســال پیامک وزارت رفاه قرار گرفتند و هم خود
دارای شناسنامه بودند .مادران بسیاری وجود دارند
که عالوه بر عدم آگاهی از این موضوع ،خود نیز فاقد
شناســنامهاند .کودکان بی هویت در حالی از همه
حقوق اجتماعی خود از جمله تحصیل در دانشگاهها
و حق بیمه محروم هســتند که این تعداد بیشترین
ریسک قرارگیری در باندهای دزدی و خالفکاری و
تکدیگری را دارا هستند .طیبه سیاوشی ،نماینده
مجلس و یکی از طرفداران این الیحه معتقد اســت
افراد بدون هویت در حال تبدیل به یک تهدید امنیتی
برای کشور هســتند .حضور جمعیتهای بزرگی از
افراد که به علت ضعف قانونی ما فاقد هر گونه اوراق
هویتی بوده اند ،تهدید امنیتی بزرگی است زیرا آنها
قابل رصد نیستند و به حال خود رها شده و از خدمات
شهروندی محروم هستند،در شرایطی تبعیض آمیز
بزرگ میشوند و این تبعیض میتواند احتمال وقوع
بزه را در میان آنها افزایش دهد.
در روزهایی که صحبت از اخــراج افغانها از ایران
واکنشهای مثبــت و منفی زیــادی را در ایران به
دنبال داشت ،تصویب این الیحه در مجلس میتواند
بخش بزرگی از دلواپسیها و بالتکلیفی مهاجران و
فرزندانشان را که نه ایرانی هستند و نه میتوانند به
کشور پدریشان بازگردند ،مرتفع کند و شاید نوید
روزهایی بهتر برای ایرانیانی باشد که چندین سال
نادیده گرفته شدهاند.

مدارس شبانه روزی اصفهان نیازمند کمک نیکوکاران است

با مسئوالن

رییس پلیس راهآهن استان اصفهان از دستگیری
اعضای یک باند سه نفره که اقدام به سرقت ریلهای
قطار میکردند و کشــف ســه میلیارد ریال ریل
مسروقه از آنان خبر داد .سرهنگ منصور نیتخواه
اظهار کرد :ماموران پلیس راهآهن استان اصفهان
در پی کســب خبری مبنی بر اینکه تعدادی ریل
قطار در یکی از خطوط راهآهن استان توسط عوامل
ناشناس برشکاری و مورد سرقت قرار گرفته موضوع
را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند .وی
افزود :اعضای یک باند سه نفره که اقدام به برشکاری
و سرقت ریلهای قطار کرده بودند مورد شناسایی
و دســتگیر شــدند .نیت خواه اضافه کرد :در این
عملیات در بازرسی از خودرو مقدار شش تن ریل
قطار کشف شده که ارزش این محموله برابر اعالم
کارشناسان مربوطه ،سه میلیارد ریال است.

طرح اشتغال با اعتباری بالغ بر  ۱۲۳میلیاردتومان در بین مددجویان
کمیته امداد کل استان ایجاد شد .وی تصریح کرد :مهمترین مشکل
مددجویان ما نداشتن بازار فروش اســت؛ چرا که این دسته توان
تبلیغات و دسترسی خوبی به بازار ندارند و این بزرگترین چالش
پیش روی این دســته است.ســوادکوهی در خصوص زمینههای
طرحهای اشتغال ایجاد شده افزود ۱۰ :درصد اشتغال ایجاد شده

در بخش کشــاورزی ۴۵ ،درصد در بخش خدمات ،هشت درصد
صنعتی ،ده درصد حملونقل ۲۱ ،درصد دامپروری و  ۱۲درصد در
بخش صنایع دستی است .وی با بیان اینکه هر سال باید  ۱۰درصد از
مددجویان به خودکفایی برسند ،گفت :این امر تکلیف کمیته امداد
است که برای مددجویان خود از طریق ایجاد اشتغال توانمندی ایجاد
کرده و از حمایت کمیته امداد خارج شوند.

مسئول تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اســامی استان اصفهان گفت:
هر سال مراســم اعتکاف را در ماه رمضان داریم و امســال هم این مراسم در
برنامههای ما پیشبینی شده است.
حســن بابایی اظهار داشــت :اعتکاف دانشآموزی ،اعتکاف دانشــجویی و
اعتکاف عمومی را در ماه رمضان در برنامه داریم ،برخی مســاجد در ســطح
شــهر اصفهان برای مردم اعتکاف عمومی برگزار میکنند .وی تصریح کرد:

طالبین می توانند  5روز قبل از روز مزایده به نشانی فوق مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک
بازدید نماید .خریدار کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید ،خریدار می بایستی
ده درصد قیمت پیشــنهادی را فی المجلــس و مابقی را ظرف یک مــاه از تاریخ مزایده
به حساب ســپرده دادگســتری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر
هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد .شــایان ذکر است اجرای احکام مدنی
تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد .تذکر :متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10
درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر
به شماره  2171290271003نزد بانک ملی واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل
کارت ملی نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست
شــرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا
نمایید .م الف 455327 :دفتراجرای احکام مدنی دادگســتری شهرســتان خمینی
شهر( 506کلمه 5 ،کادر)
ابالغ رای
 2/392شماره دادنامه ، 2343/97 :شــماره دادنامه ، 17 :مرجع رسیدگی :شعبه دوازدهم
شورای حل اختالف خمینی شهر  ،خواهان :محمد محمدی فرزند مصطفی نشانی :خمینی
شهر میدان امام نوشــت افزار لطفی ؛ خوانده :مهدی کشاورز نشــانی :مجهول المکان ،
خواســته :مطالبه وجه چک (غیابی) گردشــکار :پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت
آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم
رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا :در
خصوص دادخواســت تقدیمی آقای محمد محمدی به طرفیت آقای مهدی کشاورز به
خواســته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ريال وجه یک فقره چک به شماره 111716بتاریخ
 97/8/20عهده بانک ملی شــعبه خام نی ریز بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر
تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق چک و با
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اعتکاف دانشآموزی نیز با حضور دانشآموزانی که مایل به شرکت در اعتکاف
باشند در مسجد رحیم خان اصفهان برگزار میشود به ویژه در شبهای قدر
و با توجه به تعطیلی از دانشآمــوزان عالقهمند ثبتنام میکنند ،البته هدف
این اســت که به امتحانات دانشآموزان ضربهای وارد نشــود ،بنابراین اگر با
امتحانات تداخل نداشته باشد این مراسم به صورت ویژه برای دانشآموزان نیز
اجرا میشود.

توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی مورخه  98/01/26و 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
 98/1/26و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین مستنداً به ماده  9و  18و 19
و  25و  27قانون شوراهای حل اختالف  94/8/10و مواد  313 ، 311 ، 310از قانون تجارت
و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده  2قانون صدور چک و مواد
198و  519و  522از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ
پنجاه 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  1/665/000ريال 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 462509 :ایمان
بختیاری قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر ( 358کلمه،
 3کادر)
اخطار اجرایی
 2/393شماره 2200/97 :حل ، 2مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی :امین پورک،
نام پدر :سیف اله  ،شغل :آزاد  ،نشــانی :مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له :نام و نام
خانوادگی :محمد حبیب الهی  ،نام پدر :بهروز  ،شغل :آزاد  ،نشانی :خمینی شهر میدان امام
پاساژ صرامی طال و جواهر ســتاره جنوب ،محکوم به:به موجب رای شماره  3139تاریخ
 97/08/30حوزه دوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است.
محکوم علیه محکوم است به :پرداخت مبلغ  120/000/000ريال به عنوان اصل خواسته
و پرداخت مبلغ  1/590/000ريال به عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ
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محیط زیست

معمای عجیب ورود
فالمینگوها به تاالب گاوخونی
برخی رســانهها از ورود فالمینگوها به تاالب
گاوخونی خبر دادهاند؛ اما کارشناســان حیات
وحش میگویند اکنون فصل ورود فالمینگوها
به این تاالب نیست و البته ورود آنها با باز بودن
زایندهرود نیز ارتباطی ندارد.
مریم امیدی ،کارشناس حیات وحش میگوید:
ورود فالمینگوهــا به تاالب گاوخونی بســیار
محدود و در حد چند عــدد فالمینگو خواهد
بود .این در حالی است که ورود صدها و حتی
هزاران فالمینگو در پاییز بــرای این تاالب در
صورتی که زنده باشد ،متصور است .وی ادامه
داد :پرندگان مهاجر از اواخر تابســتان و اوایل
پاییز ،از عرضهای شمالی ،سیبری و روسیه،
به ســمت جنوب کره زمین ،ایــران و حتی تا
آفریقا میرونــد .این پرندگان بــا پایان فصل
سرد به نواحی شــمالی باز خواهند گشت .این
کارشــناس حیات وحش افزود :اکنون فصل
مهاجرت پرندگان نیســت و ورود آنها به این
تاالب نیز ارتباطی بــه باز بــودن زاینده رود
ندارد .در این فصل اصال نباید شاهد مهاجرت
پرندگان به تاالبهای ایران باشیم و باید تنها
پرندگان بومی و مهاجر جوجهآور را در برخی
نقاط مشاهده کنیم که این دسته از پرندگان،
مهاجران خشکزی هستند.
از کنوانسیون رامسر که در سال  1349در ایران
تنظیم و به امضای  18کشور رسید ،تا امروز که
 169کشور عضو آن هستند ،تالش شده است
که مســیر مهاجرت پرندگان مــورد حفاظت
قرار بگیرد .تا کنون دغدغه اصلی دوستداران
حفاظت محیط زیســت ،تامین مکانها ،آب و
غذای مورد نیاز پرندگان در مســیر مهاجرت
بوده است.
امیرافســر داستانســرا ،کارشــناس محیط
زیســت در همین رابطه میگویــد :تاالبها
در مســیر مهاجرت پرندگان به زبان ســاده،
نقش ایســتگاههای خدماتی و پمپ بنزینها
در راههــای مواصالتی را دارنــد .در حقیقت
پرندگان در مسیر مهاجرت باید در تاالبهای
میــان راه ،توقف کــرده ،اســتراحت و تغذیه
کنند.

خبر
دبیر اجرایی مسابقات ملی برد
پلتفرمهای سخت افزاری خبر داد:

رقابت  25تیم در نبرد پلتفرمهای
سخت افزاری اصفهان
 25تیــم از دانشــگاههای سراســر کشــور،
اردیبهشت امسال در نخستین دوره مسابقات
ملی « نبرد پلتفرمهای سخت افزاری؛ فوتبال
کاغــذی » در دانشــگاه اصفهان بــه رقابت
میپردازند.
دبیر اجرایی مســابقات ملی برد پلتفرمهای
ســخت افزاری اظهار داشــت 60 :دانشجوی
رشتههای مهندسی کامپیوتر ،مهندسی برق
و الکترونیک و مهندسی پزشکی در قالب 25
تیم در این دوره از مسابقات شرکت میکنند.
بهلولی ،با اشــاره به اینکه دانشکده مهندسی
کامپیوتر دانشــگاه اصفهان پیش از این ،یک
دوره نبرد برنامههای کاربردی (اپلیکیشنها)
را برگزار کــرد ،افزود :با توجه بــه پلتفرمهای
ســختافزاری متعددی که برای پیاده سازی
سیستمهای دیجیتال وجود دارد ،برگزاری این
مسابقهها به آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان
با آنها و کاربردشــان در صنایع مختلف کمک
میکند.

سر رسید چک ها لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له به انضمام 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 463073 :محمد رضایی قاضی شعبه
دوم شورای حل اختالف خمینی شهر ( 224کلمه 2 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 2/394شماره 241/98 :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  05:00بعدازظهر روز چهارشنبه
مورخه  ، 1398/03/29مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :یوسف جعفری جنتی،
نام پدر :محمدرضا  ،نشــانی :خمینی شهر خ پاســداران خ زاگرس ابتدای کوچه دماوند ؛
مشخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :ماهان (جالل) آزادی  ،نام پدر :موسی  ،خواسته
و بها :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 مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی
حاضر گردد .م الف 463113 :رئیس شــعبه هشتم حقوقی شــورای حل اختالف
خمینی شهر( 189کلمه 2 ،کادر)

zayanderoud8108@gmail.com
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هازارد:

تصمیم خود را درباره آینده
گرفتم
پس از تساوی چلسی برابر لسترسیتی در آخرین
هفته لیگ برتر انگلیــس ،هافبک بلژیکی درباره
آینــدهاش صحبت کرد.
او اعالم کــرد در این
رابطه تصمیمگیری
کرده و چند هفته
پیــش آن را بــه
باشــگاه اطالع داده
اســت .هــازارد بدون
اینکه نامی از رئال مادرید ببرد ،اعالم کرد که در
پایان فصل از این تیم جدا میشود( .او با پیراهن
چلسی فینال لیگ اروپا را پیش رو دارد) .هافبک
بلژیکی گفت :من منتظرم .تصمیم خود را گرفتهام؛
اما نمیتوانم همه آن را بازگو کنم .دو هفته پیش
چیزی را که میخواســتم ،به باشگاه اعالم کردم.
تصمیم من جدی است .همه چیز به نحوی پیش
میرود که هازارد را در مسیر رئال مادرید قرار داده
اســت .زینالدین زیدان او را دوســت دارد و این
بازیکن ،عالقهاش را به این تیم نشان داده است.

طعنه رونالدو به فلورنزی:
قدکوتاه!
یوونتوس در حســاسترین دیدار هفته ســی و
ششم رقابتهای سری  Aبا دو گل برابر رم ،تن به
شکست داد .گلهای رم را در این دیدار ،فلورنزی و
ادن ژکو به ثمر رساندند .در
این دیدار کریستیانو
رونالــدو ،مهاجم
پرتغالی یوونتوس
با فلورنزی ،بازیکن
رم درگیری لفظی
پیدا کرد .سایت کالچیو
میرکاتو در این رابطه نوشت که
رونالدو ،قد کوتاه فلورنزی را به باد تمسخر گرفت
و به او گفت« :تو بسیار کوتاهتر از آنی که صحبت
کنی ».این اظهار نظر مهاجم پرتغالی باعث شد تا
او با زننده گل نخست رم درگیری لفظی پیدا کند
و بازی متشنج شود .رونالدو در این دیدار نتوانست
گلزنی کند تا شانس او برای کسب «آقای گلی»
در سری  Aبسیار کم شــود .این بازیکن پرتغالی
در فصل جاری تنها  ۲۱گل به ثمر رسانده است.

خوششانسترین فوتبالیست جهان؛

بنجامین مندی هر  ۳.۵بازی
یک جام

منچسترســیتی برای دومین بار پیاپی توانست
قهرمانی در لیگ برتر انگلیس را به دست بیاورد.
بنجامین منــدی ،مدافع گرانقیمــت و اغلب
مصدوم ،خوش شــانسترین فوتبالیســت یک
سال اخیر بوده است .او در
ایــن یک ســال تنها
 ۲۲بار بازی کرد و
بازیهــای زیادی
را از دســت داد .با
این حال توانست ۶
جام قهرمانی به دست
آورد .قهرمانی با فرانسه در جام
جهانی ،دو قهرمانــی در جام اتحادیه و لیگ برتر
و یک قهرمانی در جام خیریه انگلیس افتخارات
مندی فوتبالیست حاشیهساز سیتی است .او این
شــانس را دارد که قهرمانی در جام حذفی را نیز
در ادامه به افتخارات خــود اضافه کند .به همین
خاطر باید مندی را یکی از خوش شــانسترین
فوتبالیستهای یک سال اخیر دانست.

پیشنهاد سردبیر:

علی بیرو ؛ دوباره آقای کلین شیت ایران؟
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در حاشیه

محمد علی عباسی ،رئیس هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن شد
جلسه پیمان صداقت نیا به عنوان نایب رییس ،احمدجمشیدی به
عنوان سخنگو و محمدمختاری معاون مالی و اداری باشگاه به عنوان
دبیر هیئت مدیره انتخاب شدند و از خدمات خانم رحیمی دبیر سابق
هیئت مدیره تشکر و قدردانی شــد .در ادامه این جلسه که باحضور
سعید آذری مدیرعامل باشگاه برگزار شــد،ضمن قدردانی از نتایج

در جلسه هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن که روز یکشنبه در فضایی
صمیمانه برگزار شد ،با رای اعضای هیئت مدیره ،محمد علی عباسی به
عنوان رییس هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی ذوبآهن انتخاب
شد واز خدمات شایسته و خالصانه مهندس شاهرخ شهنازی در طول
تصدی ریاست هیئت مدیره تشکر و قدردانی شد .همچنین در این

خوب و شایسته تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان ،عملکرد تیم در مسابقه
با تیم الزورا عراق و شرایط میزبانی تیم عراقی بررسی و در خصوص
مسابقه آینده تیم فوتبال ذوب آهن با تیم النصر عربستان تصمیماتی
اتخاذ شــد .از دیگر مواردی که در این جلسه  ۳ساعته مورد بررسی
قرارگرفت ،بودجه سال آینده باشگاه بود.

رسانه ها برای تیم ملی سرمربی انتخاب کردند؛

ویلموتس به جای زیدان و مورینیو
سمیهمصور
بر اساس منابع موثق ،ســکان هدایت نیمکت تیم
ملی ایران بعد از سه ماه بال تکلیفی ،به دست مربی
 50ساله بلژیکی سپرده شده است؛ خبری که ابتدا
رسانههای فوتبالی در بلژیک آن را مطرح کردند و تا
این لحظه که این نوشته به رشته تحریر در میآید
هنوز از سوی فدراســیون فوتبال به صورت رسمی
تایید نشده است .ماجرای انتخاب جانشین کارلوس
کی روش از همان روزی که ســرمربی پرتغالی تیم
ملی در غیاب مسئوالن رسمی فدراسیون و تنها با
بدرقه چند نفر از دوستان و نزدیکان خود روی پلکان
هواپیما از ایران خداحافظی کرد ،شروع شد .از همان
زمان نامهای مختلفی برای جانشینی او شنیده شد،
از گزینههای داخلی تا گزینههای خارجی که بعضا
بسیار دهان پرکن بودند و آمدن آنها در میان لیست
سرمربیان احتمالی تیم ملی ،بیشتر به یک شوخی
میخوردنــد تا واقعیــت جدی ،افــرادی همچون
مورینیو و زین الدین زیدان.
در مــدت زمانی هــم صحبت از حضــور «یورگن
کلینزمن» به ایران با جدیت بیشتری به میان آمد
و خبرها حاکی از توافقات اولیه فدراســیون فوتبال
با این مربی آلمانــی بود؛ اما مشــکالت مالی که با
تحریمهای آمریکا علیه ایران گره خورده بود ،مانع
از قطعی شدن سرمربی سابق تیم ملی آمریکا شد تا
این نام هم از لیســت جانشینهای کی روش خارج
شود .وجود همین مشکالت مالی بود که موجب شد
تا انتخاب گزینههای ایرانی برای سرمربیگری تیم

یافت تا اینکه رسانههای
ملی ایران محتمل برسد
فوتبالــی در بلژیــک از
و صحبت از انتخاب علی ویلموتس از فدراسیون ایران به ازای
نهایی شــدن پیوســتن
دایی ،سرمربی سابق تیم هر سال ،دستمزدی یک و نیم میلیون
سایپا که ســابقه هدایت
مارک ویلموتــس به تیم
دالری برای خودش و دو دستیار
تیم ملی کشورمان را نیز
ملی فوتبال ایــران با ۱.۵
بلژیکیاش درخواست کرده است
در کارنامه داشت ،به میان
میلیــون دالر خبر دادند.
بیاید؛ امــا اظهار نظرهای
تلویزیــون دولتی بلژیک
مهدی تاج این موضوع را رد کرد .رییس فدراسیون
 RTBFگزارش داد :مارک ویلموتــس در ترکیه با
فوتبال به عالقه مندان مستطیل سبز در کشور قول
رییس فدراسیون فوتبال ایران دیدار کرده است .بر
اساس این گزارش ،ویلموتس از فدراسیون ایران به
داده بود که مربی در حــد و کالس کیروش برای
ازای هر سال ،دستمزدی یک و نیم میلیون دالری
تیم ملی انتخاب شود و از این رو گمانه زنیها برای
برای خودش و دو دســتیار بلژیکیاش درخواست
انتخاب گزینه خارجی جانشــینی کی روش ادامه

کرده است .از ســوی دیگر ایران خواستار این است
که ویلموتس یک دستیار ایرانی در کادر فنی خود
بپذیرد و از جواد نکونام کاپیتان ســابق تیم ملی و
بازیکن سابق اوساسونا به عنوان گزینه پیشنهادی
فدراســیون فوتبال ایران نــام برده اســت .دیگر
رسانههای بلژیکی مثل  Het Nieuwsbladهم به
انتشار گزارشهای مشابه پرداخته و به نقل از منابع
ایرانی از سفر قریبالوقوع مارک ویلموتس به ایران
برای به دســت گرفتن هدایت تیم ملی کشورمان
صحبت کردهاند .مارک ویلموتس ،سرمربی بلژیکی
مدتی است که بدون تیم بوده ،این مربی بلژیکی که
زمانی ســرمربیگری تیم ملی این کشور را بر عهده
داشته است به علت عملکرد ضعیف از این تیم کنار
گذاشته شد .ویلموتس در آخرین تجربه مربیگری
خود  ۶ماه در تیم ملی فوتبال ســاحل عاج ،فعالیت
کرد که از این تیم نیز کنار گذاشته شد.
فرصت فیفادی تیم ملی به روزهای پایانی رسیده و
قرار است اولین اردوی تیم ملی ایران از روز هشتم
خردادماه در کمپ تیمهای ملی اســتارت بخورد و
ملی پوشان زیر نظر این مربی بلژیکی ،تمریناتشان
را انجام دهنــد .انتخاب ویلموتس برای نشســتن
روی نیمکت تیم ملی ایران را میتوان تنها انتخاب
یک گزینه خارجی دانســت که موافقت کرده است
صابون تحریمهای ایران را به تن بزند و به این کشور
سفر کند ،مربی که به نظر میرســد با این کارنامه
ضعیف ،انتخاب خوبی برای جانشــینی کی روش
نباشــد و نباید به موفقیتهای تیــم ملی در آینده
امیدوار بود.

ایسما ،پیش فصل را از دست میدهد؟

تعریف از سردار :او یک خونآشام است

مهاجم استقالل به دلیل پارگی عضله ،شانس زیادی برای حضور در پیش فصل ندارد .ایسما گونکالوس مهاجم
استقالل به دلیل مصدومیت ،دیدار با ســپیدرود و العین را از دست داد تا به این ترتیب فصل برای او به پایان
برسد .این بازیکن در جریان دیدار با نفت آبادان دچار مصدومیت شد و حاال معاینات نشان داده که مصدومیت
او ،پارگی در عضالت است که این مصدومیت نزدیک به  6هفته او را از میادین دور خواهد کرد .به این ترتیب
به نظر میرسد این بازیکن تا دهه اول تیرماه از تمرینات دور است و نمیتواند در تمرینات پیش فصل از ابتدا
حاضر شود تا روند آماده سازی او برای ســال آینده نیز به تعویق بیفتد .کادر پزشکی استقالل تالش میکند
تا این بازیکن هر چه سریعتر روند بهبودی خود را طی کند تا برای شــروع لیگ نوزدهم در اختیار کادرفنی
استقالل قرار بگیرد.

آرتم جیوبا ،ملیپوش روسی ،صحبتهای جالبی را پس از جشن قهرمانی زنیت سنپترزبورگ در لیگ برتر
فوتبال این کشور درباره ســردار آزمون بیان کرد .وی در واکنش به این پرسش که آیا حضور سردار آزمون در
تیم زنیت سنپترزبورگ باعث ایجاد وضعیت جدیدی برای او شد؟ گفت« :تا حدودی اینگونه است .من پس از
حضور سردار آزمون باید در عمق خط حمله به بازسازی میپرداختم و در این زمان متنوعتر عمل میکردیم .من
خیلی خوشحال میشوم اگر سردار آزمون آقای گل لیگ برتر روسیه شود و من هم بهترین پاسور باشم ».مهاجم
زنیت سنپترزبورگ درباره اسامی مستعار بازیکنان جدید این تیم نیز گفت« :سردار آزمون یک خونآشام و
دراکوالست! او خونی دارد که همیشه به او وصل میشوم و عاشقش هستم .هر کدام فریاد خودمان را داریم و
در زمین با هم ارتباط برقرار میکنیم .در تیم زنیت با وجود یک فضای خوب ،کمککننده یکدیگر هستیم».

علی بیرو
دوباره آقای کلین شیت ایران؟
علیرضا بیرانوند پس از یک بازی غیبت در مقابل ماشینسازی،

بیرانوند که در لیگهای شانزدهم و هفدهم موفق شد بیشترین

تعداد کلین شیت را به نام خود ثبت کند ،حاال تا کسب دوباره

بازی موفق به بسته نگه داشتن دروازهاش شد و توانست خود

نشینی در چند بازی متوالی

اکنون در جدول کلین شــیت ها ،پــس از بیرانوند ،فروزان

نیازمنــد او را جــا بگذارند

سیدمهدی رحمتی با  12کلین شــیت در  17بازی قرار دارد.

کنند.

این عنوان تنها یک بازی دیگر فاصله دارد .او این فصل در 15

بار دیگر به دروازه پرســپولیس بازخواهد گشت .گلر شماره

را باالتر از محسن فروزان قرار دهد.

انجام داده و احتماال در بیست وچهارمین بازی فصل نیز حضور

و نیازمند با  14کلین شــیت قرار گرفتهانــد .پایینتر از آنها

یک سرخپوشان پایتخت در این فصل  23بازی برای این تیم
خواهد یافت.

آگهی مناقصه

نوبت اول

بدینوسیله شهرداری در نظر دارد با توجه به موافقت نامه شماره های 403840

مورخ  97/7/29و  403845مورخ  97/7/29سازمان مدیریت و برنامه ریزی

اســتان اصفهان نســبت به اجرای عملیات جدول گــذاری و کانیو گذاری و

آسفالت معابر و همچنین خرید و نصب دوربین و تجهیزات کنترل ترافیک و

باعــث شــد تــا بیرانوند و

و به رد ههــای باالتــر صعود

پیام اینستاگرامی ستاره ملیپوش ،حضورش در استقالل را لو داد

عنوان
روکش آسفالت معابر شهر دستگرد با اعتباری به مبلغ

 3/700/000/000ریال

عملیات جدولگذاری و کانیوگذاری با اعتبار به مبلغ

 5/520/000/000ریال

پایش تصویری و تکمیل ایستگاه آتش نشانی اقدام نماید لذا شرکت کنندگان

خرید و نصب دوربین و تجهیزات کنترل ترافیک

عمران و مالی شهرداری دستگرد مراجعه و تا مورخ  98/3/10نسبت به تحویل

تکمیل ایستگاه آتش نشانی با اعتباری به مبلغ

و پایش تصویری با اعتباری به مبلغ

اسناد به واحد حراست اقدام نمائید.

طالیی را داشــت؛ امــا نیمکت

اینستاگردی
مبلغ اعتبار

مناقصه می توانند نسبت به دریافت اسناد مناقصه تا مورخ  1398/3/9به واحد

رحمتی نیز تا اواســط فصل،

شانس رســیدن به دستکش

سید محسن تجویدی – شهردار دستگرد

 3/000/000/000ریال
 3/000/000/000ریال

حســین حســینی با پیامهایی در اینســتاگرامش ،حضور خود در فصل آینده را در جمع
آبیپوشان لو داد .ستاره ملیپوش استقالل با انتشــار پیامهایی مبنی بر جبران زحمات و
حمایتهای هواداران استقالل در آینده همچنین ابراز عالقه به رنگ آبی ،باقیماندنش در
جمع شاگردان مجیدی را قطعی کرد .حسینی در میان هواداران استقالل از محبوبیت باالیی
برخوردار اســت و خبر ماندن او در این تیم برای طرفداران آبیها ،بسیار خوشحالکننده
خواهد بود.

م الف466446:

آگهی مزایده نوبت دوم
شهرداری فریدونشهر باستناد مجــوز شــماره  604مورخه
 98/2/1شورای محترم اسالمی فریدونشهردرنظردارد تاسیسات
سنگ شکن و کارخانه آسفالت خود را از طریق مزایده با قیمت
اجاره بهای پایه ماهیانــه  552/500/000ریال از طریق مزایده

برای مدت یکســال به پیمانکار واجد شــرایط واگــذار نماید.
متقاضیان می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر و دریافت
مدارک تا تاریخ  98/03/06به شــهرداری فریدونشهر مراجعه
نمایند.

روابط عمومی شهرداری فریدونشهر
L

E-MAI

zayanderoud8108@gmail.com

م الف466349:

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

کنایه روز:

به درد حراج که میخورند!
هوشنگ گلمگانی منتقد سینما نوشت« :روزی
روزگاری عادل فردوسیپور بود و برنامه «نود»...
افکار عمومی زود به رگ گردن مراجعه میکند
و زودتر از آن هم فراموش میکند .مدتی دیگر
که بگذرد ،انگار نه انگار کــه نه عادلی بوده و نه
نودی ...توی گرمای تابســتان یک قاچ هندوانه
بیشتر میچسبد؛ آن هم به شــرط چاقو ...آدم
دلش به میثاق دوستان و عدالت داوران هم که
گرم اســت؛ به درد حراج که میخورند! زمانه را
چو نکو بنگری همه پند است».

افزایش  ۱۵۰درصدی قیمت
بلیت بازی پرسپولیس و پارس
جنوبی
قیمــت بلیت بازیهــای خانگی تیــم فوتبال
پارس جنوبی در شهرســتان جم در بازیهای
معمولی لیــگ برتر با قیمت  ۵هــزار تومان به
فروش میرســید و در برخی از بازیهای مهم
مثل بازی با استقالل و ســپاهان ،این قیمت با
افزایش  ۲برابری به  ۱۰هــزار تومان در جایگاه
معمولی و در جایگاه ویژه نیز بلیت بازی با قیمت
 ۱۵هزار تومان به فروش میرسید .حاال که بازی
تیمهای پارس جنوبی جم و پرسپولیس در هفته
پایانی میتواند بــرای تعیین قهرمان لیگ برتر
امسال مهم باشد ،قیمت بلیت این بازی نسبت
به بازیهای معمولی افزایش  ۳برابری داشــته
است؛ به طوری که در جایگاههای معمولی بلیت
با قیمت  ۱۵هزارو در جایگاه ویژه با قیمت ۲۰
هزار تومان به فروش میرسد.

فینال جام حذفی
احتماال در مشهد
سعید فتاحی رییس کمیته مسابقات چند روز
پیش در مصاحبهای بــه صراحت اعالم کرد که
دیدار پایانی جام حذفی این فصل در خرمشهر
برگزار نمیشود؛ چرا که هوای خرمشهر در زمان
برگزاری دیدار پایانی جام حذفی گرم اســت و
این مســئله ،کیفیت بــازی را کاهش میدهد.
تصمیم گیری در خصوص مکان برگزاری دیدار
پایانی جام حذفی به زودی انجام خواهد شد و
شاید ســازمان لیگ برتر دراین باره با تیمهای
صعود کننده به بازی پایانی هم صحبتی داشته
باشد؛ اما بر اساس خبرهای رسیده از فدراسیون
فوتبال تمایل سازمان لیگ برتر برای برگزاری
این دیدار در استادیوم امام رضای مشهد است.
یکی از دو تیم راه یافته به بازی پایانی جام حذفی
تیم داماش گیالنیان است که این روزها به دلیل
قضاوت ضعیف داور در بــازی پلی آف با نیروی
زمینی اعالم کرده در بــازی پایانی جام حذفی
حاضر نخواهد شــد! هر چند قرار است مهدی
تاج در روزهــای آتی میزبان مدیــران داماش
باشد و آنها را از تصمیمی که گرفتهاند ،منصرف
کند.

منهای فوتبال

مزایده مدال طالی آزادکار
ملیپوش به نفع
زندانیان غیرعمد
علیرضا کریمی با حضور در مراسم گلریزان در
شهرستان فردیس ،مدال طالی قهرمانی آسیایی
خود را به نفع زندانیان جرایم غیر عمد به مزایده
گذاشــت که این مدال توســط اعضای شورای
اســامی فردیس به قیمت  ۲۰۰میلیون ریال
خریداری شــد .این مبلغ برای آزادی زندانیان
جرایم غیــر عمد در اختیــار انجمن حمایت از
زندانیان استان البرز قرار گرفت .علیرضا کریمی
در مورد اهدای مــدال خود گفــت :این مدال
مربوط به مسابقات آسیایی بزرگساالن ۲۰۱۷
بود که به میزبانی کشور هند برگزار شد .اهدای
این مدال بــرای آزادی زندانیــان غیر عمد به
پیشنهاد خانوادهام صورت گرفت تا بتوانم تاثیر
اندکی در این مورد داشته باشم .دارنده مدال برنز
جهان خاطر نشان کرد :از تصمیمی که گرفتم،
خوشــحالم و امیدوارم بتوانم با کمک خداوند،
افراد گرفتار بیشــتری را نجــات دهم؛ چرا که
معتقدم حق افرادی که به دلیل مشکالت مالی
در زندان هستند ،دوری از خانواده و تحمل رنج
و سختی نیست.
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معاون سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان:

چهره ها
استاندار اصفهان در دیدار با فرمانده
آموزشگاه علمی -تخصصی ناجا:

کرامت انسانی و ادب
ضمن اقتدار نظام الزم است
اســتاندار اصفهان در دیدار فرمانده آموزشــگاه
علمی -تخصصی شــهید بهشــتی ناجای استان
و معاونین وی ،اظهارداشــت :ایجاد ســامت و
امنیت وظیفــه دولتها در جامعه اســت.عباس
رضایی با بیــان اینکه امنیت موجود در اســتان
و کشــور مثال زدنی اســت ،افزود :امنیت داخل
کشــور قابل تحسین اســت که این نعمت بزرگ
نتیجه تالشهــای نیروهای نظامــی و انتظامی
است .رضایی ،خطاب به فرمانده آموزشگاه علمی-
تخصصی شهید بهشــتی ناجا اظهارداشت :شغل
شما معلمی است و معلمی شغل انبیاست ،در این
راستا باید تالش شود تا ضمن حفظ ادب و کرامت
انسانی اقتدار نیز در نظر گرفته شود.

مدیر کل میراث فرهنگی استان مطرح کرد:

آفت رطوبت
بر پیکره مسجد امام (ره)

مدیرکل میــراث فرهنگــی ،صنایع دســتی و
گردشــگری اســتان اصفهان گفت :مهمترین
مسئلهای که مســجد امام خمینی(ره) واقع در
میدان نقش جهان را تهدید میکرد ،نم و رطوبت
گستردهای بود که تقریبا دیوارهها و جدارههای
بخشهای مهمی از مسجد را در ضلعهای جنوبی،
جنوب غرب و تا حدی هم جنوب شــرق درگیر
کرده بود .با توجه به تهدیــد رطوبت فراگیر در
مســجد امام(ره) ،تمامی سیســتم تاسیساتی
بازبینی شــد .فریدون اللهیاری افزود :تاسیسات
فاضالبی و سرویسهای بهداشتی بازنگری شد و
مراحل پایانی تعبیه سرویسهای جدید در حال
انجام است .مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی استان اصفهان تاکید کرد :مسئله
دیگر در مسجد امام(ره) ،سیستم فاضالب شهری
بود که با هماهنگیهــای آب و فاضالب اصفهان
اشکاالت فاضالب میدان و محوطههای پیرامونی
آن بازبینی و اصالح شد.

گردشگری ،محور توسعه شهر اصفهان است

معاون سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان
در نشست تخصصی پروژههای محرک توسعه اظهار کرد :در شهرها
بسیاری از مواقع مفهوم توسعه را به درستی درک نمیکنیم درحالی
که یکی از مفاهیم مهم توسعه عبور از فرآیند گذر از یک تمدن به
تمدنی دیگر است .علیرضا برهانیپور با بیان اینکه نخستین مرحله
توسعه گذر از کوچ نشینی مردم و تشــکیل عناصر اجتماعی در

رییس کمیســیون عمران و شهرســازی شورای
اســامی شــهر اصفهان با بیان اینکه اتمام پروژه
سالن اجالس ۳۵۰ ،میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد،
اظهار کرد :این درحالی است که بودجه منطقه ۱۵
شهرداری اصفهان  ۷۰میلیارد تومان است و نیاز به
بودجههای بیشتری دارد؛ البته پروژه اجالس فاخر
است و مصالح و تجهیزات خوبی در آن به کار رفته؛
اما میتوانستیم هزینههای کالنی را که در یک نقطه
شهر صرف کردهایم در بافتهای داخل شهر هزینه
کرده و نتایج بهتری بگیریم .شیرین طغیانی ادامه
داد :پروژه سالن اجالس یک سالن اصلی و چهار سالن
جنبی دارد که قرار است همزمان با هتل و مجموعه
تجاری که قرار اســت با مشارکت بخش خصوصی
احداث شــود ،مورد بهره برداری قرار گیرد چرا که
بهره برداری از پروژه اجالس بــدون بخش هتل و
مجموع تجاری یک پروژه نیمه کاره است.

شهرها بوده است ،تصریح کرد :هرچه به سمت تمدنهای متنوع
پیش رفتیم ،بر پیچیدگیهای زندگی شهرنشینی افزوده شده از
این رو باید در چهارچوب تحوالت کشــور و حتی جهانی ،جایگاه
شهرمان را تعریف کرده و براساس آن برنامههای توسعه تدوین و در
دل آن پروژههای محرک توسعه را پیش بینی کنیم .عضو اتاق فکر
سرمایه گذاری استان اصفهان خاطرنشان کرد :از سال  ۸۵تاکنون

تیر خالص بر پیکره شهرداریها

نرگس طلوعی
مصوبه اخیر کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای
اسالمی مبنی بر الیحه مالیات بر ارزش افزوده ،زنگ
خطر ورشکستگی را برای شــهرداریها در کشور به
صدا در آورد؛ الیحهای که اگر در جلسه علنی مجلس
شورای اسالمی به تصویب نمایندگان برسد اختیارات
شوراهای اسالمی شهر و روستاها با کاهش چشم گیری
روبه رو میشود .قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال
 ۱۳۸۷با هدف ایجاد درآمد پایدار ،رونق اقتصاد ملی
و تولید داخلی با حمایــت از تولیدکنندگان در ایران
کلید خورد .نرخ مالیات بر اســاس این قانون که باید
به تدریج و در سالهای متمادی افزایش یابد در طول
یازده سال گذشته تنها  9درصد افزایش یافت ،از این رو
اجرا نشدن کامل این قانون با واکنش تولید کنندگان
همراه شد و بار دیگر این الیحه در کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اســامی به جریان افتاد .در اصالحیه
جدید این الیحه مقرر شده است که کلیه معافیتهای
مالیاتی و عوارض شهرداریها و دهیاری تسری پیدا
کند ،موضوعی که مغایرتهای قانونی با دیدگاه امام
خمینی(ره) در مورد اختیار شوراها دارد.
در این الیحه که با دستور رییس مجلس در کمیسیون
اقتصادی درحال بررسی اســت دولت حق شوراهای
شهر و روستا در وضع مالیات محلی یا همان عوارض را
با حذف تبصره یک قانون فعلی در اصالحیه پیشنهادی
خود به کلی نادیده گرفته است.بر اساس قانون مالیات
بر ارزشافزوده (مصوب  )۱۳۸۷تنها حدود  ۲۰درصد از

همیــن مســئله موجب
بودجه شهرداریها از محل
شــد تا رییس کمیسیون
تحصیل
اجرای این قانون
لغو اختیار شوراها در تصویب
درصد
۸۰
شــده و بیش از
حملونقــل و فنــاوری
عوارض و درآمدهای محلی بهمنزله
اطالعات شــورای اسالمی
بودجــه شــهرداریهای
تحمیل کسری بودجه  ۸۰درصدی
شــهر اصفهان در جلســه
کشــور مربوط به مصوبات
به شهرداریهای کشور است
علنــی ایــن هفته شــورا
شوراهاســت .ازاینرو ،لغو
موضــوع نطــق میــان
اختیار شوراها در تصویب
دســتورش را به این الیحه اختصاص دهد .امیراحمد
عوارض و درآمدهای محلی بهمنزله تحمیل کســری
زندآور با اشــاره به این که این الیحه زمینه ساز ضعف
بودجه  ۸۰درصدی به شــهرداریهای کشــور است
منابع پایدار شهرداری است ،گفت :در صورت تصویب
که این موضوع به ورشکســتگی قطعی بســیاری از
این قانون کارایی ،پایداری و خودکفایی مالی شهرداری
شهرداریها خواهد انجامید.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر اصفهان:

نورپردازیهای شهر رویکرد علمی دارد

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر اصفهان اظهار
کرد :سال گذشــته چندین مورد نورپردازی در
سطح شهر انجام شــد که از جمله آنها میتوان
به نورپردازی پل شهید شاهمرادی در ورودی
شــهر اصفهان ،نورپردازی ســاختمان قدیمی

سیلو واقع در خیابان مصلی ،نورپردازی مجسمه
کاوه آهنگر و قســمت مرکزی میــدان آزادی،
نورپردازی ضلع شمال شــرقی میدان الله و

همچنین نورپردازی خیابانهای کمال اسماعیل
و مطهری در حاشــیه زاینده رود اشــاره کرد.
حســن مؤذنی افزود :نورپــردازی پلهای قرار
گرفتــه روی رودخانه زاینــده رود ،نورپردازی
ســه بعدی میادین اصلی شــهر و نورپردازی
ســاختمانها و نقاط ویژه شهری از
اهداف و سیاســتهای این سازمان
در سال  ۹۸است .وی با بیان اینکه
نگاه سازمان زیباســازی به گونهای
اســت که اقدامات به صورت علمی
پیش رود ،تصریح کرد :در ارتباط با
پروژههای جدید ،تمام آنها با لحاظ
شــدن اینکه محیط زیست آسیب
نبیند ،نورپردازی میشود و از طرف
دیگــر نورپردازیهای قبلی انجام شــده روی
درختان شــهر نیز به مرور زمان اصالح خواهد
شد تا مشکل خاصی نداشته باشد.

 650میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرحهای آزادسازی

مدیر آزادســازی و امالک شــهرداری اصفهان
گفت :امســال  ۶۵۰میلیارد تومان اعتبار برای
طرحهای آزادسازی به صورت ملکی و نقدی در
مناطق  ۱۵گانه شهر پیشبینی شده که ۵۵۰
میلیارد تومان آن برای آزادســازی پالکهای
در مســیر اجرای طرحهای عمرانی
و  ۱۰۰میلیارد تومان آن برای تامین
معوض طر حهای عمرانــی در نظر
گرفته شده اســت .مرتضی افروزی
اظهار کرد :اهم آزادسازی طرحهای
عمرانــی در ســالجاری شــامل
آزادسازی بخشــی از رینگ چهارم
در مناطق  ۱۴ ،۱۰و  ۱۵شهرداری
اصفهان اســت که با احداث آن بار
ترافیکی ســنگین در جاده دولت آباد و سه راه
نقشینه به طور چشمگیری کاهش پیدا میکند.
وی افزود :در مسیر احداث خط دو مترو ،پنج

در خصوص دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

 -1رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان
 - 2رسیدگی به صورت دارایی و مطالبات و دیون شــرکت و صورتجلسات دوره عملکرد
سالیانه شرکت
 -3سایر امور مربوط به حسابهای سال های مالی قبل
هیئت مدیره
ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

منطقه شهرداری از جمله مناطق یک،۱۴ ،۹ ،
 ۱۰و  ۱۳نسبت به آزادسازی پالکهای در مسیر
اقدام خواهند کرد .افروزی خاطرنشــان کرد:
امسال تکمیل و آزادســازی پروژه میدان امام
علــی (ع) در بخش میدان جلوخان و مســجد

مسئول دفتر حوزه ریاست دفتر تبلیغات اسالمی
اصفهان گفــت :راهبرد اصلی دفتــر تبلیغات
اســامی اصفهــان در ســال « ۱۳۹۸امتداد
رسانهای» است ،یعنی فعالیتها باید به گونهای
باشد که پایگاه و هدف رسانهای آن برای مخاطب
مشخص شود .حجت االسالم محمد قیصری با
بیان اینکه امتداد در چهار مسیر تعریف میشود،
اذعان کرد :امتداد اخبار ،امتداد محصول ،امتداد
جامعه هدف و امتداد تعمیق فعالیتهای دفتر
در مســئله محوری ،این چهار مسیر را تشکیل
میدهند .وی ادامه داد :این کارگروه متشکل از
رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان به همراه
رؤسای ادارات بخشهای مختلف این دفتر است
که برای تفهیم ،طراحی الگوی اجرایی و استقرار
و نهادینه شدن مســیرهای چهارگانه تشکیل
میشود .دبیر کارگروه امتداد رسانهای گفت :این
کارگروه شنبه هر هفته برگزار میشود و مصوبات
آن برای تبیین ضمانتهای اجرایی و تایید نهایی
به شورای معاونان این دفتر ارجا داده و بعد از آن
شکل اجرایی به خود خواهد گرفت.

وجود  ۱۲۰دستگاه پل عابر
پیاده مکانیزه در شهر اصفهان
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
اظهار کرد :تردد روی پل امام خمینی (ره) برای
خودروهای سنگین ممنوع است و پلیس راهور
باید نســبت به اعمال قانون درباره آنها جدیتر
عمل کند .علیرضا صلواتی با اشــاره به خرابی
تعدادی از پلهای مکانیزه شهر ،تصریح کرد :در
گذشته قراردادهای طوالنی مدت برای نگهداری
پلهای مکانیزه با بخشخصوصی منعقد شده،
اما پایبند نبودن بخش خصوصی نسبت به انجام
تعهدات ،نارضایتی شهروندان را به همراه داشته
است ،از این رو مقرر شد با اتمام مدت قراردادهای
منعقد شده با بخش خصوصی ،پلهای مکانیزه
یکی پس از دیگری تحویل مدیریت شــهری
شود .وی افزود :تاکنون سه پل مکانیزه از بخش
خصوصی تحویل گرفته شــده تــا از این پس
شهرداری نســبت به تعمیرات و نگهداری آنها
اقدام کند .وی با بیان اینکه در شــهر اصفهان
 ۱۲۰دســتگاه پله برقی وجود دارد که کمتر از
 ۱۵درصد آن دچار اختالل شــده است ،گفت:
مشــکالت مربوط به پله برقیهای خراب شده
پلهای مکانیزه شــهر به زودی برطرف خواهد
شد .صلواتی تاکید کرد :سیاست مدیریت شهری
اصفهان بر این است که در همسطح معابر شرایط
برای عبور شهروندان به صورت ایمن فراهم شود
تا معلوالن ،سالمندان و تمام اقشار جامعه بتوانند
بدون دغدغه خاطر از شوارع شهر عبور کنند.

دیدگاه

توجه به رویکردهای نوین
توسعه ،مانع از رشد افقی شهر
میشود

جامع انجام خواهد شــد که امیدواریم همچون
گذشته شهروندان در فرایند اجرای آزادسازیها
با شهرداری همکاری داشته باشند.

این شــبها مجموعه فرهنگی باغ غدیر حال و هوای متفاوتی دارد .پس از وارد شدن به این مجموعه،
میتوان ســه اجراکننده را دید که پرفورمنســی با موضوع ســامت اجتماعی را اجرا میکنند .این
پرفورمنس ،بخشی است از برنامه «نه شب ،نه شب» که رمضان امسال نیز همانند سال گذشته ،معاونت
اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان با هدف ارتقای سالمت اجتماعی
شهروندان برگزار میکند .بخش اصلی این ویژهبرنامه ،برنامهای میدانی شامل موسیقی و نمایش است
و در بخش جانبی آن نیز غرفههای نمایشگاهی با حضور برخی از نهادها و سازمانهای مردمنهاد فعال
در حوزه سالمت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی برپا شده است .معاونت بهداشت و دانشگاه علوم
پزشکی استان اصفهان ،سازمان بهزیستی ،مرکز آموزش نجوم ادیب ،موسسه کشتی نجات ،پژوهشکده
قلب و عروق اصفهان ،انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی ،مرکز پیشگیری و کنترل سرطان آال مکسا،
جمعیت همیاران سالمت روان اجتماعی ،واحد فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشــتی ،اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیریت حوادث اصفهان ،پروبیوتیک ،مرکز مشاوره و
خدمات روانشناختی یارستان ،مرکز مشاوره درباره معماهای زندگی ،کمیته امداد امام خمینی(ره)
و موسسه مردمنهاد طلوع مهر و دوســتی حامی کودکان کار ،نهادهای دولتی و مردمنهاد هستند که
غرفههایی را در نمایشــگاه این ویژهبرنامه به خود اختصاص دادهاند .مخاطب ویژهبرنامه «نه شب ،نه
شب» ،پس از دیدن استندآپ ها و ســر زدن به غرفهها ،میتواند به بخش محله بازی هم سر بزند و در
مسابقه طنابکشی و مچ اندازی آن شرکت کند .برنامه «نه شب ،نه شب» از  ۱۹تا  ۲۷اردیبهشتماه
در باغ غدیر برگزار میشود .غرفهها از ســاعت  ۷شب و برنامه اصلی از ســاعت  ۹تا  ۱۱شب پذیرای
شهروندان خواهد بود.
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کارگروه «امتدادرسانه ای»
در اصفهان تشکیل شد

یک کارشناس شهرسازی:

«نُه شب  ،نُهِ شب»
فرصتی برای ارتقای سالمت اجتماعی شهروندان

ثبت شده به شماره  18544و شناسه ملی 10260394456
بدینوسیله اعضا هیات مدیره از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها در شرکت چاپ
نوآوران توحید (ســهامی خاص) دعوت به عمل می آورد تا در جلسه مجمع عمومی
عادی به طور فوق العاده ساعت  11صبح که در روز دوشنبه تاریخ  98/3/6به نشانی اصفهان
خ فردوسی چرخاب کوی شهریار پالک  9تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.

بیمعنا شده و شهرداریهای کل کشور را در معرض
کسری بودجه و ورشکستگی قرار میدهد.
به گفته رییس کمیسیون حملونقل و فناوری اطالعات
شورای اسالمی شهر اصفهان ،در صورت تصویب این
الیحه ،هزینهکرد مالیات بر ارزش افزوده به شــورای
توســعه و برنامهریزی اســتانها محول می شود که
اعضای شورای اسالمی در آن حضور ندارند.
این عضو شــورای اسالمی شــهر اصفهان از مجلس
خواســت تمامــی جوانب و مشــکالت موجــود در
شــهرداریها را نیز مورد بررســی و عنایت خود قرار
دهد؛ چرا که با تصویب این الیحه شهرداریها باید از
تحقق میلیاردها تومان درآمد پایدار حاصل از مالیات
چشمپوشی کنند که به معنای عقبگرد از تحقق منابع
پایدار درآمدی است.
به گفتــه رییس کمیســیون حملونقــل و فناوری
اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان ،مالیات بر ارزش
افزوده در جهت محرومیتزدایی و توســعه و عمران
شهری و روستایی هزینه میشود.
شهرداریها نزدیکترین واحدهای ارائه کننده خدمات
به شــهروندان هســتند ،از این رو تصویب این قانون
مستقیم و بدون واسطه بر زندگی روزمره مردم تاثیر
میگذارد و هزینههــای اضافی بــر زندگی تحمیل
میکند؛ چرا که به دنبال تصویب این الیحه تحمیل
کسری بودجه بیش از  80درصدی به شهرداریهای
کشــور وارد میشــود؛ مســئله ای که این نهادهای
تاثیرگذار در شــهرها را در انجام امــور خدماتی و زیر
ساختی دچار بحران و معضل اساسی میکند.

مدیر آزادسازی و امالک شهرداری اصفهان خبر داد:

آگهی دعوت شرکت چاپ نوآوران توحید (سهامی خاص)
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که سازمان سرمایه گذاری شهرداری اصفهان فعال شده ،پروژههای
متعددی به صورت مشارکتی در شهر اجرا و باعث توسعه یافتگی
اصفهان شده است .وی ادامه داد :اگر یکی از مباحث توسعه شهر را
موضوع گردشگری بدانیم ،یکی از محورهایی که شهرداری اصفهان
به صورت جدی بر آن تمرکز داشته اجرای پروژههای گردشگری به
عنوان بستهای برای جذب گردشگران بوده است.

الیحهای که حق شوراهای شهر و روستا را در وضع مالیات محلی نادیده گرفته است؛

رییس کمیسیون عمران و شهرسازی
شورای اسالمی شهر:

اتمام پروژه سالن اجالس۳۵۰ ،
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

7

اخـبار

zayanderoud8108@gmail.com

L

E-MAI

یک کارشناس شهرســازی اظهار کرد :طرح
جامع به عنوان طرح باالدســتی برای شــهر
نتوانســته کارآمــدی الزم به منظــور حفظ
محدوده و شــکل فیزیکی شهر را داشته باشد.
امیر حسین شــبانی افزود :طرح جامع تدوین
شده با واقعیتهای اقتصادی ،زیست محیطی و
اجتماعی شهر همخوانی الزم را ندارد و بازنگری
و اصالح روی محدودههای تعیین شده الزامآور
است .این کارشناس شهرسازی ادامه داد :نحوه
مدیریت توسعه کالبدی شــهر به خصوص از
منظر افقــی در دورههای مختلــف مدیریت
شهری ،دست خوش تصمیمات غیرتخصصی
شهرســازی و تصمیمات سلیقهای شده است.
شبانی ،با اشاره به رشد افقی بی حد و مرز شهر،
خاطرنشــان کرد :نگاهی اجمالی به محدوده
قانونی و حریم شــهرها از دهه  ۴۰شمسی تا
به امروز نشان میدهد ،توسعه فیزیکی شهرها
روندی رو به رشــد و غیر منطقی داشته است.
وی تصریح کرد :توســعه افقــی موجب ایجاد
مشکالتی برای شــهر شــده و هزینههایی را
به زیرساختهای شــهری وارد میکند ،این
توسعه افقی منابع طبیعی و حوزههای زیست
محیطی اطراف شهرها را مورد هجوم خود قرار
داده و از بین میبرد .این کارشناس شهرسازی
تاکید کرد :بــرای جلوگیری از توســعه افقی
شــهر باید رویکردهایی از جمله رویکرد شهر
فشــرده مدنظر قرار بگیرد تا به جای توســعه
افقی ،ظرفیتهــای داخلی شــهرها بازیابی
شود که در این راســتا توجه به رویکرد توسعه
درون زا و استفاده از ظرفیتهای شهر مانع از
پراکندهروی و خزش شهری میشود.

امام علی علیه السالم:
گرسنگى  ،چه خوب ياورى براى اسير كردن
نفس و شكستن عادت آن است.

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  24اردیبهشت  8 | 1398رمضان  1440شماره  8 | 2696صفحه قیمت 1000 :تومان
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کشف داالن مخفی قصر امپراتور نرون !

قصر اوالد سلطان میراث بربرها

کارشناســان در جریان بازســازی قصر عظیم امپراتور «نرون» که در رم
قرار دارد ،به داالن مخفی منقش به تصاویر موجودات افسانهای همچون
قنطورس و ابوالهول برخوردند.این داالن مخفی که پس از  ۲۰۰۰ســال
کشف شد بخشی از بقایای «خانه طالیی» ،قصر مجللی است که امپراتور
«نرون» پس از آنکه آتشسوزی مهیبی در سال ( ۶۴پس از میالد مسیح)
رم را ویران کرد ،آن را ساخت.یک تیم از کارشناسان ،زمانی که در پارک
باستانشناسی «کولوسئوم» ،مشغول تعمیر یک اتاق بودند به این اکتشاف
دست یافتند.

در فاصله حدود  ۲۰کیلومتری جنوب شهر تطاوین ،سازهای تاریخی که بهخوبی
حفظ شده ،به یکی از جاذبههای گردشگری جنوب تونس تبدیل شده است .این
سازه تاریخی که انبار غله مستحکمی است ،قصر اوالد سلطان نام دارد .این انبار
غله را بربرها با خشت خام در قرن پانزدهم میالدی بنا کردند .قصر ،دارای دو
حیاط است و هر حیاط از اتاقهای تشکیل شده که انبار یا غرفه نامیده میشوند.
در سدههای میانی برای اینکه آذوقه شهرها و روستاها از دست راهزنان و یاغیان
در امان بماند ،انبارهای غله اغلب مستحکم ساخته میشدند.قصر اوالد سلطان
از صدها غرفه برای ذخیره گندم تشکیل شده است.

دقیقترین روش تشخیص سایز کفش!
تولیدکننده مشهور کفشهای ورزشی «نایک» به تازگی نرمافزاری را در آمریکای
شمالی به نام «نایک فیت» راهاندازی کرده اســت تا خریداران کفش به وسیله
آن اندازه واقعی پای خود را پیدا کنند .مشــتریان پای خود را اسکن میکنند و
براساس ساختار و شکل انگشتهای پا بهترین سایز ممکن با دقت میلی متری
به آنها توصیه میشود .طبق نتایج بررسی گروه تحقیقاتی این صنعت  60درصد
از مصرفکنندگان ،اندازه کفش را اشتباه انتخاب میکنند و این موضوع باعث
ناراحتی و آسیب دیدگی پاهای آنها می شود.

عکس روز
آغاز کشت شالی
در شمال ایران

دوخط کتاب

کســی خواهــد
آمد ،باور کن

کســی خواهــد
ایــن
آمد!بــه
بیندیش!هیچ پیامی
آخرین پیام نیست و
هیچ عابــری آخرین
عابر.کســی مانــده

اســت کــه خواهد
آمــد .بــاور کــن!
کســی کــه امکان
آمــدن را زنــده نگه
میدارد ...
«بار دیگر شهری که
دوست میداشتم»
نادر ابراهیمی

اینستاگردی

وبگردی

تعریف هادی حجازیفر از هوش کارگردان ماجرای نیمروز
هادی حجازیفر با انتشــار این عکس
نوشــت :تولدت مبارک رفیق .انرژی،
هوش ،نبوغ و خاص بودن ات مستدام.
تو بهترینی .س ِر این آخری با هیچ کسی
شوخی ندارم.
پ.ن :چه خوبه که حتی یه عکس بدون
خنده ندارم ازت...

دنیا در نگاه «لیال رجبی»
لیال رجبی با انتشــار این
عکــس نوشــت :بعدهــا
فهمیــدم بینایــی همه
چشمها یک اندازه نیست.
یکی کم از دنیا میبیند و
یکی زیاد .دنیا هم در برابر
نــگاه آد مها به یکســان
عرضه نمیشــود« .فریبا
وفی»

هر ثانیه عاشق شدن احسان خواجهامیری
احسان خواجهامیری با انتشار
ایــن عکس نوشــت :تولدت
مبارک پســرم ،اومدی تا بره
فصل دیوونگی ،شدی آرامش
کل این زندگی ،با تو هر ثانیه
عاشقانه اس برام ،آرزوهامو از
کی به جز تو بخوام.

استان مازندران و گیالن
با دارا بودن بیش از 440
هزار هکتار شــالیزار،
نقش عمد های در تامین
نیاز برنج کشور دارند.
معروفتریــن ارقــام
زمینهای زیر کشت را
انواع گونه های؛ صدری،
برنجهــای دانــه بلند
با عطــر و طعم مطبوع،
بینام و حسنی تشکیل
میدهند.

زیباترین نقاط ایران برای دوچرخهسواری
گردشگری در ایران فقط محدود به بازدید از سازههای تاریخی و مساجد نمیشود و بخشهای هیجانانگیز دیگری در انتظار گردشگران
است .تور دوچرخهسواری ،یکی از این موارد است که به بهترین شکل ممکن گردشگران را با مناظر دیدنی و فرهنگ بومی آشنا میکند
و امکان برقراری ارتباط با مردم را بهوجود میآورد .اگر به دوچرخهسواری عالقه دارید ،مطمئنا با فهرستی که در این مقاله به آنها اشاره
خواهیم کرد ،راحتتر میتوانید مسیر دوچرخهسواری خود را انتخاب کنید.
جزیره کیش :این جزیره واقع در خلیج زیبای فارس ۹۱ ،کیلومترمربع است و درنتیجه امکان گشتوگذار در آن با دوچرخه بهراحتی
میسر است ،بهخصوص که مسیرهای مخصوص دوچرخهسواری ،شرایط راحتتر و امنتری را برای گردشگران بهوجود میآورند .باتوجه
به امکان کرایه دوچرخه ،گردشــگران میتوانند دوچرخه یا اســکوتر را انتخاب کنند .در طول روز هوای جزیره گرم میشود ،هرچند
رکابزدن عصرگاهی در کنار ســواحل بــا چشــماندازی از آب زالل و آبی دریــا میتواند اوقاتی بــه یادماندنی برای هر گردشــگر
بسازد.
پارک ملی الر:ترکیب هیجان ،طبیعت و فرهنگ ،هر عالقهمندی را به دوچرخهسواری در پارک ملی الر واقع در دامنه کوه دماوند
ترغیب میکند .بهترین زمان برای بازدید از این منطقه حفاظتشده در فصل بهار است ،زمانیکه گیاهان و جانوران در بهترین شرایط
خود هستند و میتوان تصاویر خارقالعادهای از آنها ثبت کرد .باوجود چالشهای مختصری نظیر باالرفتن از تپهها و عبور از رودخانهها،
وقتگذرانی و دوچرخهسواری در این پارک بدون شک میتواند اوقاتی خاطرهانگیز برایتان رقم بزند.
جزیره قشم:قشــم ،بکرترین طبیعت ایران را در خود جای داده و بااینکه بزرگترین جزیره خلیج فارس بهحســاب میآید؛ اما
گردشگران میتوانند با دوچرخه به گشــتن در این جزیره زیبا بپردازند .درواقع گردشگران میتوانند با دوچرخهسواری در این جزیره
 ۲۷۰کیلومتری ،از کنار جاذبههای متعددی نظیر دره ستارگان ،غار نمکدان و جنگل حرا همینطور سواحل چشمنواز آن عبور کنند و
گاهی اوقات شــاهد حضور شــترهایی در طول مســیر باشــند .باتوجه به آبوهوای شــرجی و گرم این منطقه ،بهترین زمان برای
دوچرخهسواری در فصل زمستان است.

خبر

کتاب
درباره خوب بودن

برگزاری جشنواره فیلم «طنین مسجد»

آلن دوباتن ،نویسنده و فیلسوف سوئیسی ساکن انگلستان است .او
در مدرسه زندگی تالش میکند ،آموزشهایی به مخاطبانش بدهد
که برای زندگی مفید باشند؛ زیرا چنین مدرسهای با وجود احساس
نیاز زیاد ،هیچ گاه وجود نداشته است .این مدرسه بر پایه آموزههای
علوم انسانی؛ مانند فلسفه ،ادبیات ،روان شناسی و هنر ،بنا شده است.
یکی از آثاری که نتیجه آموزشهای دوباتن در مدرسه زندگی است،
«درباره خوب بودن» نام دارد .آلن دوباتن در این کتاب میخواهد
ما را به سمت انسان خوببودن و تاثیر مثبت بر اجتماع گذاشتن
هدایت کند .به باور نویسنده این کتاب ،انسان خوببودن؛ یعنی زود
رنجنبودن ،صبورتر بودن ،آمادگی بیشتر برای شنیدن ،صمیمیتر
بودن و گوشتتلخنبودن .مطالعه این کتاب ما را با چشمانداز وسیع
خوببودن و تاثیر مثبت آن بر زندگی افراد آشنا میکند.به باور آلن
دوباتن خیرخواهبودن ،بخشیدن ،معمولیبودن ،قوت قلبدادن به
دیگران برخالف آنچه بسیاری افراد فکر میکنند نشانه سادهلوحی
نیست؛ بلکه شایسته است هر فردی از خوببودن به عنوان بارزترین
صفات در زندگی انسانی یاد کند.
«درباره خوب بودن» را آلن دوباتن به تحریر درآورده ،عطا حشمتی
آن را ترجمه کرده و کتابسرای نیک در  108صفحه این کتاب را
منتشر کرده است.

مجتبی میرزایی نســب ،مدیرکل دفتر هنری و ادبی ســتاد عالی
کانونهای فرهنگی و هنری مســاجد با اشاره به برگزاری سومین
جشنواره فیلم کوتاه «طنین مســجد» در روز جهانی مساجد که
در مردادماه برگزار خواهد شــد ،گفت :این جشــنواره امسال در
استان گلستان و شهر گرگان برگزار میشود که فرصتی است برای
جوانان مستعد و هنرمند مسجدی تا در این فضا با یکدیگر به رقابت
بپردازند و آثار خود را ارائه کنند .وی اضافه کرد :عالقهمندان تا پایان
خردادماه فرصت دارند آثار خود را در قالب کلیپ ،فیلم و تولیدات
ج دقیقهای ارائه کنند.
هنرهای دینی ب ه صورت فیلم کوتاه یک تا پن 
داوری آثار در تیرماه برگزار میشود و در نهایت اکران فیلمها نیز در
مردادماه و روز جهانی مسجد خواهد بود .میرزایی نسب گفت :این
جشنواره باهدف بهرهگیری از ابزار هنر در جهت ترویج و گسترش
سبک زندگی اسالمی -ایرانی در جامعه ،جهتدهی به گرایشهای
هنری در حوزه فیلم  ،به سمت تولید آثار با موضوع سبک زندگی
اسالمی -ایرانی ،ورود اعضای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد
کشور به حوزه فیلم و استفاده بیشــتر از قابلیتهای آن ،بسط و
گسترش حوزه فیلمســازی از طریق تربیت و آموزش هنرمندان
متعهد و تولید و خلق آثار هنری دینی و حرکت به سمت کارآفرینی
هنری در کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور برگزار میشود.

یادداشت
بیایید تراحم کنیم
محمد ادریسی
در غیر ماه رمضان اگر بپرســند که یک ماه چند ساعت است
میگوییم :این چه سوالی است ،من چه میدانم! بروید از کسی
دیگر بپرســید؛ اما دراین ماه به ثانیه هم محاسبه میکنیم و
میگوییم که ۷۲۰ســاعت فقط فرصت داریم یا بهتر بگوییم:
 ۲۰۷۳۶۰۰ثانیه فقط فرصت داریم ،چون وقت در ماه رمضان از
طال هم با ارزشتر میشود .بیجهت نگردیم و مقایسه نکنیم و
نپرسیم که مسلمانان دیگر کشورها چند ساعت روزه میگیرند
و ما چند ســاعت روزه میگیریم که رمضان سریع االرتحال
است.
ماه رمضان یازده ماه که نیست! بر فرض اگر هم خدا یازده ماه
روزه قرار میداد ،او از عدالت خارج نمیشد ،چون اصال ما برای
عبادت آفریده شــدهایم و روزه هم یکی از بهترین عبادات و
طاعات است پس باید خدا را شاکر باشیم که بر ما آسان گرفته
و تخفیف داده است و اساسا هدف از روزه در ماه رمضان تعذیب
نفس نیست بلکه تربیت و تهذیب نفس است.
در احواالت و زندگانی برخی علما و بزرگان دین هست که شش
ماه در انتظار ماه رمضان میماندهاند و لحظه شماری میکردند
و شش ماه دیگر ســال دلهره این را داشتند که اعمالشان در
ماه رمضان مورد قبول واقع شده است یا نه!اگر کسی بپرسد که
چرا علما و بزرگان دین در این ماه خوشحال بودند؟
این پاسخ را میشنود که به چند دلیل واضح:
اولین دلیل :آنچه از روایات فهمیده میشــود این اســت که
شیاطین به زنجیر کشیده میشــوند و دربهای بهشت باز و
درب جهنم بسته میشوند.دومین دلیل :ماه نزول و تالوت و
فهم و درک وحفظ و تدبر قرآن است.
ســومین دلیل :میدانســتند که روزه رکنی از ارکان اسالم
است.چهارمین دلیل :ثواب و امتیازات و فضایل روزه داری را
درک و هضم کرده بودند و نشــاط در عبادت داشتند و در پی
رشــد روحی بودند.پنجمین دلیل :فرصتی برای تعدیل مزاج
و رسیدن به تندرستی و ضمانت صحت است و شهوات در آن
شکسته و عقیم میشود.
ششمین دلیل :میتوان عالوه بر عبادات خود را به عادتهای
خوب هم عادت داد و دلیل هفتم اینکه در خیرات با هم مسابقه
داشتند.
آری،مســابقهای بزرگ با جوایزی بینهایت بزرگ آغاز شد.
موضوع این مســابقه ماه رمضان اســت و زمــان آن بهترین
ساعات و ثانیههای سال و مسئول برگزاری آن خود خداست و
شرکتکنندگان در آن مخلوقات او هستند که سائل و فقیرند
و بینهایت در همهحال محتاج او هســتند و در هر مکان که
باشیم میتوانیم در خیرات و حسنات و عبادات و خلوص نیت
و قطع عالیق از خالیق و اتصال بــه خالق و بذل همتها باهم
مســابقه دهیم .در این مســابقه ماه رمضان مردم چند گروه
میشــوند :عدهای از ابرار میشــوند و دیگرانی از اشــرار و
بعضی مقبــول میشــوند و دیگرانی مــردود و برخی اهل
هوی و دیگرانی اهل هدی و افرادی از پیروزشدگان و دیگرانی
از مخــذوالن و گروهــی اهل آخــرت و دیگرانــی اهل دنیا
میشوند.
روزهداران در این ماه که شرافت موضوعی و زمانی دارد ،وقار
و هیبت معنوی پیدا میکنند ،پس بیاییم که بهجای تکاسل
در معنویات به هیبت فوز معنوی برســیم و دراین مســابقه
بیاشتهایی و کم اشتهایی معنوی را کنار بگذاریم.
تحافظ در امــور معنوی داشــته باشــیم تــا زکیالنفس و
سلیمالصدرشــویم که عملها تمام میشــود و تنها جوایز و
پاداشهاست که باقی میماند وشــاید آخرین ماه رمضان ما
باشد.رمضان ماه فرج است نه فرجه ،ماه عبادات است نه عادات
و قرار نیســت که فقط به فکر خوابیدن و خوردن ســحری و
افطاریهای رنگارنگ و وعدههای مقوی باشیم.
قبول داریم که دنبــال یک لقمه نان دویــدن در ماه رمضان
تشــنگی میآورد و قبــول داریم کــه برخی هســتند که از
حالل روزه میگیرند ،اما با حــرام روزه خود را افطار میکنند
ولی ایــن را هم قبــول داریم کــه روزهداران زیاد هســتند
لکن پاداش روزهداران متفاوت اســت و بعضی روزه حســن
میگیرنــد و بعضی دیگر روزه احســن و بعضــی دیگر فقط
اسمشان روزهدار است و به هرحال نفسی که مشتاق روزهداری
در ماه رمضان نباشــد هنوز به بلوغ نرســیده اســت.رمضان
اسم ا ...است.
ماه رمضان که «راء» آن یعنی رعایت حدود برای رســیدن به
رحمت و جلب رافت خدایی که عاشــق مخلوقات خود است،
«میم» آن یعنی مجاهده و محاســبه و مراقبه برای رسیدن
به مغفــرت« ،ضاء» آن یعنــی ضمانت بهشــت و «الف» آن
یعنی امان داشــتن زیر پرچم اسالم و رســول (ص) و والیت
اهل بیــت (ع) و «نون» آن یعنی نور خدا برای شــناخت راه
همیشه وجود دارد.
تحریم نه ،بیا تراحم کنیم ای ماه رمضان! آرام آرام قدم بردار!
بیتحریم ،ما تو را میبخشــیم و تو هم ما را ببخش و بیا بههم
رحم کنیم و باهم مهربان باشیم و ما تو را میبخشیم به خاطر
کوتاه بودن روزها و ســاعتها و ثانیههای محدود و معدودات
که گناهان در تو مغفور و سعی و تالش در تو مشکور و بدیها
در تو مهجور میشــود و خطاکاران در تو از توابین میشوند
و تو هم ما را ببخــش بهخاطر اینکه آنگونه که باید باشــیم،
نیستیم.

