شهردار اصفهان:

« سینما» در سبد فراغت
خانوادههای اصفهانی قرار دارد

قبض برقتان را حذف نکنید
بدهکار میشوید!

رییس جمهور:

عکس گرفتن با «روحانی»
امکانپذیر نیست

حدود  ۱۰روز تا زمانی که از سوی دولت برای حذف

قبوض کاغذی تعیین شده باقی مانده و قرار است از

اول مهرماه سال جاری ،این قبوض به طور کلی حذف

شوند ،بنابراین به گفته مسئوالن چنانچه مشترک
به ثبت اطالعات خود برای دریافت قبض الکترونیک
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اقدام نکند ،اطالعات قبض را...
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سرمقاله

جشنواره ای به نام کودک
و به کام اصفهان
سمیهمصور
سالهاســت کودکان شــهر بــه برگزاری
جشنواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان
عادت کردهاند .پــدر و مادرهایی که زمانی
به بهانه جشــنواره میزبان عمــو پورنگ و
عمو قناد میشدند ،امســال فرزندا نشان
را برای تماشــای برنامههای ململ و خاله
گلی به جشــنوارهبردند .از دو سه روز قبل
جشنواره ،فضای شــهر کودکانه میشود،
تبلیغات شهری خبر از برگزاری یک رویداد
آشــنا دارد .اصفهانیها چند روزی درگیر
ســی و دومین جشــنواره بین المللی فیلم
کودک و نوجوان میشوند ،در چند سینما
فیلمهای مربوط به جشنواره اکران شده و
گذر چهارباغ هم به محلــی برای برگزاری
برنامههای جنبی جشنواره تبدیل میشود تا
همه سنین را به نحوی درگیر کند .برگزاری
جشنواره فیلم برای شــهری که میخواهد
الگوی موفق شــهری برای کودکان باشد،
تجربه مناسبی اســت و شهرداری اصفهان
هم برای اجرای موفق این طرح تمام توانش
را به کار میگیرد و همــه پای کار میآیند،
چون اینجا بحث اصفهان مطرح نیست ،بلکه
پای اعتبار شهری در میان است که سالها
میزبان جشنوارهای بوده که حاال در دنیا هم
شناخته شده اســت ،جشنوارهای که سی و
دومین دوره آن امسال همزمان با شب عید
غدیر در شــهر گنبدهای فیروزهای آغاز به
کار کرد و توانست روزهای شاد و پر نشاطی
را برای شــهروندان اصفهانــی فراهم کند.
در این دوره از جشــنواره اقدامات خوب و
موثری همچون فضا سازی مناسب بعضی از
سینماهای سطح شهر و دوبله همزمان برای
ایجاد فرصت مناسب جهت حضور معلولین
جسمی حرکتی و نابینایان انجام شد که با
استقبال خوبی هم همراه بود .فراهم کردن
امکان تماشای فیلمها برای کودکان مناطق
محروم شــهر یکی دیگر از این اقدامات به
شــمار می رفت که از نگاه عدالت اجتماعی
مدیران شــهری پرده برمیداشت .توجه به
جنبههای گســترش دیپلماسی فرهنگی و
رونق گردشگری نیز در این دوره از جشنواره
در دستور کار مسئوالن شهری قرار داشت
تا به گفته استاندار اصفهان ،دیار گنبدهای
فیروزهای به رســالت خود در زمینه انجام
فعالیتهــای فرهنگی عمل کرده باشــد.
عباس رضایــی در آیین اختتامیه ســی و
دومین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان
با بیان اینکــه تالشهای متعــددی برای
حضور کودکان کار و معلول انجام شــد که
نمایــش فیلمهای این جشــنواره در ۱۲۳
نقطه کشــور این تالشها را نشان میدهد،
گفت :امروز با حضور شما مردم ،شورونشاط
کودکان و نوجوانان دوچندان شده است و
میشود.
استاندار اصفهان اضافه کرد :سخن از کودک
ســخن از فرداست؛ نسخه شــفا بخش در
حوزه اجتماعی و ســرمایه آینده ،تعلیم و
تربیت نسل جدید اســت .به گفته رضایی،
بهرهگیری از ظرفیت هنرمندان و استفاده
از زاویه فرصتی برای کمک به جامعه است
که اینها از نگاه منطقی به چنین رویدادهای
فرهنگی و هنری است.
وی هم چنین با ابراز خرســندی از میزبانی
اصفهان بهعنوان پایتخت فرهنگ و تمدن
ایران اسالمی ،شهر خالق و دوستدار کودک
این جشــنواره خاطر نشان کرد که میزبانی
فیلمهایی از  ۲۷کشــور جهان در جشنواره
بینالمللــی فیلمهای کــودکان اصفهان
نشــان از موفقیــت دیپلماســی فرهنگی
است.
مهمترین رویداد عرصه ســینمای کودک
در حالی دوشــنبه شــب به پایان رســید
که شــهروندان اصفهانی کــه در این یک
هفته حــال وهــوای متفاوتی را در شــهر
مشــاهده کرده بودند به خود بالیدند چون
شهرشــان رنگ همدلــی به خــود گرفته
بود.
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هشدار معاون اقتصادی استاندار اصفهان به سنگاندازان در مسیر تولید؛

دادگاهی میشوید
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توجه به درخت ها؛
درخت ها بهتربن هستند ! همیشه
سرجاشون استوار می مونند و
به ما میوه و سایه و هوای تازه
می دن! امروز در حد توانمون
بهشون رسیدگی کنیم.

نگارخانه صفوی
مدیا:نقاشی
 ۱الی  ۲۰شهریور

نمایش آنتیگونه
کارگردان احسان جانمی
مجتمع فرهنگی فرشچیان
 26مرداد الی  8شهریور

بر اساس اعالم مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان 8،هزار کودک کار در اصفهان وجود دارد؛

کودکانهها  ،البه الی بی رحمی شهر

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی اصفهان:

استان اصفهان نزدیک به  900شهید پلیس دارد
معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی اســتان
گفت :این فرماندهی از ابتدای انقالب تا کنون نزدیک
به  900شــهید در حوزه نظم و امنیت تقدیم نظام
مقدس جمهوری اسالمی ایران کرده است.
سرهنگ محســن عقیلی در دیدار با خانواده شهید
سید یدا ...تقوی ،امنیت امروز ایران اسالمی را نتیجه
فداکاری و ایثارگریهای شهدای دوران دفاع مقدس
عنوان کرد و اظهار داشت :شهدا با نثار کردن خون
خود ،به کشــور ما عزت و آبرو بخشیدند و ما هرچه
داریم از شهداست.
وی با بیان اینکه نباید هرگز یاد و خاطره شــهدا از
ذهن مردم جامعه حذف شود ،افزود :زنده نگهداشتن
یاد و نام شهدا باعث میشــود که هرگز از یاد نبریم
که امنیت و آرامش امروز خود را مرهون جانفشانی
جوانان رشید و شــجاع این مرز و بوم هستیم .این
مقام مسئول با بیان اینکه شهادت سعادتی است که
نصیب هر کسی نمیشــود گفت :هر کسی سعادت
شــهید شــدن در راه خدا را ندارد و این فیض الهی
نصیب کسانی میشود که جزو مقربین درگاه حضرت
حق هستند .سرهنگ عقیلی ،خانوادههای شهدا را
مظهر صبر و اســتقامت عنوان کرد و اظهارداشت:
البته ثواب صبر و اســتقامت خانوادههای شهدا نیز

کمتر از مقام شهدا نیســت و آنها با ایثار و فدا کردن
عزیزترین اشخاص زندگیشان برای حفظ امنیت و
آرامش مردم الگوی بسیاری خوبی از سبک زندگی
ایرانی اســامی را به مردم ما ارائــه کردند .معاون
هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان اصفهان
با بیان اینکه باب شهادت در ناجا همچنان باز است
و کارکنان ایــن نیرو با قصد و نیت شــهادت در راه
خدا وارد آن میشوند گفت :نیروی انتظامی استان
اصفهان از ابتدای انقالب تا کنــون نزدیک به 900
شهید را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
کرده و میتوان گفت بیشترین تعداد شهید را هم در
بین استانهای کشور دارد .سرهنگ عقیلی افزود:
وقتی پای صحبت خانوادههای شــهدا مینشینیم
همه آنها بدون اســتثنا اعالم میکنند که اگر بازهم
نیاز باشــد حاضرند جان خود و دیگر عزیزانشــان
را فدای انقالب کنند و آنها با این رفتار خود نشــان
دادند هنــوز فرهنگ ایثــار و شــهادت و جانبازی
برای پاسداری از دین و شرف کشــور پابرجاست و
مطمئنا تا وقتی چنین فرهنگی در جامعه وجود دارد
دشمن هرگز جرأت تعرض به خاک کشور ما را پیدا
نخواهد کرد.

عکس خبر

اعزام پیرغالمان اصفهانی به اجالس بین المللی پیرغالمان و
خادمان حسینی
کاروان پیرغالمان و خادمان حسینی از استان اصفهان برای شرکت در هفدهمین اجالس بین
المللی پیرغالمان و خادمان حسینی دیروز راهی این اجالس شــدند .در مراسم بدرقه که با
مدح حضرت سید الشهدا (ع) و ابراز ارادت به خاندان عصمت و طهارت در مرکز اصفهان برگزار
شــد ،مدیر کل صدا و ســیمای مرکز اصفهان از کاروان  25نفره پیرغالمان از استان اصفهان
تجلیل کرد.
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قسم
کارگردان:محسن تنابنده
پردیس ساحل /پردیس چهارباغ
سینما سیتی سنتر

2

عکس روز

یک نماینده در جلسه
علنی دیروز مجلس

پیشنهاد سردبیر:

عکس گرفتن با «روحانی» امکانپذیر نیست
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پیشخوان

یک روزنامه اتریشی:

دیدار ترامپ و روحانی دور از انتظار نیست
یک روزنامه اتریشی با اشاره به گفت وگوهای انجام شده در جریان
نشست گروه هفت ،دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و ایران را دور
از دسترس ندانســت .روزنامه اتریشی اســتاندارد در یادداشتی
که به جمع بندی نشســت گــروه هفت پرداخته آورده اســت:
مقامات شرکت کننده در نشســت گروه هفت در فرانسه درباره
موضوعات مهمی مانند اختــاف تجاری اروپا -آمریکا ،برگزیت،

کافه سیاست
رییس جمهور:

زمان رای اعتماد وزرای
آموزش و پرورش و میراث
فرهنگی مشخص شد
عضو هیئت رییسه مجلس گفت :جلسه رای
اعتماد به وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش
و میــراث فرهنگی  12شــهریور در مجلس
برگزار میشود .علی اصغر یوسف نژاد درباره
بررسی صالحیت دو وزیر پیشنهادی آموزش و
پرورش و میراث فرهنگی ،اظهار داشت :رییس
جمهور علی اصغر مونســان و محسن حاجی
میرزایی را به عنوان وزرای پیشنهادی آموزش
و پرورش و میراث فرهنگی به مجلس معرفی
کرد .وی افزود :بر این اساس ،نشست بررسی
صالحیــت و رای اعتماد وزرای پیشــنهادی
مزبور سه شنبه هفته آینده ( 12شهریور ماه)
برگزار میشود.

بیانیه مجلس در ممنوعیت
مذاکره با آمریکا
عضو شــورای مرکزی فراکسیون نمایندگان
والیی مجلس از امضای بیانیهای در ممنوعیت
و محکومیت هر گونه مذاکره با آمریکا خبر داد.
احمد علیرضابیگی گفت :نمایندگان مجلس
در حال جمعآوری امضا برای بیانیهای هستند
که هرگونه مذاکره با آمریکا را محکوم و ممنوع
اعالم میکنند .نماینده مردم تبریز در مجلس
تاکید کرد :در پی اظهارات اخیر رییسجمهور،
بیانیهای به امضای نمایندگان رســیده که بر
اســاس آن مذاکره با آمریکا در شرایط فعلی
و با توجه به خــروج این کشــور از برجام ،به
ضرر منافع ملت ایران بوده و ممنوع و محکوم
است.

اتفاقی عملی نشده است .در عین حال میتوان گفت که اظهارات
اخیر روحانی ،رییس جمهوری ایران از ســویی و سخنان ترامپ
رییس جمهوری آمریکا از سوی دیگر به نوعی تغییر لحن داشته
است .این تغییر لحن و بعضا نرم شدن در برخی مواضع میتواند
نشانه این باشد که دیدار و گفت وگوی رؤسای جمهوری دو کشور
دور از ذهن و انتظار نخواهد بود.

مانور سیاسی در زمین بازی آمریکا
علیرضا کریمیان
ســفر آســیایی ظریف در حالی پــس از حضور
جنجالی او در فرانســه طی رایزنی با مقامت سه
کشــور چین ،ژاپن و مالزی پیگیری میشود که
مناقشات امنیتی و سیاسی میان ایران و برخی از
این کشورها با آمریکا در برهه حساسی قرار دارد.
وزیر امور خارجه کشورمان در چین اعالم کرد که
در مورد ســفر اخیر به فرانســه و پیشنهاداتی که
برای حل مناقشه بر سر برجام به ایران داده شده
است با چینیها مذاکره و تبادل نظر خواهد کرد.
وی در جریان این سفر با اشــاره به رایزنیهایش
با همتای چینی خود از پیشــنهاد یک نقشــه راه
 ۲۵ساله برای تحکیم شــراکت جامع راهبردی و
نقشآفرینی فعال در ابتکار «یک پهنه ،یک راه»
خبر داد.
محمدجواد ظریــف در توییتی بــه زبان چینی
نوشت« :با دوســت خوبم «وانگ یی» وزیر امور
خارجه چین گفتوگــوی مفصل و ســازند های
داشــتم .درباره موضوعات دوجانبه ،منطقهای و
جهانی دیدگاهی مشــترک داریم .یک نقشه راه
 ۲۵ساله برای تحکیم شــراکت جامع راهبردی و
نقشآفرینی فعال در ابتکار «یک پهنه ،یک راه»
پیشــنهاد کردم ».چین به عنوان یکی از معدود
کشــورهایی که همچنــان در برابــر تحریمهای
آمریکا علیه ایران مقاومت کرده است ،نقشی فعال
در زمینه سازی اجرایی تعهدات اروپا نداشته؛ اما با

توجه به حضور این کشور
در مــورد مشــارکت در
در برجام و به عنوان یک
طرح تامین امنیت تنگه
ژاپن در آستانه تصمیم مهمی در
هرمز که از سوی آمریکا
شریک راهبردی میتواند
در تصمیــم ایــران موثر مورد مشارکت در طرح تامین امنیت
به این کشــور داده شده
اســت ،قرار دارد .ظریف
باشد .ظریف پس از چین
تنگه هرمز که از سوی آمریکا به
در ابتــدای ورود به ژاپن
عازم توکیو شد ،وزیر امور این کشور داده شده است ،قرار دارد
با وزیر امــور خارجه این
خارجه کشورمان امسال
کشــور دیدار کرد و قرار
چندین بار به این کشور
است با شینزو آبه ،نخســت وزیر ژاپن نیز مالقات
سفر کرده و در حالی برای ســومین بار راهی این
داشته باشــد .به اعتقاد کارشناســان ،اصلیترین
کشور میشود که ژاپن در آســتانه تصمیم مهمی

وزیر اطالعات:

نفوذیها داغترین شعارهای
حاکمیتی را سر میدهند
وزیر اطالعات کشــور با بیان اینکه دستگا ههای
اطالعاتی میتوانند جریان نفوذ را تشخیص دهند،
گفت :نفوذ یها ،دا غترین شــعارهای حاکمیتی
را ســر میدهند و دیگران را به ضدیــت با نظام و
حاکمیت متهم میکنند .سید محمود علوی ادامه
داد :این که ادعا شــود در فالن دستگاه نفوذ شده
اســت ،این فقط ادعاست و شــناخت و شناسایی
جریان نفــوذ و عناصر نفوذی کار هر دســتگاهی
نیســت .وزارت اطالعات با یک عمر سی و اندی
ساله کار اطالعاتی به این نبوغ رسیده که میتواند
جریان نفوذ را با ســختی و پیچیدگی بسیار زیاد
شناســایی کند .وزیر اطالعات با بیان اینکه فقط
دستگاه اطالعاتی میتواند جریان نفوذ را تشخیص
دهد و افراد نفوذ کرده را شناســایی کند ،افزود:
افرادی که در پروژه نفوذ عمل کرده و میخواهند
نفوذ کنند ،داغترین شــعارهای حاکمیتی را سر
میدهند و خیلی ســریع دیگــران را به ضدیت با
نظام و حاکمیت متهم میکنند.

سعید لیالز
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران:

دولت برای مذاکره
سراسیمه نباشد
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت:
امروز زمان بــه زیان آمریــکا و اروپا در حال
سپری شدن اســت و ما به هیچ عنوان نباید
برای مذاکره کردن از خود سراسیمگی نشان
دهیم .سعید لیالز با اشــاره به هدف آمریکا
از پیادهســازی سیاست فشــار حداکثری
اقتصادی بر ایران گفت :نقطــه امید آمریکا
برای پیادهسازی سیاســت فشار حداکثری
اقتصادی بر ایران این بود که ساختار اجتماعی
ایران را به فروپاشی بکشاند و انتظار داشت که
در پی فشــارهای اقتصادی به اقشار مختلف
جامعه ایران ،تجمعات گستردهای در سراسر
کشور به وقوع بپوندد .این کارشناس مسائل
اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا معتقد
است که امروز زمان مناسبی برای مذاکره با
آمریکاست؟ گفت :خیر .ولی اعتقاد دارم که
ممکن است زمان مناسب فرا برسد.

آگهی مزایده (نوبت دوم)

موضوع :باستناد مصوبه شماره  98/1052مورخ  98/04/10شورای محترم اسالمی شهر
نجف آباد در خصوص بهره برداری از محل دفتر و امتیاز خط دانشگاه آزاد نجف آباد به ایستگاه
صمدیه اصفهان و بالعکس
مدت مزایده :یک سال شمسی از تاریخ عقد قرارداد
دستگاه مزایده گذار :سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد
محل اجاره :محل دفتر و امتیاز بهره برداری از خط دانشگاه آزاد نجف آباد به ایستگاه صمدیه
اصفهان و بالعکس
شرایط شرکت در مزایده :شــرکت برای عمــوم آزاد می باشد که بایســتی دارای کپی
شناسنامه و یا کارت ملی معتبر باشند( .رعایت منع مداخله کارکنان دولت الزامی است)
سایر شرایط مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است.
مهلت و محل دریافت اسناد مزایده و پیشــنهاد قیمت :از افراد واجد شرایط دعوت می شود

رضا رضایی -مدیرعامل سازمان
L

E-MAI

برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه 98/06/16
به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود
را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شــنبه  98/06/21به دبیرخانه محرمانه شهرداری
نجف آباد تحویل نمایند.
اسناد مزایده :برای دریافت اسناد مزایده (قیمت پایه کارشناسی ،میزان سپرده و  )...مبلغ
 200/000ریال طی فیش واریزی به حساب سیبای بانک ملی به شماره 0112643346005
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد اقدام نمایند.
هر گاه برنده یا برندگان اول و دوم و ســوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع
سازمان ضبط خواهد شد.
تذکر  :1هزینه های برگزاری مزایده به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود.
تذکر  :2کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

zayanderoud8108@gmail.com

م الف571479:

خدا نکند این رفت و آمدها،
از روی خودباختگی باشد
مشاور عالی فرمانده کل سپاه گفت :خدا نکند برخی
سفرهای ســرزده به اجالسهای خارجی از روی
استیصال و خودباختگی باشد و خدا نکند زانوهای
مسئوالن ما بلرزد .غالمحســین غیبپرور ،با بیان
اینکه جای تاسف است که گاهی رفتارهایی مشاهده
میشود که بوی خیانت میدهد ،گفت :دستگاههای
حاکمیتی در مقابله با فساد وظیفهای دارند و آحاد
مردم هم وظایفی دارند .وی ،خودپاالیشی را وظیفه
دستگاههای حاکمیتی دانست و گفت :دولت باید
دائما خودپاالیشــی کند ،چرا که وجود یک عنصر
فاســد در یک نهاد ،تمام فضا را تحت شــعاع قرار
میدهد .غیبپرور ادامه داد :امــروز در جایگاهی
هستیم که مورد تحسین جهانیان قرار گرفتهایم.
چه کسی جرات میکرد به آمریکاییها بگوید کاله
شما کج است؟ وی با تقدیر از ایستادگی مردم پای
اهداف انقالب گفت :چهل ســال است چوب الی
چرخ این مردم نجیب میگذارنــد ،برکات انقالب
ناشی از همین پایمردی مردم است.

قفل مسکن با طرح جدید
دولت باز می شود ؟

بین الملل

محورهای مذاکره میان دو طــرف در مورد آینده
حضور احتمالــی نیروهای ژاپنــی در تنگه هرمز
خواهد بــود .چند هفتهای اســت کــه آمریکا از
متحدان نظامی خود از جمله ژاپن خواســته است
تا در طرح ائتــاف نظامی در تنگــه هرمز حضور
یابند ،هر چند تا کنون کشــورهای معدودی این
مشارکت را پذیرفتهاند؛ اما ژاپن مانند برخی دیگر
از کشــورها مانند هند این پیشــنهاد را رد نکرده
اســت .نخســتوزیر و وزیر دفاع ژاپن در دیدار با
وزیر دفاع آمریکا که چنــد هفته پیش اتفاق افتاد
در برابر درخواست این کشــور برای مشارکت در
ائتالف دریایــی در خلیج فارس اعــام کردهاند،
هرگونه نقش این کشــور در این ائتالف بر اساس
مالحظات توکیو در روابطش با تهران و واشنگتن
خواهد بود .هر چند در ابتدا ژاپن این پیشــنهاد
را رد کرده بود؛ اما پس از ســفر وزیر دفاع آمریکا
مواضع این کشور اندکی تعدیل شد .هر نوع حضور
احتمالی ژاپن موجب نگرانی مقامات کشــورمان
می شــود به خصوص اینکه دو کشور روابط خوبی
دارند و در صورت حضور نظامــی در خلیج فارس
برخوردهــای نظامی غیــر منتظره و غیــر قابل
پیش بینی اتفاق خواهد افتاد.
به همین دلیل ظریف در این ســفر تالش خواهد
کرد تا تضمینها و اعتماد سازی الزم برای امنیت
مورد نظر ژاپن در مورد کشــتیهای این کشور در
خلیج فارس را بدهد تا از این طریق تالش آمریکا
برای ایجاد اتحاد نظامی را خنثی کند.

چهره ها
مشاور عالی فرمانده کل سپاه:

مالقات با شیطان

روحانی  :از مالقات با کسی
دریغ نمی کنم

تالشهای دیپلماتیک «ظریف» ادامه دارد؛

عکس گرفتن با «روحانی»
امکانپذیر نیست
رییس جمهور کشورمان در واکنش به اعالم
آمادگیهای مکــرر رییس جمهــور ایاالت
متحده آمریکا برای دیدار بــا همتای ایرانی
خود با تاکید بر اینکه ما به دنبال حل مسائل
و مشکالت از راه معقول هســتیم ،گفت :ما
به دنبال عکس (گرفتن) نیســتیم و اینکه
کسی بخواهد با حسن روحانی عکس بگیرد،
امکانپذیر نیست .روحانی با بیان اینکه یکی
از قدرتهای ما قدرت دیپلماسی و سیاسی
است ،خاطرنشــان کرد :ما با دیگران حرف
میزنیم و مذاکره میکنیم تا منافع و حقوق
مردم را تامین کنیم؛ اما آنهایی که تحریم را
بر مردم ما روا داشــتند و اقدام به تروریســم
اقتصادی کردند ،هرگونه تحول در رفتار ما با
آنها از توبه آنها آغاز میشود؛ من بارها گفتهام
که آنها باید به تعهدات خود بازگردند و مسیر
خطایی را که انتخاب کردهاند عوض کنند و
بیایند در خدمت منافــع و امنیت جهان قرار
بگیرند و بــا تکریم متقابل انقــاب و نظام و
حقوق ملت ما را به رســمیت بشناسند و از
خطاهای خود بــاز گردند .رییــس جمهور
خطاب به آمریکاییها خاطرنشــان کرد :اگر
راســت میگویید و فقط نگرانیتان استفاده
ایران از سالحهای اتمی اســت ،این نگرانی
برطرف شده است؛ پس اولین گام را بردارید
چرا که بدون این گام این قفل (روابط ایران و
آمریکا) باز نخواهد شد.

توافق هستهای ایران و تغییرات اقلیمی بحث و تبادل نظر کردند.
استاندارد در ادامه نوشت :ایران از جمله موضوعات مهمی بود که
ساعات زیادی از گفت وگوی مقامات اعضای جی هفت را به خود
اختصاص داده بود .این روزنامه اتریشــی با اشاره به تنش میان
ایران  -آمریکا و خروج یکجانبه واشنگتن از توافق هستهای آورده
است :دو طرف در حرف دم از گفت وگو میزنند؛اما هنوز چنین

ترامپ امیدوار به دیدار

ابوالفضلحسنبیگی
عضو کمیسیون امنیت ملی:

با هیچ کشوری مذاکره
نمیکنیم
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه
توانمندی نظامی جزو مسائلی است که با هیچ
کشــوری پیرامون آنها مذاکره نخواهیم کرد،
گفت :اگر ما امروز به این سطح از توانایی در تولید
تسلیحات دفاعی نرسیده بودیم ،قطعا دشمن از
همین ناحیه به ما ضربه وارد میکرد .ابوالفضل
حسنبیگی با اشاره به مذاکرات آقای ظریف با
برخی مقامات فرانسه ،گفت :پیششرطهایی
که رییسجمهور فرانســه برای جلوگیری از
اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران
مطرح کــرده ،اصال به نفع منافع ملی کشــور
نیســت .حســنبیگی تصریح کرد :معتقدم
نباید مذاکرهای در هیچ سطحی بر سر مسائل
دفاعی و نظامی کشــور صورت گیرد ،زیرا در
این صورت بنیه دفاعی کشور تضعیف شده و
این دقیقا همان چیزی است که آمریکاییها و
اروپاییها به دنبال آن هستند.

پنتاگون دست داشتن در
انفجارهای اخیر عراق را رد کرد
وزارت دفاع آمریکا هرگونه دست داشتن پنتاگون
در حمالت اخیر که به انفجار در انبار مواد منفجره
در این کشور منتهی شد را رد کرد .پنتاگون مدعی
شده که حاکمیت عراق و دولت این کشور در پیشبرد
امنیت داخلی و محافظت از دموکراســی را تایید
میکند .وزارت دفاع آمریکا با اشاره به همکاری کامل
با تحقیقات کنونی درباره حمالت اخیر در عراق اعالم
کرد که نیروهای آمریکایی به دعوت دولت عراق در
این کشور حضور داشته و تمامی قوانین و توصیهها
را به کار میگیرد .در بیانیه الحشــد الشعبی تاکید
شد که این حمله با دو پهپاد اســراییلی و در جاده
«عکاشات  -القائم» و در فاصله  ۱۵کیلومتری مرز
عراق با سوریه انجام شده است.

برزیل ،کمک جی  ۷را نپذیرفت
رییسدفتر ریاستجمهوری برزیل از مخالفت این
کشــور با پذیرش کمک  20میلیون دالری جی ۷
برای اطفای حریق جنگلهای آمــازون خبر داد.
همچنین ،یک مقام بلندپایه برزیلــی ،به امانوئل
مکرون رییسجمهور فرانسه که پیشتر در پیامی
توئیتری از سوختن این منابع طبیعی ابراز نگرانی
کرده بود ،پیشــنهاد داد :به فکر خانه و کلونیهای
خود باش .در همین رابطــه« ،اونیکس لورنزونی»
رییس دفتر ریاســت جمهوری برزیل ،اعالم کرد:
از بابت پیشنهاد جی  ۷سپاسگزاریم؛ اما شاید این
منابع مالی باید صرف احیای جنگلهای اروپا شوند.

تورم کمتر از  4درصد روسیه
تا پایان حکومت «پوتین»
وزیر توسعه اقتصادی روسیه تورم سالیانه این کشور
تا پایان سال  ۲۰۲۴میالدی (پایان ریاست جمهوری
والدیمیر پوتین) را کمتر از چهار درصد عنوان کرد.
وی این را هم گفت که تورم شش ماه نخست سال
میالدی آینده کمتر از سه درصد خواهد بود و تا پایان
سال به سه درصد خواهد رسید چرا که تغییراتی در
ساختار ارائه تســهیالت بانکی در نظر گرفته شده
که به سود مصرف کنندگان اســت .گفتنی است؛
به دنبال بحران در اوکراین در سال  ۲۰۱۴که منجر
به سرد شدن روابط روسیه با کشورهای غربی شد،
آمریکا و متحدانش در اروپای غربی انواع تحریمها را
علیه روسیه وضع کردند .اکنون میزان تحریمهای
آمریکا علیه روسیه از مرز  ۷۲بسته گذشته است با
این وجود به نظر میرسد الویرا نبیولینا ،رییس بانک
مرکزی روسیه توانسته اقتصاد روســیه را در برابر
تحریمهای غرب حفظ کند.

هند ،مانع مداخله کشورها در
مسئله کشمیر میشود
نخست وزیر هند در جریان دیدار با رییس جمهور
آمریکا در اجالس «جی هفــت» ،مداخله دیگر
کشورها در مناقشه کشــمیر را به شدت رد کرد.
«نارندرا مؤدی» ،در این ارتبــاط اعالم کرد که
تمام چالشها میان هند و پاکســتان به صورت
دوجانبه حل خواهد شد و نیازی به میانجیگری
طرف سوم نیســت .روابط میان هند و پاکستان
طی چند هفته گذشته بر ســر کشمیر به شدت
پرتنش شده است.

آگهی مزایده و تجدید مزایده

نوبت اول

شهرداری چمگردان به استناد مجوزهای شورای محترم اســامی شهر چمگردان در نظر
دارد نسبت به:
 -1اجاره واحدهــای  1و  8و  9و  10و  11و  12و  13و  17و  18و  19مجتمع کارگاهی واقع در
بلوار جانبازان (هر واحد جداگانه) – (تجدید مزایده)
 -2اجاره واحدهــای  5و  6و  10و  11و  14مجتمع تجاری واقع در خیابــان آزادی (هر واحد
جداگانه) – (تجدید مزایده)
 -3اجاره محل کیوسک شماره  2پارک ساحلی (تجدید مزایده)
 -4اجاره محل پیست دوچرخه سواری باغ بانوان (تجدید مزایده)
 -5اجاره محل پارک بادی باغ بانوان (تجدید مزایده)
 -6اجاره کیوسک کفشدوزک واقع در پارک آزادگان (مزایده)

علیرضا مال کبیری -شهردار چمگردان

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

 -7اجاره واحدهای  2و  3و  21مجتمع کارگاهی واقع در بلوار جانبازان (مزایده)
 -8اجاره ترامپولین باغ بانوان (مزایده)
 -9اجاره کیوسک امداد خودرو واقع در پارک آزادگان (مزایده)
 -10اجاره واحد  1مجتمع تجاری (مزایده)
تمام موارد فوق بر اساس قیمت کارشناس رسمی دادگستری به عنوان قیمت پایه اقدام می گردد.
متقاضیان می توانند حداکثر تا روز پنج شنبه مورخ  98/06/21جهت دریافت اسناد و آگاهی از
شرایط داخلی مزایده به واحد امور قراردادها مراجعه و تا پایان وقت اداری همان روز پاکت های
مزایده را تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نمایند.
هزینه چاپ آگهی در روزنامه و کارشناسی ،هر یک از موارد فوق به نسبت بعهده برنده مزایده می باشد.
شماره تماس شهرداری52240471 :
م الف580453:
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در نشست خبری مدیرعامل ذوب آهن اصفهان عنوان شد:

کافه اقتصاد

بزرگترین دغدغه امروز ذوب آهن،تامین سنگ آهن است

مدیر صندوق کارآفرینی امید استان:

 98درصد اعتبارات صندوق
منجر به اشتغال پایدار شده است
مدیر صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان گفت:
تا امروز انحراف کسب و کارهای ایجاد شده از سوی
صندوق کارآفرینی امید تا حد دو درصد بوده و 98
درصد تسهیالت پرداختی منجر به اشتغال پایدار
شده است .احسان مهدوی هزاوه یادآور شد :تعداد
طرحهای افتتاحی در حوزههــای تولید نان جو به
روش جدید ،کارگاه روغن گیری با برند صادراتی،
کارگاه تولید یخ ،تولید تیرچه بلوک و خانه خالقیت
کودک در شهرســتانهای فالورجان ،دولت آباد و
برخوار منجر به اشــتغال  25نفر شده است .وی با
بیان اینکه بیشترین طرحهای صندوق کارآفرینی
امید مربوط به اشتغال روستایی است و در شهرهای
بزرگ در قالب تفاهم نامه با دســتگاههای مختلف
است ،تصریح کرد :میزان تسهیالتی که این صندوق
در سال  97جهت اشــتغال پرداخت کرده نزدیک
 750میلیارد ریال بوده و امسال در  5ماهه ابتدای
ســال  210میلیارد ریال پرداخت شده است .وی
تاکید کرد :به طور متوسط هر  80میلیون تومان از
منابع این صندوق منجر به ایجاد یک شغل میشود.

افزایش حدود سه برابری
صادرات کاال از اصفهان به خارج
صادرات کاال از گمرک اســتان اصفهان به خارج
از کشور حدود ســه برابر افزایش یافت .مدیرکل
گمرکات اســتان اصفهان گفت :پنج ماهه امسال
سه میلیون و  59هزارتن کاال به ارزش دو میلیارد
و  619میلیــون دالر بــه خارج از کشــور صادر
شده که ارزش آن  179درصد و وزن آن هم 38
درصد رشد داشته است .رسول کوهستانی پزوه،
ســهم این اســتان را از صادرات غیرنفتی کشور
پنج درصد برشــمرد و افزود :مهمترین کاالهای
صادراتی اســتان اصفهان چــدن ،آهن و فوالد و
مصنوعات آن با  51درصد ،فرآوردههای نفتی با
 17درصد و محصوالت شیمی آلی با شش درصد
بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند .وی،
اندونزی را از خریداران جدید محصوالت تولیدی
استان اصفهان در پنج ماهه امســال بیان کرد و
گفت :مهمترین کشــورهای هدف صادراتی این
استان عراق ،چین ،افغانستان ،امارات و پاکستان
هستند.

هشدار معاون اقتصادی استاندار اصفهان
به سنگاندازان در مسیر تولید؛

دادگاهی میشوید

معاون اقتصادی اســتانداری گفت :دادگاهی ویژه
کارکنان تشــکیل دادهایم که هر کس در راه رونق
تولید سنگاندازی کند با آن شخص برخورد کنیم؛
همانطور کــه هماکنون  5نفر بــه خاطر تخلفات
اداری در زندان هســتند .سید حسن قاضی عسکر
اظهار داشت :مقررات کسبوکار در کشور مقررات
ســختی اســت و باید غول بروکراســی اداری را
در کشــور کمرشــکن کنیم که یکی از مهمترین
راهکارهای مبارزه با غول بروکراســی ،فعال شدن
دولت الکترونیک اســت .معاون اقتصادی استاندار
اصفهان افزود :از واردات  70هزار تن گوشت سفید
مرغ به کشور جلوگیری کردیم و اعالم شد که خود
مرغداران کشور قادر به تامین گوشت سفید هستند.
قاضیعسکر ادامه داد :با طراحی سامانه سام ،تمام
مجوزها در هر کجا از ایران میتوانند صادر بشوند.
معاون اقتصادی استاندار اصفهان تاکید کرد :دستور
صادر کردیم که در صورت گذشت  15روز از استعالم
مجوزها و جواب ندادن مرجع مربوطه ،خودبهخود
استعالم مثبت تلقی میشود.

نوبت دوم

حدیث زاهدی
نشســت خبری مهندس منصــور یــزدی زاده،
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان بــا حضور اصحاب
رســانه و جمعی دیگر از مســئوالن شــرکت روز
دوشنبه ،چهارم شهریور ماه همزمان با هفته دولت
در دفتر مدیرعامل برگزار شد.
مهندس منصور یزدی زاده ضمن تبریک هفته دولت
و گرامیداشت یاد وخاطره شهیدان گرانقدر رجایی و
باهنر گفت :امسال تحت عنوان رونق تولید از سوی
مقام معظم رهبری نامگذاری شد و تولید کنندگان
در این خصوص وظیفه سنگین و الزاماتی نیاز دارند
تا بتوانند در ایــن زمینه با تمام قــوا نقش آفرین
باشند.
وی در ادامه به فرآیند متفــاوت تولید ذوب آهن با
سایر فوالدســازان پرداخت و افزود :شیوه تولید در
ذوب آهن به روش کوره بلند اســت که این شیوه
 80درصــد تولید در دنیا را به خــودش اختصاص
داده است .شرکتهای تولیدی دیگر از گاز طبیعی
اســتفاده میکنند و از یارانه این حاملهای انرژی
برخوردار هستند؛ اما زغال و کک ماده اولیه تولید
در ذوب آهن به شمار میروند .این امر موجب شده
سود ذوب آهن اصفهان نسبت به دیگر شرکتهای
فوالدساز کمتر باشد.
در مرز تولید یک میلیون تن فوالد هستیم
مهندس یزدی زاده در این جلســه بــه پروژههای
مختلف این شرکت از جمله پروژههای  ، PCIپروژه
زیست محیطی فلکسیبل ،تولید تسمه تیر ورق و
سایر دستاوردهای این شــرکت اشاره کرد و افزود:
بزرگترین دغدغه امروز ذوب آهن ،تامین ســنگ
آهن است .هم اکنون در مرز تولید یک میلیون تن
فوالد هستیم و شاید اندکی با برنامه فاصله داشته
باشیم؛ اما تالش داریم این موضوع را طی شش ماهه
دوم جبران کنیم .انتظار داریم با برنامه ریزی وزارت
صمت ،مواد معدنی در داخل به ارزش افزوده تبدیل
شود و سپس فرآیند صادرات را شاهد باشیم .البته
باید مشکالت معدن داران نیز شنیده شود بنابراین
نیاز است در سال رونق تولید هماهنگی الزم در این

خصوص ایجاد شود.
ناهمگونی در واگذاریها مشکالت فراوانی
را ایجاد کرد
مهندس یزدی زاده اظهار کرد :تمام معادن ایران در
گذشته در اختیار ذوب آهن اصفهان بود؛ اما از زمانی
که بحث واگذاریها انجام شد و متاسفانه ناهمگونی
رخ داد ،مشکالت فراوانی را ایجاد کرد.
پروژه  VDو تولید ریل یکی از مهمترین
اقدامات ذوب آهن در سال گذشته بود
مهنــدس یــزدی زاده گفت :در ســال گذشــته
رویدادهای خوبی را در ذوب آهن اصفهان شــاهد
بودیم که البته در گذشــته نیز ریشــه دارد؛ اما با
همــکاری کلیه تالشــگران در بخشهای مختلف
تسریع شــد .تولید ریل به عنوان یک آرزوی بزرگ
برای ایرانیان مطرح بود که در سال گذشته در ذوب
آهن اصفهان به ثمر نشست .برای تولید این محصول
استراتژیک پروژه  VDدر ذوب آهن راه اندازی شد
تا فوالد ریــل با باالترین کیفیت تولید شــود و هم
اکنون محدودیتی در خصوص تنــوع و تناژ تولید
ریل وجود ندارد.

هر یک از دربهای فلکسیبل حدود 1000
شیت نقشه و بیش از چند هزار قطعه دارد
وی در ادامــه به مبحث محیط زیســت پرداخت و
گفت :یکی از موفقیتهای خــوب و موثر ما در این
زمینه در باتری ســه کک ســازی رخ داد .طراح،
ساخت و تولید دربهای فلکسیبل (انعطاف پذیر)
با تالش و کوشش شبانه وزی کارکنان و در شرایط
سخت تحریمی به ثمر نشست و افتخاری دیگر به
کارنامه این شــرکت مادر صنعتی افزوده شد و هم
اکنون تعدادی از دربها نصب شده است .هر یک از
این دربها حدود  1000شیت نقشه و بیش از چند
هزار قطعه است.
مهندس یــزدی زاده در خصوص پــروژه  PCIنیز
اظهار داشت :این پروژه از سال  95کلید خورد و به
دلیل مشــکالت تحریم و واردات قطعات پیشرفت
کندی داشــت .مراحلی از این پروژه توسط طرف
چینی انجام میگیــرد که برنده مناقصــه بود؛ اما
نصب ،ساخت ،اســکلت فلزی ،معماری و  ...توسط
شرکت صورت خواهد گرفت .این پروژه هم اکنون
در فاز راهاندازی قــرار دارد و تنها بخش کوچک آن

به صورت ویدئو کنفرانس توسط رییس جمهور؛

عملیات اجرایی احداث  ۱۹هزار واحد مسکن در اصفهان آغاز شد
عملیات اجرایی بیش از  ۱۹هزار واحد مسکونی
روز سه شنبه به صورت ویدئو کنفرانس توسط
رییس جمهوری و با حضور استاندار و شماری
از مدیران استان به مناســبت هفته دولت در
شهرک بهارستان تیران اســتان اصفهان آغاز
شد.
حجت االســام حسن روحانی،دســتور آغاز
عملیــات اجرایی ســاخت  ۱۱۰هــزار واحد
مســکونی طرح اقــدام ملی تولید مســکن را
همزمان در اســتا نهای اصفهان ،خراســان
رضوی ،هرمزگان ،خراسان جنوبی و چهارمحال
و بختیاری صــادر کرد .اســتاندار اصفهان در
شهرک بهارستان تیران با اشاره به تال شهای
دولت در رفع مشکالت کشــور گفت :جمعی
محــدود همواره دســتاوردهای دولــت را در
راســتای اهداف خود تخریب میکنند و با این
کار خود اتحاد ملی و وحــدت جامعه را مورد
خدشه قرار دادهاند.
عباس رضایی افزود :کشور در شرایط سختی به
دلیل تحریمهای اقتصادی قرار گرفته و دولت
با وجود چنین چالشی و مشــکالت اقتصادی

شرکت عمران شــهر جدید بهارســتان در نظــر دارد

در راستای رفع مشــکالت معیشتی و نیازهای
جامعــه در حال کار اســت و نبایــد اقدامات
دولت را تخریب کرد .وی ادامــه داد :همدلی
و هم افزایی بین ســران نظام و بزرگان کشور
وجود دارد و در این شــرایط وحدت و انسجام
خدمت رسانی و کمک به مردم انجام میگیرد.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه رونق احداث
مســکن به توســعه اقتصادی کمک میکند،
یادآورشــد :این طرح دولت با هدف رفع نیاز
مسکن و همچنین کمک به رونق تولید انجام
شــد که البته با تدابیر صورت گرفته مشکالت
طرح مسکن مهر را نخواهد داشت.

دبیرخانه شرکت 1398/06/20 :ساعت 14
 زمان اعالم به برنده1398/06/21 :برنده فراخوان می باشد.

حضور متقاضی در کمیسیون بازگشایی بالمانع است

 -مهلت دریافت اسناد فراخوان1398/06/10 :

 -آخرین مهلت ارســال و تحویل پیشنهاد قیمت به

پایگاه اینترنتیwww.baharestan.ntdc.ir :
کانال اجتماعی شرکت (سروش)@bnt.ir :

تلفن 36861090-96 :داخلی  209دفتر فروش

شرکت عمران شهر جدید بهارستان
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بازار

15,000
تومان

چاقو تیزکن ایرسا مدل 10-80

گردهمایی شرکتهای بزرگ کشور در نمایشگاه فوالد اصفهان

فراخوان عمومی فــروش به صــورت نقد و نقد و اقســاط به

 -زمان انتشار در روزنامه 1398/06/04 :ساعت  8صبح

حدود  ۱۰روز تا زمانی که از سوی دولت برای
حذف قبوض کاغذی تعیین شده باقی مانده و
قرار است از اول مهرماه سال جاری ،این قبوض
به طور کلی حذف شــوند ،بنابرایــن به گفته
مسئوالن چنانچه مشــترک به ثبت اطالعات
خود برای دریافــت قبــض الکترونیک اقدام
نکند ،اطالعات قبــض را دریافت نخواهد کرد
و بدهکار خواهد شــد .در این راستا ،غالمعلی
رخشانی مهر  ،معاون هماهنگی توزیع توانیر با
بیان اینکه طبق آخرین آمار حدود  ۸۰درصد
از مشترکین برق ،یعنی  ۳۰میلیون مشترک از
 ۳۶میلیون مشترک ،اطالعات شناسه قبض و
تلفن همراه خود را در ســامانه ثبت کردهاند،
اظهار کرد :حــدود  ۶میلیون مشــترک باقی
ماندهاند کــه هنوز اطالعاتی از شــماره تلفن
همراه آنها در اختیار ما نیســت یا اگر هســت
راســتیآزمایی خوب جواب نداده است .یعنی
مطمئن نیستیم شماره متعلق به آن مشترک
اســت یا خیر .معاون هماهنگی توزیع توانیر
ادامه داد :از اول مهرمــاه ،مطلقا قبض کاغذی
توزیع نخواهد شد .مگر در مناطق بسیار محدود
کشور که احتماال نواحی مرزی باشند یا برخی
روســتاهایی که تلفن همراه آنتــن ندارد که
این نقاط بسیار نادر هســتند.بر اساس اعالم
شــرکت توانیر چهــار روش بهمنظور دریافت
شــماره تلفن همراه مشــترکان برای ارسال
قبوض پیامکی در نظر گرفته شــده است .در
روش نخســت ،ماموران قرائــت کنتور پس از
مراجعه به منازل شماره تلفن همراه مشترک
را دریافت و در ســامانه ثبت خواهند کرد.در
روش دوم نیز سرشمارهای اعالم شده است که
مشترکان با ارسال شماره شناسه اشتراک خود،
اطالعاتشان در سامانه ثبت خواهد شد و پس
از این قبوض خود را به شــکل پیامک دریافت
خواهند کرد .در واقع همه مشترکان در سطح
کشور میتوانند با ارسال * *۱شناسه قبض #
به سرشماره  ۲۰۰۰۱۵۲۱نسبت به ثبت شماره
همراه خود در سامانه صدور قبض کشور اقدام
کنند.این اقدام باید با شــماره همراهی انجام
شود که مسئولیت پرداخت صورتحساب برق
را برعهده دارد ،یعنی مالک ،مســتأجر و یا هر
فرد دیگری که مسئولیت صورت حساب برق
از سوی مالک به وی واگذار شده است .پس از
آن راهنمایی الزم در قالــب پیامک در اختیار
مشترک قرار خواهد گرفت.در روش سوم نیز
مشــترکان میتوانند با مراجعه به سایت ۳۹
شرکت توزیع در سراسر کشور نسبت به ثبت
اطالعات خود اقدام کنند .همچنین اپلیکیشنی
در سایتهای یاد شده قرار گرفته که مشترکان
میتوانند با اســتفاده از آن عــاوه بر دریافت
قبــوض الکترونیکی ،تمامــی خدمات پس از
فروش را از طریق این اپلیکیشن دریافت کنند.
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 -اعالم اسامی برندگان در تابلو اعالنات شرکت به منزله ابالغ به

برساند:

قبض برقتان را حذف نکنید،
بدهکار میشوید!

چاقو تیزکن

تعداد محــدودی از زمینهای مســکونی ،تجــاری ،خدماتی،

شــرح زیر و با جزئیات مندرج در اســناد فراخــوان به فروش

بازدید گردشگران عربستانی از ترکیه!
با وجود تیرگی روابط میان ترکیه و عربســتان و هشدارهای این کشــور به اتباعش برای
سفر به ترکیه؛ اما همه روزه هزاران نفر از گردشــگران عربستانی از ترکیه بازدید میکنند.
درآمد این کشور از صنعت توریسم که بیشتر آن را عربستانیها تشکیل میدهند ،بیش از
 26میلیارد دالر بوده است.

 -زمان بازگشایی 1398/06/21 :ساعت  10صبح

ورزشی ،آموزشــی ،فرهنگی و کارگاهی -انبار خود را از طریق

که تزریق پــودر زغال به داخل کوره بلندهاســت
باقی مانده که به صورت آزمایشــی به زودی انجام
میشود.
وی در خصوص مصــرف آب نیز گفــت :از طریق
پروژههای مختلف مصــرف آب کارخانه را کاهش
دادیم .سال  96حدود  17میلیون متر مکعب مصرف
آب داشتیم و سال گذشته به  14میلیون متر مکعب
رسیده است .استفاده از پساب نیز به عنوان یکی از
دیگر اقدامات مهم مورد توجه قرار گرفت و در این
راستا قراردادهای مختلفی به منظور خرید پساب
شــهرهای مختلف منعقد شــد که از خرید پساب
زرینشهر کلید خورد.
ذوب آهن اصفهان حــدود  1000میلیارد
تومان پروژه خرید پساب دارد
مهندس یزدی زاده اضافه کرد :حدود  1000میلیارد
تومان پروژههای خرید پساب داریم و قراردادهای
خرید شــهرهای نجف آباد ،ایمانشهر و روستاهای
فالورجان نیز منعقد شده است .امیدواریم از دو سال
آینده به مرور مصرف آب خام فقط در حد شــرب
و مصارف بهداشــتی داخل کارخانه باشد .در این
زمینه پروژه  BOTتصفیه خانه توسط شرکت مپنا
به عنوان برنده در دست اقدام است و اولین الگوی
کشور در این زمینه به شمار میرود.
مدیرعامل شــرکت تصریح کــرد :گازی که برای
نیروگاه بــه ما میدهند با تعرفه صنعتی اســت در
حالی کــه باید با تعرفــه نیروگاهی به مــا بدهند.
مدیرعامــل شــرکت بیان کرد :ســال گذشــته
را بــا وجود ســختیهای فراوان از جمله تشــدید
تحریمهــا ،اعتصــاب کامیــون داران ،بحــران
آب و  ...پشــت ســر گذاشــتیم؛ اما باایــن حال
 2هزار و  410تن تولید چــدن با دو کوره بلند را در
سال گذشته داشتیم .برای امسال عدد  3میلیون و
پنجاه هزار تن را هدف قرار دادیم و کوره یک را نیز
از نیمه دوم سال جاری وارد مدار خواهیم کرد.
گفتنی است؛ در این بازدید اصحاب رسانه از پروژه
تولید ریل در نورد  ،650ساخت دربهای فلکسیبل
و کوره بلند شــماره ســه از نزدیک بازدید به عمل
آوردند.
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سوژه

م الف575921:

بیش از  120شــرکت بزرگ فعال در حوزه فوالد و متالورژی از سراســر کشــور طی چهار روز میهمان
یازدهمین نمایشــگاه بینالمللی متالورژی ،فوالد ،ریختهگری ،ماشــینآالت و صنایع وابسته اصفهان
خواهند بود .این نمایشگاه که طی روزهای دهم تا سیزدهم شــهریورماه در محل برپایی نمایشگاههای
بینالمللی استان واقع در پل شهرستان برگزار خواهد شد ،شرکتهای فعال صنعت فوالد ،ریختهگری
و متالورژی از اســتانها و شــهرهای تهران ،اصفهان ،قم ،خراســان رضوی ،آذربایجان شرقی ،کرمان،
کرمانشاه ،یزد ،قزوین ،ســاوه ،اشــتهارد ،هرمزگان ،مازندران و کاشــان را گرد هم جمع خواهد کرد.
نمایندگان شرکتهای خارجی از کشورهای بلژیک ،انگلیس ،فرانسه ،چین ،سوئیس و جمهوری چک
نیز به اصفهان خواهند آمد تا آخرین یافتههای خود در حوزه صنعــت فوالد را به نمایش بگذارند .فوالد
مبارکه اصفهان و شرکتهای زیرمجموعه ،شرکت سهامی ذوبآهن اصفهان ،شرکت بین المللی مهندسی
ایران (ایریتک) ،شرکت مهندسی بین المللی فوالد تکنیک و شرکت فوالد حامیران از جمله مهم ترین
شرکتهایی هستند که در نمایشگاه فوالد امسال حضور یافتهاند.این نمایشگاه در حالی برگزار میشود
که حضور پر رنگ شرکتهای پیمانکار فوالد و تنوع بیشــتر در حوزه فعالیت تامین کنندگان از جمله
ویژگیهای شاخص یازدهمین نمایشگاه بینالمللی متالورژی ،فوالد ،ریختهگری ،ماشینآالت و صنایع
وابسته به شمار میرود.
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چاقو تیز کن اهرمی
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مفاد آراء
 6/49آگهی موضوع ماده  3قانون وماده آیین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراءصادره هیئت های اول ودوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وســاختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه  14اصفهان حوزه ثبت
ملک خمینی شــهر تصرفات مالکانــه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت .لذا
مشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب
در دونوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شــود.در صورتیکه اشــخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد وامالک محل ،تســلیم وپس از اخذ
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی
تقدیم نمایند.
الف)آراء صادره از هیات شعبه اول :
 -1رای شــماره  6158مــورخ  1398/05/08آقــای  /خانم زهرا حاجی هاشــمی
ورنوسفادرانی فرزند عباســعلی به شماره کالســه  0001وبه شماره شناسنامه 136
و به شــماره ملی  1141057344صادره خمینی شهر نســبت به شش دانگ یکباب
مغازه به مساحت  175.64مترمربع پالک شماره  266فرعی از  116اصلی واقع در
ورنوســفادران بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 221862
مورخ  92/12/15دفتر  73و مالحظه نقشــه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز
گردیده است.
 -2رای شماره  6176مورخ  1398/05/09آقای  /خانم یداله جوانمرد فرزند علی محمد
به شماره کالسه  0734وبه شماره شناسنامه  52و به شماره ملی  1142186105نسبت
به شش دانگ یکباب خانه به مساحت  125مترمربع پالک شماره  448فرعی از 99
اصلی واقع در جوی آباد بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند
 29985مورخ  98/03/19دفتر  300و مالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه
و محرز گردیده است.
 -3رای شماره  6251مورخ  1398/05/10آقای  /خانم زهره جوادی پور فرزند علی به
شماره کالسه  0318وبه شماره شناسنامه  3039و به شماره ملی  1141301121نسبت
به  2دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت  96.70مترمربع پالک شماره
 800فرعی از  85اصلی واقع در خوزان بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی
شهر شــامل ســند  227424مورخ  93/12/26دفتر 73ومالحظه نقشه ملک وگزارش
کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -4رای شــماره  6249مورخ  1398/05/10آقای  /خانم محمد علی شیروی فرزند
شــکراله به شــماره کالســه  0320وبه شماره شناســنامه  4246و به شــماره ملی
 1142270505نسبت به  4دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 96.70
مترمربع پالک شــماره  800فرعی از  85اصلی واقع در خوزان بخش  14اصفهان
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند  227424مورخ  93/12/26دفتر 73و مالحظه
نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -5رای شــماره  6258مورخ  1398/05/10آقای  /خانم شــکر اله شــیروی خوزانی
فرزند رمضانعلی به شماره کالسه  0317وبه شــماره شناسنامه  9580و به شماره ملی
 1140349090نسبت به  3دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب مغازه به مساحت 66
مترمربع پالک شــماره  772فرعی از  85اصلی واقع در خوزان بخش  14اصفهان
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند  39531مورخ  91/06/12دفتر 139ومالحظه
نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -6رای شماره  6253مورخ  1398/05/10آقای  /خانم محمد علی شیروی فرزند شکر
اله به شماره کالسه  0316وبه شماره شناسنامه  4246و به شماره ملی 1142270505
نسبت به  3دانگ مشاع از شش دانگ یکباب مغازه به مساحت  66مترمربع پالک شماره
 772فرعی از  85اصلی واقع در خوزان بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی
شهر شــامل ســند  39531مورخ  91/06/12دفتر 139ومالحظه نقشه ملک وگزارش
کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -7رای شــماره  4569مورخ  1398/04/11آقــای  /خانم نرگس آقائی فروشــانی
فرزند عبداله به شــماره کالســه  0667و به شماره شناســنامه  1814و به شماره ملی
 1141288893نسبت به  2دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 193.06
مترمربع پالک شــماره  1441فرعی از  84اصلی واقع در فتح آبادخوزان بخش 14
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالکیت حسینعلی عسگری
سند  36884مورخ  83/11/03و مالحظه نقشــه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و
محرز گردیده است.
 -8رای شــماره  4566مورخ  1398/04/11آقای  /خانم حســینعلی عسگری فرزند
حبیب به شماره کالسه  1428وبه شماره شناسنامه  724و به شماره ملی 1141682710
نســبت به  4دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه به مســاحت  193.06مترمربع
پالک شماره  1441فرعی از  84اصلی واقع در فتح آبادخوزان بخش  14اصفهان
حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع الواســطه از مالکیت حسینعلی عسگری سند
 36884مورخ  83/11/03و مالحظه نقشــه ملــک وگزارش کارشــناس مالحظه و
محرز گردیده است.
 -9رای شماره  6701مورخ  1398/05/22آقای  /خانم جبار هارونی فرزند ابراهیم به
شماره کالسه  0516وبه شماره شناســنامه  16و به شماره ملی  4622880814نسبت
به شش دانگ یکباب خانه به مساحت  302مترمربع پالک شماره  1253فرعی از 99
اصلی واقع در جوی آباد بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع
الواسطه از مالکیت رضا محمدی و مصطفی محمدی سند  17559مورخ  51/08/08و سند
 38153مورخ  60/06/29دفتر  63و مالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه
و محرز گردیده است.
 -10رای شــماره  6736مورخ  1398/05/23آقای  /خانم فرحناز فتحیان دستگردی
فرزند محمد به شــماره کالســه  0872وبه شــماره شناســنامه  126و به شماره ملی
 1142228673صادره مرکزی نسبت به شش دانگ یکباب خانه مسکونی به مساحت
 423.44مترمربع پالک شماره  2468فرعی از  75اصلی واقع در دستگرد بخش 14
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالکیت سد عباس حسینی
ثبت در صفحه  325دفتر 119و مالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز
گردیده است.
 -11رای شماره  6612مورخ  1398/05/19آقای  /خانم محمد جوادفخاری اسفریزی
فرزند ولی اله به شماره کالســه  0805وبه شماره شناســنامه  3096و به شماره ملی
 1142259137نسبت به شش دانگ یکباب ســاختمان به مساحت 209.54مترمربع
پالک شماره  243فرعی از  115اصلی واقع در کهندژ بخش  14اصفهان حوزه ثبت
ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه  80دفتر  203و صفحه  394دفتر 176ومالحظه
نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
-12رای شــماره  4272مورخ  1398/04/06آقای  /خانم بهنــاز احمدی فرزند نعمت
اله به شماره کالسه  2186وبه شماره شناســنامه  82و به شماره ملی 1141044285
نسبت به شش دانگ یکباب مغازه به مساحت 33.6مترمربع پالک شماره  126فرعی
از  158اصلی واقع در صدر آباد بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل
مع الواسطه از شهر داری خمینی شهر ثبت در صفحه  80دفتر  418ومالحظه نقشه ملک
وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
-13رای شــماره  4272مورخ  1398/05/23آقای  /خانم محمد رضا صفاری خوزانی
فرزند فتح اله به شماره کالســه  0911وبه شماره شناســنامه  17115و به شماره ملی
 1142385876نسبت به شــش دانگ یکباب مغازه به مساحت 40.04مترمربع پالک
شــماره  826فرعی از  85اصلی واقع در خوزان بخــش  14اصفهان حوزه ثبت ملک
خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالکیت فتح اهلل صفاری سند  11741مورخ 58/05/07
دفتر  59وســند  43579مــورخ  56/07/09دفتر  72و مالحظه نقشــه ملک وگزارش
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کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
-14رای شــماره  5171مــورخ  1395/10/25آقــای  /خانم مریم عمــادی اندانی
فرزند محمد به شــماره کالســه  2791وبه شماره شناســنامه  15125و به شماره ملی
 1142365980صادره خمینی شــهر نسبت به 4/3دانگ مشــاع از شش دانگ یکباب
خانه به مساحت 194مترمربع پالک شماره  300و  300/1فرعی از  114اصلی واقع در
شمس آباد بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند  80901مورخ
 73/05/18دفترخانه  63وسند  123931مورخ 86/11/20دفتر خانه  63ومالحظه نقشه
ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
-15رای شــماره  5169مورخ  1395/10/25آقای  /خانم حســین یوســفیان خوزانی
فرزند فتح اله به شــماره کالســه  2793وبه شماره شناســنامه  2202و به شماره ملی
 1140674951صادره خمینی شهر نسبت به 3و  4/1دانگ مشاع از شش دانگ یکباب
خانه به مساحت 194مترمربع پالک شماره  300و  300/1فرعی از  114اصلی واقع در
شمس آباد بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند  80901مورخ
 73/05/18دفترخانه  63وسند  123931مورخ  86/11/20دفتر خانه  63ومالحظه نقشه
ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
-16رای شــماره 5170مورخ  1395/10/25آقــای  /خانم صدیقه بیگم یوســفیان
خوزانی فرزند عباس به شــماره کالسه  2792وبه شماره شناســنامه  214و به شماره
ملی  1141538555صادره خمینی شهر نسبت به 2دانگ مشاع از شش دانگ یکباب
خانه به مساحت 194مترمربع پالک شماره  300و  300/1فرعی از  114اصلی واقع در
شمس آباد بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند  80901مورخ
 73/05/18دفترخانه  63وسند  123931مورخ 86/11/20دفتر خانه  63ومالحظه نقشه
ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
-17رای شــماره 6699مورخ  1398/05/22آقای  /خانم نرگس کیانــی قلعه فرزند
خدابخش به شماره کالسه  0908وبه شماره شناسنامه  1و به شماره ملی 1290002150
نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 186.72مترمربع پالک شماره  1253فرعی
از  99اصلی واقع در دهکده جوی آباد بخــش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی
شهر شامل سند 17559مورخ  51/08/08دفترخانه  63ومالحظه نقشه ملک وگزارش
کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
-18رای شــماره 6473مورخ  1398/05/14آقــای  /خانم مریم نوروزی فروشــانی
فرزند عباســعلی به شــماره کالســه 0630وبه شــماره شناســنامه  287و به شماره
ملــی  1141205432نســبت به  3دانگ مشــاع از شــش دانگ یکبــاب خانه به
مســاحت 269.91مترمربع پــاک شــماره 329و  1106فرعــی از  107اصلی واقع
در بابا فضلــگاه بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند
 2974و  2975و 2115ومالحظه نقشــه ملک وگزارش کارشــناس مالحظه و محرز
گردیده است.
-19رای شماره 6473مورخ  1398/05/14آقای  /خانم اکبر مجیری فرزند اسد اله به
شماره کالسه 0631وبه شماره شناسنامه  581و به شماره ملی  1141719495نسبت
به  3دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 269.91مترمربع پالک شماره
329و  1106فرعی از  107اصلی واقع در بابا فضلــگاه بخش  14اصفهان حوزه ثبت
ملک خمینی شهر شامل سند 2974و 2975و 2115مریم نوروزی ومالحظه نقشه ملک
وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
-20رای شــماره 5916مورخ  1398/05/03آقای  /خانم احمد مهدیان فرزند علی به
شماره کالسه 0530وبه شماره شناسنامه  21و به شماره ملی  1141466529نسبت به
 3دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مســاحت 129.26مترمربع پالک شماره
 16فرعی از  122اصلی واقع در بزمکه وراه کوه بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک
خمینی شهر شــامل ســند  41441مورخ  98/04/25دفتر  301و مالحظه نقشه ملک
وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
-21رای شــماره 5915مورخ  1398/05/03آقای  /خانم لیال پریشانی فرزند علی به
شماره کالسه 0531وبه شماره شناسنامه  20577و به شماره ملی  1140205323نسبت
به  3دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 129.26مترمربع پالک شماره
 16فرعی از  122اصلی واقع در بزمکه وراه کوه بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک
خمینی شهر شــامل ســند  41441مورخ  98/04/25دفتر  301و مالحظه نقشه ملک
وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
-22رای شماره 6357مورخ  1398/05/12آقای  /خانم مصطفی جعفری محمد آبادی
فرزند محمد حسن به شــماره کالسه 0279وبه شماره شناســنامه  82و به شماره ملی
 5649707235نسبت به  3دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه در حال ساخت به
مساحت 180مترمربع پالک شــماره 712و  713فرعی از  158اصلی واقع در صدر آباد
بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از شهرداری خمینی
شهر ثبت در صفحه  41دفتر  161و صفحه  578دفتر  195و مالحظه نقشه ملک وگزارش
کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
-23رای شــماره 6350مورخ  1398/05/12آقای  /خانم طوبی آقا محمدی فرزند نور
اهلل به شماره کالسه 0204وبه شماره شناسنامه  14418و به شماره ملی 1140142933
نســبت به  3دانگ مشــاع از شــش دانگ یکباب خانه در حال ســاخت به مساحت
180مترمربع پالک شماره 712و  713فرعی از  158اصلی واقع در صدر آباد بخش 14
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر ثبت در
صفحه  41دفتر  161و صفحه  578دفتر  195ومالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس
مالحظه و محرز گردیده است.
-24رای شــماره 3592مــورخ  1398/03/26آقــای  /خانم محســن کاظمی اندانی
فرزند مرتضی به شــماره کالســه 1041وبه شماره شناســنامه  1734و به شماره ملی
 1141288087نسبت به شــش دانگ یکباب خانه و مغازه به اثتثنای ثمنیه اعیانی به
مساحت 180مترمربع پالک شــماره 712و  713فرعی از  69.26اصلی واقع در اندان
بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل مع الواسطه از مع الواسطه از
مالکیت تقی عمادی طی ســند  26571مورخ  76/09/30دفتر  46و سند  26193مورخ
 76/06/17دفتر  46و ســند  27966مورخ  75/12/21دفتر  35و مالحظه نقشــه ملک
وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
-25رای شماره  6545مورخ  97/11/11آقای  /خانم الهام صفری فروشانی فرزند برا
به شماره کالسه 1885و به شماره شناسنامه  378و به شماره ملی  1141656760نسبت
به شش دانگ یکباب مغازه به مساحت  20.76مترمربع پالک شماره  1946و 1370.1
فرعی از  72اصلی واقع در فروشان بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر
شامل سند  35770مورخ  82/12/25دفتر  35ومالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس
مالحظه و محرز گردیده است.
-26رای شماره 5921مورخ  1398/05/03آقای  /خانم مجید محمدی فرزند مصطفی
به شماره کالسه 0709وبه شماره شناسنامه  54و به شماره ملی  1142210537نسبت به
 3دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت  202.60مترمربع پالک شماره 109
فرعی از  99اصلی واقع در بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند
 25013مورخ  36/07/21دفتر  63مصطفی محمدی مع الواسطه ارائه قولنامه ومالحظه
نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
-27رای شــماره 5919مــورخ  1398/05/03آقــای  /خانم محمد حســن محمدی
فرزند مصطفی به شماره کالســه 0707وبه شماره شناســنامه  1051و به شماره ملی
 1142490300نســبت به  3دانگ مشــاع از شــش دانگ یکباب خانه به مســاحت
202.60مترمربع پالک شــماره  109فرعی از  99اصلی واقع در بخش  14اصفهان
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند  25013مورخ  36/07/21دفتر  63مصطفی
محمدی مع الواسطه ارائه قولنامه و مالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و
محرز گردیده است.
-28رای شماره 6491مورخ  1398/05/14آقای  /خانم فاطمه خانی فرزند محمد تقی
به شماره کالسه 0425وبه شماره شناسنامه  1193و به شــماره ملی 1141154013

نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مســاحت  99مترمربع پالک شماره  663فرعی
از  107اصلی واقع در بابا فضلگاه بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر
شامل سند  8022مورخ  92/04/15دفتر  322و مالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس
مالحظه و محرز گردیده است.
-29رای شماره 6659مورخ  1398/05/20آقای  /خانم حمید رضا محمدی فرزند حیدر
علی به شماره کالسه 0899وبه شماره شناسنامه  1064و به شماره ملی 1140847538
نسبت به شش دانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 147.30مترمربع پالک شماره 454
فرعی از  99اصلی واقع در جوی آباد بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر
شامل سند  43415مورخ  87/11/09دفتر  35ومالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس
مالحظه و محرز گردیده است.
-30رای شماره 6563مورخ  1397/11/11آقای  /خانم حبیب مختاری ورنوسفادرانی
فرزند علی به شــماره کالسه 0073وبه شــماره شناســنامه  63415و به شماره ملی
 1281732117نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 433مترمربع پالک شماره
 213فرعی از 121اصلی واقع در گارســله بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی
شهر شامل ســند  17732مورخ  45/06/26دفتر  35ومالحظه نقشــه ملک وگزارش
کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
-31رای شــماره 6654مورخ  1398/05/20آقای  /خانم ایمان کار خیران فرزند فضل
اهلل به شماره کالسه 0792وبه شماره شناسنامه  548و به شماره ملی 1141314436
صادره خمینی شهر نســبت به  3دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه به مساحت
145/45مترمربع پالک شماره  292و  287فرعی از  105اصلی واقع در اندان بخش 14
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه  217دفتر  76و ارائه قولنامه
از مالکیت هاشم مجیری ثبت در صفحه  412دفتر  300و مالحظه نقشه ملک وگزارش
کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
-32رای شماره 6656مورخ  1398/05/20آقای  /خانم زهرا طاهری اندانی فرزند رسول
به شماره کالسه 0791وبه شماره شناسنامه  8550و به شــماره ملی 1142310371
صادره خمینی شهر نســبت به  3دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه به مساحت
145/45مترمربع پالک شماره  292و  287فرعی از  105اصلی واقع در اندان بخش 14
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه  217دفتر  76و ارائه قولنامه
از مالکیت هاشم مجیری ثبت در صفحه  412دفتر  300و مالحظه نقشه ملک وگزارش
کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
-33رای شماره 6487مورخ  1398/05/14آقای  /خانم فاطمه ابراهیمی خوزانی فرزند
هوشنگ به شماره کالسه 0857وبه شماره شناسنامه  1130011224و به شماره ملی
 1130011224نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 133.78مترمربع پالک
شــماره  2623فرعی از  87اصلی واقع در ورنوسفادران بخش  14اصفهان حوزه ثبت
ملک خمینی شهر شامل سند  144307مورخ  98/04/06دفتر  63و مالحظه نقشه ملک
وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
-34رای شماره 3929مورخ  1398/04/02آقای  /خانم کبری جوانمرد جو آبادی فرزند
یداله به شماره کالسه 0923وبه شماره شناسنامه  437و به شماره ملی 1290440417
نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 174.50مترمربع پالک شماره  383فرعی
از  99اصلی واقع در جوی آباد بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل
ســند  21055مورخ  96/05/03دفتر  300و مالحظه نقشــه ملک وگزارش کارشناس
مالحظه و محرز گردیده است.
-35رای شــماره 3931مورخ  1398/04/02آقای  /خانم حبیــب اهلل بدیعی جو آبادی
فرزند غالمرضا به شماره کالســه 1301وبه شماره شناســنامه  1086و به شماره ملی
 1140847759نسبت به شــش دانگ یکباب دامداری به مساحت 212.13مترمربع
پالک شماره  1378فرعی از  99اصلی واقع در جوی آباد بخش  14اصفهان حوزه ثبت
ملک خمینی شهر شامل سند  116320مورخ  83/09/10دفتر خانه  63ومالحظه نقشه
ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
-36رای شــماره 6641مورخ  1398/05/20آقای  /خانم خدیجه خاتون قاسمی اندانی
فرزند محمد علی به شماره کالســه 1793وبه شماره شناســنامه  14و به شماره ملی
 1141602792صادره خمینی شهر نسبت به شش دانگ یکباب خانه قدیمی به مساحت
71مترمربع پالک شــماره  320فرعی از  105اصلی واقع در اندان بخش  14اصفهان
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه  26دفتر  601مع الواسطه از مالکیت
نوروز علی کمالی ثبت در صفحه  396دفتر 571ومالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس
مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ انتشار :نوبت اول 1398/06/06:
تاریخ انتشار :نوبت دوم 1398/06/21:
م الف 575913 :نبی اهلل یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
مفاد آراء
 6/53آگهی موضوع ماده  3قانون تعيين تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی و ماده  13آئين نامه اجرائي آن
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز
گردیده است  ،لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع
عموم در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه های زاینده رود و نسل فردا چاپ اصفهان
آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی
دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد
و امالک شهرضا تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد
و امالک شهرضا ارائه نمایند ، .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
بخش يك ثبتي شهرضا
يكم  :شماره فرعي از  -2اصلي فضل آباد
 -1رای شــماره  – 98 / 06 / 03 – 139860302008004211فروزان اباذری فرزند
محمدرضا ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک  940فرعي به مساحت
یکصدوشصت وچهارمتروهفده صدم متر مربع
تاریخ انتشار نوبت یکم 1398 / 06 / 06 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1398 / 06 / 21 :
م الف 578650 :سيداسداله موسوي رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرضا
تحدید حدود اختصاصی
 6/43شــماره نامــه 139885602013001205 :نظر به اینکه به موجب آراء شــماره
 139860302013000083و  139860302013000084و 139860302013000085
و  139860302013000086مورخ  98/04/16صادره از هیات قانون تعیین تکلیف اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی تحدید حدود قانونی ششدانگ یکباب خانه تحت پالک
ثبتی  96فرعی از پالک  239اصلی مفروز و مجزی شــده از پــاک  84فرعی از پالک
 239اصلی واقع در فریدونشهر -روستای چقیورت -جز بخش  13ثبت اصفهان که طبق
سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم معصومه اصالنی فرزند صفدر نسبت به یکدانگ مشاع
و خانم صدیقه اصالنی فرزند صفدر نسبت به دو دانگ مشاع و آقای محمد اصالنی فرزند
صفدر نسبت به دو دانگ مشاع و خانم جمیله سواری فرزند مهدیقلی نسبت به یک دانگ
مشاع از ششدانگ در جریان ثبت اســت و تحدید حدود آن به عمل نیامده است ،اینک با
استناد به ماده  13قانون مذکور و طبق تقاضای نامبردگان تحدید حدود پالک مرقوم در
روز چهارشنبه مورخ  1398/06/27ساعت  10صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده  20قانون ثبت از
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شد .مالف570015:
محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر
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حصر وراثت
 6/44آقای محمد ســیف الدین دارای شناســنامه شماره  183به شــرح دادخواست به
کالسه  313/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان احمد سیف الدین به شناسنامه  25در تاریخ  98/5/16اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :نرجس سیف الدین ،ش.ش
 ،79ت.ت  1365/10/21فرزند دختر  -2نسرین سیف الدین ،ش.ملی ،1080024549
ت.ت  1368/4/4فرزند دختر  -3اعظم ســیف الدین ،ش.ملی  ، 1080139812ت.ت
 1369/6/15فرزند د ختر  -4صغــری مؤیدی ،ش.ش  ،45ت.ت  1339/3/2همســر
 -5معصومه مظاهری بودانــی ،ش.ش  ،319ت.ت  1319/3/22مــادر .اینک با انجام
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .م الف 575750 :کاظمی رئیس شعبه شورای حل
اختالف بخش کرون
اخطار اجرایی
 6/45شــماره 46/98 :به موجب رای شــماره  98/3/29 - 240حوزه یک شورای حل
اختالف شهرستان تیران و کرون که قطعیت یافته است محکوم علیه  -1ناصر ابراهیمی
فرزند اسداله  -2زهرا یوســفی فرزند عزیزاله هردو به نشــانی تیران روستای جعفر آباد
خ کشاورز  -3زهرا سمیعی فرزند جمشید به نشانی مجهول المکان محکوم هستند حکم به
الزام خواندگان به نسبت سهم االرث به انتقال سند خودروی سواری پژو به شماره انتظامی
 779-43ص  53به نام خواهان و پرداخت مبلغ  1/270/000ریال بابت هزینه دادرسی
و تمبر الصاقی در حق خواهان راضیه ابراهیمی فرزند ناصر به نشــانی تیران روســتای
جعفرآباد خ کشــاورز صادر و اعالم می گردد و پرداخت نیم عشر (حق االجرا) که توسط
اجرای احکام حقوقی احتســاب و اخذ می گردد و رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول
و دوم حضوری و نسبت به خوانده ردیف سوم غیابی است .ماده  34قانون اجرای احکام:
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ،محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را 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 .مالف 577030:شعبه اول حقوقی شورای
حل اختالف شهرستان تیران
ابالغ رای
 6/50مرجع رسیدگی :شعبه دوم شورای حل اختالف فریدونشهر ،شماره پرونده64/98 :
شماره و تاریخ دادنامه 98/5/19-142 :خواهان :آقای حبیب گشول فرزند علی به نشانی
فریدونشهر روستای قلعه ســرخ ،خواندگان :آقایان  -1رمضانعلی بابائی فرزند علی اکبر
به نشانی فریدونشهر وحدت آباد  -2علیرضا طاهر شمســی فرزند محمدرضا به نشانی
مجهول المکان ،خواسته :الزام به انتقال سند خودرو ،گردشکار :پس از ارجاع به این شعبه
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای
می نماید.رای شورا :در خصوص دعوی آقای حبیب گشول به طرفیت آقایان  -1رمضانعلی
بابائی  -2علیرضا طاهر شمسی به خواسته الزام به انتقال ســند رسمی خودرو پیکان به
شماره انتظامی  925-23ص  75به انضمام مطلق خسارات وارده با عنایت به دادخواست
تقدیمی ،استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک خودرو تصویر
قرارداد عادی ارائه شــده از طرف خواهــان و اینکه خواندگان علی رغــم ابالغ قانونی
در جلســه رســیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای نیز ارائه نداده و وکیلی معرفی
نکرده اند بنابراین شــورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده ،لذا به استناد ماده
 198قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد ،219 ،10
 223 ،221 ،220و  225قانون مدنی حکم بــر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در
دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به شماره انتظامی فوق به نام خواهان
و پرداخت مبلغ  1/625/000ریال بابت هزینه دادرســی در حــق خواهان صادر و اعالم
می نماید .رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی
درهمین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعبه اول دادگاه عمومی
و حقوقی شهرستان فریدونشهر می باشد .مالف 578055:شعبه  2شورای حل اختالف
فریدونشهر
ابالغ راي
 6/47شماره دادنامه ، 458/98 :شماره دادنامه ،1086 :تاريخ رسيدگي ، 98/05/27 :مرجع
رسيدگي :شــعبه دوازدهم شوراي حل اختالف خميني شــهر خواهان :عبداله روح الهي
نشاني :خميني شهر خ پاسداران پشت بســيج خواهران ؛ خواندگان-1 :رسول دلداريان
نشاني :مجهول المکان -2فرشيد کريمي نشاني :شيراز صنايع روبه روي گلدشت سنگ
فروشي آزادي  ،خواسته :مطالبه وجه چک (غيابي) ،گردشکار :پس از ارجاع پرونده به اين
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جري تشريفات قانوني و اخذ نظريه مشورتي اعضاءقاضي
شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد .راي قاضي شورا:
در خصوص دادخواست تقديمي آقاي عبداله روح اللهي به طرفيت آقاي  -1رسول دلداريان
-2فرشيد کريمي به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد ميليون ريال وجه يک فقره چک به شماره
 014780بتاريخ  97/8/25عهده بانک تجارت شعبه خام اصفهان بانضمام خسارت دادرسي
و خسارت تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده دادخواست تقديمي مالحظه رونوشت
مصدق چک و با توجه به عدم حضور خواندگان در جلسه رسيدگي مورخه  98/5/16و عدم
حضور خواندگان در جلسه رسيدگي شورا و نظر به اينکه از ناحيه خوانده دليلي که حکايت
از پرداخت وجه چک نمايد ارائه نگرديده فلذا با توجه به نظريه مشــورتي اعضاء شورا به
شرح صورتجلسه مورخه  98/5/16و با احراز اشــتغال ذمه خواندگان و استصحاب بقاي
دين مستنداً به ماده  9و  18و  19و  25و  27قانون شوراهاي حل اختالف  94/8/10و مواد
 313 ، 311 ، 310از قانون تجارت و تبصره الحاقي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام
به ماده  2قانون صدور چک و مواد 198و  519و  522از قانون آئين دادرســي مدني حکم
به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد ميليون ريال بابت اصل خواســته و پرداخت
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رســيد چک تا زمان اجراي حکم که توسط دايره محترم
اجراي احکام حقوقي بر اساس شاخص اعالمي از ناحيه بانک مرکزي محاسبه مي گردد
و پرداخت مبلغ  1/905/000ريال بابت هزينه دادرسي در حق خواهان صادر و اعالم مي
گردد .راي صادره غيابي و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شورا و
سپس ظرف مدت بيست روز پس از آن قابل تجديدنظر در محاکم عمومي حقوقي خميني
شهر مي باشــد .م الف 573655 :ايمان بختياري قاضي شعبه دوازدهم شوراي حل
اختالف شهرستان خميني شهر
اخطار اجرایی
 6/52شــماره 2767/97 :حل  ، 11مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:رضا
هارونی جمالوئی  ،نشانی :مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی:
اصغر بلوچستانی  ،نشانی :خمینی شــهر خ کهندژ کوچه گلســتان جنب مدرسه زینب،
محکوم به:به موجب رای شماره  587تاریخ  98/03/27حوزه یازدهم شورای حل اختالف
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت .محکوم علیه محکوم است به :پرداخت
مبلغ بیست و سه میلیون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ چهارصد و هفتاد و نه هزار ريال
بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست  97/12/15لغایت
زمان اجرا در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت در ضمن رای
صادره غیابی می باشــد .ماده 34قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از
آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریح ًا اعالم نماید.
م الــف 574652 :ایمان بختیــاری قاضی شــعبه یازدهم شــورای حل اختالف
خمینی شهر
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پیشنهاد سردبیر:
اصفهان ،سومین قطب تولید دارویی کشور
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معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم کرد:

اخبار
معاون اجتماعی بهزیستی اصفهان:

با متکدیان برخورد قاطعی
صورت نمی گیرد
معاون اجتماعی بهزیســتی اصفهان یکی از دالیل
رشــد تعداد متکدیان در شــهر را قاطعانه نبودن
برخوردهای مسئوالن جمعآوری آنها معرفی کرد و
گفت :به نظر میرسد برخوردهای شایسته و بایسته
با این افراد انجام نمیشود ،از سوی دیگر در قانون
کشورمان تکدی گری جرم معرفی شده و کسی که
این کار را حرفه و پیشه خود قرار دهد ،مجرم است؛
اما نوع نگاه عاطفی و فرهنگی در جامعه ما مانع از آن
میشود که ضابطان قضایی و ماموران دیگر برخورد
قاطعانهای با متکدیان انجام دهند .مجتبی ناجی با
اشاره به سوء استفاده متکدیان از فرهنگ کمک به
همنوع ،ادامه داد :این کمکها انگیزه گدایان برای
حضور بیشتر در نقاط پر رفت و آمد به ویژه مرکز شهر
را بیشتر میکند چون اطمینان دارند که حتی اگر
همه رهگذران هم به آنها کمک نکنند ،حتما افرادی
پیدا میشوند که دست رد به سینه متکدیانی که در
قالب دستفروشی ،گلفروشــی ،نظافت و  ...از آنها
درخواســت کمک میکنند ،نمیزنند .وی یکی از
برنامههای برخورد با تکدی گری در جامعه را مصوبه
شورای عالی اداری دانســت و گفت :این مصوبه که
برای اجرا به وزارت کشور ابالغ شده 300 ،دستگاه
اجرایی ،با محوریت شهرداری و فرمانداری را موظف
به همکاری در ساماندهی متکدیان کرده است.

رفع مشکل همسانسازی حقوق
بازنشستگان
مدیر صندوق بازنشستگی استان اصفهان گفت :با
پیگیریهایی که صورت گرفته ،قانونی به تصویب
خواهد رســید که در آن حقوق بازنشستگان برابر
با  90درصد از حقوق شاغالن باشد و با تصویب این
قانون ،مشکل همسانســازی حقوق برای همیشه
حل خواهد شد .شهروز عبادی اظهار کرد :اصفهان
از منظر تعداد بازنشستگان ،پس از تهران و خراسان
رضوی در رتبه ســوم کشــور قرار دارد و ساالنه 5
هزار نفر به تعداد بازنشســتگان این استان اضافه
میشود .وی خاطرنشــان کرد 3 :هزار و  500نفر از
این بازنشستگان مربوط به آموزشوپرورش بوده و
مابقی نیز اکثرا از ادارات دولتی هستند .عبادی یادآور
شد :موارد معیشت و بهداشت ،دو مورد مهم از مسائل
بازنشستگان است و شوراهای سالمندی استانی برای
رفع این مشکالت تشکیل شده است .مدیر صندوق
بازنشستگی استان اصفهان اذعان کرد :دیگر موضوع
مهم برای ما ،موضوع درمان بازنشســتگان است و
پیشنهاد دادهایم که به دلیل عدم کارایی بیمههای
تکمیلی ،حق بیمه تکمیلی بازنشستگان به حساب
سازمان خدمات درمانی واریز شود.

اصفهان ،سومین قطب تولید دارویی کشور

معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت :در
حال حاضر ارزش بازار دارویی کشــور  4/2میلیارد دالر است که
 ۳میلیارد دالر آن مربوط به تولید داروهای داخلی اســت .دکتر
اصالنی ادامه داد :اســتان اصفهان در حال حاضر سومین قطب
تولید دارویی کشور به شــمار می رود این در حالی است که قبل
از انقالب و تا سال شــصت و هشت ما هیچ شــرکت داروسازی
نداشتیم ،ولی امروزه تولید  ۸۰۰نوع دارو ۲۵ ،شرکت ثبت شده
در خصوص تولید دارو وهمچنین  ۱۸شرکت فعال داروسازی را در

سمانه سعادت
موضوع کودکان کار ،پدیده تلخ و ناگواری اســت
که گاهی چشمانمان را روی آن میبندیم ،زمانی
ترحــم میکنیم و گاهــی به دنبــال راه چارهای
هســتیم؛ اما در نهایت این معضــل همچنان زیر
پوست جامعه ایران در حال رشد است .تقریبا همه
ما با این موجودات بی گنــاه و قابل ترحم برخورد
کرد هایم؛ نه میشــود از آنها چیــزی خرید و نه
میتوان بی تفاوت از کنارشان رد شد .تنها رهاورد
آنها تلخ کامی اســت که هر روزه به جام عابران و
خیابان های شهر میریزند.
با گسترش فقر ،امیدها به ساماندهی به وضعیت
این کودکان هــر روز کم رنگتر میشــود .آنچه
در مســئله کــودکان کار به چشــم میآید نبود
اســتراتژی واحد و حتــی ابتداییترین اطالعات
و تحلیلهای آماری اســت .در حالی که در سال
 96ناهید تاجالدین ،نماینــده اصفهان اعالم کرد
تعداد کودکان کار ایران بین  3تا  7میلیون است
که حدود  20هزار نفر از آنها در تهران هســتند؛
اما بهزیستی سال گذشــته اعالم کرد تعداد این
کودکان در تهران چیزی در حدود ده تا ســیزده
هزار نفر اســت .در اصفهان نیز آمار مشــخص و
درستی وجود نداشته است .اگر چه سال گذشته
بهزیستی اعالم کرد که تعداد کودکان کار کاهش
داشــته؛ اما آنگونه که مدیر کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان اصفهان اعالم کرده در ایران 410
هزار کودک کار داریم که حــدود  8هزار نفر آنان
در اصفهان و  50درصد آنها از اتباع هســتند .این
آمار در حالی است که تعداد کودکان کار در تهران
خرداد ماه امسال چیزی در حدود  3هزار نفر اعالم
شد؛ اما به نظر میرســد این تعداد در اصفهان از
تهران و سایر استانها بیشتر باشد.
تنها ده درصد کودکان در مراکز رسمی
مشغول هستند
مدیر کل کار ،تعاون و رفاه اجتماعی استان گفته
اســت :حقوق کودکان بــرای اولین بار در ســال
 1340عنوان شــده و برای افــرادی که کودکان
زیر  12ســال را در کارگاههــای قالیبافی به کار
می گرفتند مجازات بین  6تا  12ماه حبس و 500

تحدید حدود عمومی
 6/51پیرو آگهــی نوبتی وبموجب ماده  14قانون ثبت اســناد وامالک تحدید
حدودقسمتی از امالک بخش های حوزه ثبتی آران وبیدگل درتاریخهای تعیین
شــده بعمل خواهد آمد تحدید حدود امالک رأس ساعت  8صبح هرروز انجام
خواهد شد.
امالک وابنیه بخش  3آران وبیدگل
امالک وابنیه بخش سه آران وبیدگل
شماره های فرعی از پالک 2اصلی واقع در مزرعه ایوب اباد
771فرعی:اعظم عبدلی ارانی فرزند سیف اله ششدانگ قطعه زمین مزروعی با
کاربری صرفا کشاورزی بمساحت  690/23مترمربع
 772فرعی :سعید مسجدی ارانی فرزند محمد ششدانگ یکباب چهار دیواری با
کاربری کشاورزی بمساحت587/80مترمربع
 773فرعی :ســید تقی زهری بیدگلی فرزند سیدحسن ششدانگ قطعه زمین با
کاربری صرفا کشاورزی بمساحت 1030/05مترمربع
 774فرعی :مریم غزال محمرهءفرزند پرویزششــدانگ یکباب انبار (کاشــی و
سرامیک)با کاربری صرفا کشاورزی بمساحت 2936مترمربع
775فرعی:خیراله حفیظی بیدگلی فرزند عزیزاله ششدانگ یکباب چهاردیواری
با کاربــری صرفا کشــاورزی و بــدون درج اعیانــی بمســاحت 1364/66
مترمربع
شمارههای فرعی از پالک  2637اصلی واقع در بخش سه اران وبیدگل
9880فرعی :رضا رمضانی ارانی فرزند عباس ششــدانگ قسمتی از یکبابخانه
بمساحت 17/25مترمربع
9877فرعی :زینب بخشــی کالهی ارانی فرزند دخیل ششــدانگ یکبابخانه
بمساحت 194/50مترمربع
1398/7/2
شماره فرعی از پالک 2640اصلی واقع در بخش سه اران وبیدگل
1974فرعی:یاسر منصوری فرد فرزند علی اصغر ششدانگ قسمتی از قطعه زمین
محصور بمساحت 41/75مترمربع
شماره فرعی از پالک2645اصلی واقع در بخش سه اران وبیدگل
16فرعی:محمد استاد محمدی ارانی فرزند حبیب و غیره ششدانگ قطعه زمین
13قفیزی واقع در باغچه جاجی احمد شهره
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اصفهان داریم .رییس دانشکده داروسازی اصفهان نیز در خصوص
تولید داروهای صعب العالج درکشور بیان کرد :داروسازان اخیرا
روی داروهای موثر در درمان بیماریام اس ،کشــف و شناسایی
ترکیباتی که اثرات ضد سرطان دارند فعالیت میکنند همچنین
تولید انبوه برخی از داروها به علت اینکه تولید آن در کشور محدود
بود ،در دانشکده داروسازی انجام گرفته است .وی درباره باالبودن
ســرانه مصرف دارو در ایران افزود :ســرانه مصرف برخی داروها
و متاســفانه آنتی بیوتیکها در ایران باالتــر از میانگین جهانی

بر اساس اعالم مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان 8،هزار کودک کار
در اصفهان وجود دارد؛

کودکانهها  ،البه الی بی رحمی شهر

تا  5هزار تومان در نظر گرفتــه بود که در صورت
تکرار به سه سال حبس و تا  30هزار تومان جریمه
نقدی افزایش مییافت .محسن نیرومند بیان کرد:
در قانون کار مصوب دهه  60اشــتغال کودکان تا
سن  15سالگی به طور کامل ممنوع و از  15تا 18
سالگی به صورت کارآموزی اســت ،واگذاری کار
در شــب و اضافه کاری کودکان نیز ممنوع اعالم
شده اما ســوال اینجاســت که آیا کودکان کار در
مکانهای رسمی فعالیت میکنند که بتوانیم آنها
را جریمه کنیم؟
وی تاکید کــرد :تنها  10درصد کــودکان کار در
مراکز رســمی مشــغول به فعالیت هستند و 90

شماره فرعی از پالک 2646اصلی واقع در بخش سه اران وبیدگل
1585فرعی:حسین علیزاده ارانی فرزند حسن ششدانگ قطعه زمین سه قفیزی
1694فرعی:مجید علیزاده ارانی فرزند حسن ششدانگ قطعه زمین چهار قفیزی
شماره های فرعی از پالک 2700اصلی واقع در اراضی مزرعه مهذب اباد بیدگل
بخش سه اران وبیدگل
373فرعی:رحمت اله هاشمی ارانی فرزند علی ششدانگ قطعه زمین مزروعی با
کاربری کشاورزی بمساحت 450/05مترمربع
374فرعی:مصطفی بهشتی مقدم فرزند علی اکبر ششدانگ قطعه زمین مزروعی
بمساحت 1255مترمربع
1398/7/3
شــمارههای فرعی از پالک 2703اصلی واقع در اراضی دوالب بیدگل بخش
سه اران وبیدگل
574فرعی:حمیده حمیدی فرد فرزند رمضانعلی ششدانگ یکبابخانه با کاربری
مسکونی بمساحت 90/50مترمربع
575فرعی:مجتبی دالل زاده بیدگلی فرزند حسن ششدانگ یکبابخانه بمساحت
76/25مترمربع
576فرعی:اصغر خادم بیدگلی فرزند علی محمد و سمیه گلستانی فرزند فرهاد
(بالمناصفه)ششدانگ یکبابخانه با کاربری مسکونی بمساحت 90مترمربع
577فرعی:جــال کبوتری بیدگلی فرزند ابوالفضل و ســمیه عبدالهی بیدگلی
فرزند عباس (بالمناصفه)ششــدانگ یکبابخانه با کاربری مســکونی بمساحت
82/50مترمربع
شماره فرعی از پالک 3126اصلی واقع در اراضی بیدگل بخش سه اران وبیدگل
3126اصلی:فخرالدین ابراهیمی بیدگلی فرزند صفرعلی و اعظم اســمعیلیان
بیدگلی فرزند عباس (بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت 198/60مترمربع
شماره فرعی از پالک 41اصلی واقع در بخش 4اران وبیدگل
1814فرعی:طاهــره راحتی نوش ابــادی فرزند امیدعلی ششــدانگ یکباب
ساختمان باشگاه ورزشی صاحب الزمان –عج اله تعالی فرجه الشریف-بمساحت
153/6مترمربع
1398/7/4
لذابموجب این آگهی به کلیه مجاورین ومالکین اعالم میشود که در روز وساعت
تاریخهای مقررفوق در محل وقوع ملک حاضر در صورتیکه هریک از مالکین
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است به دلیل اینکه چنین فرهنگی در کشــور ما وجود داردکه
اگر بیمارشــویم حتما باید با مصــرف دارو و آن هم چندین نوع
دارو درمان شویم .در بررســیهای انجام گرفته مصرف این نوع
از فرآوردهها رو به گسترش است در حالی که حتی فرآوردههای
مجاز نیستند و به صورت قاچاق وارد بازار شدند .عباس جعفریان
دهکردی افزود :در حال حاضر  ۱۴داروی شیمیایی در دانشکده
داروســازی اصفهان به مرحله تولید آزمایشــگاهی رســیده و
قراراست تا چند سال آینده به تولید انبوه برسد.

درصد آنها در مرغداریها و بیغولهها اشتغال دارند
که وظایف و اختیــارات قانونی بازرســان در این
زمینه تناسب ندارد.
کودکان کار از خرید و فروش تا قاچاق
جدای از آمار و ارقام اتفاقات تعجب برانگیزی نیز
در کشور رخ میدهد .خرید و فروش این کودکان،
دست به دست شدن نوزادان برای جلب ترحم در
سطح شــهر میان متکدیان ،به کار گماشته شدن
این کودکان در کارگاههای تفکیک زباله و مناطق
با آلودگی باالو ...تنها بخشــی از جریان ســیاهی
است که این کودکان با آن مواجه هستند .قاچاق
کودکان اتباع خارجی افغانستانی و پاکستانی نیز

در کشور شیوع پیدا کرده است در حالی که بیش
از  70درصد تعداد کودکان کار را اتباع تشــکیل
میدهند قاچاق کــودک از افغانســتان به ایران
اغلب بــا ویزای زیارتی صورت میگیرد و ســپس
این کودکان به تکدی گری گماشــته میشــوند.
پژوهشهایی که در مورد بررسی وضعیت کودکان
خیابانی در ایران انجام شــده نشــان میدهد که
30/9درصد کودکان خیابانی  ۶تا  ۱۱ســال و ۹
درصد نیز زیر  ۶سال ســن دارند و تعداد کودکان
خیابانی غیرایرانی در اســتانهای تهران ،فارس،
خراســان رضوی ،بوشــهر و اصفهان بیشــتر از
استانهای دیگر است.

یانماینده قانونی آنها در زمان تحدید حاضر نباشــند ملک آنها مطابق ماده14
قانون ثبت با حدود اظهارشده و تبعیت از مجاورین تعیین خواهد شد اعتراضات
مجاورین وصاحبان امالک طبق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود تا 30
روز پذیرفته خواهد شدوطبق تیصره  2ماده واحده قانون تعین تکلیف پرونده های
معترضی ثبت معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره
بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست
را اخذ وبه این اداره تسلیم نماید .
تاریخ انتشار1398/6/6:
م الف 543255 :عباس عبــاس زادگان رئیس اداره ثبت اســناد وامالک
آران وبیدگل
تحدید حدود عمومی
 6/63پیرو آگهی های نوبتی قبلی و به موجب ماده  14قانون ثبت اسناد و امالک
تحدید حدود امالک واقع در قســمتی از بخش  5ثبت اصفهان به شــرح ذیل
صورت می گردد:
 -4296اصلی آقای کام شاد مسلم فرزند جعفر و غیره ششدانگ یکباب خانه (به
استثناء بهای ثمنیه اعیانی آن) واقع در بخش  5ثبت اصفهان
 4348/2حاجی میرزا عبدالحسین رهروی پوده فرزند مرحوم حاج محمد جعفر و
غیره ششدانگ قطعه ملک مزروعی واقع در بخش  5ثبت اصفهان
برای روز دوشنبه مورخ1398/07/01 :
 -4348/2852آقای مجتبی معصومی فرزند حفیظ اله ششــدانگ یکباب خانه
مجزی شده از  4348/393واقع در بخش  5ثبت اصفهان
 -4483/4224آقای فرج اله شهری فرزند احمد ششدانگ یکباب خانه بر روی
مستثنیات پالک  4483/178واقع در بخش  5ثبت اصفهان
برای روز چهارشنبه مورخ1398/07/03 :
 -4483/4276آقای عباسعلی علی عسگریان دستجردی فرزند رحیم ششدانگ
یکباب خانه مجزی شده از پالک  4483/116واقع در بخش  5ثبت اصفهان
 -5000/8837آقای مسعود عباس زاده فرزند رحمت اله ششدانگ یکباب خانه
واقع در بخش  5ثبت اصفهان
برای روز شنبه مورخ1398/07/06 :
 -5000/8849خانم زهره قاســمی طالخونچه فرزند یعقوب ششدانگ یکباب
دکان واقع در بخش  5ثبت اصفهان
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با مسئوالن
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان:

جونده کشی برای رفع سالک
با ارگانی است که اعتبارات
میگیرد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان
اصفهان گفت :جونده کشــی برای رفع سالک

با ارگانهایی اســت که اعتبــارات گرفته اند.
محمد حسین شاملی اظهار داشت :پیشنهاد ما
برای رفع سالک تغییر گونههاست .هر کجا که
پوشش گیاهی ،ضایعات ساختمانی و ماندابها
وجود داشته باشد ،تعداد موشها افزایش پیدا
میکند ،در بسیاری مناطق نیز موش وجود دارد
اما سالک نیست ،با این حال وجود موش در این
مسئله تاثیرگذار است .وی مطرح کرد :هرکجا
که جنگل کاری میشــود جوندگان افزایش
مییابند اما اکوسیستم خود را کنترل میکند
و به تعادل میرسد ،جنگلهای دست کاشت
نباید در فاصله نزدیک روستاها باشد ولی زمانی
که جنگل کاری را انجام دادیم ،توسعه مناطق
مسکونی به سمت تاغزارها رفت.
شاملی با بیان اینکه باید در کانونهای سالک با
موشها مبارزه شود ،ادامه داد :برای این موضوع
در اســتان اعتباری به منابع طبیعی تخصیص
داده نشده و همه در اختیار سازمان بهداشت و
درمان است؛ اما از محل اعتبارات ملی ،امسال
 ۱۹۰۰هکتار برای مبارزه با موشها در دستور
کار داریم که در شهرســتان اصفهان و شــرق
استان اجرا میشود.
شــاملی افزود :مســئوالن بهداشــت دالیل
متعددی بــرای افزایش موشهــا در مناطق
شــرق اصفهان بیان کردنــد و نمیتوان گفت
که فقط تاغزارها دلیــل افزایش موش در این
مناطق است ،کودهای حیوانی و پساب فاضالب
و ماندابها نیــز از دیگر عوامــل این معضل
محسوب می شوند.
وی ادامه داد :ســالهای قبل سه تا چهار هزار
هکتــار مبارزه با موش داشــتیم و امســال از
محل اعتبار ملی انجــام خواهیم داد ،جمعیت
موش را باید کاهش دهیم زیرا اگر ریشــههای
گیاهان را از بین ببرند پوشش گیاهی مناطق
بیابانی که برای جلوگیری از فرســایش بادی
ایجادشده ،خسارت میبیند .وی با بیان اینکه
امسال اعتبارات صندوق توسعه ملی به صورت
نقدی بوده و اوراق خزانه نیست ،گفت :حدود
 ۱۲میلیارد تومان از محــل اعتبارات صندوق
توســعه ملی برای کنترل کانونهای ریزگرد
و نهــال کاری در ســال جــاری تخصیــص
داده میشود.

 -5000/10334خانم بتول چلمقانی قهیه فرزند جالل ششدانگ یکباب خانه
واقع در بخش  5ثبت اصفهان
برای روز دوشنبه مورخ1398/07/08 :
 -5000/18436آقای محمد جواد امیری فرزند علیرضا ششدانگ یکباب خانه
واقع در بخش  5ثبت اصفهان
 -5000/20186آقای محمد قلی کریمی فرزند صفرعلی ششدانگ یکباب خانه
واقع در بخش  5ثبت اصفهان
برای روز چهارشنبه مورخ1398/07/10 :
 -5000/25151آقای مرتضی کریمی فرد فرزند محمد علی ششدانگ یکباب
خانه واقع در بخش  5ثبت اصفهان
 -5000/25426خانم زهرا شمس فرزند امامقلی ششدانگ یکباب خانه واقع در
بخش  5ثبت اصفهان
برای روز شنبه مورخ1398/07/13 :
 -5000/25692آقای عبدالرضا معتمدی فرزند محمد ششــدانگ یک قطعه
زمین نیمه محصور مجزی شده از  5000/5048واقع در بخش  5ثبت اصفهان
 -5000/25725آقای حیدر علی هنرجو فرزند سیف اله ششدانگ یکباب خانه
واقع در بخش  5ثبت اصفهان
 -5000/25747آقای رسول شــاقلیان قهفرخی فرزند بهمن ششدانگ یکباب
مغازه واقع در بخش  5ثبت اصفهان
برای روز دوشنبه مورخ1398/07/15 :
تحدید حدود امالک فوق به ترتیب از ساعت  8/30صبح در تاریخهای قید شده در
آگهی در محل ،انجام خواهد شد .لذا از صاحبان امالک و مجاورین آنها بدینوسیله
دعوت می شود که در ســاعت مقرر در محل حضور به هم رسانند و چنانچه هر
یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشند
مطابق ماده  15قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شــده از طریق مجاورین
تحدید حدود خواهد شد و اعتراض مجاورین و صاحبان امالک و کسانی که در
موقع مقرر حاضر نباشد مطابق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس
و تحدید حدود ظرف مدت  30روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار1398/06/06 :
م الف 578577 :اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب
اصفهان

zayanderoud8108@gmail.com
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والدس:

برای پدیده  16ساله بارسا
خودم کفش خریدم
روز یکشــنبه در جریان پیروزی  2-5بارسلونا
مقابل رئال بتیس ،آنســو فاتی ،پدیده شانزده
ســاله ایــن تیــم به
جوا نترین بازیکن
بارســا از ســال
 1941تــا امروز
تبدیــل شــد.
ویکتــور والدس در
یک کنفرانس خبری
به نقش خود در پرورش این اســتعداد جوان
در آکادمی الماســیا اشــاره کرد و گفت «:به
فاتی گفتــم کفشهایش را بیاورد تــا آنها را
ببینم .کفشهای فوتبــال او واقعا فاجعه بود
و باعث میشــد موقع بازی کردن درد بکشد.
هیچکس متوجه نشده بود که علت ناراحتی او
از کفشهاست ولی من فهمیدم .با هم رفتیم
و برایش یک جفت کفش نــو خریدیم» .فاتی
با کفشهــای جدیدش در آکادمی الماســیا
به سرعت پیشــرفت کرده و کارش تا آنجا باال
میگیرد کــه به تیم اول بارســا تحت هدایت
ارنستو والورده راه مییابد.

کریس رونالدو
دوباره پدر میشود؟
کریس رونالدو و جورجینا در کنار هم لحظات
خوشی را ســپری میکنند و این را میتوان از
تصاویری کــه این زوج
جــوان گهگاهــی
خانــواده
از
پر جمعیتشــا ن
در شــبکههای
اجتماعی منتشــر
میکننــد ،دریافت.
آخرین عکســی که جورجینــا از خانوادهاش
منتشــر کرده ،اما گمانه زنیهای زیادی را به
همراه داشــته و خیلیها معتقدند که او باردار
است .چندی پیش کریســتیانو رونالدو ،ستاره
پرتغالی یوونتوس در صحبتهایی گفته بود که
دوست دارد تا  7فرزند داشته باشد و از همین رو
خیلی هم بعید نیست که همسرش باردار باشد
و فرزند دیگری را به خانواده پرجمعیت رونالدو-
رودریگز اضافه کند .بعد از انتشــار این تصویر
کاربران زیادی به احتمال باردار بودن جورجینا
اشاره کردند و این بار برخالف همیشه ،جورجینا
این شایعه را تکذیب نکرده است.

آقای خاص منتظر سرنگونی
«زیدان»!
ژوزه مورینیو برای بازگشت به عرصه مربیگری،
از خود بیتابی نشــان میدهد .او که چند روز
قبــل از اتمــام ســال
 2018از مربیگری
منچســتریونایتد
اخراج شد ،تاکنون
بیکار بوده و فقط
در مصاحبــه بــا
رســانهها عالقهاش را
برای بازگشــت به این وادی ،اعالم کرده است.
براساس اعالم روزنامه دیلیاستار« ،آقای خاص»
هم اکنون روی تیم اســپانیایی سابقش تمرکز
دارد .ظاهرا با دقت تمام کار «زینالدین زیدان»،
سرمربی فرانسوی رئالیها را زیر نظر دارد تا در
خالل فصل جاری و احتماال ،در زمانی که «زیزو»
از مقامش برکنار شــود ،یکبار دیگر به مادرید
بازگشــته و بازهم مربی رئال شــود.این نشریه
انگلیســی افزود :مربی پرتغالی ارتباط خود را
با «فلورینتــو پرس» مدیر باشــگاه رئال حفظ
کرده تا بهترین گزینه برای جانشــینی زیدان
در آینده باشد.

«اوزیل» در آرسنال ماندنی شد
مسوت اوزیل فصل ناامید کنندهای را در آرسنال
پشت سر میگذارد .او همچون فصل قبل ،در این
فصل هم چندان به بازی
گرفته نمیشــود و
تاکنون در ترکیب
تیمش بــه میدان
نرفته اســت .این
بازیکــن آلمانی در
تفکــرات اونای امری
جایی ندارد و نیمکت نشینیهای زیادی باعث
شده تا شــایعاتی درباره جدایی او از توپچیها
به گوش رسد .مدیر برنامههای اوزیل به شایعه
جدایی او واکنش نشان داد و گفت :مسوت اوزیل
در آرسنال احساس راحتی میکند و تمام تمرکز
او روی این است که بتواند خودش را به ترکیب
تیمش برساند و بار دیگر در ترکیب ثابت آرسنال
به میدان برود.

پیشنهاد سردبیر:

اصفهان در کشتی ،حرف برای گفتن دارد
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در حاشیه

در صورت محرومحیت بلبلی؛

باشگاه استقالل محروم نمیشود
بلبلی با ســپیدرود آماتور بوده ،توجهی به نامه باشــگاه گیالنی
نمیکنند( .مبلغ قرارداد بلبلی با ســپیدرود پایین بوده و طبق
قوانین آماتور محسوب میشــود ).بلبلی پس از این ماجرا ،طبق
یک بند در قراردادش به مانند همه بازیکنان سپیدرود که عنوان
شده بود در صورت عدم ســرمربیگری علی کریمی ،قرارداد یک
طرفه فسخ میشود ،اقدام به فسخ قراردادش کرد .استقالل پس از

برخی منابع خبری عنوان کردهاند که در صورت محرومیت محمد
بلبلی ،باشگاه اســتقالل نیز از دو پنجره نقل و انتقاالتی محروم
خواهد شد؛ اما اینطور نیســت .بلبلی ،زمانی که با باشگاه فوالد
قرارداد امضا کرد ،برگه فســخ قرارداد نداشت .باشگاه سپیدرود
رشت طی نامهای به باشــگاه فوالد تقاضای  700میلیون تومان
برای دادن رضایتنامه میکند؛ اما فوالدیها با فرض اینکه قرارداد

فسخ قرارداد بلبلی ،با این بازیکن قرارداد امضا میکند .در واقع،
مسئوالن استقالل با علم بر داشتن برگه فسخ قرارداد با بازیکن
مذکور قرارداد  5ساله میبندند .بنابراین ،باشگاه استقالل تخلفی
نکرده است؛ اما اگر محرومیتی شامل بلبلی شود ،این باشگاه فوالد
است که به دلیل اینکه بازیکن تحت قرارداد سپیدرود رشت بوده،
طبق آییننامه نقل و انتقاالت دو پنجره محروم خواهد شد.

هفته دهم رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور؛

پذیرایی سرخ پوشان اصفهانی از ستارگان ورامین
سمیهمصور
هفته دهم رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور در
حالی روز پنجشنبه و جمعه هفته جاری پیگیری
میشــود که در این هفتــه تیم گیتی پســند در
اصفهان از تیم ســتارگان ورامین میزبانی میکند
و تیم هایپر شاهین شهر به مصاف سوهان محمد
سیما قم میرود.
گیتی پسند -ستارگان ورامین
ســرخ پوشــان اصفهانــی در چارچــوب هفته
رقابتهای لیگ برتر فوتســال کشــور روز جمعه
و از ساعت  18در ورزشــگاه پیروزی میزبان تیم
ســتارگان ورامین خواهد بود؛ شــاگردان حمید
بی غم که با کســب تســاوی در هفته گذشته از
رسیدن به صدر جدول بازماندند به دنبال بازگشت
دوباره بــه جایگاه قبلی خود هســتند .تیم گیتی
پســند در حالی دیدار هفته گذشــته مقابل تیم
اهورای بهبهان را با نتیجه تســاوی ســه بر ســه
پشت سرگذاشــت که از  9بازی خود در این فصل
تنها به چهار پیروزی دســت یافته است؛ نتایجی
که بــرای تیمی با ســابقه و اعتبار گیتی پســند
چندان نمیتواند مناســب باشد .ســرخ پوشان
اصفهانــی ،صدرنشــین بی چون و چــرای فصل
گذشته رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور بودند
که با بدشانسی از کسب جام قهرمانی دور ماندند.
تیم گیتی پسند هم اکنون با کسب  15امتیاز در
رده دوم جدول رده بندی قرار گرفته است ،به نظر

میرسد که مســئوالن این باشگاه در فصل جاری
تمرکز خــود را بر قرار گیری در جمــع چهار تیم
ابتدایی جدول معطوف کــرده و اصراری بر صدر
جدول ندارند با این حال شــاگردان بی غم برای
نزدیک شدن به صدر جدول چار های جز پیروزی
در این بازی خانگی نخواهند داشت .در آن سوی
میدان ستارگان ورامین که با خرید امتیاز مقاومت
قرچک ،با حفظ بازیکنان فصل قبل و اضافه شدن
چند بازیکن به این تیم تقویت شــده اند در حالی
به مصاف تیم گیتی پســند میروند که هم اکنون

با  13امتیاز در رده ششــم لیگ برتر ایســتاده و
هفته گذشــته در زمین خود سه بر یک از شاهین
کرمانشاه شکست خوردند.
سوهان محمد سیما قم  -هایپر شاهین شهر
تیم هایپر شاهین شهر در شرایطی روز پنجشنبه
در جریان هفته دهم رقابتهای لیگ برتر در یک
بازی خارج از خانه به مصاف تیم ســوهان محمد
سیما قم میرود که ســعید رستمی ،سرمربی این
تیم به دنبال برگزاری جلســه هیئــت مدیره این
باشگاه از سمت خود برکنار شد .تیم هایپر شاهین

شــهر که فصل گذشــته با قهرمانی در دست یک
موفق به سهمیه حضور در لیگ برتر شده بود برای
حضور در این لیگ با مشکالت زیادی مواجه شد؛
با این وجود پا به این مسابقات گذاشت .هایپریها
که تمرینات آماده سازی تیمشان را دیر آغاز کرده
بودند و به دالیل مســائل مالی در جذب بازیکنان
موثــر و مورد نیــاز ناموفق بودند ،نتوانســتند در
هفتههای ســپری شــده از این دوره از مسابقات
نتایج خوبی کسب کنند.
شاگردان رستمی در چهار هفته ابتدایی عملکرد
خوبی داشتند و موفق شدند گیتی پسند را متوقف
کرده و سن ایچ را در خانه شکســت دهند؛ اما در
ادامه سه شکست پیاپی داشتند و در دو بازی آخر
نیز مساوی کردند تا در پایان هفته نهم با نه امتیاز
در رده یازدهم جدول رده بندی جای گرفته باشند.
به دنبال برکناری سعید رستمی از سرمربی گری
این تیم ،مهدی مصطفوی ،مربــی فعلی هایپر تا
انتخاب سرمربی جدید هدایت این تیم را بر عهده
خواهد داشت.
در آن سوی میدان تیم ســوهان محمد سیما قم
که به دلیل حضور تیم مس سونگون در رقابتهای
جام باشــگا ههای جهان یک دیــدار عقب مانده
دارد هم اکنون با  14امتیاز در رده چهارم جدول
ردهبندی قرار گرفته است .این تیم که در این هفته
در یک بازی خانگی مقابل تیــم بحران زده هایپر
شــاهین شــهر قرار میگیرد امیدواری زیادی به
کسب سه امتیاز این دیدار دارد.

تایید وزیر؛ پایان کار «عرب» در پرسپولیس

واکنش قاطع «ماجدی» به شایعه جنجالی در مورد مدیر عاملیاش

وزیر ورزش و جوانان در خصوص وضعیت مدیرعاملی باشگاه پرســپولیس گفت« :پرسپولیس االن مدیر
عامل دارد؛ اما اگر قرار باشــد تغییراتی انجام شــود ،هیئت مدیره تصمیم میگیرد .در بحث مدیر عاملی
پرسپولیس با توجه به اینکه آقای عرب استعفا داده بودند ،فکر میکنم هیئت مدیره ظرف یکی دو روز آینده
در این مورد تصمیم گیری میکند ».مسعود ســلطانی فر که در رادیو جوان صحبت میکرد ،همچنین در
مورد سرانجام خصوصی سازی دو باشگاه استقالل و پرســپولیس گفت« :بر اساس مصوبه دولت و مجلس
موظف هستیم خصوصی سازی را انجام دهیم .در این مورد وزارت ورزش و جوانان مصمم است که تا پایان
سال خصوصی سازی انجام شود؛ اما یک سری موانع اجرایی بر ســر راه بوده که در حال رفع آنها هستیم.
اگر برخی مسائل اداری به طول انجامید ،مردم مطمئن باشند خصوصی سازی انجام خواهد شد و این کار
به سود دو باشگاه است».

میرشاد ماجدی ،عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل در خصوص شــایعاتی که پیرامون حضورش به عنوان
مدیرعامل در این باشگاه مطرح شده است گفت :اینها صحبتها و شایعات فضای مجازی است .این صحبتها
به کسانی بر میگردد که با ذهن مریض در فضای مجازی فقط قصد بر هم زدن آرامش استقالل را دارند .این
افراد این شایعات را میسازند که بین هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه اختالف درست کنند ولی هم من این
افراد را میشناســم و هم بقیه اعضای هیئت مدیره .هیچ وقت به دنبال مدیرعاملی نبودم و سعی میکنم در
همین پستی که هستم به استقالل تا جایی که توان دارم کمک کنم .ماجدی افزود :هواداران واقعی استقالل
هم به این شایعات توجه نکنند .من به هواداران استقالل توصیه میکنم اسیر بازیهای فضای مجازی نشوند
چون این شایعات از طرف کسانی مطرح میشود که دوست ندارند استقالل آرامش داشته باشد .ما نیاز داریم
هوادارانمان در بازی با فوالد به ورزشگاه بروند و تیم را تشویق کنند.

واکنش مدیرعامل ذوب آهن
به تغییر منصوریان:

به شایعات توجهی نکنید
مدیرعامل کارخانــه ذوب آهن اصفهــان در آیین معارفه
مدیرعامل جدید باشــگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن با بیان
اینکه این کارخانه از شــرایط بحرانی عبور کرده و به مرحله

سخت رسیده ،گفت :بودجه  250میلیارد ریالی باشگاه فرهنگی
ورزشی ذوب آهن ،مصوب مجمع و سهامداران است و فراتر
از آن نمیتوان عمل کرد .منصور یــزدی زاده به ظرفیتهای
باشگاه ذوب آهن اشــاره کرد و افزود :مدیران باشگاه باید با
جذب منابع دیگر و صرفه جویی در هزینهها ،سایر رشتههای
ورزشی سابقه دار را در این باشگاه بیش از پیش فعال کنند .وی
درادامه گفت :باید تالش کرد تا قراردادهای اندک ورزشکاران

عکس روز

رییس هیئت کشتی استان مطرح کرد:

اصفهان در کشتی ،حرف برای گفتن دارد

جامجهانی اسکی روی چمن در پیست دیزین

رییس هیئت کشتی اســتان در خصوص ارزیابی ورزش کشتی اصفهان گفت :عملکرد ورزش کشتی
اصفهان در سال گذشته را مثبت اریابی میکنم زیرا  78کشتیگیر اصفهانی عناوین ملی و بینالمللی
کسب کردند ،یکی از کشتیگیران به نام عباس مهدیزاده عنوان ســوم باشگاههای جهان را گرفت
و در تیم ســینا صنعت نیز عنوان سوم باشگاههای جهان را کســب کرد .مصطفی میرزایی ادامه داد:
در مسابقات بینالمللی جام تختی جوانان کشــتیگیران اصفهانی عناوین مختلف کسب کردند ،در
مسابقات روز جهانی کودک و مســابقات بینالمللی اصفهانیها سال گذشته خوب درخشیدند و این
موفقیتها حاصل خرد جمعی شهرستانهای استان بوده است ،در یک افق بلند مدت شاهد شکوفایی
ورزش کشتی استان در حد قهرمانی آســیا و جهان خواهیم بود .وی با بیان اینکه اصفهان در رشته
کشــتی حرف برای گفتن دارد ،عنوان کرد :دو ورزشــکار اصفهانی به نام محمــد طالیی و مرادعلی
شیرانی در مســابقات المپیک و بعضی دیگر از قهرمانان این خطه در میادین جهانی حضور داشتند،
همچنین اصفهان هزاران قهرمان کشوری در رشته کشتی فرنگی و آزاد پرورش داده است .میرزایی
افزود :در سالهای گذشته افت داشتیم که البته میتوانیم شاهد پیشرفت و شکوفایی ورزش کشتی
استان اصفهان باشیم ،اعتقاد دارم کار گروهی مشکالت ورزشی را برطرف خواهد کرد و افق چشم انداز
ورزش کشتی استان با کمک خرد جمعی پیشرفت خواهد داشت .رییس هیئت کشتی استان اصفهان
اذعان کرد :سال گذشته  84نفر از ورزشکاران اصفهانی در رده سنی نوجوانان ،جوانان و بزرگساالن در
مسابقات بینالمللی مدال کشوری و بینالمللی و بعضی از تیمها در مسابقات گروهی نوجوانان آزاد و
فرنگی مدال کسب کردند .وی تصریح کرد :اکنون در ردههای سنی مختلف و در دو رشته آزاد و فرنگی
و پایه کشتیگیران اصفهانی در تیمهای ملی حضور دارند.
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تیمهای پایه در باشــگاه پرداخت شود و نباید از اولویتهای
باشگاه ذوب آهن غافل شد .مدیرعامل کارخانه ذوب آهن هم
چنین ضمن تشکر از تالشهای علیرضا منصوریان ،سرمربی
تیم فوتبال ذوبآهن و کادر فنــی و بازیکنان این تیم اظهار
داشــت :از علیرضا منصوریان صد درصد حمایت میکنیم و
گزینه ما فقط یک نفر بوده و هست و آن هم علیرضا منصوریان
است،به شایعات توجهی نکنید.

رقابتهای جام جهانی اسکی روی چمن بزرگساالن در پیست بین المللی دیزین البرز برگزار
شد که  ۳اسکیباز مردان کشورمان موفق شدند در این مسابقات به مدال دست پیدا کنند.
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زمان بازگشت «ویلموتس»
مشخص شد
مــارک ویلموتس بــرای برگــزاری اردوهای
تدارکاتی ،هفته آینده به ایــران می آید تا تیم
ملی را برای بازی هنگکنگ حمایت کند و این
درحالی است که او هیچ دریافتی از فدراسیون
فوتبال نداشته است .بهنظر میرسد اولویت اول
ویلموتس موفقیت با تیم ملی است و بعد از آن
به پول فکر میکند ،چراکــه مدت زیادی بیکار
بوده و قصد دارد با عملکــرد خوب خود در تیم
ملی ثابت کند که یک مربی کالس جهانی است
و ناکامیهای گذشــتهاش را از کارنامهاش پاک
کنــد .ویلموتس از زمان حضــورش در فوتبال
ایران هیچ دریافتی نداشــته و تا حدی از دست
فدراسیون گلهمند است.

توپ لیگ برتر این فصل تغییر
نمیکند
با وجود همه اعتراضها بــه توپ این فصل لیگ
برتر ،تا پایان فصل تغییــری در توپ بازیها رخ
نخواهد داد و تیمها میبایســت بــا توپ دربی
استار بازی کنند .دلیل نیز واضح و مبرهن است؛
سازمان لیگ بابت وارد کردن این توپها قرارداد
بسته و فسخ قرارداد موجب غرامت خواهد شد.
از ســوی دیگر با توجه به توپهــای زیادی که
ترخیص شده ،فســخ قرارداد ضرر هنگفتی را به
سازمان لیگ وارد میکند.
هر چند ســازمان لیگ تاکید دارد که توپ دربی
استار تاییدیه فیفا را دارد و از نظر کیفی نیز تایید
شده و احتماال اعتراض تیمها به این خاطر است
که هنوز با شرایط بازی با این توپ آشنا نشدهاند
و گذشت زمان این مشــکل را حل خواهد کرد.
آخرین نفــری که به توپ بازیها معترض شــد
«کالدرون» بود .بیشــتر اعتراضها در خصوص
وزن توپ است که سازمان لیگ در بیانیهای که
به همین بهانه منتشر کرد اذعان داشت وزن توپ
برابر با استانداردهای جهانی است و این نکته به
راحتی میتواند از ســوی تیمهــا مورد آزمایش
قرار گیرد.

جدایی «کاوه» از بروژ قطعی شد
ســایت «  »lesoirبلژیک خبر داد که جدایی
کاوه رضایی ،مهاجــم ایرانی بــروژ از این تیم
قطعی اســت و او مثل فصل گذشــته جایی در
ترکیب تیم ندارد .آمدن «کلمنت» به بروژ نیز
برای رضایی فایده نداشــت و او باید این باشگاه
را ترک کند .شــارلروا برای برگرداندن رضایی
موافقت کرده ولی به خاطر قیمت باال نمیتواند
به صورت دائمی او را جذب کند .دو باشــگاه در
حال مذاکره هســتند تا کاوه به صورت قرضی
به شــارلروا برگردد .رضایی از باشگاه دیگر نیز
پیشنهاد دارد؛ اما ترجیح میدهد تا به شارلروا
برگردد .ایــن بازیکن فصل گذشــته با مبلغ 5
میلیون یورو از شــارلروا راهی کلوب بروژ شد و
فصلی نه چندان خوب به خاطر مصدومیتهای
متوالی در این تیم گذراند.

منهای فوتبال

 ۲جلسه محرومیت برای حرکت
توهین آمیز سرمربی روسیه
سرگیو بوســاتو ،ســرمربی تیم زنان روسیه بعد
از برتری برابر کره جنوبــی در انتخابی المپیک
چشمان خود را کشــید تا به نوعی تیم حریف را
تمســخر کند .بعد از اعتراض فدراسیون والیبال
کره جنوبــی ،روسها قبل از اینکه فدراســیون
جهانی والیبــال جریمهای برای ایــن مربی در
نظر بگیرنــد ،او را دو جلســه از همراهی تیمش
محروم کردند .زنان روسیه با برتری  ۳بر  ۲برابر
کره جنوبی سهمیه حضور در بازیهای المپیک
توکیو را به دســت آوردند .فدراســیون والیبال
روسیه با عذرخواهی از همتای کرهای خود اعالم
کرد این مربی دو جلسه از همراهی تیمش محروم
شــده و ابراز امیدواری کرد فدراســیون جهانی
والیبال بیش از این دست به محرویت این مربی
روس نزند.
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با مسئوالن
رییس حوزه علمیه اصفهان خواستار شد؛

اهتمام وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی بر آرامش فکری مردم

آیتا...مظاهری ،از مراجــع تقلید و رییس حوزه
علمیه اصفهان در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشــاد
اسالمی با اشــاره به اهمیت و گستردگی رسالت
و وظایف وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی گفت:
در شرایط خطیر کنونی همه مســئوالن به ویژه
متصدیان حوزه فرهنگ بایــد با اهتمام و جدیت
بیشــتر در تحکیم مــودت و همبســتگیهای
اجتماعی و کاهش تنشها و اختالفات و نیز ارتقای
آرامش فکری مردم تالش کنند .آیتا...مظاهری،
شــناخت و عمل به وظیفه را دو مسئولیت مهم
کارگــزاران و متصدیان امور دانســته و برتوجه و
التزام مسئوالن کشــور به این دو مسئولیت مهم
تاکید و خاطرنشان کرد :اگر همه متصدیان امور
به این دو مسئولیت عمل کنند ،بدون تردید ،هم
کمکهای الهی شامل حال آنان خواهد شد و هم
نزد مردم که ولی نعمت همه ما هستند ،سرافراز
خواهند بود .رییس حوزه علمیه اصفهان با تکریم
شــخصیت علمی و فرهنگی دکتر صالحی ،وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی ایشــان را وزیری عالم،
متقی و شایسته دانست و اظهار امیدواری کردکه
با برنامهریزی و تالش ایشــان و دیگر مســئوالن
فرهنگی کشور ،شرایط و تراز فرهنگ در بخشهای
مختلف کشور ارتقا و رشد پیدا کند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار
خبر داد:

خسارت ساالنه  ۲۰میلیارد
تومانی به اتوبوسرانی اصفهان
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت:
روزانه حــدود  ۲۰درصد از شــهروندان از خدمات
ارزان قیمت اتوبوسرانی استفاده میکنند؛ اما کرایه
خود را پرداخت نمیکنند و باعث خسارت ساالنه
حدود  ۲۰میلیارد تومان به این ناوگان میشــوند.
علیرضا صلواتی اظهار کرد :با رقم  ۱۲میلیارد تومانی
که اتوبوســرانی ســاالنه به دلیل کوتاهی برخی از
شهروندان متضرر میشود ،میتواند اعتبار الزم برای
خریداری  ۲۰دستگاه اتوبوس جدید و بازسازی ۱۰۰
دســتگاه اتوبوس را تامین کند .وی افزود :با توجه
به شرایط ســخت اقتصادی موجود ،امسال هزینه
نگهداری یک دستگاه اتوبوس تا  ۱۰برابر و قیمت
قطعات تا  ۱۰۰۰درصد افزایش یافته است .معاون
حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان تصریح کرد:
کوتاهی شهروندان اصفهانی در استفاده از کارتهای
الکترونیکی حمل و نقل تاثیری در کم و زیاد شدن
حقوق رانندگان اتوبوس نــدارد و حقوق آنها ثابت
است؛ اما این موضوع حق الناس به شمار میآید.

شهردار اصفهان در اختتامیه سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان مطرح کرد:

دیانا سنابادی
آیین اختتامیه سی و دومین جشنواره بینالمللی
کودک و نوجــوان با حضور وزیر فرهنگ و ارشــاد
اسالمی در پردیس ســینمایی سیتی سنتر برگزار
شد.
قدرت ا...نوروزی ،شــهردار اصفهــان ویژگیهای
متمایز این دوره از جشنواره را برشمرد و اظهار کرد:
اکنون شاهد اختتامیه جشــنوارهای هستیم که از
ابعاد و جهات مختلــف دارای اهمیت ویژهای بوده
و اولین ویژگی آن نیز تقویت حس مشارکت است.
وی ادامه داد :کودکان و نوجوانان در همه بخشهای
جشنواره مشارکت فعالی داشتند و  ۲۶خبرنگار و
 ۳۲داور نوجوان مشارکت جویانه در آن ایفای نقش
کردند .نوروزی خاطر نشــان کرد :جشنواره فیلم
کودک و نوجوان مســئولیت اجتماعی را به شدت
افزایش داد و بحق برای کــودکان بود .در این دوره
همه مسئوالن ،فیلمسازان ،هنرمندان و نوجوانان با
اتحاد و انسجام توانستند سینما را به محیط شهر و
نقاط محروم و ســیلزده ببرند و زمینهای را فراهم
کنند که حتی کودکان معلول ،نابینا و ...نیز بتوانند
از آن استفاده کنند.
وی افزود :شور و نشاط و بعد اجتماعی جشنواره در
این دوره پررنگتر بود و دستاوردهای دیپلماتیک
زیادی نیز در حوزه سینما داشت .شهردار اصفهان،
تصویر پنج کودک از پنج قاره جهان را در پوســتر
این دوره نماد وحدت و یکدلی دانست و گفت :این
پوستر بیانگر گفت وگوی بین نژادها و اقلیتها بود.
سفیران  ۲۷کشور نیز در این دوره حضور داشتند و
فرصت اندیشهورزی را فراهم کردند .برپایی حراجی
آثار هنری برای کمک به کودکان کار ،تقویت صنعت
سینما با حضور مسئوالن بازار فیلم خارجی از دیگر
مواردی بود که نوروزی آن را دســتاورد جشنواره
برشــمرد و به امضای تفاهم نامه ســینمایی بین
روسیه ،ایران و کره جنوبی نیز اشاره کرد .وی تصریح
کرد :این جشنواره با برپایی آیین اختتامیه به پایان
نمیرسد و باشگاه مخاطبان و مدرسه سینمایی آن
مشــغول به کار خواهد بود تا زمینه را برای فعالیت
هنرمندان در طول سال فراهم کند.
نوروزی با تاکید بر اینکه این جشنواره در اصفهان
دائمی شده گفت :شــاخص بهزیستی فرهنگی به
واسطه این جشنواره در اصفهان جابه جا شد و اگر

گلوگاهها ،مشکل احیای بافت
فرسوده در منطقه ۷

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان گفت :سعی
شده برنامههای این منطقه با رویکرد مسئله محوری
و پاسخ به نیاز شهروندان باشد و در راستای اهداف
راهبردی عملیاتی شــود .علی اصغر شاطوری در
نشست «سه شنبهها با رسانه ،پاسخگویی در مسیر
امید» اظهار کرد :بودجه سال  ۹۸منطقه هفت ۸۱
میلیارد تومان است که  ۳۲.۷درصد آن معادل ۲۶
میلیارد برای هزینههای جاری و  ۶۷.۵درصد سهم
اعتبــارات عمرانی و اجرای پروژههــا پیش بینی و
مصوب شده است .وی افزود ۱۶۴ :هکتار از منطقه
هفت را بافت فرسوده تشــکیل داده که مشکالت
زیادی از جمله گلوگاهها در این بافتها وجود دارد.
مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان با بیان اینکه
وسعت فضای ســبز این منطقه  ۲۸۲هکتار معادل
حدود  ۲۱درصد مساحت محدوده قانونی منطقه
اســت ،تصریح کرد :بالغ بر  ۹۲کیلومتر طول معابر
منطقه هفت است که از نظر سطح معابر جزو مناطق
اول شهر اصفهان به شمار میرود.

در همایشی از اولین منشور مد و لباس اسالمی
و ایرانی در اصفهان توســط دفتر امــور بانوان
اســتانداری ،اداره کل ارشاد اســامی استان و
دفتر تخصصی بانون آفتاب وابســته به سازمان
فرهنگی اجتماعی ورزشــی شهرداری اصفهان
رونمایی شد.
بعــد از آن چند نمایشــگاه مد و لبــاس برای
ارائه الگوی لباس جشــن تولد ،کودک ،جشن
تکلیف ،عروس و مناسبتها برگزار شد که مورد
استقبال عموم قرار گرفت و لباسهای مفهومی
و ظرفیتهای شهر شناسایی شد.
مدیر دفتر تخصصی بانوان آفتاب با بیان اینکه
در این یک ســال ظرفیتها شناسایی و شبکه

هیچ گونه تغییری در مرزهای
استان اصفهان در دستور کار
نیست

سید سعید جاللی ،مدیرکل تقسیمات کشوری
وزارت کشور به دنبال صحبتهای مطرح شده
در شبکههای اجتماعی درباره تغییر در مرزهای
اســتان اصفهان گفت :هیچ گونه تغییری در
مرزهای اســتان اصفهان در دستور کار وزارت
کشور قرار ندارد.

اخبار

توزیع بیش از چهار هزار بسته
نوشت افزار در مناطق محروم

این تنها امتیاز برگزاری آن باشــد ،کافی است .وی
افزود :امروز ســینما در ســبد فراغت خانوادههای
اصفهانی قــرار دارد و جشــنواره فیلــم کودک و
نوجوان توانسته عالوه بر افزایش همبستگی ملی،
دیپلماسی شهری را نیز تقویت کند که یک ظرفیت
بسیار بزرگ برای ایران و اصفهان است.
شــهردار اصفهان ،خاطر نشــان کرد :کودکان در
این جشــنواره نه فقط در موضوع توســعه پایدار
بلکه به عنــوان کارگــزار اصلی نقش داشــتند و
حقوقشان رعایت شد .ســینما به نحو شایسته ای
در خدمت کودکان قرار گرفت و امیدوارم همکاری
که نهادها در ایــن دوره داشــتند صمیمانه تدوام
داشته باشد.
سید عباس صالحی ،وزیر فرهنگ نیز در ادامه این
مراســم با بیان اینکه ســینمای کودک و نوجوان
بخشــی از هویت ســینمای جهان و ایران است،
اظهار کرد :اگر به دنبال ســینمای انسانی هستیم

برگزاری کارگاه کادرسازی مد برای نخستین بار در اصفهان

مدیر منطقه هفت شهرداری مطرح کرد:

مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت
کشور:

« سینما» در سبد فراغت خانوادههای اصفهانی قرار دارد

کودکان و نوجوانان با نــگاه معصومانه ،رویاپردازی
پاک و سینمای اجتماعی ما را به آن نزدیک میکند؛
ســینمای کودک ،فرصت در کنار هم بودن و لذت
بردن از سینما را به ما ارائه میدهد.
وی ادامه داد :پس از انقــاب ۲۰۰ ،فیلم کودک و
نوجوان در کشور ساخته شد؛ سینما پستی و بلندی
زیادی داشت و به نظر میآید شاهد دوره دیگری از
توجه به ســینمای کودک و نوجوان هستیم .سال
گذشته  ۱۵فیلم کودک در کشور اکران شد و یکی
از آنها جزو فیلمهای پرفروش ســال بود .سینمای
کودک ،هویت سینمای ایران اســت و اگر در این
حوزه ضعیف عمل شــود ،نمیتوان گفت سینمای
مقتدری داریم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به فعالیتهای
وزارت در راســتای رونق ســینمای کودک ،تاکید
کرد :شورای اکران تصمیم گرفته در گروه سینماها
حداقل یک فیلم کودک را در طول سال اکران کنند

مدیر دفتر تخصصی بانوان آفتاب خبرداد:

مدیر دفتر تخصصی بانوان آفتاب گفت :نشست
تخصصــی طراحان لبــاس اصفهــان همراه با
نمایشــگاه تصویری امروز در کتابخانه مرکزی
اصفهان برگزار میشود.
لیال لندی ادامه داد :شــهریورماه سال گذشته

چهره روز

سازی شــدند ،بیان کرد :اکنون برای اولین بار
در اصفهان به دنبال کادرسازی و توانمندسازی
افراد در حــوزه مد و لبــاس اســامی ایرانی
هستیم.
وی ادامه داد :اصفهان بزرگترین تولیدکننده
پارچه کشــور اســت .برگــزاری
نمایشــگاه مد و لباس نقش مهمی
در معرفی فرهنــگ و هویت ایرانی
اســامی در مقابل فرهنگ بیگانه
دارد ،بنابرایــن یکی از ضرورتهای
اجتنا بناپذیر نیازهــای فرهنگی،
توجه به موضوع مــد و لباس ایرانی
اسالمی است .نوع پوشش ظاهری،
هویت فکــری و عقیدتی یک ملت
را نشــان میدهد .طراحان توانمند و هنرمند
میتوانند بر اســاس فرهنگ ایرانی اســامی
خود طراحی مد و لباس داشته و مطابق با ذائقه
جوانان آن را به بازار عرضه کنند.
مدیر دفتــر تخصصی بانــوان آفتــاب با بیان
اینکه نشســت تخصصی طراحان لباس همراه
با نمایشگاه تصویری برگزار میشود ،گفت :این
نمایشگاه با همکاری موسســه فرهنگ و هنر
دانشآرا و دفتر تخصصی بانوان آفتاب وابســته
به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری
اصفهــان امــروز از ســاعت  9:30تــا 11:30
در ســالن کنفرانــس کتابخانــه مرکــزی
برگزار میشود.

و هفت فیلــم از مجموع  ۱۵فیلم کــودک در حال
ساخت را ،بنیاد فارابی مورد حمایت قرار داده است؛
این موضوع نشان می دهد که سینمای کودک در
کشور جدی گرفته شده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تعامل دو حوزه ادبیات
و سینمای کودک را تجربهای موفق دانست و گفت:
کشور ما در حوزه ادبیات کودک و نوجوان گنجینه
ارزشمندی دارد و رو به پیشــرفت است؛ سینمای
ایران باید تعامالت بیشتری با ادبیات حوزه کودک
داشته باشد چراکه تجربه خوبی از ادبیات اقتباسی
کودک در سینما وجود داشته است.
صالحی با تشــکر از مســئوالن شــهری و استانی
اصفهــان و ســازمان ســینمایی ،خاطرنشــان
کــرد :خوشــحالم از اینکــه میبینم جشــنواره
فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان هــر ســال
پرشــورتر ،وســیعتر و با ایدههای بهتــر برگزار
میشود.

زنده گیری بیش از دو هزار
سگ ولگرد در شهر

یک کارشناس شهرسازی خواستار شد؛

تحقق پذیری طرح جامع ،ارتقا پیدا کند

یک کارشناس شهرســازی اظهار کرد :یکی از
دغدغههای طرح جامع شهرها به خصوص شهر
اصفهان اجرایی نشدن اهداف این طرحها بوده
زیرا شــاخصههای موثری برای ارتقای تحقق
پذیری طــرح جامع در نظر گرفته نمیشــده
است.
فرزاد مومنــی افزود :مشــارکت
شهروندان و ســاکنان شهر میزان
تحقق پذیری طرح جامــع را باال
میبرند زیرا اجتماعات مردمی یکی
از بازوان قدرتمند شهر است ،در این
راستا شــهرداری اصفهان ایدهای
تحت عنوان یک «شهر گفت وگو»
را مطــرح کرد تا مــردم به صورت
هفتگــی و در قالب برنامههــا و همایشهای
برگزار شــده بــه بیــان دغدغههــای خود
بپردازند.
این کارشناس شهرســازی تصریح کرد :بیان
دغدغهها توسط شــهروندان این امکان را به
مجریان و برنامهریــزان طرح جامع میدهد تا
مشکالت شهر را بررسی و برای رفع آن چارهای
پیدا کنند تــا طرح جامع جدید شــهر تحقق
پذیرتر باشد.
مومنــی ،مشــکالت مالکیتــی را دیگــر
دغدغههای طرح جامع دانست و افزود :حوزه
مالکیتی محدوده عرصه و عیان هر مالک است
که باید منطبق با طرحهای باالدســتی باشد،

مدیر موسسه خیریه امام مبین اصفهان با اشاره
به اهمیت کار فرهنگی اظهار کرد :کار فرهنگی
در راستای اعتقادات وظیفه ماست و همه کسانی
که دغدغه انقالب دارند باید کار فرهنگی و خدمت
صادقانه بــه هموطنان نیازمنــد را در رأس کار
خودشــان قرار دهند .حجت االسالم حمیدرضا
صادق زاده با تاکید بر اینکه خیریهها باید مشوق
مردمی برای جمع آوری کمک به نیازمندان در
زمینههای فرهنگی باشند ،افزود :موسسه مردمی
امام مبین بــه لطف بعضی نهادها و مشــارکت
مردمی تا این لحظه قدمهای خوبی برای پیشبرد
فعالیتهای فرهنگی و علمی برداشته است و ایده
چاپ دفتر اسالمی به زودی در این موسسه کلید
میخورد .وی حمایت از علم و دانش و در رأس آن
کمک به دانش آموزان را یکی از اهداف موسسه
نام برد و گفت :حدود پنج سال از توزیع بستههای
نوشــت افزار در تعداد باالی دو هزار میگذرد و
به لطف خدا توانســتهایم از اواسط شهریور این
بستهها را در مساجد مناطق محروم شرق اصفهان
و حاشیه شــهر توزیع کنیم تا به صورت ویژه به
دست دانشآموزان نیازمند برسد.

شــهرداری طرحی را در قالب برنامه جامع و
تفصیلی برای یک ملــک در نظر میگیرد؛ اما
به دلیل مشکالت مالکیتی متحمل هزینههای
ســنگینی شــده و در برخی مــوارد اجرایی
کــردن طــرح مصــوب ملــک با مشــکل

مواجه میشود.
وی افزود :زمینهای مورد نظر برای ســاخت
مــدارس ســطح شــهر در قالــب لکههای
آموزشــی در طرح تفصیلی مشخص میشود؛
اما پــس از گذشــت زمانــی از تهیــه طرح
جامــع و تفصیلی این کاربریهای آموزشــی
تبدیــل به لکههایــی برای فروش میشــود.
ایــن کارشــناس شهرســازی ادامــه داد:
مالک زمیــن در این حالت بال تکلیف اســت
زیرا شــهرداری هزینهای بــرای خرید ملک
پرداخت نمیکنــد و مالک نیز تــوان فروش
ملــک را ندارد زیــرا زمین او در طــرح تغییر
کاربری قرار دارد.

معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان از
زنده گیری دو هزار و  ۹۹۳قالده سگ ولگرد در
شــهر اصفهان خبر داد .معاون خدمات شهری
شــهرداری اصفهان گفت ۱۵ :اکیپ در مناطق
 ۱۵گانه شهرداری اصفهان به منظور شناسایی
حیوانات بیسرپرســت فعالیت میکنند و یک
اکیپ مســئولیت جمع آوری حیوانات از کلیه
مناطق را به عهده دارد .حسین امیری ،با اشاره
به اینکه ســال گذشــته دو هزار و  ۹۹۳قالده
ســگ زنده گیری شــد ،ادامه داد :سال  ۹۷دو
میلیارد و  ۱۴۵میلیون و هفتصد هزار ریال توسط
شهرداری و یک میلیارد و پنجاه میلیون و نهصد
و شصت و هفت هزار ریال از سوی شهروندان به
منظور ساماندهی سگهای بی سرپرست هزینه
شده است .معاون خدمات شــهری شهرداری
اصفهان گفت :حیوانات بیسرپرست از شناسایی،
زندهگیری و تشــکیل پرونده بــرای مدتی در
قرنطینه نگهداری میشوند و سپس به منظور
انگل زدایی به آنها آمپول تزریق میشود ،بعد از
شست و شو به محوطه پناهگاه منتقل میشوند و
عقیم سازی و نشانهگذاری آنها صورت میگیرد.
امیری افزود :رها ســازی در محل زنده گیری
شده برای مبارزه طبیعی با چرخه غذایی دیگر
حیوانات ،اقدامی است که در مرحله آخر انجام
میشــود ،البته برخی از حیوانــات پس از طی
کردن دوره ریکاوری و تزریق دارو به افراد واجد
شرایط به صورت رایگان واگذار میشوند.

« آگهی مزایده نوبت دوم فروش پالک مسکونی»
آگهی مناقصه نوبت دوم

شــهرداری فریدونشــهر در نظر دارد بر اساس مجوز شــماره 649
مورخــه  98/3/8شــورای محترم اســامی شــهر اجرای پــروژه های
عمرانــی زیــر را از طریــق مناقصــه بــه پیمانــکاران واجد شــرایط
واگذار نماید.
متقاضیان می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر تا تاریخ  98/6/6به

شهرداری فریدونشهر
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شهرداری فریدونشهر مراجعه یا با شماره  03157592220تماس حاصل
نمایند.
 -1خرید آسفالت  0-12و  0-15با اعتبار  6/000/000/000ریال
 -2خرید ،حمل و پخش آســفالت و زیرسازی و ترمیم ترانشــه با اعتبار
 2/000/000/000ریال

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

به استناد بند یک مصوبات جلسه شــماره  49مورخ  1397/10/05و بند
 3مصوبات جلسه شماره  57مورخ  1398/01/19شورای محترم اسالمی
شهر حسن آباد ،شهرداری حسن آباد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد
 14پالک مســکونی متعلق به شهرداری واقع در شــهرک مسکونی فجر
حسن آباد -زمین های واقع در مجموعه مسکن مهر ،از طریق مزایده عمومی
و باالترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید.
لذا از متقاضیان واجد شــرایط شــرکت در مزایده مذکور دعوت می شود
حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  1398/06/25جهت کسب

م الف578814:

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

اطالعات بیشتر و اخذ مدارک و شرایط شرکت در مزایده به واحد حراست
این شهرداری مراجعه نمایند.
ضمناً کلیه هزینه های برگزاری مزایده از جمله هزینه چاپ آگهی بر عهده
برندگان مزایده می باشد.
آدرس :شــهر حســن آباد جرقویه علیاء -بلوار شــهرداری -شهرداری
حسن آباد
تلفن تماس09133127422 – 031-46533110 :
نمابر031-46532985 :

داود صادقی حسن آبادی -شهردار حسن آباد
zayanderoud8108@gmail.com

L

E-MAI

م الف577977:

امام حسن عسکری علیه السالم:
جدال مكن كه ارزشت مي رود و شوخي مكن كه
بر تو دلير شوند.

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
رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه33 :

چاپخانه :آینده

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

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

چهارشنبه  6شهریور 26 | 1398ذی الحجه  1440شماره  8 | 2780صفحه قیمت 1000 :تومان
36
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32
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برگه امتحانی عجیب یک دانش آموز!

کفش با برکت برای یک بی خانمان!

یک دانش آموز که امتحان زبان فرانســه داشت در ترجمه نوعی بز نوشت
«کریستیانو رونالدو» و البته از نام «مســعود اوزیل» نیز در بخش دیگر از
ترجمههای خود استفاده کرد .شکی نیست که این دانش آموز سر به هوا
موفق نشد نمره مناسبی دریافت کند؛ اما برگه امتحانی او سوژه شبکههای
اجتماعی شــد .این دانش آموز نوجوان که «احمد نبیل» نام داشــت در
بخشی از امتحان زبان فرانسه خود با تصاویری از حیوانات مختلف رو به رو
شد که باید نامشان را مینوشت .بنابراین وی در زیر تصویر بز اولین نامی
که به خاطرش رسید یعنی رونالدو را حک کرد.

« آرویو» بی خانمان  30ساله کنار پیاده رو نشسته بود و مثل همیشه تابلوی
«من گرسنه و بی خانمانم و حتی یک جفت کفش ندارم» را کنارش گذاشته
بود که یک غریبه در حال دویدن با دیدنش ایستاد و کفشهایش را در آورد
و به آرویو داد .آرویو هم متعجب از این محبــت ،در یک مصاحبه ماجرا را
تعریف کرد .ماجرا وقتی جالب شد که مصاحبه او از تلویزیون پخش شد و
«اندرو زوریکا» صاحب چند غذاخوری بزرگ در نیویورک ،این مصاحبه را
دید و به او پیشــنهاد داد برایش کار کند .آرویو گفته من ته یک چاه بودم،
حاال یک نردبان به من داده شده است.

درمان سرطان با درخت بومی!
دو دختر دبیرستانی دراندونزی موفق شدند با کمک یک درخت بومی ،سرطان
سینه موشهای آزمایشگاهی را درمان کنند .این دو دختر در رویداد اختراعات
خالقانه جهان که در کره جنوبی برگزار شد ،یافتههایشان را ارائه دادند و مدال
طالی این رقابت را از آن خود کردند .آنها از یک درخت بومی که در طب سنتی
کاربرد دارویی دارد ،به نام باجاکا ،دارویی ساختند که بعد از دو هفته ،موشهای
مبتال به ســرطان ســینه را درمان کردند .یافتههای ایــن دو دختر نوجوان،
بارقههای امیدی را در سراسر جهان برای درمان سرطان روشن ساخته است.

عکس روز
دوخط کتاب

مراقب چیزهایی که به
آنها دل میبندی باش
کتاب را به دور افکن و به خود
بگو که اینها یکی از هزاران
نگرش ممکــن در رویارویی
با زندگی اســت .نگرش خود
را بجوی .آنچــه را دیگری نیز
میتوانــد بهخوبــی تــو انجام
دهــد ،انجــام مــده .آنچــه را
دیگری نیــز میتواند بهخوبی

تو بگویــد و بنویســد ،مگو و
منویــس .در درون خویــش،
تنهــا بــه چیــزی دل ببنــد که
احســاس میکنی در هیچجا
جز در تو نیست و از خویشتن،
با شــکیبایی یــا ناشــکیبایی
موجودی بیافرین که جانشینی
برای آن متصور نباشد.

«مائدههای زمینی»
آندره ژید

انجام اعمال عمره
مفرده حجاج ایرانی
به نیابت از شهدا
اعضــای کاروانهــای حج
شهرســتا نهای رفسنجان
و انار استان کرمان به نیابت
از  ۹۷۰شــهید این مناطق
در مســجد تنعیــم مکه
مکرمه احرام پوشیدند و در
مسجدالحرام ،اعمال عمره
مفرده را انجام دادند.

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب استان خبر داد:

راه اندازی  2درگاه ارائه خدمات غیر حضوری
در آبفای استان اصفهان

اینستاگردی

«علیرضا عصار» سر در گریبان و اندیشه!
علیرضا عصار با انتشــار
این عکس نوشت :سخن
خاص مگــو مجلس عام
است اینجا ،سخن خاص
نهان در سخن عام بگو...

«مریم امیرجاللی» با تاخیر به شهریور رسید

یادداشت
چگونه به فردی خالق تبدیل شویم؟ ()2
مریم گل محمدی
توصیههایی برای پرورش خالقیت
 برای به دست آوردن ایدههای جدید از یورش فکری استفادهکنید .یورش فکــری روش متداولــی در محیطهای علمی و
حرفهای است؛ اما میتواند بهعنوان ابزاری قدرتمند برای رشد
خالقیت نیز مورد استفاده قرار گیرد .قضاوتهای خود را کنار
بگذارید و شروع به نوشــتن هر ایده و راهحلی که به نظرتان
میرســد بکنید .هدف از این کار ،تولید هر چه بیشتر ایده در
یک دوره زمانی کوتاه اســت .روی پاالیش و روشنتر کردن
ایدههای خود تمرکــز کنید تا بــه بهتریــن گزینه ممکن
دستیابید.
 بدانید که اغلب مسائل راهحلهای متعدد دارند .دفعه بعد کهبه حل مسئلهای پرداختید ،سعی کنید به دنبال راهحلهای
مختلف بگردید .بهجای آنکه مســتقیما به ســراغ نخستین
ایدهای که به فکرتان رسید بروید ،کمی تاملکنید و به راههای
دیگر برای نزدیک شدن به مســئله فکر کنید .این کار ساده،
راه خوبی برای ایجاد مهارتهای حل مســئله و تفکر خالق
در شماست.
 برای فعالیتهای خالقانه خود دفتر یادداشــت تهیه کنید.جهت پیگیری فرآینــد خالقیت در خــود و ایدههایی که به
نظرتان رسیده است ،دفترچه یادداشتی درست کنید .وجود
این دفترچه کمک شــایانی به بازتاب دستاوردهای شما و در
نظر گرفتن راهحلهای احتمالی دیگر خواهد بود .ایدههایی که
در این دفترچه ثبت میشوند میتوانند در آینده الهامبخش
شما باشند.
 نقشــه ذهنی ایجاد کنید .نقشه ذهنی وســیله خوبی برایمرتبط ساختن ایدهها و جست وجو برای پاسخهای ابتکاری و
خالقانه به سواالت است .نقشه ذهنی چنین درست میشود:
ابتدا موضوع یا واژه اصلی را روی کاغذ بنویسید .سپس عبارات
یا ایدههــای مرتبط را پیرامون آن بنویســید و بــه آن پیوند
دهید .این روش باوجودی که شــبیه یورش فکری است؛ اما
به شاخهشاخه شــدن ایدهها کمک میکند و امکان مشاهده
چگونگی ارتباط آنها باهم را فراهم میسازد.
 خود را به چالش بکشید .فرآیند رشد مهارتهای خالقانه،پایانپذیر نیست؛ بنابراین ،چالش مداوم خود بهمنظور رشد
بیشــتر قابلیتها و تواناییهایتان بســیار اهمیــت دارد .به
جست وجوی رویکردهای پیچیدهتر برآیید ،چیزهای جدید را
امتحان کرده و از بهکارگیری همان راهحلهایی که درگذشته
اســتفاده کردهایــد اجتناب کنیــد .به دنبــال منابع جدید
الهامبخش برای به دســت آوردن ایدهها و انگیزههای تازه که
به تولید پاسخهای یگانه به سواالت بیانجامد ،بگردید .کتاب
بخوانید ،از موزهها بازدید کنید ،به موســیقی موردعالقهتان
گوش دهید و یا به بحث سازنده با یک دوست بپردازید .از هر
روش یا راهبردی که برایتان مفیدتر است استفاده کنید.
 برای خالقیت ،فرصت ایجاد کنید .عالوه بر جســت وجویمنابع الهامبخش ،باید خودتان نیز فرصت الزم را برای خالقیت
ایجاد کنید .مثال در دست گرفتن یک پروژه تازه یا پیدا کردن
ابزارهای جدید برای استفاده در پروژههای فعلی.
 سناریوهای متفاوت را در نظر بگیرید .به هنگام تمرکز رویحل یک مسئله ،از سواالت «چه میشود اگر »...برای در نظر
گرفتن سناریوهای احتمالی اســتفاده کنید .اگر این راه را در
پیش گیریم نتیجهاش چه خواهد شــد؟ با نگاه کردن به این
ســناریوهای مختلف ،بهتر میتوانید به راهحلهای خالقانه
برای مسائل دستیابید.

کتاب
کار افزار یا اپلیکیشــن خدمات همراه آبفای استان اصفهان آماده
نصب و بهره برداری شد.معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت
آب و فاضالب استان اصفهان با اعالم این خبر گفت :این اپلیکیشن
با هدف تحقق دولت الکترونیک ،حذف مراجعات حضوری و ارائه
آسان تر خدمات بیست و ســه گانه فروش و پس از فروش انشعاب
به شــهروندان ،طراحی و راه اندازی شده است .رضا رضایی افزود:
نســخه اندرویدی خدمات همراه آبفای استان اصفهان هم اکنون
به طور رایگان از فروشــگاه های اینترنتی کافه بازار ،ایران اپس و
مایکت قابل دریافت و نصب روی تلفن های همراه است.
وی ،اتصال به وبگاه اینترنتی شرکت آب وفاضالب استان اصفهان،
فروش انشــعاب و خدمات پس از فروش ،پیگیری درخواست ها،
مشــاهده اطالعات پایه مشــترکین از طریق ثبت شناسه قبض و
شماره اشتراک را از جمله امکانات این کار افزار موبایلی دانست و
گفت :مشترکین آبفای اســتان اصفهان همچنین می توانند عالوه
بر اعالم کارکرد کنتور آب ،ریز محاسبات آب بها و مبلغ قبض خود
را مشاهده کرده و از طریق اتصال به درگاه بانک های عامل نسبت

به پرداخت قبض خود اقــدام کنند.رضایی ،آمــوزش روش های
مدیریت مصرف آب ،چگونگی اســتفاده از لوازم کاهنده مصرف و
همچنین ثبت انتقادها و پیشنهادها را از جمله امکانات اپلیکیشن
خدمات همراه آبفای استان اصفهان دانست.وی در بخش دیگری
از ســخنانش از راه اندازی کد دستوری ارائه خدمات ( )ussdاین
شرکت به شهروندان خبر داد.
معاون خدمات مشترکین آبفای استان اصفهان گفت :شهروندان
می توانند از این پس با گرفتن کد دستوری *۶۶۵۵*۱۵۱۵۲۲#
و وارد کردن شماره پیگیری یا شناسه قبض خود ،نسبت به مشاهده
قبض آب بها ،اقساط انشعاب ،پیگیری درخواست ها ،دریافت کار
افزار خدمات همراه آبفا ،ثبت درخواســت لوازم کاهنده مصرف و
مشاهده مشخصات انشعاب خود اقدام کنند.وی افزود :استفاده از
کدهای دستوری نیازمند نصب هیچ نرم افزاری نیست و مشترکین
می توانند با گرفتن کد دســتوری *۶۶۵۵*۱۵۱۵۲۲ #با تلفن
همراه خــود ،خدمات شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان را
دریافت کنند.

مریــم امیرجاللــی بــا انتشــار ایــن عکــس نوشــت :شــهریور ...این ته
تغاری نــازک نارنجــی آفتاب...رســید و نیامده سرناســازگاری گذاشــته
اســت ...گرچهدر وجودش گرمــا دارد و آفتــاب؛ اماچندروزی اســت آمده
و میخواهــد بگویدکــه ازجنــس پاییزاســت ...بــا خــودشبادهــا را
می آورد...یکه تازی میکند ...شهریوراز دیرباز حامل شکوفههای پاییز بوده...
شکوفههایی به رنگ سرخ زرد نارنجی ...شهریورتمام آفتاب راتقدیم پاییزمی
ش و بااحساس عاشق پاییزم.
کند این ته تغاری بازیگو 

«سانیا ساالری» و عکس یادگاری با کودکان سرزمینش!

سانیا ســاالری با انتشار
ایــن عکــس نوشــت:
کودکان سرزمین من...
کودکان زیبــا و بیگناه
ســرزمین من ...انسان
دشواری وظیفه است...

درخت بلوط
کتاب «درخت بلوط» خاطرات یک خلبان هوانیروز اســت که
از عملیات مرصاد بــه رهبری علی صیادشــیرازی در مناطق
حسن آباد و اسالم آباد میگوید .کتاب «درخت بلوط» نوشته
حجت شاه محمدی ،خاطرات خلبانی است که به همراه دوست
خود در عملیات مرصاد شــرکت کرد و در حین انجام عملیات
هلیکوپترشان دچار سانحه شده و مجبور شدند باالی درخت
بلوطی پنهان شــوند تا بچههای خودی پیدایشان کنند .او در
این کتاب از دفــاع رزمندگان ایران به ویژه هوانیروز ،ســپاه و
نیروهای مردمی به رهبری علی صیادشیرازی در مناطق حسن
آباد و اســام آباد در عملیات مرصاد میگوید .در بخشی از این
کتاب آمده است« :در جاده اســامآباد -باختران ،ترافیکی از
ماشینهای سالم و منهدم شده منافقین به چشم میخورد .با
دیدن بعضی از ماشینها ،یقین کردم که تعدادی از آنها توسط
عملیاتهای اولیه ما منهدم شدهاند .سرتاســر جاده ،در قرق
دالوران ارتشی و سپاهی و بسیجی بود .آنان در حال پاکسازی
جاده بودند .محو تماشای فعالیت آنها شده بودم .هرکس به کاری
مشغول بود؛ عدهای از آنان ماشینهای قابل استفاده را از منطقه
خارج میکردند و عدهای دیگر ،مــزدوران کثیف منافق را جلو
انداخته و به اسارت میبردند.

