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رویاهای
نماینده اصفهان
رنگ میبازد؟
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رییس اتحادیه مسکن اصفهان می گوید طرح مسکن اجتماعی با سرانجام خوبی روبه رو نخواهد شد و شکست می خورد؛

فایده ندارد!

گزارش شهردار

3

عکس :ایرنا

شورای شهریها نسبت به گسترش حاشیه نشینی در اصفهان هشدار دادند؛

وقتی حاشیه به متن میآید

7

3

معاون راه و شهرسازی اصفهان:

بودجه بازآفرینی شهری اصفهان هنوز تامین نشده است

بیش از دو میلیون مترمکعب آب واردگاوخونی شد

شهردار اصفهان در جلسه روز گذشته شورای شهر ،به ارائه گزارش عملکرد یکساله
شهرداری پرداخت و ابراز داشــت :حرکت دوساله ما در شهرداری و مدیریت شهری،
نقطه عطفی در مدیریت شهری اصفهان بود چراکه تالش شده در شرایط سخت اقتصادی کشور ،امید
و نشاط دل مردم ایجاد شود و امروز شاهد این فضا در شهر هستیم ،همچنین سعی ما بر آن بود تا با
مشارکت همه ذینفعان و مردم در ساختن شهر و زیباسازی آن در راستای توسعه شهری قدم برداریم.
قدرتا ...نوروزی اضافه کرد :برای حفظ امانت در بیتالمال تمام پروژههای نیمهتمام در سطح شهر
فعالشده است؛ شهرداری اصفهان با یک برنامه سنجش پذیر به میدان آمد و امروز مجموعه اقدامات
صورت گرفته در فضای شهری زمینه سنجش پذیری را فراهم کرده است.
وی در ادامه بیان داشت :همچنین بیشتر تمرکز ما در مدیریت شهری پروژههایی بوده که اثربخشی آن
متوجه همه مردم باشد و آثار همیشگی با خود به همراه داشته باشد از همین رو پروژههایی همچون
پیاده راهســازی چهارباغ ،رینگ چهارم ،خط دوم مترو ،بازســازی اتوبوسهای فرسوده ،طرح جامع
شــهر اصفهان ،برنامه اصفهان  ،۱۴۰۵طرح  ۲۰۲۰ازجمله فعالیتهایی است که آثار بلند مدت آن
برای شهر قابللمس است.
نوروزی با اشاره به توسعه کارآفرینی و اشتغال در مجموعه شهرداری اصفهان گفت :تالش شهرداری
اصفهان در راستا توسعه کارآفرینی و اشــتغال موفقیتی است که با فعال شدن پروژههای نیمهکاره و
همچنین اجرای پروژههای جدید محقق شــده ،همچنین این پروژهها عالوه بر ایجاد اشتغال فضای
عمرانی شهر را هم رونق بخشیده است.
شهردار اصفهان اضافه کرد :اصالح زیرساختهای شهر که اثر آن بهزودی برای مردم روشن خواهد
شد ،سامانه امالک ،سامانه بودجه شــهرداری ،بارگذاری و شفافسازی اطالعات شهرداری اصفهان،
عقد قراردادهای  AVLو  AFCبرای هوشمندســازی شهر از فعالیتهای انجامشــده در بازه زمانی
مهر ماه  ۹۷تا مهر  ۹۸است .همچنین تقویت قدرت اقتصادی شهر ،ایجاد شرایط اجتماعی مناسب،
توجه به محیطزیست و حرکت در جهت رشد هوشمند شهر ،افزایش کارایی با کمترین منابع مالی،
رویکرد استراتژیک و تاکید بر پویایی شهروندان و تالش برای رشد منطقهای از اهداف پیش روی ما
در مدیریت شهری اصفهان است.
با وجود ارائه گزارش از سوی شهردار « ،خبرگزاری فارس» که از منتقدان شهرداری محسوب می شود،
با اشاره به سخنان یکی دو تن از اعضای شورای شهر تیتر زد که «شورای شهر از گزارش شهردار قانع
نشد ».اشاره «فارس» به سخنان «نصیرملت» بود که خطاب به شهردار اصفهان گفت :قطعا روندی که
اتفاق افتاده نسبت به گذشته روند متفاوتی است؛ اما با ظرفیتهای مجموعه ،مطالبات مردمی و هدفی
که ما را وارد مجموعه شورای شهر کرد ،فاصله بسیاری دارد چرا که حضور ما به نوعی به معنای ایجاد
تغییر و تحول نسبت به گذشته است و بنا نیست که با همان شکل و شمایل گذشته به کار خود ادامه
دهیم .انتظار همه مردم ،همین موضوع بوده و هست بنابراین تاکید میکنم که نسبت به توان مجموعه
و مطالبات شهروندان اصفهانی عقب هستیم ،ازاینرو تغییرات باید در راستای اصالح مسیر انجام شود.

گزارش
میانجی باالخره آمد

معاون راه و شهرســازی اصفهان می گوید :برای توانمندســازی محلههای اصفهان به مشــارکت همه
دستگاههای دولتی نیاز است و تنها وظیفه اداره راه و شهرسازی نیست.
صفحه 3

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان:

ذره بین

برآورد سودآوری  ۸هزار میلیارد
ریالی در پاالیشگاه اصفهان

از دوم تا بیستم مهرماه سال جاری دو میلیون و  ۲۴۱هزار مترمکعب آب به تاالب گاوخونی رسید که این
حجم از آب نیز به همراه اندکی پساب و زهکشهای کشاورزی بوده است.
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صفحه 5

معاون عمران شهری شهردار اصفهان خبر داد:

بهسازی  ۵۶۰هزار مترمربع از معابر شهری
از نظر معاون عمران شهری شهردار اصفهان؛ بهبود و ارتقای وضعیت معابر شهری از جمله شاخصههای مهم
ارزیابی و رضایتمندی از عملکرد شهرداری و از عوامل موثر بر کیفیت زندگی شهروندان محسوب میشود.

صفحه 7

عکس :ایمنا

 ۷۱هزار اصفهانی
خون اهدا کردند

عکس خبر

ورود قطار گردشگری عقاب طالیی به اصفهان
بیست و نهمین قطار گردشگری بین المللی عقاب طالیی تحت عنوان راه ابریشم(شمال_ جنوب) صبح دیروز به راه آهن اصفهان رسید.

رییس جمهور در نشستی مطبوعاتی
با نخست وزیر پاکستان تاکید کرد
که تهران و اســام آباد بر این نکته
اشتراک نظر دارند که مسایل منطقه،
راه حل سیاســی دارد و این مسایل
باید از طریق گفت وگو بین کشورها
حل و فصل شود.
حسن روحانی عصر روز گذشته در
توضیح جزییات نشســت با نخست
وزیر پاکســتان،با بیــان اینکه این
سفر و مباحث مطرح شــده در آن
به نوعی ادامه مباحثــی بود که در
نیویورک با یکدیگر داشتیم ،اظهار
داشت :درباره روابط دوجانبه و لزوم
گســترش روابط اقتصادی بین دو
کشور تاکید کردیم.
رییس جمهور خاطر نشان کرد :در
جریان این گفــت وگوها همچنین
مسایل مربوط به امنیت مرزها بین
دو کشور و فعال شدن بازارچههای
مرزی را مورد بحث و تبادل نظر قرار
دادیم .روحانی تصریح کرد :ایران و
پاکستان دو کشور همسایه ،دوست
و دارای روابط عمیق اســتراتژیک
هســتند و همچنان دو طرف تاکید
داریم که این روابط راهبردی را باید
با قوت ادامه دهیم.
رییس جمهور اضافه کــرد :در این
گفــت وگوهــا همچنیــن نگرانی
خودمــان را نســبت بــه امنیــت
نفتکشها بــه ویژه حادثــهای که
روز جمعه بــرای نفتکشایرانی در
دریای سرخ اتفاق افتاد ،بیان کردیم
و ســرنخهایی که در این زمینه به
دســت آوردیم را به نخســت وزیر
پاکســتان ارائه داده و تاکید کردیم
که تحقیقات خود را تا رســیدن به
نتیجه نهایی و روشــن شدن عوامل
اصلی حمله به نفتکش ایرانی ادامه
خواهیم داد.

هیچ آینده و تضمین شغلی برای حق التدریس ها وجود ندارد؛
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اندر مصائب حق التدریس ها

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن اصفهان اعالم کرد:

پرداخت  ۵۷۴میلیارد تومان تسهیالت برای بهسازی مسکن روستایی

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن اصفهان گفت ۵۷۴:میلیارد تومان تسهیالت بانکی در قالب
تعمیر و بازسازی و بهسازی مسکن روستایی پرداخت خواهد شد.
محسن قوی بیان با اشاره به پرداخت تسهیالت طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی اظهار داشت :سهم استان
اصفهان از این طرح طی سالهای  ۱۳۸۴تاکنون  ۸۶هزار و  ۹۳۴فقره تسهیالت بوده که در حال حاضر تعداد
 ۵۴هزار و  ۸۴۴فقره به پایان کار منجر شده است.
وی ادامه داد :در سال گذشته سهمیه تخصیصی استان اصفهان  ۱۰هزار و  ۵۰۰فقره بوده که از این سهم ۴۵۳۵
فقره با سقف فردی  ۴۰۰میلیون ریال ابالغ شده است .معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب
اسالمی استان اصفهان گفت :در این راســتا  ۵۷۴میلیارد تومان تسهیالت بانکی در قالب تعمیر و بازسازی و
بهسازی مسکن روستایی پرداخت می شــود ،همچنین  ۲۶۰میلیارد ریال تسهیالت بالعوض برای کمک به
تعمیر و احداث واحدهای آسیب دیده در حوادث فروردین سال  ۹۸پرداخت خواهد شد.
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عکس روز

نخستوزیر هند درحال
جمعآوری زبالههای ساحل
نارندرا مؤدی ،نخســت وزیر هند بــا رفتن به
ســواحل ماهابالی پورام ،ســاحل را از وجود
زبالهها پاکسازی کرد.

کافه سیاست
الریجانی پیش از عزیمت به صربستان:

اتحادیه بینالمجالس
فرصتی برای گفتوگوی
منطقهای است

رییــس مجلــس اظهــار کــرد :اجــاس
بینالمجالس فرصتی اســت که با رؤســای
پارلمانها در زمینه قانون و درباره معضالت
منطقهای صحبت شــود .الریجانــی ادامه
داد :اجــاس بیــن المجالس جــزو معدود
اجالسهایی اســت که مجالــس دنیا دور
هم جمع میشــوند و درباره موضوعات مهم
بینالمللی تصمیم گیری میکند ،امســال
موضوع اساسی در دستور کارشان است و آن
نحوه تعهدات بین المللــی و روش تبعیت از
قوانین بین المللی است .وی با تاکید براینکه
تبعیــت از قوانین بین المللــی از موضوعات
گمشده امروز است ،بیان کرد :به ویژه در این
چندســال اخیر عمال قوانین و تعهدات بین
المللی زیرپا گذاشته میشــود ،از این رو فکر
میکنم این موضوع از مسائل اساسی دنیای
امروز اســت تا قوانین و تعهدات بین المللی
محترم شمرده شود.

نشست فوقالعاده شورای
نگهبان برای وزارت بازرگانی
سخنگوی شورای نگهبان از نشست فوقالعاده
این شورا برای بررسی مصوبه مجلس درباره
تشــکیل وزارت بازرگانی خبر داد .عباسعلی
کدخدایی اظهار کرد :هنوز اعضای شــورای
نگهبان نســبت به مصوبه مجلس پیرامون
تشــکیل وزارت بازرگانــی بــه جمعبندی
نرسیدهاند که در جلساتی که طی روزهای آتی
خواهیم داشت ،نظر نهایی خود را به مجلس
شورای اســامی اعالم میکنیم .سخنگوی
شــورای نگهبان در پایان خاطرنشــان کرد:
شــورای نگهبان در هفته گذشته در نامهای
به مجلس خواســتار مهلت  10روزهای برای
بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی شد که
این مهلت تا پایان این هفته تمام میشود و نظر
نهایی خود را درباره این طرح به مجلس اعالم
خواهیم کرد.

اظهارات منتسب به
«الریجانی» تکذیب شد
اداره کل فرهنگی و روابــط عمومی مجلس
شورای اســامی با صدور بیانیهای ،اظهارات
منتســب به الریجانی ،رییس مجلس درباره
نحوه اجــرای قانون رســیدگی بــه دارایی
مســئوالن را تکذیب کرد .در این بیانیه آمده
است«:در پی انتســاب خالف واقع مطالبی
به علی الریجانی مبنی بر اظهار نظر ایشــان
پیرامون نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی
مقامات و مسئوالن از ســوی برخی رسانهها
اعالم میشــود که رییس مجلس شــورای
اسالمی تاکنون هیچ گونه اظهارنظری درباره
نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات
و مسئوالن نداشته و صرفا بر اجرای مر قانون
یادشده تاکید کردهاند».

پیشنهاد سردبیر:

در مقابل آمریکا کوتاه نمیآییم
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مراسم ساالنه دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه
افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) صبح روز
گذشته با حضور حضرت آیت ا...خامنهای ،فرمانده
معظم کل قوا برگزار شد .رهبر انقالب اسالمی در این
مراسم ،دانشگاه امام حسین(ع) را دانشگاهی مهم
و از برکات بزرگ الهی خواندند و با اشاره به ضرورت
تمرکز مسئوالن سپاه پاسداران بر اعتال و ارتقای این
دانشــگاه افزودند :به موفقیتهای دانشگاه افتخار
میکنیم؛ اما قانع نیستیم و ادامه پیشرفت آن را در
همه سطوح و ابعاد ضروری میدانیم .ایشان توجه
به نظام جذب ،عمق یافتن برنامههای آموزشــی،
توجه خاص به مسائل و علوم نوپدید ،تربیت جامع،
مدیریت تخصصی و ضابطــه گرایی در عین ارتباط
عاطفی فرماندهان و مدیران با بدنه دانشــگاه را از
جمله مســائلی خواندند که باید مــورد توجه ویژه
مسئوالن سپاه قرار گیرد تا این دانشگاه نقش خود
را به خوبی ایفا کند .فرمانــده کل قوا در محور دوم
سخنانشان ،عزت سپاه را در داخل و خارج یادآوری
کردند و افزودند :آمریکاییها نیز با چهره خصمانه و
عبوس خود به سپاه ،عزت آن را افزونتر کردند ،چرا
که دشمنی دشمنان خدا ،بندگان مومن را عزیزتر
میکند .ایشان با استناد به آیه شریفه « َو ا َ َع ّدوا ل َ ُهم َما
بون ب ِ ِه َع ُد َّوا...
است ََطعتُم مِن ُق ّوه َو مِن ِرباطِ الخَ یل تُر َه َ
ِو َع ُد َّو ُکــم» تاکید کردند :این فرمــان الهی باید به
عنوان درسی دائم ،همواره در اولویت سپاه پاسداران
باشــد .فرمانده کل قوا ،هدف این آیه شریفه درباره
ضرورت آمادگی هرچه بیشتر را ترساندن دشمنان
خدا و دشــمنان مسلمانان برشــمردند و افزودند:
ترســی که پروردگار ایجاد آن را در قلب دشمنان
فرمان میدهد ،ترس بازدارنده اســت یعنی باید به
گونهای عمل کنیم که دشــمنان از هیبت مردان
جوان ،مومن ،فداکار و پرانگیزه بیمناک شــوند که
این مهمترین عامل بازدارندگی خواهد بود .حضرت
آیت ا...خامنهای فزودند :معنــای « َو ا َ َع ّدوا ل َ ُهم َما
است ََطعتُم مِن ُق ّوه» این اســت که باید تا میتوانید
قدرت سازمانی را با ایجاد سازمانی قوی ،مستحکم و
جامع افزایش دهید ،تقویت قدرت علمی و تخصصی
را همواره مد نظر داشته باشید ،در قوت تاکتیکی و

رهبر معظم انقالب در دانشگاه امام حسین (ع):

پیشخوان

در مقابل آمریکا کوتاه نمیآییم

حــذف صوری نفــت از
بودجه؟
نفوذ فساد به بخش های
نظارتی
پاکســتان از عهــده
میانجیگری برخواهد آمد؟

بین الملل

پوتین بعد از  ۱۲سال
به عربستان میرود

راهبردی مدام رو به جلو حرکت کنید ،قوت عملیاتی
را با بیداری و آماده بهکاری دائــم و پرهیز از حتی
یک لحظه غفلت همراه کنید و قوت ایمانی ســپاه
را با تربیت جوانانــی مومن ،مصمم ،خالص و دارای
انگیزه ،هر روز بیشتر سازید .رهبر انقالب اسالمی با
تاکید مجدد بر ضرورت مجهز شدن به همه ابعاد نرم
افزاری و ســخت افزاری قدرت ،راهپیمایی اربعین
را از مصادیــق قدرت حقیقی خواندنــد و افزودند:
اجتماع عظیم و میلیونی زائران در مسیر حرکت به
کربال یعنی «حرکت به سمت قله افتخار و فداکاری
و شهادت» ،قدرت اسالم و جبهه مقاومت اسالمی را
تجلی دوباره میدهد.
رهبر انقالب اســامی ،اربعین را از اولین ظهورش
در تاریخ اســام« ،رســانه پــر قدرت عاشــورا»
دانســتند و افزودند :در چهل روز فاصله حماســه
عاشــورا تا بازگشــت اهل بیت (علیهم السالم) به
کربال ،فریادهای حضرت زینب(س) ،حضرت امام

ســجاد(ع) و حضرت ام البنین(س) در شام و کوفه
رســانه حقیقی عاشــورا بود و با تحقق فرمانروایی
منطق حق در فضای ظلمانــی حاکمیت بنی امیه
و سفیانی ،عاشــورا زنده ماند و در تاریخ جاری شد.
رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنانشان
درباره مشی جمهوری اســامی گفتند :از ابتدای
انقالب در بخشهای مختلف موفقیتهای گاه بهت
آوری به دست آوردهایم ،البته کمبودها زیاد است و
مشکالت هم کم نیستند اما موفقیتها و پیشرفتها
بیشتر بوده است .ایشان برای تبیین جهت و مشی
حرکت جمهوری اسالمی در ادامه مسیر کنونی ،به
حدیثی درباره فلسفه قیام عاشورا از زبان اباعبدا...
الحســین (ع) اســتناد کردند و افزودند :حضرت
سیدالشهدا(ع) با بیان حدیثی از رسول گرامی اسالم
خطاب به همه مردم فرمودنــد هرکس یک قدرت
ظالم یا ستمگر را ببیند و با زبان یا اقدام با او مخالفت
نکند ،خداوند او را به سرنوشت همان قدرت ستمگر

دچار میکند و به دوزخ میفرســتد .رهبر انقالب
یادآور شدند ،امروز جبهه کفر و صهیونیسم و آمریکا
با مکیدن خون ملتها ،جنگ افروزی و دیگر فجایع،
با بندگان خدا و ملتها با ظلم و جور و ســتم رفتار
میکند و ملت ایران بر اساس فلسفه حرکت حضرت
سیدالشهدا(ع) ،مقابله با آنان را وظیفه خود میداند
و کوتاه نیامدن در مقابل آمریکا فشارهای مختلف
دشمنان بر همین اســاس صورت میگیرد .رهبر
انقالب خطاب به جوانان عزیز ایران تاکید کردند :با
ایمان و عزم و اراده ،به وظیفه الهی خود عمل کنید و
بدانید ایستادگی در مقابل دشمنان دین و بشریت،
یاری پروردگار را به همراه میآورد ،همانگونه که در
چهل سال اخیر این گونه بوده و به فضل الهی در گام
دوم انقالب و گامهای بعدی نیز چنین خواهد بود.
رهبر انقالب اسالمی افزودند :جوانان بدانند که فکر
و ذهن آنها اولین آماج دشمن است بنابراین با ایمان
و قدرت در مقابل ترفندهای دشمنان بایستند.

چهره ها
معاون هماهنگکننده سپاه پاسداران :

اکثر مسئوالن امروز ما
سادهزیست هستند
معاون هماهنگکننده ســپاه پاســداران اظهار
کرد :واقعا تصوری که خودم االن دارم این اســت
که زندگی اکثر مسئوالن امروز ما در تراز زندگی
ســادهای اســت که مردم دارند و به عبارت دیگر
در عرف جامعه سادهزیســت هستند ،اما معتقدم
همان عده اندک اشــرافی هم برای نظام اسالمی
ناپسند است چراکه در شأن انقالب نیست .سردار
نقدی افزود :مــن با خیلی از فرماندهان ســپاه و
ارتش رفتوآمــد دارم .واقعا زندگیشــان خیلی
ساده و مثل عموم مردم اســت .به نظر من تعداد
مسئوالنی که زندگی ساده و معمولی دارند خیلی
بیشتر از کسانی اســت که زندگی اشرافی دارند.
البته مدیران و وزیران دولــت فعلی زندگیهای
متفاوتی دارند .وی ادامه داد :االن نمیشــود از
زندگی مســئوالن دفاع کرد ،چون تصور مردم از
زندگی مسئوالن ،زندگی مســئوالن دولت فعلی
است.

نماینده مجلس:

محمدجواد الریجانی
معاون اسبق وزارت خارجه :

اروپاییها توان الزم برای
حفظ برجام را ندارند

انتخابات ،یکی از ثروتهای
بزرگ ملی ماست
معاون اسبق وزارت خارجه اظهار کرد :مسئله
انتخابــات در ایران یکــی از ثروتهای بزرگ
ملی ماســت؛ یعنی ما در این چهل سال نشان
دادیم که میشود یک نظام کامال دموکراتیک
را بر اســاس «عقالنیــت اســامی» بنا کرد.
این دستاورد بسیار مهمی اســت و باید از آن
پاسداری کنیم .در فتنه  88شاهد بزرگترین
شــبیخون به همین جنبه دموکراتیک نظام
بودیم .غرب از اینکه ما یک ساختار دموکراتیک
داریم بسیار ناراحت اســت و به همین دلیل
میخواســتند به جــای اینکه مردم بر ســر
صندوقهای رای شرکت کنند ،در کف خیابان
باشند و از آنجا کارها را پیش ببرند.محمد جواد
الریجانی ادامه داد :انتخابات باید خوب ،قانونی
و با ذوق و شــور فراوان صورت بگیرد و دولت،
نهادهای نظارتی ،رســانهها و دســتگاههای
مربوطه باید تمهیدات الزم را داشته باشند.

نایبرییس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت
خارجی مجلس شورای اســامی با بیان اینکه گام
چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران میبایســت
محکمتر برداشته شــود ،گفت :اروپاییها ،نه عزم
و اراده و نه توان الزم برای حفــظ برجام را ندارند.
محمدمهدی برومنــدی اضافه کــرد :گام چهارم
کاهش تعهدات برجامی ایران میبایست محکمتر
برداشته شــود ،ایران تاکنون هیچ اقدام عملی از
سوی اروپاییها در راستای اجرای برجام مشاهده
نکرده ،بنابراین ما نیز معطــل اروپاییها نخواهیم
ماند و مصمم به برداشتن گام سوم کاهش تعهدات
برجامی هستیم .وی تصریح کرد :اروپاییها تاکنون
خالف تعهداتشــان عمل کردهاند و مــا نیز باید
اقدامات الزم را انجام دهیم ،باید شــرایط فروش
نفت و رفع مسائل و مشکالت بانکی و از سوی دیگر
کاهش و بیاثر کردن تحریمها برای ایران در جهت
حفظ منافع ملی ،محقق شود.

اسدا ...عباسی
سخنگوی هیئت رییسه مجلس:

هیچ نمایندهای نیز مخالف
ثبت اموال خود نیست
سخنگوی هیئت رییسه مجلس با بیان اینکه
قانون رســیدگی به داراییهای مسئوالن و
مقامــات به صراحــت محرمانگی اطالعات
مالی همه افراد مشمول را بیان کرده است و
هیچ نمایندهای نیز مخالف ثبت اموال خود
نیست ،گفت :شعبهای از «سامانه رسیدگی
به اموال مسئوالن» ظرف سه هفته آینده در
مجلس مستقر میشود تا نمایندگان اموال
و داراییهای خــود را اعالم کنند .اســدا...
عباســی گفت :طبق تصمیم هیئت رییسه،
شعبهای از این سامانه ظرف سه هفته آینده
در مجلس مســتقر میشــود تا نمایندگان
اموال و داراییهای خــود را اعالم کنند .وی
تصریح کرد :نمایندگان در این زمینه اعالم
آمادگی کردهاند تا این ســامانه در مجلس
مستقر شود که هیئت رییسه مجلس در این
رابطه پیش قدم خواهد بود.

رییس جمهوری روسیه به منظور دیدار با پادشاه
و ولیعهد عربســتان به ریاض ســفر خواهد کرد.
پوتین برای نخستین بار بعد از گذشت  ۱۲سال به
عربستان میرود .در همین راستا ،منابعی در ریاض
اعالم کردند ،قرار است پادشاه عربستان با رییس
جمهوری روسیه درخصوص شماری از پروندههای
همکاری دوجانبه در زمینههای مختلف ،تبادلآرا
درخصوص مســائل بینالمللی فوری و ضروری،
وضعیت خاورمیانه از جمله ســوریه ،کشورهای
حاشیه خلیج فارس ،یمن و همچنین تالشها برای
حل و فصل پرونده فلسطینی به بحث بپردازند.

فرار خانوادههای داعشی
از اردوگاه عین عیسی
اداره خودمختار کردها در شــمال و شرق سوریه
گفت ،تخلیــه اردوگاه عین عیســی را در پی فرار
خانوادههای مسلح وابسته به داعش به دنبال حمله
نظامی ترکیه شروع کرده است .اداره خودمختاری
کردها از شورای امنیت ،ائتالف ضد داعش ،اتحادیه
عرب و اتحادیــه اروپا و نهادهای حقوق بشــری
خواست به مسئولیت خود عمل کرده و فورا برای
ممانعت از وقوع فاجعــه وارد عمل شــوند ،زیرا
پیامدهای این فاجعه تنها سوریه را دربرنمیگیرد.

جنگ تجاری فلسطین و رژیم
صهیونیستی باال گرفت
مقامات اسراییلی در واکنش به تصمیم تشکیالت
خودگردان فلسطین مبنی بر توقف واردات گاو و
دام ،این تشکیالت را به بستن بازارهای اسراییلی به
روی محصوالت کشاورزی فلسطینی تهدید کرد .در
این راستا دولت فلسطین با اشاره ضمنی اسراییل
مبنی بر بســتن بازارهای خود به روی محصوالت
کشاورزی فلســطینی را رد کرد .ابراهیم ملحم،
سخنگوی دولت فلسطین با صدور بیانیهای اعالم
کرد :تهدید اسراییل ،ادامه سیاست الحاق اراضی
فلسطینی ،شهرکسازی و یهودیسازی است که
رهبران راست افراطی اسراییلی به آن معتقدند.

آخرین وضعیت شهر
«رأس العین» سوریه
دیدبان حقوق بشر ســوریه (وابسته به مخالفان)
از تســلط شــبه کامل نیروهای دموکراتیک ُکرد
سوری بر شهر «رأس العین» خبر داد .به گزارش
النشره ،دیدبان حقوق بشر ســوریه اعالم کرد که
نیروهای دموکراتیک کرد ســوری بر شهر رأس
العین در استان حسکه به صورت شبه کامل مسلط
شدهاند .دیده بان حقوق بشــر سوریه همچنین
آورده است :جنگندههای ترکیه درحال حاضر
به شــدت درحال بمباران رأس العین هستند.
این درحالی اســت که پیشتــر وزارت دفاع
ترکیه مدعی تســلط نیروهای خــود بر رأس
العین شده بود.

آگهی مزایده نوبت اول
شهرداری باغبادران به استناد مجوز  272مورخ 1398/06/24
شورای محترم اســامی شــهر باغبادران در نظر دارد نسبت به
فروش  12پــاک با کاربری هــای تجاری و مســکونی از طرح
تفکیکی های  413پالک و کوه آب در شــهر باغبادران با قیمت
کارشناسی به شرایط ذیل اقدام نماید .
 -1متقاضیان می توانند از روز ســه شنبه مورخ 1398/07/30
لغایت روز یکشنبه مورخ  1398/08/12با واریز مبلغ 300/000
ریال به حساب 0108075091002نزد بانک ملی بنام شهرداری
باغبادران نسبت به اخذ مدرک مزایده اقدام نمایند .
 -2پیشنهاد دهندگان می بایســت معادل  5درصد قیمت پایه

کارشناسی را به صورت سپرده به حساب  310000519008این
شهرداری نزد بانک ملی ضمیمه پیشنهاد خود نمایند .
-3ســپرده نفرات اول تا ســوم مزایده اگر حاضر به عقد قرارداد
نشوند ضبط خواهد شد .
 -4شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد مختار می باشد .
-5ســایر اطالعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده
درج گردیده است .
 -6متقاضیان می بایست نســبت به تحویل قیمت پیشنهادی
خود تا آخر وقت اداری روز دوشنبه  1398/08/13به دبیرخانه
محرمانه شهرداری اقدام نمایند .

حجت ا ...امینی باغبادرانی -شهردار باغبادران
L
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zayanderoud8108@gmail.com

م الف630523:

آگهی مناقصه  (یک مرحله ای )
به اســتحضار می رســاند اداره کل غله و خدمات بازرگانی
اســتان اصفهان در نظر دارد عملیــات تخلیــه و بارگیری
کاالهای اساســی شــامل :برنج و شکر  ...در کیســه های  40و
 50کیلوگرمی را در انبارهای تحت پوشــش خــود در محدود
اســتان اصفهان را به مدت یکســال به پیمانکار واجد الشرایط
واگذار نماید.
متقاضیان مــی توانند از تاریخ چاپ ایــن آگهی جهت دریافت

اســناد مربوط بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت به
آدرس  www.setadiran.irمراجعه و ثبت نام نمایند.
مهلت دریافت اســناد مناقصه از ســایت فوق الذکر 98/7/21
لغایت 98/7/28
آخرین مهلت ارســال مــدارک ســاعت  19روز چهارشــنبه
تاریخ 98/8/8
تاریخ بازگشایی پاکتها :ساعت  9روز پنج شنبه به تاریخ 98/8/9
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پیشنهاد سردبیر:

بودجه بازآفرینی شهری اصفهان هنوز تامین نشده است
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نماینده مردم شاهینشهر:

کافه اقتصاد
مدیرکل راه آهن استان مطرح کرد:

حضور گردشگران
از  ۹کشور جهان به نصف جهان
مدیرکل راه آهن استان اصفهان گفت ۲۰ :مسافر
از  ۹کشور جهان با قطار گردشگری بین المللی

3

درباره وزیر نیرو ،از ابزارهای قانونی استفاده میکنیم
نماینده مردم شاهینشــهر ،برخوار و میمه در مجلس شــورای
اسالمی با اشاره به اینکه برخی مطالب که به صورت نقل قولهای
محرمانه از وزیر نیرو درباره خطوط مرزی اســتان اصفهان اعالم
میشود نگران کننده است ،بیان داشت :در این موضوع از ابزارهای
در اختیار خود استفاده خواهیم کرد .حسینعلی حاجیدلیگانی با
اشــاره به موضوعات اخیر پیرامون تغییر مرزهای استان اصفهان
و چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت :مباحث در این حوزه را با

حساســیت دنبال میکنیم و اجازه نخواهیم داد بــا اعمال نفوذ و
دســتکاری و ذکر برخی نقاط به نوعی قصد تغییر مرزهای استان
اصفهان در شهرستان چادگان اجرایی شود .وی ادامه داد :خط قرمز
استان اصفهان این تغییر در مرزهاست و همه بدانند چنین مطالبی
با حساسیت دنبال میشود؛ پیش از این از وزیر کشور سوال کردیم
و دنبال آن نیز هستیم که این موضوع با فوریت در دستور کار قرار
گیرد .حاجیدلیگانی خاطرنشان کرد :در این زمینه در روزهای آتی

جمعبندی خواهیم داشت و نخواهیم گذاشت منافع استان اصفهان
در معرض خطر قرار گیرد؛ در مجمع قبلی نمایندگان استان اصفهان
زوایای این موضوع مورد بحث قــرار گرفت که این موضوعات نیاز
است بیشتر بررسی شود .وی درباره پروژه انتقال جدید از زایندهرود
بیان داشت :ما برای تامین آب شرب مردم هیچ مشکلی نداریم؛ اما
اینکه برخی بخواهند به بهانه آب شــرب برای صنعت آب منتقل
کنند کار بیهوده ای است.

حمایت قضایی از سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی استان اصفهان به تصویب رسید؛

چتر حمایت دولت بر سر خصوصیها

عقاب طالیی وارد اصفهان شدند.
سیدرضا سادات حســینی ادامه داد ۲۰ :مسافر
از کشــورهای آمریکا ،انگلیس ،کانادا ،روســیه،
فرانسه ،مجارستان ،لهســتان ،نیوزلند و چین با
قطار گردشــگری بین المللی عقاب طالیی وارد
اصفهان شــدند .وی با بیان اینکه این بیســت و
نهمین قطار گردشگری اســت که وارد اصفهان
شده است ،افزود :این قطار  ۴۶خدمه مجارستانی،
ترکمنســتانی و روســی دارد که برای بازدید از
مکانهای تاریخی و مراکز گردشگری شهرهای
مشــهد ،راین ،کرمان ،ماهان اصفهان ،شــیراز،
سعادت شهرو تهران به ایران آمده است.

برآورد سودآوری  ۸هزار میلیارد
ریالی در پاالیشگاه اصفهان
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان گفت:
با راه اندازی واحد تقطیر و گاز مایع سوم ،زمینه
سودآوری با برآورد هشت هزار میلیارد ریال برای
شــرکت پاالیش نفت اصفهان تا پایان امســال
فراهم شده است .مرتضی ابراهیمی ادامه داد :با
بهره برداری از این واحد در تیر امسال ،ظرفیت
تولید روزانه  ۱۲۰هزار بشکه خوراک محقق شد
به طوری که اکنون با ظرفیت  ۱۳۵هزار بشکه در
روز فعال است.
مرتضی ابراهیمی ،افزایش ایمنی پاالیشــگاه،
افزایش کیفی و کمی واحد نفت ســفید و تولید
بخش قابل مالحظهای از خوراک بنزین سازی را
از اهداف بهره برداری از این واحد برشــمرد .وی
افزود :پیش بینی سود این واحد امسال حدود ۸
هزار میلیارد ریال برآورد شده و امید است به این
عدد برسیم.

رییس انجمن صنفی کارفرمایی صنایع
قطعات خودرو و نیرومحرکه اصفهان:

حیات خودروسازان در گروی
چرخیدن چرخ تولید است

طی  ۶ماهه نخست امسال صورت گرفت؛

صادرات  ۳۶۰تن عسل از
خوانسار به کشورهای خارجی

مدیر شــبکه دامپزشــکی خوانســار گفت :در
شش ماه نخست امسال بالغ بر  ۳۶۰تن عسل از
خوانسار به کشورهای عراق ،پاکستان ،عمارات و
کویت صادر شده است .بهاا ...خسروی اعالم کرد:
در این شهرســتان  ۸۰واحد مرغداری گوشتی
با تولیــد  ۳۰۰هــزار قطعه در مــاه و یک واحد
مرغداری تخمگذار با ظرفیت تولید دو تن در ماه
وجود دارد .وی با بیان اینکه  ۱۲واحد قصابی در
شهرستان برای ذبح دام به کشتارگاه چادگان و
گلپایگان مراجعه دارند ،افزود :از کشتارگاه طیور
گلپایگان ،مرغ برای مصرف به خوانسار وارد و در
بازار به فروش میرسد.
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باال بودن چکهای برگشتی ،افزایش تعداد زندانیان
به دلیــل بدهی ،ورشکســتگی واحدهای صنعتی
و مشــکالت تامین ســرمایه از معضالتی است که
این روزهــا صنعت و اقتصاد در اســتان اصفهان را
زمینگیر کرده است .اگر چه ســخت میتوان باور
کرد اما در استانی که روزی به عنوان قطب صنعت
ایران شناخته میشد ،به ســختی میتوان کسب
و کار پر رونقــی را پیدا کرد که با هزاران مشــکل
و ســنگ اندازی بزرگ و کوچک نهادهای دولتی
روبه رو نباشد .این وضعیت اگر چه در ماههای اخیر
با وعدههای زیادی از سوی مسئوالن همراه بوده؛ اما
در جدیدترین آنها استاندار در شورای گفت وگوی
بخش خصوصی و دولتی قول مساعد برای حمایت
قضایی از فعاالن اقتصادی را داده است.
عباس رضایی اعالم کرده کــه به منظور حمایت از
فعاالن بخش صنعت اعطای تسهیالت سرمایه در
گردش ویژه تولید و صادرات به فعاالن اقتصادی از
محل صندوق توسعه ملی با نرخ ترجیحی ،تسریع
در فرآیند بررسی و پرداخت تســهیالت از طریق
سامانه سیتا ،قرار گرفتن اطالعات جامع  41فقره
طرح کشــاورزی گلخانهای و صنایع تبدیلی و ارائه
خدمات مشــاورهای تخصصی بخش کشاورزی در
نشست اخیر به تصویب رســیده است .وی گفت:
در این نشست  11بند با موضوع حمایت قضایی از

سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی استان اصفهان به
تصویب رسید .استاندار اصفهان ادامه داد :تشکیل
شــورای تخصصی حل اختالف بانکی ،تسریع در
بررسی مشــکالت قضایی تعدادی از شرکتهای
بزرگ تولیدی باسابقه استان از مهمترین بندهای
مصوب در این زمینه است .تالشها برای کمک به
فعاالن اقتصادی در شرایط تحریم و رکود البته پیش
از این و با ایجاد ســامانه حامی از سوی قوه قضاییه
هم شروع شــده بود .در ماه های اخیر قوه قضاییه
بارها اعالم کرده است که از فعاالن بخش خصوصی

اقتصادی حمایت کرده اســت .این وعدهها البته با
تغییر برخی از دستورالعملها و قوانین همراه بوده،
از جمله اینکه پیرو درخواســتهای اتاق بازرگانی
تهران در راستای مشکالت ایجاد شده در مادههای
 688و  689قانون آیین دادرســی کیفری ،رییس
قوه قضاییه طی بخشنامهای نحوه احضار اشخاص
حقوقی به دادگســتریهای سراسر کشور را تغییر
داد .بر این اســاس پروندههای مرتبط با اشخاص
حقوقی به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات
مربوط به احضار ،به شخص حقوقی اخطار داده شود

رییس اتحادیه مسکن اصفهان می گوید طرح مسکن اجتماعی با سرانجام خوبی روبه رو نخواهد شد و شکست می خورد؛

معاون راه و شهرسازی اصفهان:

رییس اتحادیه سازندگان مسکن و ساختمان اصفهان گفت :طرح مسکن اجتماعی مطمئنا با شکست روبه رو خواهد
شد و طرحی که رییسجمهور نیز اخیرا اعالم کرده ،بیشتر به نفع خانهدارهاست تا کسانی که مسکن ندارند .اصغر
ریاحیراد با بیان اینکه وضعیت ساخت و ساز با توجه به مشکالت موجود خوب نیست ،اظهار کرد :گرانی مواد اولیه،
تراکم دریافتی از سوی شهرداری و مواردی از این دست ،عواملی هستند که باعث میشود تا مثل گذشته ساخت و
ساز رونق نداشته باشد .وی ،در مورد راهکار حل معضل مسکن برای زوجهای جوان گفت :طرح مسکن مهر طرح
خوبی بود که میتوانست این مشکل را برطرف کند ولی این طرح باید دقیقتر و کارشناسانهتر پیش برود .ریاحیراد
در ادامه عنوان کرد :طرح مسکن اجتماعی با شکست مواجه خواهد شد و برای حل این معضل باید همان طرح مسکن
مهر را پیش گرفت ولی ایرادات این طرح را برطرف کرد تا مشکالت این حوزه تاحدودی حل شود.

معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه بودجه طرح بازآفرینی
شهری تاکنون برای این استان تامین نشده است ،گفت :برای توانمندسازی محلههای اصفهان به مشارکت همه
دستگاههای دولتی نیاز است و تنها وظیفه اداره راه و شهرسازی نیست .ایمان طاهر اظهار کرد :بودجهای که به
ما اختصاص یافته است ،حتی برای توانمندسازی یک محله نیز کافی نیست ،زیرا بودجه موجود به سمت تولید
مسکن میرود و به همین دلیل با توجه به وضعیت اقتصادی کشور ،بودجه محدودی که برای بازآفرینی در نظر
گرفته شده ،هنوز تحقق نیافته است .وی خاطرنشان کرد :سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودجه ،هنوز بودجه
بازآفرینی شهری را در اختیار استان اصفهان قرار نداده است .طاهر با اشاره به محدود بودن بودجه بازآفرینی،
تصریح کرد :برای توانمندسازی محلههای اصفهان نیاز به مشارکت همه دستگاههای دولتی است.

فایده ندارد!

پارلمان

رییس انجمن صنفی کارفرمایی صنایع قطعات
خودرو و نیرومحرکه اصفهان گفت :رشد کیفیت
خودرو و فناوری پیشــرفته یکشــبه به دست
نمیآید ،افزایش کیفیت خــودرو نیاز به برنامه
زمانبندی ،ســرمایهگذاری و ماشینآالت نوین
دارد تا بهمرور شــاهد بهبود کیفیــت تولیدات
باشیم .ابراهیم احمدی ،اظهار داشت :در وضعیت
فعلی هر کاالیی که در کشــور درصــدد تولید
آن باشــیم قطعات آن بههیچوجه وجود ندارد و
اصال شرایطش نیســت که کیفیت محصوالت را
افزایش دهیم .احمدی با بیان اینکه پیش از این
در حوزه خودرو ،برندهای باکیفیت وارد میشد،
اما اکنــون ورود خودروهای چینی اشــتغال در
صنعت خودرو را با خطر روبهرو کرده است ،اظهار
داشت :متاسفانه در  20سال گذشته هزینههای
تولید ،مــواد اولیه خودرو ،حاملهــای انرژی و
حملو نقل بــا افزایش چندیــن برابری روبهرو
شده و کیفیت مقولهای است که با قیمت رابطه
مستقیم دارد.

مرضیه محب رسول

تا نماینده قانونی یا وکیل خــود را معرفی کند این
مســئله گام مهمی در زمینه مصونیت مدیران در
بخشهای اقتصاد خصوصی ایجاد کرد که امیدوار
کننده بود .عالوه بر این اخیرا هم دادستان کل کشور
اعالم کرده بود در دســتگاه قضــا وظیفه داریم در
راســتای رونق اقتصادی و برطرف کردن مشکالت
اقتصادی کشــور آنچه را که در توان داریم در کنار
مســئوالن اجرایی به کار گیریم و نباید هیچ مرکز
تولیدی به علت مشــکالت قضایی ،تعطیل شود و
یا دچار کندی کار باشد .در اصفهان بانکها بخش
بزرگی از معضــات و گرفتاریهای بخش صنعت
را تشــکیل میدهند ،بدهی به بانکها و ســخت
گیری برای تامین سرمایه برای بنگاههای کوچک و
متوسط اصلیترین دغدغههای بخش صنعت است
ضمن اینکه ارائه تسهیالت اندک بانکی در شرایطی
که قیمت مواد اولیه پنج برابر شده یکی از مهمترین
مشکالت فعاالن اقتصادی با این بانکها محسوب
میشود .در این زمینه هم اســتاندار اصفهان وعده
داده است با راه اندازی سامانه سکوک از سوی بانک
ملــی ،بخشهایی از این معضل حل و فصل شــود
هر چند باید دید در عمل راه انــدازی و وعدههای
مسئوالن تا چه حد عملیاتی خواهد بود؛ اما به نظر
میرسد در شــرایط فعلی برای سرپا ماندن اقتصاد
و کاهش بیکاری چارهای به جــز حمایت از بخش
خصوصی در برابر سودجویی بانکها و سنگ اندازی
آنها ،راه چاره دیگری وجود نداشته باشد.

نمایندگان اصفهان
به وزیر کشور هم نامه نوشتند؛

مرز دو استان
به کوه شیدا بازگردد

بودجه بازآفرینی شهری اصفهان هنوز تامین نشده است

نمایندگان استان اصفهان ،با انتشار نامهای به وزیر کشور خواستار بررسی موضوع مرزهای دو استان و حل و فصل موضوع
و جلوگیری از هرگونه تنشزایی شدند .پس از آنکه بحثها در خصوص تقسیمات مرزی استانهای اصفهان و چهارمحال
و بختیاری باال گرفت ،مجمع نمایندگان اصفهان در نامهای به رییسجمهور خواستار بازگشت مرزهای استان به سال
 1370شدند .پس از آن نمایندگان استان اصفهان ،با انتشار نامهای به وزیر کشور خواستار بررسی موضوع مرزهای دو
استان و حل و فصل موضوع و جلوگیری از هرگونه تنشزایی شدند .نمایندگان استان در این نامه آوردهاند تصمیمات و
دخالتهای بیجای وزارتخانههای نیرو و کشور باعث شده است تا موجی از بیاعتمادی و انزجار در مردم استان اصفهان
ایجاد شود و برخالف صحبت رییسجمهور مبنی بر برنامهریزی صحیح برای زایندهرود ،خالف این اتفاق افتاده است.

مدیر صندوق کارآفرینی امید استان:

حمایت از مشاغل خرد
سنگبنای صندوق کارآفرینی امید است
مدیر صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان گفت :در کســب و کارهای کوچک اساسا هیچ متولی
و پشتوانهای وجود نداشــت و صندوق نیز در ادامه ،طرحی با عنوان ایجاد مشاغل پایدار در روستا و
عشایر ارائه کرد که طبق آن حدود دو درصد از سود فروش نفت به صندوق کارآفرینی امید اختصاص
یابد و صندوق نیز آن را در حوزه کارآفرینی و اشــتغال صرف کند .این طرح در ادامه پختهتر شد و به
مجلس رفت و با اجازه از مقــام معظم رهبری به دولت رفت و به آیین نامههای مختلف تبدیل شــد.
احسان مهدوی ،با اشاره به اقدامات این صندوق در اصفهان گفت :اصفهان کالنشهری چند وجهی
است و در جنبههای گردشگری ،صنعت ،خدماتی و کشاورزی از پتانسیلهای فراوانی برخوردار است.
اولویت صندوق کارآفرینی امید در استان اصفهان در هر شهرستانی متفاوت و برای هر اقلیمی نسبت
به شــرایط ،اولویت خاصی را در نظر گرفته اســت؛ به عنوان مثال در خور و بیابانک اولویت با محور
گردشگری است یا در سمیرم محور توســعه طبیعت گردی و کشاورزی است .طی یک سال گذشته
حدود  ۷۴میلیارد تومان اعتبار در استان اصفهان به صورت مرحلهای تخصیص پیدا کرده و نزدیک به
 ۶۴درصد آن در صندوق کارآفرین امید اصفهان پرداخت شده است و بقیه نیز سهم نهادهای حمایتی
است؛ اما تا اواسط آبانماه تسهیالت با سود شش درصد پرداخت میشود .وی تصریح کرد :نظارت بر
روند اجرای پروژه تا انتهای دوره تسهیالت ادامه دارد و پس از اتمام بازپرداخت اقساط تسهیالت گرفته
شده توسط مشاغل پایانمی یابد .البته نظارت بر روند اجرای پروژه تنها توسط صندوق کارآفرین امید
انجام نمیشود بلکه وزارت کار ،دیوان محاسبات و سازمان برنامه نیز طبق قانون اجازه نظارت بر روند
اجرای پروژه را دارد.
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زیان  ۳۵میلیارد دالری
دولت انگلیس از برقی شدن
خودروها تا ۲۰۵۰
عوارض ســوخت بر خودروهای بنزین ســوز4
درصد کل دریافتیهای دولت انگلیس را تشکیل
میدهد و اگر اقدامی فوری صورت نگیرد ،همه
این درآمد از بین میرود .اگر انگلیس بر سر تعهد
خود برای اســتفاده از خودروهای برقی تا سال
 2050بماند ،دولت این کشور  28میلیارد پوند
( 35میلیارد دالر) خسارت خواهد دید که آن را
رانندگان خودروهای سنتی بنزین سوز یا دیزل
سوز میپردازند .این اطالعات را موسسه مطالعات
مالی لندن پس از بررسی تاثیر قانون صفر کردن
گازهای گلخانهای منتشر کرد .این قانون در ماه
ژوئن تصویب شــد و به امضای ترزا می ،نخست
وزیر سابق انگلیس رسید .انگلیس اولین کشور
عضو جی  7اســت که هدف خود را رسیدن به
آالیندگی صفر تا  2050قرار داده است .درآمد
مالیاتی دولت انگلیس با مشــکالت دیگری هم
مواجه است .انگلیس ســاالنه  20میلیارد پوند
( 24/5میلیارد دالر) از درآمــد مالیاتی خود را
با سیاست جدید دولت برای کاهش مالیات در
کمک به مردم برای گذراندن زندگی از دســت
میدهد .اگر قرار باشــد نخســت وزیر بوریس
جانسون به تعهد خود برای کاهش مالیات در هر
لیتر سوخت عمل کند ،یک میلیارد پوند (1/229
میلیارد دالر) دیگر از درآمد مالیاتی انگلیس کم
میشود.

توافق تجاری چین با هند
جهت کاهش فشار آمریکا
رییس جمهور چین و نخست وزیر هند توافق
کردند گروهی عالی رتبه برای مهار کســری
تجاری هند بــا دومین اقتصاد بــزرگ دنیا
تشکیل دهند .شــی و مؤدی حدود  6ساعت
در یک شهر ســاحلی هند در دومین اجالس
ســالیانه خود با هم مذاکــره کردند .هدف از
این اجالس از بین بردن دههها بی اعتمادی
بر سر اختالفات مرزی ،مشــکالت تجاری و
ارتباط نظامی نزدیک چین با پاکستان ،رقیب
هند بود .تجارت دو جانبه بین چین و هند در
 2018به  95/54میلیارد دالر رسید و کسری
تجاری از جانب چین حدود  53میلیارد دالر
بود .این بزرگترین کســری تجاری اســت
که هند با یک کشــور داشته اســت .چین از
هند خواسته بود در مورد تالش هواوی برای
شــبکه  3Gدر هند تصمیم مســتقل بگیرد
و تحت تاثیر فشــار آمریکا نباشــد .آمریکا از
متحدان خود خواسته است از تجهیزات هواوی
استفاده نکنند و ادعا میکند چین از آن برای
جاسوسی استفاده میکند ولی پکن همواره
این اتهام را رد کرده است.
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هنرمند نطنزی که از ضایعات ،آثار کم نظیری خلق میکند

مهدی توسلیان ،هنرمند نظنزی که از انواع ضایعات ،هنرهای دستی ارزشمند و کم نظیری
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مفاد آراء
 7/256آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی و بر حسب ماده  3قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال
عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود
تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح
دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت
انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
 -1راي شــماره  139860302027000749مورخ  1398/01/28عليرضا شــيرواني
شهرســتاني فرزند عباســعلي بشــماره شناســنامه  5صادره از اصفهان بشــماره ملي
 1291322833در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 3فرعي از اصلــي  11599واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  273/8مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -2راي شــماره  139860302027001345مورخ  1398/02/11ناصــر ابراهيم پور
فرزند محمدرضا بشماره شناســنامه  420صادره از اصفهان بشماره ملي 1287693490
در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  249فرعي
از اصلي  15201واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  70/13مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -3راي شــماره  139860302027002333مورخ  1398/02/30محمد علی طراح نیا
فرزند حسينعلي بشماره شناسنامه  6209صادره از اصفهان بشماره ملي 1293427101
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  7949واقع در بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت  176/12مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -4راي شماره  139860302027003028مورخ  1398/03/21حمید اتحادی ابری فرزند
علي بشماره شناسنامه  17299صادره از اصفهان بشماره ملي  1283875969در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  113فرعي از اصلي  15192واقع
در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  76/33مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -5راي شــماره  139860302027003855مــورخ  1398/04/10حميدرضا رحيمي
خياداني فرزند حســين بشــماره شناســنامه  1010صــادره از اصفهان بشــماره ملي
 1283915324در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 7929واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  260/72مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي عباس حاجیان خیادانی .
 -6راي شماره  139860302027003939مورخ  1398/04/12علی محمد اسماعيلي
وردنجاني فرزند حمزه علي بشــماره شناســنامه  11صادره از شــهرکرد بشــماره ملي
 4623081117در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 1واقع در بخش  18ثبت اصفهان به مســاحت  119/47مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي فاطمه زارعی فرزند عزیزاله .
 -7راي شــماره  139860302027003948مورخ  1398/04/13حسين رحماني نسب
فرزند عباسعلي بشماره شناسنامه  934صادره از اصفهان بشماره ملي  1287698638در
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 130فرعي از اصلي  10353واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  192/35مترمربع.
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رســمي قاسمعلی ترکیان کردآبادی فرزند
حسینعلی.
 -8راي شماره  139860302027003950مورخ  1398/04/13زهره مسائلی فرزند يداله
بشماره شناسنامه  37750صادره از اصفهان بشــماره ملي  1282304951در سه دانگ
مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  130فرعي
از اصلي  10353واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  192/35مترمربع .خريداري
مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي قاسمعلی ترکیان کردآبادی فرزند حسینعلی.
 -9راي شماره  139860302027004148مورخ  1398/04/16اسماعيل برمكي فرزند
سهراب بشماره شناسنامه  19صادره از شهرضا بشماره ملي  1199575011در ششدانگ
يکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  8فرعي از اصلي 10354
واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  170مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -10راي شــماره  139860302027004209مــورخ  1398/04/18زهــره چنگانی
خوراســگانی فرزند رضا بشــماره شناســنامه  273صــادره از اصفهان بشــماره ملي
 1291374590در ششــدانگ يکباب خانه و مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين
پالک  15234واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  145/40مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -11راي شماره  139860302027004330مورخ  1398/04/23جعفر آقاجانی فرزند
محمدرضا بشماره شناسنامه  2799صادره از اصفهان بشــماره ملي  1293393193در
ششدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  284فرعي از اصلي
 15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  50مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -12راي شماره  139860302027004342مورخ  1398/04/23هاجر ميرزاخاني فرزند
اصغر بشماره شناسنامه  2228صادره از اصفهان بشماره ملي  1287138314در سه دانگ
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  5729فرعي
از اصلي  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  195/38مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -13راي شماره  139860302027004343مورخ  1398/04/23حميدرضا عمران پور
فرزند حسين بشماره شناســنامه  395صادره از اصفهان بشماره ملي  1284805093در
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 5729فرعي از اصلي  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  195/38مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -14راي شــماره  139860302027004399مــورخ  1398/04/25عليرضا جوادي
سبداني فرزند رضا بشماره شناسنامه  280صادره از اصفهان بشماره ملي 1287755240
در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در بخش
 18ثبت اصفهان به مساحت  295/5مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -15راي شماره  139860302027004453مورخ  1398/04/27سيد حسين طباطبائي
فرزند سيدرضا بشماره شناسنامه  1194صادره از اصفهان بشماره ملي  1293377139در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک شماره 144فرعي از
 7897اصلي و ردیف  145از  7897اصلي واقع در بخش  5به مســاحت  97/43مترمربع.
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي ســید محمد طباطبائی فرزند سید
حسن.
 -16راي شماره  139860302027004824مورخ  1398/05/02غالمرضا شيرالي فرزند
ابراهيم بشماره شناسنامه  1842صادره از آبادان بشماره ملي  1819341781در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  27فرعي از اصلي  15316واقع
در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  159مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -17راي شــماره  139860302027004872مــورخ  1398/05/05فضل اله طالبي
شــريف آبادي فرزند غالمحسين بشماره شناســنامه  17صادره از كوهپايه بشماره ملي
 5659683169در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 1570فرعي از اصلي  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  192/31مترمربع.
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین جوادی فرزند مجید .
 -18راي شماره  139860302027005021مورخ  1398/05/07ميثم طاووسي ينگ
آبادي فرزند اصغر بشماره شناسنامه  8011صادره از اصفهان بشماره ملي 1292472431
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 237فرعي از اصلي  15201واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  169/40مترمربع.
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس شاهزیدی .
 -19راي شــماره  139860302027005022مورخ  1398/05/07سيد وحيد محمدي
حسن آبادي فرزند ســيد ابوالفضل بشماره شناســنامه  4صادره از اردستان بشماره ملي
 1189957167در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  237فرعي از اصلي  15201واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت
 169/40مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس شاهزیدی .
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 -20راي شــماره  139860302027005320مورخ  1398/05/13محمدرضا رجائي
هرندي فرزند قاسم بشماره شناسنامه  77صادره از کوهپايه بشماره ملي 5659700411
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در بخش 18
ثبت اصفهان به مساحت  200مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -21راي شــماره  139860302027005399مورخ  1398/05/15رسول امینی فرزند
عبداله بشماره شناسنامه  3255صادره از اصفهان بشماره ملي  1283697483در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پــاک  7897واقع در بخش  5ثبت
اصفهان به مساحت  245مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -22راي شــماره  139860302027005500مورخ  1398/05/19مژده ناظري فرزند
حسن بشماره شناســنامه  1053صادره از اصفهان بشــماره ملي  1284708111در دو
دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمین کشاورزی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين
پالک  23واقع در بخش  18ثبت اصفهان به مســاحت  126570/53مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -23راي شــماره  139860302027005502مورخ  1398/05/19بيژن ناطري فرزند
حسن بشماره شناســنامه  1468صادره از تهران بشــماره ملي  0040537870در چهار
دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمین کشاورزی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين
پالک  23واقع در بخش  18ثبت اصفهان به مســاحت  126570/53مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -24راي شــماره  139860302027005512مــورخ  1398/05/19علیرضا صادقیان
فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه  6311صادره از اصفهان بشماره ملي 1293428132
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  7897واقع در بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت  224/60مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي فاطمه بیگم سچانی.
 -25راي شماره  139860302027005514مورخ  1398/05/19مصطفي طالبي کياني
فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه  3558صادره از اصفهان بشماره ملي 1293400793
در ششدانگ يکباب ساختمان باســتثناء بهای یک هشتم عرصه و اعیان احداثي بر روي
قسمتي از قطعه زمين پالک  11515واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت 196/23
مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -26راي شــماره  139860302027005523مورخ  1398/05/19علی صادقی فرزند
عباس بشماره شناســنامه  366صادره از جرقويه عليا بشــماره ملي  5649428964در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  12812واقع در بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت  229مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -27راي شــماره  139860302027005526مورخ  1398/05/19محمد علي جابري
فرزند نصراله بشماره شناســنامه  42صادره از دهاقان بشــماره ملي  5129763580در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  237فرعي از اصلي
 15201واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  113/95مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي غالمرضا مرکبیان.
 -28راي شــماره  139860302027005623مــورخ  1398/05/23محمدعلــی
جمالی خوراسگانی فرزند عباس بشــماره شناســنامه  1صادره از اصفهان بشماره ملي
 1291314210در ششــدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 6606واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  16مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -29راي شــماره  139860302027005625مــورخ  1398/05/23معصومه حديدي
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه  44صادره از سميرم سفلی بشماره ملي 5129834291
در دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 1واقع در بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  200مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -30راي شماره  139860302027005628مورخ  1398/05/23حميد صانعي قمبواني
فرزند رضا بشماره شناسنامه  -صادره از اصفهان بشماره ملي  1270676148در دو دانگ
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در
بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  200مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -31راي شماره  139860302027005629مورخ  1398/05/23مريم صانعي قمبواني
فرزند رضا بشماره شناسنامه  4896صادره از اصفهان بشماره ملي  1288396910در دو
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  1واقع
در بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  200مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -32راي شــماره  139860302027005630مورخ  1398/05/23نصراله آب ساالن
فرزند كريم بشــماره شناسنامه  705صادره از اصفهان بشــماره ملي  1287519350در
سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 72
فرعي از اصلي  10353واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  157مترمربع .خريداري
مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اسداله آقاجانی .
 -33راي شــماره  139860302027005631مورخ  1398/05/23صديقه مكســبي
نژاد اصفهاني فرزند حسين بشــماره شناســنامه  1905صادره از اصفهان بشماره ملي
 1287672647در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  72فرعي از اصلي  10353واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت
 157مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اسداله آقاجانی .
 -34راي شــماره  139860302027005770مــورخ  1398/05/27رســول زمانی
خوراسگانی فرزند حسين بشــماره شناســنامه  38439صادره از اصفهان بشماره ملي
 1282311840در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 6625واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  204/15مترمربع .خريداري طي سند
رسمي.
 -35راي شماره  139860302027005773مورخ  1398/05/27اکبر خبازي خوراسگاني
فرزند علي بشماره شناسنامه  8568صادره از اصفهان بشماره ملي  1283787458در چهار
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ســاختمان  -تجاری (تعمیرگاه) احداثي بر روي قسمتي
از قطعه زمين پالک  9131واقــع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  290مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -36راي شــماره  139860302027005777مورخ  1398/05/27بتول حبيب اللهي
خوراســگاني فرزند حســن بشــماره شناســنامه  9421صادره از اصفهان بشماره ملي
 1283796082در دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ســاختمان  -تجاری (تعمیرگاه)
احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  9131واقع در بخــش  5ثبت اصفهان به
مساحت  290مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -37راي شــماره  139860302027005835مورخ  1398/05/30محمود عبداللهي
نيســياني فرزند محمد بشــماره شناســنامه  1665صــادره از اصفهان بشــماره ملي
 1286991854در ششدانگ يکباب کارگاه آلومنیوم ســازی احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  4واقــع در بخش  18ثبت اصفهان به مســاحت  1170/52مترمربع.
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي رضا زارعی فرزند مهدی.
 -38راي شــماره  139860302027005836مــورخ  1398/05/30محمــد صادقي
طهمورســاتي فرزند رضا بشماره شناســنامه  13724صادره از شــهرری بشماره ملي
 0490137105در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 10393واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  150/40مترمربع .خريداري طي سند
رسمي.
 -39راي شــماره  139860302027005875مــورخ  1398/05/31اکبر امینی فرزند
محمد بشماره شناســنامه  37794صادره از اصفهان بشــماره ملي  1282305395در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  7897واقع در بخش 5
ثبت اصفهان به مساحت  174/35مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي یداله زارعی فرزند احمد.
 -40راي شماره  139860302027005939مورخ  1398/06/02حسن سيچاني پزوه
فرزند آقا حسين بشماره شناسنامه  2430صادره از اصفهان بشماره ملي  1283689030در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  7897واقع در بخش 5
ثبت اصفهان به مساحت  140/08مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي حاج یداله طغیانی فرزند محمد علی .
 -41راي شــماره  139860302027005959مورخ  1398/06/03فضل اله قانع فرزند
كريم بشماره شناسنامه  710صادره از شهرضا بشماره ملي  1198938846در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  12715واقع در بخش  5ثبت
اصفهان به مســاحت  213/27مترمربع .خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک
رسمي عباس فروغی ابری.

 -42راي شــماره  139860302027006150مــورخ  1398/06/04عليرضــا زماني
خوراســگاني فرزند محمد بشــماره شناســنامه  741صادره از اصفهان بشــماره ملي
 1291387919در دو دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  6469واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  344/11مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -43راي شماره  139860302027006153مورخ  1398/06/04مريم سعيديان فر فرزند
قربانعلي بشماره شناسنامه  12773صادره از اصفهان بشماره ملي  1283829630در چهار
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 6469
واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  344/11مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -44راي شــماره  139860302027006323مورخ  1398/06/07حســينعلي كرمي
ونديشي فرزند غالمعلي بشماره شناسنامه  4صادره از اردستان بشماره ملي 1249719054
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  7034واقع در بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت  135مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي حبیبه زمانیان خوراسگانی .
 -45راي شماره  139860302027006392مورخ  1398/06/09حمیدرضا محمودی
فرزند ساالر بشــماره شناســنامه  84صادره از سمیرم بشــماره ملي  1209855690در
ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  8فرعي از اصلي
 10354واقع در بخش  5ثبــت اصفهان به مســاحت  181/70مترمربع .خريداري طي
سند رسمي.
 -46راي شــماره  139860302027006427مــورخ  1398/06/09عبــاس عامري
جالدراني فرزند علي بشماره شناسنامه  3صادره از اصفهان بشماره ملي  1291693955در
سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 10393واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  177/31مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي حاج هادی فرحناکیان فرزند عبدالوهاب.
 -47راي شماره  139860302027006428مورخ  1398/06/09ناصر عامري فرزند علي
بشماره شناسنامه  8صادره از اصفهان بشماره ملي  1291690131در سه دانگ مشاع از
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  10393واقع در
بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  177/31مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي
از مالک رسمي حاج هادی فرحناکیان فرزند عبدالوهاب.
 -48راي شماره  139860302027006452مورخ  1398/06/09عباس نيک اعتصام
فرزند مهدي بشماره شناســنامه  60795صادره از اصفهان بشماره ملي 1281706582
در دو دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب مغازه و زیر زمین احداثي بر روي قسمتي از قطعه
زمين پالک  43345فرعي از اصلي  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت 30
مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -49راي شماره  139860302027006457مورخ  1398/06/09محسن نيک اعتصام
فرزند تعمت اله بشماره شناسنامه  476صادره از اصفهان بشماره ملي  1286574315در
چهار دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب مغازه و زیر زمین احداثي بر روي قسمتي از قطعه
زمين پالک  43345فرعي از اصلي  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت 30
مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -50راي شماره  139860302027006720مورخ  1398/06/14ميثم بابايي فرزند رسول
بشماره شناسنامه  92371صادره از اصفهان بشماره ملي  1281920126در ششدانگ يک
قطعه زمین و اتاق متصله احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  1567فرعي از اصلي
 15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  209مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي شهرداری اصفهان .
 -51راي شــماره  139860302027006747مورخ  1398/06/16محمد رضا قضاوی
فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه  9814صادره از اصفهان بشماره ملي  1283800012در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  7897واقع در بخش 5
ثبت اصفهان به مساحت  162/67مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي حاج علی برومند.
 -52راي شماره  139860302027006750مورخ  1398/06/16حسین فردبرکت فرزند
اصغر بشماره شناسنامه  -صادره از اصفهان بشــماره ملي  1270638051در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  2فرعي از اصلي  5946واقع در
بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  151/22مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -53راي شــماره  139860302027006754مورخ  1398/06/16منیر دهقان فرزند
جعفرعلي بشماره شناسنامه  77صادره از اصفهان بشماره ملي  1287791808در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  15191واقع در بخش  5ثبت
اصفهان به مساحت  80/50مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -54راي شــماره  139860302027006755مورخ  1398/06/16رسول طغیانی پزوه
فرزند حسين بشماره شناسنامه  16صادره از اصفهان بشــماره ملي  1291361367در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  7897واقع در بخش 5
ثبت اصفهان به مساحت  235/90مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي شبانعلی امینی.
 -55راي شــماره  139860302027006759مورخ  1398/06/16مجید فرهنگ نژاد
فرزند حسن بشماره شناسنامه  607صادره از اصفهان بشــماره ملي  1285610075در
ششدانگ يکباب خانه و مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  1فرعي از
اصلي  7741واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  299/30مترمربع .خريداري طي
سند رسمي.
 -56راي شــماره  139860302027006760مــورخ  1398/06/16صغــری ترابی
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه  39صادره از شــهرضا بشماره ملي 1199446416
در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  235فرعي از
اصلي  15201واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  233/77مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -57راي شماره  139860302027006765مورخ  1398/06/16الوین لطیفی فرزند
محمد بشماره شناسنامه  -صادره از اصفهان بشــماره ملي  1276218060در سه دانگ
مشاع از ششدانگ يکباب چاپخانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  9336واقع
در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  517/24مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت
عادي از مالک رسمي فراهانی روحانی.
 -58راي شــماره  139860302027006766مورخ  1398/06/16آرتين لطيفي فرزند
متين بشماره شناسنامه  -صادره از اصفهان بشماره ملي  1277647283در سه دانگ مشاع
از ششدانگ يکباب چاپخانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  9336واقع در
بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  517/24مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي
از مالک رسمي فراهانی روحانی.
 -59راي شماره  139860302027006787مورخ  1398/06/17عقیل محمدی گهروئی
فرزند رحم خدا بشماره شناســنامه  56صادره از شهرکرد بشماره ملي  6339608566در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  2124فرعي از اصلي
 15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  85/38مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي ملک لنجانی فرزند نصراله .
 -60راي شــماره  139860302027006794مورخ  1398/06/17حسن ملکوتی خواه
فرزند رجبعلي بشماره شناسنامه  9صادره از کوهپايه بشماره ملي  5659638120در سه
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10393
واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  89/71مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -61راي شــماره  139860302027006795مورخ  1398/06/17مريم ملكوتي خواه
فرزند قدمعلي بشماره شناسنامه  12143صادره از اصفهان بشماره ملي  1292049529در
دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10393
واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  89/71مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -62راي شــماره  139860302027006796مورخ  1398/06/17محســن ملكوتي
خواه فرزند رجبعلي بشماره شناسنامه  32صادره از کوهپايه بشماره ملي 5659922635
در يکدانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 10393واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  89/71مترمربع .خريداري طي سند
رسمي.
 -63راي شماره  139860302027006813مورخ  1398/06/21رسول باقري طادي
فرزند حيدر بشــماره شناسنامه  138صادره از اصفهان بشــماره ملي  1291358994در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  5056واقع در بخش 5
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ثبت اصفهان به مساحت  123/77مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -64راي شماره  139860302027006818مورخ  1398/06/21طیبه باقرزاده فرزند اكبر
بشماره شناسنامه  339صادره از اصفهان بشماره ملي  1291461302در ششدانگ يکباب
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  6501واقع در بخش  5ثبت اصفهان به
مساحت  90/21مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -65راي شــماره  139860302027006872مورخ  1398/06/23محمدتقي جعفري
جبلي فرزند عبدالعلي بشماره شناسنامه  23صادره از اصفهان بشماره ملي 5659570119
در ششدانگ يکباب خانه و مغازه که با پالک  10393/1353تواما تشکیل یکباب خانه و
مغازه را میدهد قسمتي از پالک شــماره 10393اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان به
مســاحت  32/66مترمربع .خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي احمد
فروغی فرزند هاشم .
 -66راي شماره  139860302027006895مورخ  1398/06/23بتول رنجبر زفره ئي
فرزند رحمان بشماره شناسنامه  20صادره از اصفهان بشماره ملي  5659587070در دو
دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 305
فرعي از اصلي  15190واقــع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  179/22مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -67راي شــماره  139860302027006898مورخ  1398/06/23محمود حامدی فر
فرزند محمد باقر بشماره شناســنامه  1صادره از اصفهان بشماره ملي  5659557317در
چهار دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 305فرعي از اصلي  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  179/22مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -68راي شــماره  139860302027006900مورخ  1398/06/23سید محمود سادات
فرزند كمال بشماره شناســنامه  55065صادره از اصفهان بشماره ملي 1281647659
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب کارگاه بافندگی احداثي بر روي قسمتي از قطعه
زمين پالک  2فرعي از اصلي  12384واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت 292/45
مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد عابدی پایین دروازه .
 -69راي شماره  139860302027006902مورخ  1398/06/23ربابه جابرزاده انصاري
فرزند حسين بشماره شناســنامه  343صادره از اصفهان بشماره ملي  1286742455در
سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب کارگاه بافندگی احداثي بر روي قسمتي از قطعه
زمين پالک  2فرعي از اصلي  12384واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت 292/45
مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد عابدی پایین دروازه .
 -70راي شماره  139860302027006906مورخ  1398/06/23ناصر برخوردار فرزند
اصغر بشماره شناسنامه  461صادره از اصفهان بشماره ملي  1284514791در ششدانگ
يکباب انبار و زمین کشاورزی متصله احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  7واقع
در بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  9811/58مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -71راي شماره  139860302027006954مورخ  1398/06/24معصومه ميرزايي کچي
فرزند اسماعيل بشماره شناسنامه  22صادره از کوهپايه بشماره ملي  5659444741در سه
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  78فرعي
از اصلي  15192واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  135/37مترمربع .خريداري مع
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي سید محمد علی صالحی ابری.
 -72راي شماره  139860302027006955مورخ  1398/06/24علی باقري کيچي ئي
فرزند غضنفر بشماره شناسنامه  19صادره از کوهپايه بشماره ملي  5659564781در سه
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  78فرعي
از اصلي  15192واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  135/37مترمربع .خريداري مع
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي سید محمد علی صالحی ابری.
 -73راي شماره  139860302027006969مورخ  1398/06/24محمدحسين مختارزاده
فرزند غالمعلي بشماره شناسنامه  3170صادره از اصفهان بشماره ملي 1288201079
در دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 11783واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  114/5مترمربع .خريداري طي سند
رسمي.
 -74راي شماره  139860302027006971مورخ  1398/06/24حيدرعلي مختارزاده
فرزند غالمعلي بشماره شناسنامه  41727صادره از اصفهان بشماره ملي 1282342835
در دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 11783واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  114/5مترمربع .خريداري طي سند
رسمي.
 -75راي شماره  139860302027006972مورخ  1398/06/24ليال مختارزاده فرزند
غالمعلي بشماره شناسنامه  71698صادره از اصفهان بشماره ملي  1282457470در دو
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 11783
واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  114/5مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -76راي شــماره  139860302027007013مورخ  1398/06/25ناصر سلمانی فرزند
مرتضي بشماره شناسنامه  7صادره از اصفهان بشماره ملي  1291400486در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  10241واقع در بخش  5ثبت
اصفهان به مساحت  146/41مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي
عبدالرزاق قربانیان کردآبادی.
 -77راي شماره  139860302027007075مورخ  1398/06/26احمد هاشم پور فرزند
حسن بشماره شناسنامه  2466صادره از جرقویه بشماره ملي  5649452040در ششدانگ
يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  35فرعي از اصلي  10210واقع
در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  62/10مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -78راي شماره  139860302027007521مورخ  1398/07/07سمیه كشاورز هفداني
فرزند رضا بشماره شناسنامه  1604صادره از اصفهان بشــماره ملي  1283951363در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در بخش 18
ثبت اصفهان به مساحت  79/03مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي حیدر علی زارعی .
 -79راي شماره  139860302027007605مورخ  1398/07/09محمد حسین اخوان
طباخ فرزند مهدي بشماره شناسنامه  1056صادره از اصفهان بشماره ملي 1285736176
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  30فرعي از اصلي
 15316واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  231مترمربع .خريداري طي ســند
رسمي.
 -80راي شماره  139860302027007608مورخ  1398/07/09احمد زالي فرزند محمد
بشماره شناسنامه  31صادره از فریدن بشماره ملي  1159644551در ششدانگ يکباب
مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  39واقع در بخش  18ثبت اصفهان
به مساحت  13/55مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي ماشاء
اهلل غزالی.
 -81راي شــماره  139860302027007610مــورخ  1398/07/09احمد زالي فرزند
محمد بشماره شناســنامه  31صادره از فریدن بشماره ملي  1159644551در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  39واقــع در بخش  18ثبت
اصفهان به مساحت  127مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي
ماشاء اهلل غزالی .
 -82راي اصالحی شــماره  139860302027007219مورخ  1398/06/30مرتضی
محمدی هرندی فرزند محمدصادق بشــماره شناســنامه  3130صادره از هرند بشماره
ملي  5659168329در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين
پالک  6192فرعــي از اصلــي  15190واقع در بخــش  5ثبت اصفهان به مســاحت
 155/17مترمربع .خريداري طي ســند رســمي صحیح می باشــد که در رای شــماره
139860302027000765مورخ  1398/01/29به اشتباه ثبت شده بود.
 -83راي اصالحی شماره  139860302027007659مورخ  1398/07/11جعفر درویشی
خوراسگانی فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه  12944صادره از اصفهان بشماره ملي
 1283831244در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 9495واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  157/50مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي رمضانعلی باقری هســتیانی صحیح می باشد که در رای
شماره  139760302027009423مورخ  1397/10/02به اشتباه ثبت شده بود.
تاريخ انتشار نوبت اول1398/07/22 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/08/08 :
م الف 627202 :مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان
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پیشنهاد سردبیر:
بیش از دو میلیون مترمکعب آب وارد تاالب گاوخونی شد
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اختصاص  54میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با ریزگردها

با مسئوالن
معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت
محیط زیست استان:

بیش از دو میلیون مترمکعب آب
وارد تاالب گاوخونی شد
معــاون نظــارت و پایــش اداره کل حفاظــت
محیط زیســت اســتان اصفهان گفت :از دوم تا
بیســتم مهرماه ســال جاری دو میلیون و ۲۴۱
هزار مترمکعب آب به تاالب گاوخونی رســید که
این حجــم از آب نیز بــه همراه اندکی پســاب و
زهکشهای کشاورزی بوده است .حسین اکبری با
بیان اینکه حجم آبی که از یازدهم مهرماه با دبی
 ۱۴مترمکعب بر ثانیه از ســد رودشتین به سمت
تاالب گاوخونی رهاسازی شد تا شانزدهم مهرماه
به بند شاخ کنار ورودی تاالب گاوخونی نرسیده
بود ،اظهار کرد :سد رودشتین تا تاالب گاوخونی
 ۸۵کیلومتــر فاصله دارد و حجم آب رهاســازی
شده به علت ناهمواریهای مسیر و خشکی بستر
رودخانه زاینده رود در زمان طوالنی ،پس از حدود
یک هفته ،به تاالب گاوخونی رسید .اکبری با بیان
اینکه حجم آب ورودی به بند شاخ کنار در روزهای
نوزدهم و بیستم مهرماه روند کاهشی داشته و به
 ۴.۳۷مترمکعب برثانیه رسیده است ،تصریح کرد:
از دوم تا بیستم مهرماه ســال جاری دو میلیون و
 ۲۴۱هزار مترمکعب آب از بند شاخ کنار به سمت
تاالب گاوخونی روانه شده که این حجم از آب نیز
به همراه اندکی پساب و زهکشهای کشاورزی بوده
اســت .وی با تاکید بر اینکه معیار سنجش میزان
آب ورودی به تاالب ،ایستگاه پایش هیدرومتری
واقع در بند شــاخ کنار است ،افزود :آب رهاسازی
شده از سد رودشتین به معنای میزان آب تحویلی
در ایستگاه شاخ کنار برای تاالب نیست زیرا بستر
رودخانه زاینده رود سالها خشک بوده است ،براین
اساس مقداری از آب رهاسازی شده قبل از رسیدن
به بند شــاخ کنار در طول مسیر بر اثر نفوذ صرف
مرطوب و مشروب کردن بســتر زاینده رود شده
است و همین موضوع موجب اختالف اعداد اعالم
شده از سوی مسئوالن مرتبط و برخی رسانهها در
خصوص میزان حجم آب رهاسازی شده از سد و
آب تحویلی به تاالب است.

حدود  ۵۴میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با ریزگردها در اصفهان
اختصاص یافت .مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت:
برای اجرای طرحهای مقابله با گرد و غبار در این اســتان حدود ۵۴
میلیارد تومان به ادارات کل منابع طبیعی و محیط زیســت استان
اختصاص یافت .منصور شیشه فروش افزود :از این میزان اعتبار حدود
 ۴۰میلیارد تومان به اداره کل منابع طبیعی و  ۱۴میلیارد تومان به
اداره کل محیط زیست استان اختصاص داده میشود .وی افزود :اداره
سمانه سعادت
فرض کنید شما  18سال درس خواندهاید ،در دانشگاه
دولتی تحصیل کرده باشید و در بدبینانهترین حالت
ممکن با چیزی در حدود بیست میلیون هم از دانشگاه
آزاد کارشناسی ارشد گرفته باشید و حاال به عنوان
استاد دانشــگاه مشغول به کار هســتید .سه روز در
هفته و بیست و چهار ســاعت تدریس میکنید؛ اما
تنها  200هزار تومــان در ماه دریافتــی دارید! این
داستان شــاید عجیب و غیر واقعی به نظر برسد؛ اما
در واقع شرح حال اســاتیدی است که هم اکنون در
دانشگاههای کشور به صورت حق التدریس مشغول
به کار هستند .هیچ آمار مشــخصی از تعداد اساتید
حق التدریس در دانشگاههای کشــور وجود ندارد؛
اما بر اســاس اعــام رییس انجمن صنفی اســاتید
حق التدریس اســتان اصفهان به طور متوسط بیش
از نیمی از نیروهای آموزشــی و پژوهشی دانشگاهها
از اساتید حق التدریس تامین میشــود .اغلب این
افراد در دانشــگاههای پیام نور و آزاد مشغول به کار
هستند و آنگونه که از شــواهد بر میآید حقوق آنها
بر اساس معیارهای امروز زیر خط فقر است .عالوه بر
این اساتید حق التدریس با مشکالت بیمه و مالیات
هم دســت به گریبان هســتند و البته هیچ آینده و
تضمین شــغلی هم به دلیل قراردادی بودن ندارند.
این افراد می گویند حقالتدریســیها امنیت شغلی
نیم بند کارگران قــراردادی را هــم ندارند ،چرا که
دانشگاهها مشــخص نمیکنند کهترم دیگر به این
اســتاد نیاز دارند یا نه .برای همین شما با کارگری
سر و کار دارید که از همه چیز بیبهره است .حقوقی
که دریافت میکند بر اساس هر ساعت تدریس ،بین
 ۲۰۰تا  ۸۰۰هزار تومان اســت .در اصفهان هم اگر
چه انجمن صنفی حق التدریســان اصفهان از سال

ابالغ رای
 7/257رای قاضی شورا پرونده کالســه 3/300/98:در خصوص دادخواست آقای محمد
علی دهقانیان آرانی فرزند حسن به طرفیت مهدی بنایی فرزند محمد دائر بر الزام خوانده
به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه خودروی سواری پژو به شماره انتظامی 888-13
ت  49به انضمام هزینه دادرسی با توجه به کپی مصدق سند مالکیت خودرو که داللت بر
مالکیت خوانده نســبت به خودرو مذکور دارد و باتوجه به مفاد سند عادی فروش تنظیمی
مابین خواهان و خوانده که داللت بر وقوع بیع داشته و اصالت آن از ناحیه خوانده مصون
از تعرض مانده و دلیلی بر فسخ و یا بطالن آن اقامه نگردیده و نیز با توجه به الزم االتباع
بودن عقود و قراردادهای فی ما بین متعاملین و اصاله الزوم و اصاله الصحه و نظر به اینکه
خوانده علی رغم وصف ابالغ در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و به نحو دیگری نیز دفاعی
به عمل نیاورده است دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198 ،194و
 502و  515و  519قانون آیین دادرســی مدنی و مواد  219و  220و  221و  222و  223و
 213قانون مدنی و مواد  9و  18و  19و  25و  27قانون شوراهای حل اختالف مصوب 1394
حکم بر محکومیت خوانده به انجام تعهد خویش مبنی بر تنظیم سند انتقال خودروی مذکور
به نام خواهان و پرداخت مبلغ سه میلیون و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی در
حق خواهان صادر و اعالم میگردد .رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ
قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در
محاکم محترم عمومی حقوقی این شهرستان می باشد .م الف 623962 :زهره گرامی
نوش آبادی قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف آران و بیدگل
اخطار اجرایی
 7/258شماره 2/567/97 :محکوم به به موجب رای شماره  382 :تاریخ 98/3/20 :حوزه:
دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل که قطعیت یافته است .محکوم
علیه  :مسلم پینو نام پدر :سیف اله شغل :آزاد نشانی محل اقامت :مجهول المکان محکوم
علیه محکوم اســت به :پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال در وجه یک فقره چک
به شــماره  478262به تاریخ  96/1/26به عهده بانک صادرات شعبه کرمانشاه -نواب به
عنوان اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک مذکور لغایت
زمان اجرای حکم و پرداخت خسارات دادرسی سه میلیون و هفتاد و پنج هزار ریال و هزینه
 3بار نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد .رأی صادره غیابی است .هزینه اجرا
نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه می باشد.مشخصات محکوم له :حسین فاطمیان نام
پدر :جواد شغل - :نشــانی محل اقامت :آران و بیدگل ،بلوار امام ،نبش خ رسالت .ماده 34
قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد،محکوم علیه مکلف است
ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد باشد و در صورتی
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند ،باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید .م الف623967 :
محمدرضا کرمانی رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف آران و بیدگل
ابالغ رای
 7/259رأی قاضی شــورا کالسه پرونده 2/149/98 :شــماره دادنامه 839 :در خصوص
دادخواســت روح اله صالحی راد به طرفیت  -1رامین قلی زاده  -2احســان شکوری به
خواســته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریــال وجه  1فقره چک به شــماره  661702مورخ
 96/5/10به عهده بانک ملت شعبه ارومیه بانضمام خســارات دادرسی و خسارت تاخیر
تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محل
علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه  98/7/1و نظر به اینکه اصل
سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی
دارد و نظر به اینکه از ناحیه خواندگان دلیلی کــه حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه
نگردیده ،فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 98/7/1
و با احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب دین و مســتندا به ماده  11قانون شوراهای
حل اختالف و مواد  310و  311و  313از قانون تجــارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع
تشــخیص مصلحت نظام به ماده  2قانون صدور چک و مواد  198و  519و  522از قانون
آئین دادرســی مدنی ،حکم به محکومیت تضامنی خواندگان و بــه پرداخت مبلغ پنجاه
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منابع طبیعی استان با همکاری و نظارت محیط زیست برای کنترل
گرد و غبار در  ۴۰۰هکتار از زمینهای مناطق شمالی استان از جمله
آران و بیدگل عملیات مالچ پاشی انجام میدهند .مدیرکل مدیریت
بحران استانداری افزود :طرح نهالکاری از مهر امسال تا خرداد سال
آینده در هزار هکتار از زمینهای مناطق بیابانی استان از جمله کاشان،
آران و بیدگل ،اردستان ،شرق اصفهان ،برخوار ،خور و بیابانک ،نایین
اجرامی شود .شیشه فروش افزود :برای کنترل آلودگی هوا قرار شد

هیچ آینده و تضمین شغلی برای حق التدریس ها وجود ندارد؛

اندر مصائب حق التدریس ها

ادارهکل هواشناسی اصفهان هشدار داد؛

وقوع بارشهای رگباری
در اصفهان

ادارهکل هواشناســی اصفهان از ورود سامانه
ناپایدار بارشــی به همراه رگبار و رعد و برق
و تندبــاد لحظهای به اســتان هشــدار داد.
کارشــناس پیش بینی ادارهکل هواشناسی
اصفهان با اشــاره بــه ناپایداریهای جوی،
بارشهای رگبــاری همراه با رعــد و برق و
احتمال وقوع صاعقه و تندبــاد موقتی برای
امــروز در مناطق غربی و شــمالی اســتان
پیشبینی کرد.
فاطمه زهرا ســیدان افزود :شــرایط تشدید
رگبــار در مقیاس محلی به ویــژه در مناطق
مســتعد وجود دارد و باید تمهیدات الزم در
این خصوص مــد نظر قرار گیــرد .وی ادامه
داد :نقشــههای هواشناســی بیانگــر وقوع
ناپایداریهای ضعیف و افزایش ابر و وزش باد
به نسبت شدید و شدید و بارشهای پراکنده
در مناطق شمال غرب و شمالی استان اصفهان
است .وی اضافه کرد :شرایط برای بارشهای
پراکنده و رگباری برای امروز در بخشهایی از
مناطق شمال غرب و شمال استان بهتر خواهد
شد و وقوع احتمال بارشهای ضعیفی هم در
کالنشهر اصفهان وجود دارد.

مدیرکل انتقال خون استان:

 ۷۱هزار اصفهانی
خون اهدا کردند

 1396به ثبت رســید؛ اما همچنان این قشــر برای
رسیدن به حقوق اولیه کاری خود با مشکالت زیادی
روبه رو هستند .بر اساس اعالم رییس انجمن صنفی
اساتید حقالتدریس ،اصلیترین دغدغه اساتید عدم
تناسب دســتمزد ،بیمه و مالیات در دانشگاههاست.
وی افزود :گرچــه به دنبال بهبــود کیفیت آموزش
در دانشــگاهها و اهداف بلندمدت هســتیم؛ اما در
حال حاضر مشکالت معیشــتی گریبانگیر این قشر
فرهیخته اســت که مانع از اقدام برای اهداف واالتر
مانند رشــد و ارتقای علمی و پژوهشــی اســاتید
حق التدریس میشود .رحیمی اضافه کرد :دانشگاهها
مواردی همچون سابقه و ســنوات تدریس ،کیفیت

میلیون ریال  50/000/000ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از
تاریخ سررسید چک تا زمان اجرایی حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی
و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد .رای صادره غیابی و
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ ،قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان آران
و بیدگل می باشد.م الف 623747 :محمدرضا کرمانی نصرآبادی شعبه دوم حقوقی
حوزه قضایی شهرستان آران و بیدگل
اخطار اجرایی
 7/260شــماره 2172/97 :حل ، 8مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی :محمد
بدیحی  ،نشــانی :خمینی شــهر جوی آباد کوی ارشــاد ک 99برج (مجهول المکان) ؛
مشخصات محکوم له :نام و نام خانوادگی :ارســان جلیلی  ،با وکالت حجت اله یاوری ،
نشانی :خمینی شهر کهندژ پخش مواد غذایی شاتو ،محکوم به:به موجب رای شماره 487
تاریخ  98/03/30حوزه هشتم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته
است .محکوم علیه محکوم است به :پرداخت مبلغ  99/378/000ريال بابت اصل خواسته و
مبلغ  1/302/000ريال خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  97/12/19لغایت
اســتهالک کامل دین و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و نیم عشر دولتی می نماید
رای صادره غیابی اســت .ماده 34قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از
آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریح ًا اعالم نماید.
م الف 623451 :ایمان بختیاری قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی
 7/261شماره 3662/97 :حل  ، 2مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:سیدحجت
میرزائی مقدم  ،نام پدر :سیدرحیم ،نشــانی :مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و
نام خانوادگی :شیرین باقری  ،نام پدر :امراله  ،نشــانی :خمینی شهر سه راه معلم شریعتی
شمالی نبش ک  ، 145محکوم به:به موجب رای شماره  553تاریخ  98/04/02حوزه دوم
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است .محکوم علیه محکوم
است به :پرداخت مبلغ  48/000/000ريال بابت اصل خواسته و پرداخت  1/650/000ريال
بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/10/23
لغایت اســتهالک کامل دین در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر دولت ضمن ًا
در اجرای حکم تبصره 2ماده  306رعایت گردد .مــاده 34قانون اجرای احکام :همین که
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی
ندارد صریح ًا اعالم نماید .م الف 623438 :ایمان بختیاری قاضی شعبه دوم شورای
حل اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی
 7/262شماره 1522/97 :حل ، 8مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی :فرامرز طالبی
خوندابی  ،نشانی :مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له :نام و نام خانوادگی :حسینعلی
پشندیان  ،نشانی :اصفهان محمودآباد خ 10ســنگبری صیقل ،محکوم به:به موجب رای
شماره  728تاریخ  98/04/18حوزه هشتم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که
قطعیت یافته است .محکوم علیه محکوم است به :پرداخت مبلغ پنجاه و پنج میلیون ريال
بابت اصل خواسته و پرداخت یک میلیون و هفتصد و هفت هزار و پانصد ريال بابت هزینه
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست  97/10/02لغایت زمان
پرداخت در زمان اجرا در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت در
ضمن رای صادره غیابی می باشد .ماده 34قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از
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ایستگاههای پایش آلودگی هوا با کمک شهرداری و محیط زیست در
شهر اصفهان از  ۱۶به  ۲۱ایستگاه افزایش یابد و شاخص آلودگی با
نصب تابلوهای نشانگر در سطح شهر به اطالع عموم برسد .مدیرکل
مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به فعالیت واحدهای تولید
آجر و گچ در اصفهان گفت :فعالیت همه واحدهای تولید آجر و گچ
اطراف اصفهان که حدود  200واحد بودند بررسی شد و از این تعداد
 140واحد تعیین تکلیف شدند.

اخبار

تدریس ،مدرک علمی و ســوابق پژوهشــی را برای
اساتید حقالتدریس در نظر نمیگیرند و هیچ کدام
از این موارد باعث افزایش دستمزد اساتید نمیشود.
رییس انجمن صنفی اساتید حقالتدریس ادامه داد:
بسیاری از موارد به حق اداره کار همچون حق مسکن،
حق اوالد ،حق عائلهمندی ،عیــدی و امثالهم نیز به
اســاتید حق التدریس تعلق نمیگیرد که این موارد
تخطی از قانون محســوب میشــود و دانشگاهها در
این موارد پاسخگو نیستند .وی در مورد بیمه اساتید
حقالتدریس گفــت :در حال حاضر دانشــگاهها یا
به صورت ساعتی برای اســتادان حقالتدریس خود
بیمه رد میکنند یا اصــا رد نمیکنند و یا تمایل به

همکاری با اســتادانی دارند که بیمه از محلی غیر از
تدریس برای آنها واریز میشود و با این شرایط عمال
نمیتوان بازنشستگی را برای استادان حق التدریس
متصور بود .رحیمی ادامه داد :متاسفانه بیمه نیز اجازه
پرداخت کسری ساعات موظفی را به اساتید نمیدهد
و این افراد حتی نمیتوانند به صورت اختیاری برای
خود بیمه رد کنند.مروری بر وضعیت حق التدریسی
و شرایط کسانی که عمری را به تحصیل و تعلیم صرف
کردهاند ،این مطلب که علم بهتر است یا ثروت؟ را به
ذهم متبادر میکند ،سوالی که این روزها البته وجه
ثروتــش در عاقبت به خیری و راحتی خیال بســیار
پر رنگتر است.

آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریح ًا اعالم نماید.
م الف 622055 :ایمان بختیاری قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ رای
 7/178شماره دادنامه ، 1279/97 :شــماره دادنامه ، 97/8/30-2171 :تاریخ رسیدگی:
 ، 97/06/26مرجع رسیدگی :شعبه دوازدهم شــورای حل اختالف خمینی شهر خواهان:
حمید قدیری نشانی :خمینی شهر خ کهندژ خ کانال شرکت مشاهیر اصفهان  ,وکیل :فرهاد
قصری نشانی :خمینی شهر سه راه معلم مجتمع آوا ط دوم واحد 7؛ خوانده :ابراهیم سلیمانی
مرغملکی نشانی :مجهول المکان  ،خواسته :مطالبه وجه چک (غیابی) ،گردشکار :پس از
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه
مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای
می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حمید قدیری با وکالت
فرهاد قصری به طرفیت آقای ابراهیم سلیمانی مرغملکی به خواسته مطالبه مبلغ سیزده
میلیون ريال وجه یک فقره چک به شماره  703645بتاریخ  96/12/28عهده بانک ملی
شعبه خام شهرضا بانضمام خسارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات
پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده
در جلسه رسیدگی مورخه  97/6/26و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به
اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه
به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه  97/6/26و با احراز اشتغال ذمه
خوانده و استصحاب بقای دین مستنداً به ماده  9و  18و  19و  25و  27قانون شوراهای حل
اختالف  94/8/10و مواد  313 ، 311 ، 310از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع
تشخیص مصلحت نظام به ماده  2قانون صدور چک و مواد 198و  519و  522از قانون آئین
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیون ريال بابت اصل
خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم که توسط
دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه
می گردد و پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصد هزار ريال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد .رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ
قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در
محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد .م الف 625034 :محمدرضا توازیانی
قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 7/263خواهان :مهدی جعفری ،خواندگان :ولی اله جعفری  -صالح قناعت پیشه  -حسین
معماری  ،خواســته :الزام خواندگان به حضور در دفتر اســناد رســمی ،کالســه پرونده:
/358/98ش  ، 1وقت رسیدگی 98/8/27 :ساعت  ، 3/45محل حضور :شعبه اول شورای
حل اختالف نطنز واقع در مجتمع شوراهای حل اختالف نطنز ،خواهان آقای مهدی جعفری
فرزند علی اکبر دادخواستی به طرفیت آقایان ولی اله جعفری ،صالح قناعت پیشه ،حسین
معماری به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر اســناد رسمی مطرح که به کالسه
/358/98ش  1ثبت شعبه اول شورای حل اختالف نطنز گردیده و چون خوانده مجهول
المکان می باشد و از طرفی وقت رســیدگی به تاریخ  98/8/27ساعت  3/45بعد از ظهر
تعیین شده است لذا مراتب به وسیله یک نوبت نشر در روزنامه کثیراالنتشار ابالغ می گردد
خوانده می تواند در دبیرخانه شورا حاضر و برگ ثانی دادخواست و ضمائم را عینا دریافت
دارد در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ تلقی و شورا مبادرت به اتخاذ نظریه خواهد
نمود .م الف 625596 :شعبه اول شورای حل اختالف نطنز
حصر وراثت
 7/264خانم شهال محسنی دارای شناسنامه شــماره  26به شرح دادخواست به کالسه
 371/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
اصغر دادخواه به شناســنامه  14در تاریخ  98/6/9اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به -1 :داود دادخواه ،ش.ش  ، 58624ت.ت
 1353/6/5فرزند پسر  -2مهرداد دادخواه  ،ش.ملی  ، 5490020148ت.ت 1370/11/27
فرزند پســر  -3اعظم دادخواه ،ش.ش  ، 5521ت.ت  1355/8/1فرزند دختر  -4اشرف
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مدیرکل انتقال خون اســتان گفت :در شش
ماهه نخســت امســال  ۷۱هزار نفر موفق به
اهدای خون شــدند ،همچنین در روز اربعین
مرکز انتقال خون میــدان خواجوی اصفهان
در شیفت صبح فعال خواهد بود .مجید زینلی
اظهار کرد :در روز اربعیــن مرکز انتقال خون
میدان خواجــوی اصفهان در شــیفت صبح
خونگیری از شــهروندان به منظور ادای نذر
خون خواهد داشــت .مدیــرکل انتقال خون
اســتان با بیان اینکه شــهروندان عالقه مند
به اهدای خون ،مراجعــات خود را تنها به روز
اربعین محــدود نکنند ،افــزود :مراکز انتقال
خون در نقاط مختلف استان همه روزه به غیر
از روزهای تعطیل فعال هستند و شهروندان
میتوانند در ساعات صبح به این مراکز مراجعه
کنند.

دادخــواه ،ش.ش ، 295ت.ت  1357/8/4فرزند دختر  -5محبوبــه دادخواه ،ش.ش ، 6
ت.ت  1360/1/1فرزند دختر  -6الهــه دادخواه ،ش.ش  ،95ت.ت  62/8/17فرزند دختر
 -7هاجر دادخواه ،ش.ش  ،207ت.ت  1365/2/25فرزند دختر  -8آذر دادخواه ،ش.ملی
 ، 1080074295ت.ت  68/10/15فرزند دختر  -9شــهال محسنی ،ش.ش  ،26ت.ت
 1337/1/13همسر .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .م الف622891 :
شعبه شورای حل اختالف بخش کرون
حصر وراثت
 7/265خانم عفت اصالنی دارای شناســنامه شماره  1به شــرح دادخواست به کالسه
 355/98از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که
شادروان محمدرضا اسپنانی به شناســنامه  113در تاریخ  1393/6/8اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو فرزند ذکور به نام های
 -1مسعود اسپنانی ،ش.ش 459متولد  -2 ،1349/5/17علی اسپنانی ،ش.ش  225متولد
 1350/8/20و دو فرزند اناث به نام های  -1مریم اسپنانی ،ش.ش  48متولد ،1363/2/1
 -2پروانه اســپنانی ،ش.ش  4516متولد  1354/5/25و همسر دائمی ایشان به نام عفت
اصالنی ،ش.ش  1متولد  1332/1/14و غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد .اینک
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .م الف 627209 :شعبه اول حقوقی
شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر
ابالغ وقت رسیدگی
 7/254شماره 63/98 :حل ، 10مرجع رسیدگی :شــعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشــانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  04:30بعدازظهر روز چهارشنبه مورخه
 ، 1398/08/22مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :فاطمه رضائی  ،نام پدر :اکبر ؛
مشخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :جواد ندائی شوربالغ  ،نام پدر :محمد  ،خواسته و
بهای آن :مطالبه پنجاه میلیون ريال بابت یک فقره چک عهده بانک قرض الحسنه مهرایران
به شماره  851975سر رسید  ، 97/9/25دالیل خواهان :تصویر چک و برگه عدم موجودی
 ،گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت
رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون
آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون
مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه
به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی
حاضر گردد .م الف 592185 :رئیس شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 7/255شماره 61/98 :حل ، 10مرجع رســیدگی :شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رســیدگی :ساعت  05:00بعدازظهر روز چهارشنبه
مورخه  ، 1398/08/22مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :فاطمه رضائی  ،نام پدر:
اکبر ؛ مشخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :جواد عیان  ،نام پدر :رضا  ،خواسته و بهای
آن :مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ريال بابــت یک فقره چک عهده بانک تجارت به
شماره  3482/332900سر رسید  ، 97/9/30دالیل خواهان :تصویر چک و برگه برگشت
کسری موجودی  ،گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار
وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است.
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف 592187 :رئیس شعبه دهم حقوقی شورای
حل اختالف خمینی شهر

zayanderoud8108@gmail.com
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قطر ،میزبان سوپر جام اسپانیا
طی چند سال اخیر معموال سوپر جام اسپانیا
در قاره آســیا برگزار شده اســت .قرار بود که
این بازی امسال هم به
میزبانی عربســتان
برگزار شــود؛ اما
روزنامــه الــرای
قطر تاکیــد کرد
که امسال قرار است
این کشور جایگزین
عربستان شــود .الرای نوشــت که سه کشور
عربستان ،قطر ،چین و هند خواستار میزبانی
سوپر جام اســپانیا هســتند که در این میان
شانس قطر بیشتر اســت .این روزنامه قطری
تاکید کرد کــه رییس رقابتهــای اللیگا به
خاطر رعایت نکردن حقوق بشــر در عربستان
و همچنین نخریدن حق پخــش رقابتهای
اللیگا در این کشور دوســت ندارد که این بار
سوپر جام در کشور عربستان برگزار شود و به
همین خاطر شانس میزبانی قطر بیشتر است.

رکورد  80ساله ایتالیا
در آستانه شکسته شدن
روبرتو مانچینی ،یک برد تا رسیدن به رکورد
 9پیروزی پیاپی با تیم ملی ایتالیا فاصله دارد.
این رکــورد در اختیار
ویتوریو پوتزو است
که در ســالهای
 1938و 1939
ثبت کرده است.
ایتالیا با بــرد دو بر
صفر مقابــل یونان به
یورو  2020صعود کرد .آنها صدرنشینی خود
را نیز در گروه جی قطعی کردند .سه بازی در
مرحله مقدماتی باقی مانده اســت و مانچینی
میتواند تاریخساز شود .او هشت برد پیاپی در
تمامی رقابتها کسب کرده و البته بازی بعدی
ایتالیا آســان اســت و در خانه لیختناشتاین
برگزار میشود .پوتزو که رکورد قبلی در اختیار
اوســت ،دو قهرمانی اول ایتالیــا در جامهای
جهانی  1934و  1938را به دست آورد.

تبریک ویژه دیوید بکام
به «سرخیو راموس»
ســرخیو راموس ،اســطوره تیم ملی اسپانیا و
باشــگاه رئال مادرید ،شنبه شب موفق شد در
بازی تیم ملی کشورش
مقابل نــروژ ،صد و
شصت و هشتمین
بازی ملی خود را
انجــام دهــد و با
گذشــتن از رکورد
ایکــر کاســیاس ،به
تنهایی عنوان بیشترین بازی ملی برای الروخا
را از آن خود کند .در همین رابطه دیوید بکام،
هم تیمی ســابق راموس در رئال مادرید ،در
پیامی اینســتاگرامی این اتفاق ویــژه را به او
تبریک گفت .بکام در این پیام خود گفته است:
«دوست من؛ این یک لحظه باورنکردنی برای
تو اســت .تصمیم گرفتم که برای تو پیامی به
اشــتراک بگذارم چرا که تو هــم اکنون 168
بازی برای تیم ملی اسپانیا انجام دادهای و این
امری قابل تحســین اســت .تو باید به خودت
افتخار کنی».

سرمربی تیم ملی فرانسه:

دعوت نکردن «بنزما»
برای تیم بهتر است
کریم بنزما از سال  ۲۰۱۵به خاطر حاشیهسازی
و جنجالی که با مئو والبونا داشــت به تیم ملی
فرانسه دعوت نشده است .با وجود آن که این
بازیکــن از آمادگــی
باالیــی در فصــل
جــاری برخوردار
است؛ اما بار دیگر
دیدیه دشان تاکید
کرد که او را دعوت
نخواهد کرد .سرمربی
تیم ملی فوتبال فرانســه گفت :دعوت نکردن
بنزما یک تصمیم فوتبالی و ورزشــی اســت.
براین باور هســتم که دعوت کردن بنزما برای
تیم خوب نخواهد بود و این چیزی اســت که
به آن باور ندارم.
دیدیه دشان ادامه داد :من کارهایی را انجام می
دهم که بهترین تصمیم برای تیم باشــد .باید
کســانی این پیراهن را بر تن کنند که بهترین
باشند .برای یک چیزی اشکال مختلفی ممکن
است وجود داشته باشد؛ اما واقعیت و حقیقت
آن چیز تنها یکی است .با کسانی که حقیقت
را به اشــکال مختلف می بینند مشکل دارم و
چنین چیزی را نمیتوانم قبول کنم.

پیشنهاد سردبیر:

گلزن تیم ملی ،مدیون قلعه نویی و ویلموتس
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رییس کمیته مسابقات سازمان لیگ:

بلیت فروشی در جام حذفی برای تیمهای لیگ برتری اینترنتی و لیگ یکی ،کاغذی است
سعید فتاحی با بیان اینکه امسال اولین ســالی است که بلیت
فروشی اینترنتی در لیگ برتر اجرا شده است ،افزود :سعی داریم
فصل آینده در لیگ یک نیز از بلیت فروشی الکترونیک استفاده
کنیم و امسال برای ما تجربه خوبی شــده است .رییس کمیته
مسابقات سازمان لیگ در پاسخ به این سوال که آیا قصد دارید
سامانه جامعی برای بلیت فروشــی اینترنتی به وجود آورید یا

رییس کمیته مســابقات ســازمان لیگ در رابطه با نحوه بلیت
فروشــیهای جام حذفی فوتبال ،اظهار کــرد :تیمهای لیگ
برتر بایــد بلیت فروشــی خــود را الکترونیک انجــام دهند؛
اما تیمهــای لیگ یک و یا لیــگ دو میتوانند بلیت فروشــی
کاغذی داشــته باشــند چراکه برای آنها هنوز الزامات را اضافه
نکردهایم.

خیر ،گفت :بلیت فروشی را باید خود باشگاهها انجام دهند و هیچ
جای دنیا ســامانه جامعی برای این کار وجود ندارد ،باشگاهها
با پیمانکار قرار داد میبندند و ســامانه بلیت فروشــی خود را
تشــکیل میدهند؛ اما باید در سایت باشــگاهها اعالم شود که
هواداران از چه سایتی برای لیگ برتر و یا جام حذفی بلیت تهیه
کنند.

وقتی شنیدهها از احتمال عدم برگزاری لیگ برتر والیبال خبر میدهد؛

رویاهای نماینده اصفهان رنگ میبازد؟

سمیهمصور
در حالی که برگزاری فصل جدید رقابتهای لیگ
برتر والیبال کشور برای اصفهانیهای والیبال دوست
به دلیل حضور تیــم فوالد مبارکه ســپاهان نوید
بخش شــکل گیری روزهای خوب درآینده است؛
اما شــنیدهها حاکی از بالتکلیفــی و احتمال عدم
برگزاری این رقابتهاست؛ رقابتهایی که قرار است
بنا بر اعالم قبلی فدراسیون والیبال در هشتم آبان
سال جاری برگزار شود ولی هنوز هیچ قرعه کشی
درباره این مسابقات انجام نشــده است .مسئوالن
فدراســیون والیبال دلیل عدم انجام قرعه کشــی
فصل جدید رقابتهای لیگ برتر والیبال کشــور
را بدهیهای برخی از باشــگاهها به این فدراسیون
بیان کردهاند.
به گفته این مقامات ،فدراســیون والیبال چندین
بار به باشــگاههای بدهکار فرصت داده اســت تا
بدهیهای خود به فدراسیون و بازیکنان را تسویه
و برای فصل آینده لیگ اعــام آمادگی کنند؛ اما
تاکنون تنها چهار تیم راهیاب ملل ،فوالد سپاهان،
فوالد سیرجان و شــهرداری گنبد اقدامات مد نظر
فدراســیون را انجام دادهاند و فعال خبری از سایر
تیمها نیست.
به گفته رییس ســازمان لیگ فدراسیون والیبال،
هیچ تیم دیگری غیر از این چهار تیم برای شرکت
در فصل جدید لیگ برتر اعالم آمادگی نکرده و اگر
شــرایط به همین صورت پیش برود فصل جاری

رقابتهای لیگ برتر والیبال کشور برگزار نمیشود.
منوچهر پورحسن در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه
زمان شــروع لیگ به هیچ عنوان تمدید نمیشود،
میگویــد :تیمهای بدهکار  ۴۰۰تــا  ۵۰۰میلیون
برای بازیکنان خود هزینه میکنند که از هر قرارداد
تنها  ۸درصد باید به فدراسیون پرداخت شود تا در
راستای توسعه والیبال در روستاها و لیگبرتر بانوان
و آقایان هزینه شود.
با این حال و با وجــود اینکه خطر تعطیل شــدن
لیگ برتر والیبال به گوش میرسد؛ اما تیم والیبال

فوالد مبارکه سپاهان ،تنها نماینده اصفهان در این
مسابقات به شــدت در حال آماده سازی خود برای
حضور قدرتمندانه در لیگ برتر اســت .این تیم که
اسفند ماه سال گذشته توانســت مجوز حضور در
این رقابتها را کسب کند برای حضور پرقدرت در
فصل جاری رحمان محمدی راد ،سرمربی پیشین
شــهرداری وارمین را جذب کرد تــا بتواند عنوان
درخشانی را در لیگ امسال کسب کند.
این تیم عالوه بر سرمربی جدید خود چندین بازیکن
خوب دیگــر همانند علیرضا جاللی از شــهرداری

ورامین ،ســعید جواهری توانا بازیکن ســابق تیم
زیر  ۲۳سال ایران ،علیرضا مباشری بازیکن سابق
تیم ملی ،محمدطاهر وادی پاسور سابق تیم ملی،
احســان دانشدوســت بازیکن تیم ملی نوجوانان
والیبال ایران را جذب کرد.
مدیر روابط عمومی باشــگاه فوالد مبارکه سپاهان
در گفت وگو با ایرنا درباره شرایط این تیم میگوید:
تیم ســپاهان تاکنون در کل با  ۱۵بازیکن والیبال
برای فصل جاری قرار داد بسته که چهار بازیکن از
اصفهان بوده و ســایر بازیکنان از نقاط دیگر کشور
هستند.
حمید باقری با بیان اینکه تیم والیبال سپاهان از یک
ماه پیش تاکنون سه مرحله مسابقه دوستانه برگزار
کرده ،میافزاید :امیدواریم تکلیف این مسابقات هر
چه زودتر روشن شود تا تیمها برنامه ریزی بهتری
برای مسابقات داشته باشند.
اگرچه تعطیل شدن لیگ برتر والیبال در درجه اول
به ضرر والیبال کشــور و تیم ملی تمام میشود؛ اما
آن چه مســلم است که
این تعطیلی بیشــتر به
ضرر والیبال دوســتان
اصفهانی تمام میشود
که تازه امیدوار به رشد
و شکوفایی مجدد
این رشــته در
نصــف جهان
شده بودند.

گلزن تیم ملی ،مدیون قلعه نویی و ویلموتس
این روزها بحث از محمد محبی ،بازیکن زیر  23سال سپاهان اصفهان است .می گویند محمد
محبی درابتدای فصل به تیم پرسپولیس پیشنهاد شده بود؛ اما ایرج عرب به وی «نه» گفت!
البته ایرج عرب در گفت وگو با «ورزش ســه» ،به صراحت گفته است که محمد محبی به او
پیشنهاد نشده است.
محبی دوست ندارد در این باره اظهار نظری داشته باشد .این بازیکن حتی صفحه مجازی هم
ندارد و دوست دارد سرش به درس و فوتبال گرم باشد؛ اما جالب است بدانید پیش از این اتفاق
کرانچار به محمد محبی« نه» گفته بود .حتی فرهاد مجیدی هم دراردوی اول و دوم این بازیکن
را به اردوی تیم امید دعوت نکرد .کرانچار ،زمانی که محمد محبی در شــاهین بوشهر بازی

رجز خوانی بازیکن پیکان
برای پرسپولیس
فراز امامعلی ،بازیکنان تیم پیــکان تهران در خصوص بازی
حساس تیمش مقابل پرســپولیس تهران گفت :همه بازیها
برای ما مهم است؛ اما دیدار مقابل پرسپولیس شرایط خاص
خود را دارد .این تیم مدعی و بزرگ اســت و در بازی مقابل

میکرد او را دوباره به اردوی تیم امید فراخواند؛ اما او را خط زد و در نهایت تیم امید بدون
محمد محبی در بازیهای مقدماتی قهرمانی زیر  23ســال آسیا به مصاف حریفان خود
رفت و دوم شد! بعد ازاینکه مارک ویلموتس برای بازی با تیم امید بازیکن تیم سپاهان را
به اردوی تیم ملی فرا خواند و در بازی دوستانه با تیم امید او را به میدان رفت ،سرمربی وقت
تیم امید از مارک ویلموتس خواست محمد محبی را به تیم امید بدهد .محبی البته مدیون امیر
قلعه نویی است که او را در تیم شاهین دید و از او خواست پیراهن تیم سپاهان را برتن کند و
در ادامه مارک ویلموتس که با دعوت از او کاری کرد که در اولین فصل حضورش در لیگ برتر
پیراهن تیم ملی را برتن کند.

تیمهای این چنینی باید خوب بازی کرد و برای برنده شــدن
پا به میدان گذاشت .وی افزود :در این بازی قصد نداریم ضد
فوتبال بازی کنیم یا بخواهیم بازی را رو به وقتکشی ببریم.
واقعا قصد داریم مقابل پرسپولیس فوتبال بازی کنیم و باید
این بازی را ببریم.
امامعلی ،در خصوص بازی دوســتانه پیش روی تیمش مقابل
تیمهای نســاجی مازندران و نیروی زمینی پیش از رقابت با
پرسپولیس در لیگ برتر فوتبال عنوان کرد :بازیهای دوستانه

به جز «افشار» خروجی دیگری نخواهیم داشت

واکنش جالب مربی وزنه برداری به شباهتش با علیرضا منصوریان

سرمربی تیم هایپر شاهین شهر در خصوص وضعیت و کیفیت لیگ برتر فوتسال کشور در مقطع نیم
فصل نخست اظهار داشت :با توجه به نتایجی که در پایان نیم فصل نخست به دست آمد کیفیت لیگ
برتر امسال با سیر صعود و نزولی خاصی همراه بود و نتایج از قبل قابل پیشبینی نبود؛ در کل با توجه
به شــرایط تیمهای مختلف در نیم فصل نخســت تیمها آمادگی صد درصد خود را نداشتن و با آغاز
نیم فصل دوم قطعا شرایط متفاوت خواهد شد .مهدی مصطفوی ادامه داد :با توجه به اینکه از ابتدای
فصل تعطیالت مقطعی را در پیش داشتیم برخی از تیمها با آمادگی کامل مسابقات را شروع نکردن،
رفته رفته شرایط تیمها از جمله تیم هایپر شــهر به حالت تعادل رسید ،اگر بخواهم کلی عنوان کنم
شرایط لیگ برتر امســال از لحاظ کیفی خوب بود .وی ،پیرامون حضور درخشان بازیکنان جوان به
خصوص بازیکنان رده سنی امید در تیمهای لیگ برتر افزود :شرایط به کار گیری بازیکنان جوان در
لیگ برتر در تیمهای مختلف متفاوت است ،گاهی مربی به اصطالح دچار توفیق اجباری می شود؛ اما
اینکه بازیکنان جوان بتوانند در همان مدت محدود اســتعداد خودشان را به نمایش بگذراند وابسته
به عوامل مختلفی است .سرمربی تیم هایپر در خصوص آخرین وضعیت تیم خود تصریح کرد :پس از
اتمام نیم فصل نخست تمرینات بدنسازی را پشت سرگذاشتیم ،بالفاصله پس از اتمام دوره بدنسازی
یک دیدار دوستانه برگزار کردیم تا نقاط ضعف خود را شناسایی و برطرف کنیم .وی در خصوص پنجره
نقلوانتقاالت و همچنین شایعاتی مبنی بر جدایی چندتن از بازیکنان این تیم گفت :سعید افشار تنها
بازیکنی است که در نیم فصل از بین ما جدا شد ،عدهای شایعاتی را منتشر کردند که من مربی و باشگاه
و حتی خود بازیکن در جریان نیستند ،ما به جز افشار هیچ خروجی دیگری نخواهیم داشت؛ در حال
مذاکره با چند گزینه هستیم و امیدوارم با اضافه شدن این بازیکنان تیم بیش از پیش تقویت شود.
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اطرافیان حسین توکلی ،سرمربی سابق تیمملی وزنهبرداری ایران که در حال حاضر سرمربی
تیم ملی وزنهبرداری معلوالن است ،اعتقاد دارند او شباهت زیادی به علیرضا منصوریان دارد.
این مربی در برنامه سالم صبح بخیر شبکه سوم سیما حاضر شد و در همان ابتدا با خنده در
واکنش به این سوال گفت« :منصوریان شبیه من است! چون من پرسپولیسی هستم اما او
استقاللی است ،او شبیه من است».
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واکنش «وریا غفوری»
به تجاوز ترکیه به خاک سوریه
کاپیتان کرد تیم فوتبال استقالل با انتشار پستی در
صفحه رسمی خود در اینستاگرام به حمله ارتش
ترکیه به خاک ســوریه واکنش نشان داد و رییس
جمهور این کشور را داعشــی با نقاب دیگر خطاب
کرد .وریا غفوری با انتشار عکســی از یک کودک
زخمی کرد در صفحه اینســتاگرام خود نوشــته
است« :به نام چشمه صلح ،هزاران خانواده بی گناه
را آواره کردی تو متجــاوز آدم کش معنی صلح را
نمیفهمی .شــرم بر تو و افراد تحت امر تو .تجاوز
کردی به خاک کردهای ســوریه .دستت به خون
انسانهای بیگناه آلوده است .تو خود داعشی با نقاب
دیگر .چه دنیای کثیفی است دنیای تو ،محکومی به
تجاوز گری و آدم کشــی .تو نمونه بارز فاشیستی
اردوغــان .روژاوا ته نیا هــه موو خــه لکی کورد
پشتیوانیه»

قدرشناسی
به سبک «سردار آزمون»
سردار آزمون روز سه شنبه در حاشیه تمرین تیم
ملی جوانان دقایقی با اکبــر محمدی و خطیب
مربیان خود در تیم ملی جوانــان صحبت کرد.
این حضور دقایق زیادی طول کشــید و سردار
در گپ و گفت وگو با مربیان خــود در تیم ملی
جوانان خاطرات گذشــته را زنده کرد .ســردار
آزمون در تیم ملی جوانان چهره شد و بعد از آن
اگر چه به عضویت تیم سپاهان در آمد؛ اما هیچ
گاه درلیگ برتر فرصــت هنرنمایی پیدا نکرد به
طوری که به یکباره راهی فوتبال روســیه شد و
بعد از آن با دعوت از سوی کارلوس کی روش به
تیم ملی همه نگاهها را متوجه خود کرد .او بارها
در صفحه شخصی از حضور در تیم ملی جوانان
به عنوان دوران طالیی خود در فوتبال ایران یاد
کرد و هم چنین از نظر فنی احترام خاصی برای
اکبر محمدی ،سرمربی وقت تیم ملی جوانان قائل
است و میگوید این مربی نقش چشمگیری در
شکل گیری فوتبال او داشته است .اکبر محمدی
در حال حاضر رییس کمیته جوانان است و روز
شــنبه به همین بهانه بر ســر تمرین تیم ملی
جوانان حاضر شد.

بازگشت دو بازیکن مصدوم به
تمرینات تیمملی
ســردار آزمون و رامین رضاییــان ،دو بازیکن تیم
ملی فوتبال بودند کــه در مســابقه قبلی مقابل
کامبوج دچار آســیب دیدگی شدند و زمین بازی
را ترک کردند .ســردار از ناحیه مچ پا مصدوم شد
و در دقیقــه  57از زمین بیــرون رفت .همچنین
رضاییان نیز از ناحیه فک و صورت مصدوم شــد و
بعد از بازی هم به بیمارستان انتقال یافت .این دو
بازیکن اما مشــکل خاصی ندارند و روز شنبه نیز
در تمرینات گروهی شــاگردان مارک ویلموتس
حضور یافتنــد .ســردار و رضاییان بــا نظر کادر
فنی میتوانند تیم ملی را در بــازی با بحرین نیز
همراهی کنند و بدون مشــکل کارشــان را جلو
ببرند .گفتنی اســت؛ دیدار بحرین و ایران ساعت
 19:30روز سه شــنبه در ورزشــگاه ملی منامه
برگزار خواهد شد.

منهای فوتبال

قاب روز

سرمربی هایپر:

zayanderoud8108@gmail.com

برای آماد هسازی بیشتر تیمها برگزار
میشوند تا بازیکنان را به مرز آمادگی برسانند.
این بازیها هم مانند بازیهای رســمی برای ما مهم است و
به پیروزی در این دیدارها امیدواریــم .بازیکن تیم پیکان
درباره بــه تعویق افتادن دیــدار تیمش مقابل ســپاهان
اصفهان در جام حذفــی عنوان کرد :برای ایــن بازی واقعا
آماده بودیم و برنده دیدار پیکان و ســپاهان یک پای فینال
خواهد بود.

در حاشیه

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

پیشنهاد وسوسهانگیز چینیها
به والیبالیست اصفهانی
دریافت کننده ملیپــوش والیبــال ایران در
آستانه بازگشــت به ورونای ایتالیا قرار گرفت.
محمدجواد معنو ینژاد فصل گذشــته در تیم
والیبال ورونــای ایتالیا تــوپ زد؛ اما تکلیف او
برای فصل آینده هنوز مشخص نیست .چندی
پیش خبــر آمده بــود که همزمان بــا جدایی
گربیــچ ،قطعا محمدجــواد معنو ینــژاد هم
تحت تاثیر قــرار خواهد گرفــت و از این تیم
کنار گذاشــته میشــود .حاال خبر میرسد با
توجــه تومــاس جاشــکه ،دریافتکننده تیم
ملی والیبال آمریکا مســئوالن باشگاه ورونا به
دنبال عقد قرارداد جدید بــا ملیپوش ایرانی
هســتند .به این ترتیب محمدجواد معنوینژاد
در آستانه بازگشت به تیم سابق خود قرار گرفت.
همچنین گفته میشــود کــه معنوینژاد یک
پیشنهاد خوب و وسوســهانگیز هم از یک تیم
چینی دارد؛ باید منتظر ماند و دید که دریافت
کننده ملیپوش ایرانــی در نهایت چه تیمی را
انتخاب خواهد کرد.
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معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

چهره ها
رییس شورای اسالمی شهر:

خواب ایجاد اختالف بین
شورای شهر و شهرداری
تعبیر نمیشود
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان در نطق
پیش از دســتور نود و هشــتمین جلسه علنی
شورای اسالمی شــهر اصفهان اظهار کرد :پس
از سپری شدن فراز و فرودهای انتخابات هیئت
رییسه و کمیسیونها در ســازمانها و مجامع،
امروز در شرایطی هســتیم که شورای شهر به
ثبات خود رسیده و باید عزم خود را برای تالش و
کوشش شبانه روزی جزم کرده و فضای سرشار از
همدلی برای انجام امور مردم ایجاد کند .علیرضا
نصراصفهانی با تاکید بر اینکه پروژههای عمرانی
و فرهنگی باید با سرعت بیشتری استمرار پیدا
کند ،اظهار کرد :اگر کســانی بــه دنبال ایجاد
اختالفی بین اعضای شورای شهر با شهرداری
هســتند باید بداننــد این خواب هرگــز تعبیر
نخواهد شد زیرا به حواشی نخواهیم پرداخت و به
هیچ عنوان از متن غافل نخواهیم شد .آنچه برای
همه در شورای شهر حائز اهمیت بوده این است
که باید به کار مردم رسیدگی کنیم و به گونهای
فعالیت داشته باشیم که اصفهان هر روز بالندگی
خود را حفظ کــرده و زمینه زیســت مطلوب،
آرامش و آسایش شهروندان فراهم شود.

شهردار اصفهان:

قدرت اقتصادی اصفهان
تقویت میشود
شهردار اصفهان صبح دیروزدر نود و هشتیمن
جلسه علنی شورای اسالمی شــهر اصفهان با
ارائه گزارشــی از عملکرد یک ساله شهرداری
اصفهان اظهار کرد :حرکت دو ســاله مدیریت
شــهری نقطه عطفی در تاریخ مدیریت شهری
اصفهان است ،زیرا همه تالش کردیم در شرایط
سخت اقتصادی کشور ،امید و نشاط در دل مردم
ایجاد شود .امروز شاهد وجود این فضا در شهر
اصفهان هستیم و ســعی کردیم تا با مشارکت
تمام ذی نفعان و مردم شهر را بسازیم و حقوق
شهروندیشان را تامین کنیم.
قدرت ا ...نوروزی با بیان اینکه فضای مناســبی
ایجاد شده تا همه افراد در راستای توسعه شهری
اظهار نظر کنند ،گفت :برای صیانت از بیت المال
تمام پروژههای نیمه تمام فعال شده است؛ البته
با یک برنامه ســنجش پذیر به میدان آمدهایم
و امروز مجموعه اقدامــات در تمام بخشهای
شهرداری زمینه سنجش پذیری را فراهم کرده
است .نوروزی ادامه داد :اصالح زیرساختهای
شــهر که آثار آن برای همه روشن خواهد شد،
ســامانه امالک ،ســامانه بودجه شــهرداری،
بارگذاری و شفاف ســازی اطالعات شهرداری
اصفهان ،عقد قراردادهــای  AVLو  AFCبرای
هوشمندسازی شهر از دیگر فعالیتهای انجام
شده در بازه زمانی مهرماه  ۹۷تا مهر  ۹۸است.
وی گفت :تقویت قدرت اقتصادی شهر و ایجاد
شــرایط اجتماعی مناســب ،توجه به محیط
زیست و حرکت در جهت رشد هوشمند شهر،
افزایش کارایی با کمترین منابع مالی ،رویکرد
استراتژیک و تاکید بر پویایی شهروندان و تالش
برای رشد منطقهای از اهداف ماست.

نوسازی تجهیزات خدمات موتوری با  ۱۷میلیارد تومان اعتبار
معاون خدمات شــهری شــهردار اصفهان اظهار کرد :در حال
حاضر میانگین عمر ماشــین آالت ســازمان خدمات موتوری
به خصوص در بخش ســنگین بســیار باالســت ،در حالی که
این ســازمان برای پویایی و توانایی در انجــام فعالیتها ،باید
نوسازی ناوگان خود را انجام دهد .حســین امیری افزود :یکی
از سیاســتهای ســال جاری معاونت خدمات شهری نوسازی

شورای شهریها نسبت به گسترش حاشیه نشینی در اصفهان هشدار دادند؛

نرگس طلوعی
هنوز چند روزی از هشــدار فرمانده سپاه صاحب
الزمان (عج) استان اصفهان به مسئوالن شهری در
جلسه علنی شورای شهر درباره رسیدگی به وضعیت
حاشیه نشینی در اطراف شهر نگذشته که بار دیگر
پای این موضوع به جلسه شورای شهر باز میشود
تا اهمیت توجه به این موضوع و خطرات ناشی از آن
که کالن شــهر بزرگی هم چون اصفهان را تهدید
میکند ،بیش از پیش نمایان شود.
حاشیه نشــینی را میتوان از مهمترین معضالت
کالن شهرهای بزرگ در کشور دانست که با شدت
یافتن مشــکالت اقتصادی و کاهش درآمد بخش
قابل توجهی از اقشار جامعه پیشــرفت روز افزون
یافته و روز به روز هم بر میزان آن افزوده میشود.
بر اساس نظر کارشناسان جامعه شناسی ،بسیاری
از آســیبهای اجتماعی که امــروزه جامعه ما را
درگیر کرده و باعث بروز بســیاری از ناهنجاریها
در میان مردم شده است ،از حاشــیههای شهرها
شکل میگیرد؛ حاشــیههایی که به دلیل دوری از
مرکز شــهر از بســیاری از خدمات شهری محروم
مانده و مردم ســاکن در آن حاشیهها به دلیل عدم
دسترسی به بسیاری از امکانات فرهنگی و اجتماعی
و هم چنین قرار گیری در زیر خط فقر با بسیاری از
مشکالت دست وپنجه نرم میکنند ،مشکالتی که
دربروز آســیبهای اجتماعی نقش موثری را ایفا
میکنند .از آنجایی که این آســیبها از حاشیهها
به شــهرها نفوذ پیدا میکند ،توجه به رسیدگی به
وضعیت حاشیه نشینی باید در دستور کار مدیران
شــهری قرار بگیرد؛ موضوعی که فرمانده ســپاه
صاحب الزمان (عج) استان دو هفته پیش خواستار
آن شــد .ســردار مجتبی فدا که به مناسبت هفته
دفاع مقدس در جلسه شورای شــهر حضور یافته
بود با بیان اینکه نباید اجازه داد حاشیهنشــینی در
اصفهان با آسیبهای اجتماعی همراه شود ،گفت:
اگر به برخی مناطق کم توجهی شود تاثیرات منفی
آن به داخل شــهر نیز منتقل خواهد شــد .رییس
کمیســیون امور اجتماعی و محیط زیست شورای

اسالمی نیز در جلسه دیروز شورای شهر رسیدگی
به وضعیت حاشیه نشینی را خواستار شد .کوروش
محمدی در این جلسه گفت :کالنشهر اصفهان از
بیرون برخوردار دیده میشود؛ اما واقعیت این است
که این کالن شــهر  9منطقه حاشیه نشین با 400
منطقه بحرانی دارد.
سکونت  500هزار نفر حاشیه نشین در اصفهان
رییس کمیســیون امور اجتماعی و محیط زیست
شورای اسالمی با اشــاره به وجود نیم میلیون نفر
حاشیه نشــین در اصفهان افزود :با توجه به اینکه
هزینههای حاشیه نشینی در این شهر بسیار پایین
است ،مهاجرتهای غیراصولی به ویژه اتباع بیگانه

به حاشیههای شهر در حال افزایش است .وی تاکید
کرد :بایدمتولیان به موضوع حاشــیه نشینی ورود
جدی پیــدا کنند چرا که ناهنجاریهای حاشــیه
نشــینان (آســیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد،
تکدی گری و فســاد) به مرکز شهر ورود یافته و در
حال افزایش اســت .رییس کمیسیون اجتماعی و
محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان در این
جلسه به ساخت مرکز جامع کاهش آسیب اصفهان
به عنوان یکی از بی نظیرترین مراکز در کشــور نیز
اشــاره کرد و گفت :باید در مبحث درمان و صیانت
از معتادان ،حمایت استانی و کشوری صورت گیرد.
محمدی ادامــه داد :نباید معتــادان بدون حمایت

مدیر عامل ســازمان پار کها وفضای ســبز
شــهرداری اصفهــان اظهار کرد :بــه منظور
جلوگیری از آســیب به درخــت ،فصل هرس
درختان باید زمانی باشــد که درخت در فصل

خواب اســت .وی افزود :فصل مناســب برای
هرس درخت اواخر پاییز و اوایل زمستان است
و هرس آنها تا زمانی که درخت مجدد شــروع
به جوانه زدن میکند ،میتواند ادامه داشــته
باشد البته همه درختان شهر نیازی به هرس
ندارند؛ اما در برخی موارد به ناچار درخت باید
هرس شــود .فروغ مرتضایی نژاد با بیان اینکه
هرس درخت به معنی فرم دهی به آن اســت،
تاکید کرد :فصل تابستان بعضی از شاخههای
خشک درختان شــهر قطع شد؛اما جدا کردن

شاخههای درختان به معنی هرس کردن آنها
نیســت .وی با بیان اینکه فــرم دهی و هرس
درختان در فصــل پاییز و همزمان با شــروع
مدارس انجام میشود ،خاطرنشان کرد :امسال
نیز همزمان با بازگشایی مدارس و
آغاز فصل پاییز ،فرم دهی و هرس
درختان انجام شــد .مرتضایی نژاد
تصریــح کرد :این هــرس با عنوان
هرس فرمدهی پرچینها آســیبی
به درختــان نمیزند؛ اما هرســی
کلــی درخــت و درختچهها بدون
هماهنگی با سازمان پار کها مجاز
نیســت .وی ادامه داد :در گذشته
اداره بــرق درختانــی را که مرتفع
بود و به ســیمهای برق فشار قوی
نزدیک میشد را خودسرانه قطع میکرد؛ اما
چند سالی است که هرس درختان با نظارت و
هماهنگی سازمان پارکها و فضای سبز انجام
میشود .مدیر عامل سازمان پار کها وفضای
سبز شــهرداری اصفهان تصریح کرد :هرس
ارتفاعی درخت و شاخههای فرعی آن باید به
نحوی انجام شود تا جلوی رشد گیاه را نگیرد
بنابرایــن هرس درختان توســط اداره برق یا
سازمان اتوبوسرانی باید تحت نظارت سازمان
پارکها و به صورت هماهنگ انجام شود.

بهسازی  ۵۶۰هزار مترمربع از معابر شهری
معاون عمران شهری شــهردار اصفهان با تاکید
بر لزوم ســاماندهی معابر شــهری اظهار کرد:
بهبود و ارتقای وضعیت معابر شــهری از جمله
شــاخصههای مهم ارزیابــی و رضایتمندی از
عملکرد شهرداری و از عوامل موثر بر
کیفیت زندگی شهروندان محسوب
میشود .ایرج مظفر از اجرای حدود
 ۶۳هزار تن آسفالت در سطح معابر
بزرگراهــی و غیربزرگراهی خبر داد
و تصریح کرد :از ابتدای ســال جاری
تا پایان شــهریورماه حدود  ۶۳هزار
تن آسفالت در قالب عملیات روکش و
تراش با هزینهای بالغ بر  ۱۸میلیارد
تومان و مساحت  ۵۶۰هزار متر مربع
اجرا شده است .معاون عمران شهری
شــهردار اصفهان ادامه داد :از این میزان حدود
 ۵۴هزار تن آســفالت با هزینــه  ۱۵میلیارد و
 ۶۰۰میلیون تومان در مناطق  ۱۵گانه و ۸۷۰۰
تن با هزینه دو میلیارد تومان و در مساحت ۷۳
هزار و  ۷۰۰مترمربع در پروژههای عمرانی شهر
شامل نمایشگاه بینالمللی اصفهان ،روشندشت
(پینــارت) و تقاطع غیرهمســطح روحاالمین،
بلوار فرزانگان و تقاطع غیر همســطح آفتاب و
مجموعه پلهای نصف جهان اجرا شده است .وی
با بیان اینکه پروژههای خیابان سازی از ابتدای

سال جاری با هزینه  ۱۷میلیارد تومان در دست
اجراست ،خاطرنشــان کرد :ساماندهی خیابان
پرستار حد فاصل سعدی تا غرضی ،احداث باند
شــمالی خیابان مهدیه و پایانــه اتوبوس درون

شهری قدس ،لوپهای غربی تقاطع غیر همسطح
بلوار رضوان با کمربندی شرق همچنین احداث
خیابانهای منتظرالمهــدی ،مصلی حدفاصل
چهارراه فرسان تا شهید فهمیده ،کمکی ارتش
فاز یک ،ســردار شــهید ترک الدانی (بزرگراه
شهید خرازی تا خیابان شهید حجازی) از جمله
پروژههای در دست اقدام است .مظفر ادامه داد:
طی یکسال اخیر از مهر ماه  ۹۷تا مهر ماه سال
جاری ،در مجموع  ۹۲۰هــزار متر مربع از معابر
شهر آسفالت شده است.

فراخوان سومین جشنواره
سراسری تئاتر روح ا...
موسســه تنظیم ونشــرآثارامام خمینی (ره)
اصفهان به منظور اشــاعه و ترویج اندیشــه و
سیره عملی حضرت امام(ره) سومین جشنواره
سراســری تئاتــر روح ا ...را در بخشهــای
نمایشــنامه نویســی ،تئاتر خیابانــی و تئاتر
صحنهای (ویژه اســتان اصفهــان) برگزار می
کند .در متن فراخوان آمده است :امام خمینی
(ره) ودیعــه خداوند ســبحان در زمان ما بود.
حجت خدا برما و نشــانه عظمت الهی ،قانون
مدار نظم در زندگی فردی و اجتماعی ،شاگرد
صدیق ،مومن و مخلص مکتب نبوی .سادگی
و بی پیرایگی و اســتغنای ذاتی ،شخصیت آن
زاهد وارسته را در مرتبهای از ارتقا قرار میدهد
که هرگز تن به آرایش خویشتن با پدیدههای
رنگارنگ و چشــمگیر اهل دنیا نمیســپارد.
موسســه تنظیم ونشــرآثار امام خمینی (ره)
اصفهان به منظور پاسداشــت ارزشهای آن
بزرگ مردالهی و گرامیداشت پیروزی انقالب
اســامی ایران ،سومین جشــنواره سراسری
تئاتر روح ا...را با موضوع سیره عملی ،شخصیت
واندیشــه حضــرت امــام خمینــی (ره) در
بخشهای :نمایشــنامه نویسی ،تئاتر خیابانی
و تئاتر صحنهای (ویژه اســتان اصفهان) رادر
اسفند  98برگزار می کند.
هنرمندان میتوانند با پرداختن به شخصیت
امام راحل و سایر موضوعات با محوریت اندیشه
و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) از قبیل
وحدت ،آزادی و آزادگی ،مردم ساالری ،وصیت
نامه امام خمینی (ره) ،ساده زیستی ،اعتدال،
اخالق و کرامت انســانی ،عدالت ،عبادت ،امام
و دفاع مقدس ،امام و انقالب اســامی ،امام و
خانواده ،امام وجوانان ،شخصیت زن ،استکبار
ســتیزی ،قانون مداری ،عقل گرایی ،امید به
آینده ،مبارزه با تحجــر وخرافات ،تربیت ،هنر
وهنرمندان ،نماز وقرآن ،بسیج وتفکر بسیجی،
شهید وشهادت ،توســل وتمسک به اهل بیت
عصمت و طهارت و موضوعات مشــابه اقدام به
ارسال اثر کنند.

پایان عملیات عمرانی توسعه
ساختمان سینمای غرب اصفهان
مدیر منطقه  ۱۱شهرداری اصفهان اظهار کرد:
سینما پدیدهای است که راه خود را طی ۱۰۰
سال اخیر در میان جوامع بشری باز کرده و خود
را به شکلهای گوناگون و در قالبهای متفاوت
به بشر عرضه کرده ،به خصوص در عصر کنونی
که لذتجویی از فرهنگ تصویری بر بهرهمندی
چیرگی یافته است .حمید اشرفی با بیان اینکه
صنعت فیلمسازی و تهیه برنامههای تلویزیونی
و سینمایی با بهرهگیری از رشد فنی ،در ابعاد
وسیعی گسترش پیدا کرده است ،افزود :از آنجا
که سینما نقش بسیار مهمی در ایجاد یا خلق
فرهنگ ،تغییر فرهنگ و فرهنگپذیری افراد
جامعه دارد ،تاثیرات خود را روی افراد مختلف
به شــیوههای متفاوتی بر جای گذارده است،
یعنی اثری که بر فرهنگ غربی داشته با اثری
که بر فرهنگ شرق گذاشته به جهت متفاوت
بودن زمینههای فرهنگی این دو تمدن متفاوت
بوده است.
مدیر منطقــه  ۱۱شــهرداری اصفهان گفت:
عملیات عمرانی توســعه ســاختمان سینما
مهتاب در میدان امام حسین (ع) جنب حمام
تاریخی رهنان به عنوان نخستین سینما غرب
اصفهان که در تعهــدات منطقه  ۱۱بود ،پایان
یافت .وی تصریح کرد :عملیات عمرانی توسعه
ساختمان سینما مهتاب شامل ساخت گیشه
بلیت فروشی ،تریا ،سالن انتظار ،نمازخانه ،کافه
کتاب و سرویسهای بهداشتی است.
اشــرفی با بیان اینکه عملیات تجهیز و تکمیل
سینما مهتاب طبق توافق صورت گرفته توسط
موسســه بهمن ســبز حوزه هنری اجرا شده
اســت ،ادامــه داد :احداث ،تجهیــز و تکمیل
سینما مهتاب با مساحت  ۷۳۵متر مربع حدود
 ۲۵میلیارد ریال هزینه در بر داشــته اســت.
وی خاطرنشــان کرد :با احداث این ســینما و
استفاده شــهروندان غرب اصفهان از آن ،تردد
شــهروندان به مرکز شــهر کاهش یافته و در
کاهش آلودگــی و همچنیــن کاهش حجم
ترافیک و دسترسی آســان نیز نقش بسزایی
دارد.

آگهی مزایده نوبت دوم

اعالم مفقودی
برگ ســبز خودروی مــزدا مــدل  1384به رنگ مشــکی به شــماره پالک
ایــران  544-22س  19و شــماره موتور  ZM 673983و شــماره شاســی
 84 MBDE 20921و شناســه ملی خودرو  IROD841V3GAE20921به نام
آقای علــی مظاهری ته رانــی مفقــود گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط
می باشد.
ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

اجتماعی در جامعه رها شوند ،رویکردهای اجتماعی
ما در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیاز به اصالح دارند
و باید برای متکدیانی که درگیر اعتیاد شــدهاند به
دنبال روشهای نوین کاربردی بــود .مرکز جامع
کاهش آســیب در اصفهان با ظرفیــت  ۶۰۰مرد و
 ۱۰۰زن برای مبــارزه با مواد مخــدر و صیانت از
بهبودیافتگان مصــرف مواد مخدر در مســاحتی
افزون بر پنج هــزار متر مربــع و  ۳۰میلیارد ریال
اعتبار در حال ساخت اســت .گفتنی است؛ حدود
ده درصد جمعیت حاشــیه نشین کشور در وسعت
 ۵۲۵هکتاری حاشــیههای کال نشــهر اصفهان
ساکن هستند.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان خبر داد:

کدام درختان شهر هرس میشوند؟

شهرداری پای خیمه حسینی
گلستان شهدا ایستاد
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وقتی حاشیه به متن میآید

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری توضیح داد:

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران
استان:

مدیر کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان
اصفهان با اشــاره به روند مناسب تکمیل پروژه
ســالن اجتماعات گلستان شــهدا ،اظهار کرد:
شــهردار اصفهان با جدیت تمام پــای خیمه
حسینی گلستان شهدا ایســتادند تا این خیمه
روند تکمیل خود را هر چه ســریعتر طی کند.
داریوش وکیلی با بیان اینکه کاری که شــروع
شــده به طور حتم برای رضای خدا بوده است،
تصریح کرد :شــهرداری اصفهــان حتما نیت
خدایی برای تکمیل این پروژه داشته و در ادامه
نیز باید دلمان و توکلمان را به خدا و شــهدا
داده و از آنها اســتمداد بطلبیم تا خود شــهدا
در اجرای این پروژه نیز بــه ما کمک کنند .وی
اظهار امیــدواری کرد آنچه که شــهدای عزیز
در وصیتنامه هایشــان از ما خواســتهاند که
همان حفظ وحدت اســت را همــه با همدلی
و برادری انجــام داده و بتوانیم ایــن خیمه را
به پایان برســانیم .وکیلی روند پیشــرفت این
پروژه را بسیار خوب دانســت و افزود :جا دارد
بابت این اقدامات از شــهرداری اصفهان تشکر
کنم.

بخش قابل توجهی از ماشــین آالت و جایگزینی آنها با ماشین
آالت فرسوده اســت .معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان
با اشــاره به پیش بینــی  ۱۷و نیم میلیارد تومــان اعتبار برای
نوسازی تجهیزات ســازمان خدمات موتوری ،خاطرنشان کرد:
حدود  ۱۰میلیــارد تومان وام و  ۷و نیم میلیــارد تومان اعتبار
نیز از حساب صندوق ذخیره شــهرداری برای نوسازی ماشین

آالت و تجهیزات ســازمان خدمات موتوری پیش بینی شده تا
ماشین آالت جدید برای این سازمان خریداری شود .وی با بیان
اینکه خرید ماشینهای زباله کش به دلیل فرسودگی ،جاروب
خیابانی و جرثقیل ســنگین در اولویت خرید قرار دارد ،افزود:
ماشینآالت از شرکتهای تولیدکننده داخلی خریداری خواهد
شد.

اخبار

بدینوسیله اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نجف آباد در
نظر دارد یکباب مغازه و زیرزمین از موقوفه محمد صالحی را برای
مدت یکســال به اجاره واگذار نماید متقاضیان می توانند جهت
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نیروگاهی که رویای اسکی بازها شده است!

عینکی که با رایانه ارتباط برقرار میکند

دانمارک ،سرزمینی بدون پســتی و بلندی با مناظر یکدست صاف ،به تازگی
نیروگاهی احداث کرده که امکان اسکی کردن روی چمن را در این کشور فراهم
آورده است .رویای اسکی بازهای دانمارکی بعد از  8سال به واقعیت پیوسته و
آنها توانستند از بلندای این نیروگاه که احتماال سبزترین نیروگاه دنیاست ،به
پایین اسکی کنند .این نیروگاه که در شــهر کپنهاگ واقع شده ،کوپنهیل نام
گرفته و زبالههای شهری را به برق و گرما برای بیش از  200هزار خانه تبدیل
میکند .معماری و طراحی این سازه بسیار زیبا و شبیه یک کوه است که مردم
میتوانند بدون نگرانی از آلودگیهای معمول نیروگاهها ،در آن تفریح کنند.

افراد دچار معلولیت جسمی یا کســانی که درگیر انجام چندکار باهم هستند،
برای استفاده از رایانه دچار مشکل میشوند .هرچند سیستمهای کمکی ابداع
شدهاند که روی رایانه نصب میشوند؛ اما اکنون عینکی ابداع شده که نیاز به این
سیستمهای کمکی را حذف میکند .به این ترتیب فرد فقط با استفاده از عینکی
که به چشم دارد میتواند قابلیتهایی در رایانه را فعال کند .این گجت HiiDii
 Glassesنام دارد و استارت آپ  GWD Bio Intelligenceآن را ابداع کرده
است .شیشههای عینک قابلیت شخصی ســازی دارند و افراد میتوانند آنها را
برحسب نمره عینک فرد تعیین یا از شیشههای عادی استفاده کنند.

بریدن کیک عروسی با ماکت شمشیر غول پیکر!
تصمیم عجیب یک عروس و داماد هنگام بریدن کیک عروسی ،میهمانان
حاضر در مراســم را متحیر کرد .در حالی که حاضران و میهمانان منتظر
بریدن کیک با چاقو بودند ناگهان با صحنهای عجیب مواجه شدند .عروس
و داماد با تهیه ماکت شمشیر شخصیت اصلی بازی ویدئویی فاینال فانتزی
 ۷تصمیم گرفتند تا حاضران در مراســم را شــوکه کنند .ویدئویی که در
شبکههای اجتماعی منتشر و تبدیل به ویدئویی داغ شده است این عروس
و داماد را که آماده بریدن کیک عروسی میشوند نشان میدهد.

عکس روز
دوخط کتاب

حــرف نبایــد از دهن
بیفتد
هر حرفی را میشود گفت.
فقط شــروعش مهم است،
اولیــن کلمــه را کــه بگویی
باقیاش میآید .منظور چیزی
اســت که نباید گفته شــود.
چیــزی کــه زمانش گذشــته

است .هر زمانی داستانهای
خودش را دارد و اگر بگذاری
زمانش بگذرد ،بهتر است هیچ
وقــت دربارهاش حــرف نزنی.
هر چیزی زمان خودش را دارد،
وقتش که بگذرد مناسبتش را
از دست میدهد ...
«قلبی به این سپیدی»
خابیر ماریاس

پیاده روی زائران
اربعین در مسیر
طریق العلماء
هرســاله تعداد زیادی از
بومیــان نجــف و زائران
شــهرهای مختلف عراق
برای رسیدن به شهر کربال
و شرکت در مراسم عزاداری
اربعین حسینی ،مسیر طریق
العلماء در کنار رود فرات در
بین نخلستا نهای نجف را
پیاده روی میکنند.

منصور یزدی زاده ،مرد سال صنعت فوالد شد
منصور یزدی زاده ،مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در کنفرانس استیل پرایس به عنوان
مرد سال فوالد ایران معرفی شد .یزدی زاده لوح ویژه مرد سال فوالد را از خداداد غریب
پور ،رییس هیئت عامل ایمیدرو دریافت کرد .این انتخاب از طریق نظر سنجی از فعاالن
بازار فوالد و مواد اولیه صورت گرفته است .طی کنفرانسهای مجموعه استیل پرایس
از مدیران نخبه فوالدی هر سال تجلیل میشــود .کنفرانس استیل پرایس (با موضوع
زنجیره فوالد ،نوآوری و ظرفیتهای پنهان) با حضور مسئوالن و دست اندر کاران صنعت
فوالد کشور در سالن همایشهای هتل اســتقالل تهران برگزار شد .منصور یزدی زاده
در سال  1397به عنون مدیرعامل جدید شرکت ذوب آهن اصفهان منصوب و جانشین
احمد صادقی در این سمت شد .یزدی زاده که پیش از این مدیرعاملی شرکت ملی فوالد
ایران را برعهده داشــت یک ذوب آهنی تمام عیار محسوب میشود .یزدی زاده از سال
 1373فعالیت خود را در ذوب آهن آغاز و در این شــرکت ســمتهایی هم چون عضو
هیئت مدیره ،معاون برنامه ریزی و توسعه ،معاون بازاریابی و فروش ،مدیر فروش داخلی،
سرپرست حوزه معاونت بازاریابی و فروش و ...را تجربه کرده است.

در اصفهان انجام شد؛

آغاز مرحله استانی اولین دوره مسابقات ملی
مهارتهای فنی وتخصصی بهره برداران آبفای کشور

مرحله اســتانی اولین دوره مســابقات ملی مهارتهــای فنی وتخصصی
بهرهبرداران کشور دراصفهان آغاز شــد .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان اصفهان در مراســم آغاز این دوره از مســابقات گفت :بهره برداران
طالیه داران عرصه خدمت رســانی درصنعت آبفا به آحاد مردم هستند و
باید با ارتقای مهارتهای الزم و کســب دانش روز با ارائه خدمات مطلوب
رضایتمندی مشترکین را بیش از پیش جلب کنند .هاشم امینی با تاکید
بر نظم و انضباط در انجام وظایف محوله تصریح کرد :فعاالن در صنعت آبفا
باید با رعایت نظم و انضباط کاری و از سوی دیگر با ارتقای مهارتهای الزم
درصدد ارائه خدمات پایدار به مردم باشند که این امر هدف غایی تالشگران
صنعت آبفاست .وی ،ارتقای کیفیت خدمات به مشترکین را یکی از اهداف
برگزاری این مسابقات برشمرد و بیان داشــت :با برگزاری رقابت سالم در
این دوره مســابقات قطعا مهارتهای الزم به منظــور ارائه خدمات بهینه
به مشــترکین ارتقا مییابد و این مهم هدف اصلی برگزاری این مسابقات

بوده است .امینی خطاب به بهره برداران شرکت آبفای اصفهان که در این
مسابقات به رقابت میپردازند اعالم کرد :ازبهره برداران شرکت آبفا انتظار
میرود در رقابتی سالم به مرحله نهایی این دوره از مسابقات راه یابند چرا که
آبفا اصفهان که یکی از قدیمیترین شرکتها در صنعت محسوب میشود
در بسیاری از زمینهها در صنعت آبفا در کشور پیشرو است .وی افزود :آبفا
صنعتی است خدماتی که باید فعاالن در این صنعت تمام لحظات خدمات
زیربنایی و حیاتی را در اختیار متقاضیان قرار دهند ،پس کسب مهارتهای
عملی بیش از هر عامل دیگری موثر در ارائه خدمات پایدار به مشــترکین
است .الزم به یادآوری است مرحله استانی اولین دوره مسابقات مهارتهای
فنی و تخصصی بهره برداران آب وفاضالب کشــور طی  ۳روز در  ۵بخش
در سایت دائمی آموزش اصفهان برگزار میشود .نصب انشعاب آب ،نصب
انشعاب فاضالب ،تعمیر خطوط آب ،تعمیرات تابلوهای مدار فرمان برق و
کنترل کیفی آزمونهای شیمیایی آب است.

یادداشت
راههایی برای تقویت مهارتهای تفکر منطقی
مهسا احمدی
تفکر منطقی به معنــی تحلیل یک وضعیت و رســیدن به یک
راهحل معقول است .درست مانند تفکر انتقادی ،مستلزم استفاده
از مهارتهای استداللی اســت که بتوان مشکالت را به صورت
هدفمند مورد مطالعه قرار داد؛ این کار به شــما امکان میدهد
درباره چگونگی پیشبرد اهدافتان به نتیجهگیریهای عقالنی
دست یابید .در ادامه به توضیح دالیلی میپردازیم که چرا تفکر
منطقی میتواند کمکتان کند به یک فرد حرفهای قدرتمندتری
تبدیل شوید.
دلیل اهمیت مهارتهای تفکر منطقی
مهارتهای تفکر منطقی از این جهت دارای اهمیت هســتند
که میتوانند در اســتدالل برای اتخــاذ تصمیمهای مهم ،حل
مشــکالت ،خلق ایدههای خالقانه و هدف گذاریها که همگی
برای پیشرفت شــغلیتان ضروری هســتند ،کمکتان کنند.
خواه به تازگی وارد یک محیط کار شــده باشــید یا میخواهید
شــغلتان را پیشــرفت دهید ،در طــول روز بــه چالشهایی
برمیخورید که عبور از آنها نیازمند داشتن مهارتهای استداللی
منطقی اســت .راههای بســیاری برای تقویت تفکر منطقی در
کارهای روزانهتان وجود دارند که در ادامه به چند روش اشــاره
میکنیم:
 -1صرف وقت برای سرگرمیهای خالقانه
کارهای خالقانه نظیر نقاشی ،رنگآمیزی ،نویسندگی و نوازندگی
میتوانند مغز را تحریک و به بهبود تفکر منطقی کمک کنند .تفکر
خالقانه به طور طبیعی قابلیتهای حل مشکل را افزایش میدهد؛
این مسئله میتواند به بهبود عملکردتان در محیط کار کمک کند.
برای مثال ،یادگیری یک ساز جدید نیازمند تفکر و تمرکز عمیق
است .مهارتهای تفکر منطقی که از این طریق به دست میآورید
میتوانند کمکتان کنند با اشتیاق و دقت بیشتری به کارهای
خود بپردازید و تواناییهایتان را جهت حل مشکالت بیشتر ،با
انعطافپذیری و سهولت  ،افزایش دهید.

مدیر عامل فوالد مبارکه مطرح کرد:

فوالد مبارکه ،سازمانی موفق در بلوغ فکری ،چابکی ،نوآوری و انسجام است

مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه ارزیابی شانزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت
ایران که از شانزدهم تا هجدهم مهرماه در شــرکت فوالد مبارکه برگزار شد ،با
اشاره به اینکه مقوله ارزیابی فرصت مناسبی برای شناسایی فرصتها و تهدیدات
است ،اظهار داشت :در حال حاضر فوالد مبارکه از بلوغ مطلوبی برخوردار است،
بهگونهای که هماکنون از یک بنگاه اقتصادی صنعتی و ســودآور صرف خارج و
در جایگاه ملی به بلوغ باالتری نائل شــده و مسئولیتهای زیادی در عرصههای
اجتماعی و محیطزیســت بر عهده دارد .حمیدرضا عظیمیان ،ضمن مقایســه
شــرکت فوالد مبارکه با شــرکتهای معتبر بینالمللی ،عنوان کرد :هماکنون
بنگاههای بزرگ اقتصادی مسئولیتهای اجتماعی زیادی بر عهده دارند؛ بهعنوان
نمونه ،شرکت مایکروسافت هزینه کودکان سرطانی را تامین میکند .مشتریان
این شرکت انتظار تولید نرمافزار و محصوالتی را دارند که این مسئولیت را جامه
عمل بپوشاند و معموال اینگونه خدمات خیریه ،رضایت مخاطبان و مشتریان را
به نحو چشمگیری به همراه خواهد داشت .وی در ادامه افزود :بنگاه فوالد مبارکه
ذینفعان متنوعی دارد و تمــام توجه خود را بر آنها متمرکز کرده اســت .تمام
تالش ما این است که سرمایه ذینفعان را حفظ کنیم و سود ناشی از خدمات را
در زمان مقرر به آنها برسانیم .یکی از ذینفعان این شرکت ،دولت است .ما توقعات
دولت را نیز تامین میکنیم و از نگاه به این سطح فراتر رفتهایم ،بهگونهای که در
رفع مشکل آب استان ،در حوزه محیطزیست و در موضوع ورزشگاه نقشجهان
که جوانان بسیار زیادی از خدمات آن منتفع میشــوند نیز همکاری میکنیم.
مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشان کرد :اینها نشــانگر این نکته است که فوالد
مبارکه بنگاهی معرفی میشود که از افزایش تولید و سوددهی فراتر رفته و به بلوغ
فکری و چابکی رسیده و این افتخاری برای کشور است .وی در ادامه بر اهمیت پویا
و چابک بودن سازمانهای متعالی تاکید کرد و گفت :فوالد مبارکه در حال حاضر،
جزو سازمانهای پیشرو و چابک است و حفظ این مزیت نیز کاری دشوار است،
چون معموال آفت سازمانهای بزرگ این اســت که بهدلیل تنه و عقبه حجیمی
که دارند ،چابکی خود را از دســت میدهند .پس باید تالش کنیم که در حوزه
تصمیمگیری ،تصمیمسازی و اجرا بتوانیم سازمان چابکی بمانیم.
عظیمیان بر ضرورت فعالیت شبانهروزی در فوالد مبارکه تاکید کرد و گفت :همه
ما سازمانهای چابکی را در دنیا دیدهایم که  24ساعت فعالیت میکنند .ما نیز
باید در فوالد مبارکه بهطور شبانهروزی فعالیت کنیم تا بهعنوان الگویی از فعالیت
شبانهروزی در ایران شناخته شویم.
وی ،مسئله نوآوری در شرکت را امری مهم برای پیشــبرد فعالیتها برشمرد و
گفت :باید به این مسئله توجه ویژه شود که یادگیری و آموزش موضوع مهمی در
سازمان است و ما باید این موضوع را در سازمان تقویت کنیم.

مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه ،بر توجه به تعالی با نظر به تنوع ذینفعان تاکید
و خاطرنشان کرد :در این زمینه نیز باید اهتمام بیشتری ورزیده شود و توجه به
ذینفعان متوازن و مداوم باشد .توصیهای که من همواره به همکاران داشتهام این
است که ما باید در ارائه دستاوردهایمان بهصورت حرفهای عمل کنیم و توجه به
این مسئله به تعالی فرهنگ بنگاهداری در کشور نیز کمک میکند.
وی ،هماهنگســازی تصمیمات در همه بخشهای فوالد مبارکه ،از باالترین تا
پایینترین رده آن را مســئلهای مهم ارزیابی کرد و گفت :ما نیاز به سازماندهی
آبشــاری داریم که انتقال تصمیمات و هماهنگیها تا پایینترین رده خودش را
نشان بدهد .این امر ،انسجام در سازمان را تقویت میکند ،بهگونهای که مسائل
بهطور صحیح و دقیق به همه الیههای ســازمان منتقل شود.وی ،بسیج را نماد
موفق سازماندهی سیستماتیک در کشور دانست و افزود :انسجام و سازماندهی
قوی در بسیج بهنحو مطلوبی وجود دارد ،بهگونهای که اگر در شورای مرکزی یا
سلسلهمراتب فرماندهی هر تصمیمی گرفته شود در دورافتادهترین منطقه و پایگاه
هم همان حرف فرمانده کل را میزنند و این خیلی باارزش است که همه ردهها
خیلی سریع و کامل توجیه میشوند و این همافزایی و سازماندهی باعث تکامل
شرکت فوالد مبارکه میشود.
سید مهدی نقوی ،معاون تکنولوژی فوالد مبارکه نیز در این جلسه ضمن اشاره
به موفقیتهای فوالد مبارکه نتایج متوازن در همه حوزههای مرتبط با ذینفعان،
نتایج افتخارآمیز بهدستآمده را حاصل تدوین استراتژیها و برنامههای مناسب
و مشارکت کارکنان در اجرای پروژههای بهبود مختلف برشمرد.
در ادامه جلســه اختتامیه ،دکتر ذاکرزاده سر ارزیاب این ارزیابی به ارائه گزارش
خود از فرآیند ارزیابی صورتگرفته پرداخت.شرکت فوالد مبارکه در دوره قبل با
بیشترین امتیاز موفق به کسب تندیس بلورین برای محصول قلعاندود شد .نتایج
نهایی شانزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران در تاریخ هجدهم آبان ماه اعالم
خواهد شد و انتظار میرود فوالد مبارکه نتایج قابل قبولی در این ارزیابی کسب
کند.جایزه ارزیابی هرساله زیر نظر سازمان ملی استاندارد و انجمن ملی کیفیت
ایران و در قالب «محصولمحور» برگزار شده است.
فوالد مبارکه برای دومین سال پیاپی با محصول «قلعاندود» خود مورد ارزیابی
قرار گرفت .مقدمات فرآینــد ارزیابی از فروردینماه ســال جاری با تشــکیل
کارگروههای تدوین اظهارنامه در حوزههای رهبری و استراتژی ،تولید و پشتیبانی
کارکنان ،مالی ،تامیــن ،فروش و بازاریابی ،جامعه و مســئولیتهای اجتماعی،
تکنولوژی و  ITو با مشارکت بیش از  ۱۲۰نفر از کارکنان آغاز شد.
پس از اتمام فرآیند خودارزیابی و شناســایی  ۸۵پروژه بهبود فرآیند ،بازدید از
خطوط تولید با حضور پنج نفر از ارزیابان انجمن ملی کیفیت ایران صورت گرفت.

