میلیونها نفردراهوازو مشهد
پیکرسرداررا تشییعکردند؛

استاندار اصفهان:

هنوززندهای ،زندهترازهمه ما

نام و یاد سردارشهید سلیمانی
به بلندای تاریخ باقی خواهد ماند
صفحه 7
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سمیه پارسا

آمده بودند تو را بدرقه
کنند ،برای آخرین بار.

چقدر قلم یاری نمیکند برای نوشــتن از شما
وقتی قراراست درباره ابدی شدن حسرت دوباره
دیدنت بنویسیم .وقتی اخبار ،تصاویر تابوتی را
مخابره میکنند که پیکر پاره پاره شدهات در آن

وقتی می گوییم بانکها در اصفهان کم کاری میکنند دقیقا از چه حرف میزنیم؟

دست کوتاه اصفهان ازدامن تسهیالت بانکی
3

جایگرفته است و لعنت به اینکابوسیکه تمام

امتحانات دانشآموزان
اصفهانی درروزهای دوشنبه
و سهشنبه لغو شد
5

نمیشود.
«دل ایــران رو خون کــردی ،که اینجــوری تو

12درصد جمعیت شهر
در بافت فرسوده زندگی
میکنند

رفتی» .ایرانی که امنیتــش را تا ابد مدیون تو و
همرزمان شهیدت است .شد چهارروز و اشک
امان نمیدهدکه قامت به خون نشسته شما را به
تماشا بنشینیم .دیروزمیلیونها نفردرخوزستان
و مشهد به اســتقبالت آمدند سردار .امروز هم

7

در پایتخت روی شــانههای مردم شهر تشییع
میشــوی .و من باور دارم شــما هنوز در شهر
هستی ،در شط .در ســنگر گرم دفاع ماندهای،
هنوز در فاو ســینه خطر میکنی .هنوز زندهای.

طلسمی که نشکست؛

گواهم قرآن اســت ولی جای ایــن نبودنی که

تداوم پروسه فرسایشی
انتخاب سرمربی ذوب آهن

برای شما «سعادت» شد و برای ما «خسارت»
اســت و هیچ وقت هم به آن عــادت نخواهیم
کرد ،عجیــب درد میکند .روحمــان را خراش
داده و جانمان را به لب رســانده .هنوز نرفتهای،
دلمان برایت تنگ شده اســت .خوش به حال
خوزستانیها و مشهدیها و تهرانیها و قمیها
وکرمانیهاکه الاقل فرصت داشتند و دارند شما
را دوباره ببینند.که یک دل سیرزیرتابوتت اشک
بریزند و یزله و دمام بزنند و با شما خداحافظی
کنند .ما اینجاکنارمزار«احمدکاظمی» انتظارت
را میکشیدیم ولی مثل «حاج احمد» ناگهانی

انفصال از خدمت رییس دانشگاه اصفهان منتفی شد؛

از دستمان رفتید و دیدار به شرط لیاقت رفت به
قیامت و چقدرقلم یاری نمیکند برای نوشتن از
شما وقتی قرار است درباره ابدی شدن حسرت
دوباره دیدنت بنویسیم...

5

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود
031_36284167_8

ختم غائله بورسیهها

6

کافه سیاست
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کمک مالی به نامزدهای انتخابات ممنوع شد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی مصوب کردند که هیچ کاندیدای انتخاباتی نمیتواند کمک مالی
و یا غیر نقدی برای تامین منابع مالی فعالیتهای انتخاباتی دریافت کند .در ادامه جلسه علنی روز

دستپاچگی جهانی از واکنش ایران در برابر شهادت سردار سلیمانی تشدید شده است؛

گذشته مجلس شورای اسالمی ،بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح

وحشت در اردوگاه متحدان آمریکا

دو فوریتی شفاف سازی منابع مالی تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی و اصالح برخی مواد قانون
انتخابات مجلس در دســتور کار قرار گرفت .نمایندگان با تصویب مــاده دو این طرح مقرر کردند،
هیچ شخص یا نامزدی نمیتواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی جهت
تامین منابع مالی فعالیتهای انتخاباتی و هزینه کرد آنها کند ،مگر به صورتی که در این قانون مقرر
شده است.

علیرضا کریمیان

گام پنجم کاهش تعهدات برجامی انجام خواهد شد
رییس مرکز بررسیهای استراتژیک گفت :گام پنجم برجام ،زمانبندی از پیش تعیین شده دارد
و مطابق همان زمانبندی انجام خواهد شد .حسامالدین آشــنا درباره گام پنجم کاهش تعهدات
برجامی گفت :گام پنجم کاهش تعهدات برجامی یک زمانبندی از پیش تعیین شده دارد و مطابق
همان زمان بندی انجام خواهد شــد .آشنا در پاســخ به این ســوال که آیا این گام شخصا توسط
رییسجمهور مطرح خواهد شد ،اظهار کرد :این گام تا به حال توسط هر شخصی که اعالم شده ،از
این به بعد هم توسط همان شخص مطرح خواهد شد.

تهدید ایران بــه انتقام از آمریــکا در پی
شهادت سردار ســلیمانی ،آنقدر محکم و

استوار بوده که تقریبا همه متحدان این کشــور در سراسر دنیا را نگران
کرده است .هم کشــورهای منطقه خاورمیانه و هم کشورهای اروپایی
نگران واکنشهای احتمالی و تبعات آن برای امنیت خود هستند .برخی
از این کشــورها بــا واکنشهای عجوالنه تــاش دارند تا بخشــی از
انتخابهای ایران برای انتقام گیری از آمریکا را محدود کنند .در همین
ارتباط اتریش که تا پیش از این نیز در میان کشــورهای اروپایی روابط
نسبتا دوستانهای با ایرانیها داشــته است ،اعالم کرده که حاضر است
زمینههای گفت و گو میان ایران و آمریکا را مهیا کند .صدراعظم اتریش
رســما اعالم کرده اســت آماده میزبانی مذاکرات میان ایران و آمریکا

سیاست جمهوری اسالمی ایران انتقام بدون جنگ است

هستیم« .کورتس» در گفت وگو با روزنامه آلمانی «بیلدام زونتاگ»،

رییس فراکسیون مســتقالن والیی به تشریح جلســه روز گذشته این فراکســیون که با موضوع

گفت :شــهر وین آماده اســت در صورتی که ایران و آمریکا بخواهند تا

ترور سردار سلیمانی برگزار شــد ،پرداخت .غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی ،با اشاره به جلسه این
فراکسیون که پیرامون شــهادت سردار سپهبد شهید ســلیمانی صورت گرفت ،اظهار کرد :معاونان
مهم سازمان اطالعات سپاه پاسداران در این جلســه حضور یافتند .وی افزود :فراکسیون به دلیل
دغدغه باالی مردم در راستای شهادت سردار ســلیمانی تالش کرد که با مسئوالن رده باالی سپاه
جلســه تشــکیل دهد که البته بخش اعظم اطالعات جلسه محرمانه اســت .رییس فراکسیون
مستقالن والیی ادامه داد :خداراشکر آمادگی آگاهانهای در نیروهای نظامی بدون دخالت مسائل
احساسی وجود دارد و آمریکا باید به گونهای بیشــترین هزینه را بپردازد تا مردم درگیر این جریان
نشوند؛ بنابراین استراتژی ما انتقام بدون جنگ است .وی بیان کرد :آمریکا به دنبال جنگ نیابتی
است و کشورهای منطقه باید هوشــیار باشــند ،ما در آیندهای نه چندان دور انتقامهای سخت و
درخور مقام واالی سردار ســلیمانی را از آمریکا خواهیم گرفت .رییس فراکسیون مستقالن والیی
تصریح کرد :با پارلمانهای کشــورهای منطقه نیز برای اخراج آمریکاییها از منطقه رایزنیهایی
صورت گرفته است.

مذاکرات دیگری را آغاز کنند ،محل این گفت وگوها باشد .وی افزود :در
زمان حاضرموضوع مهم ،جلوگیری ازوخامت اوضاع است و دیپلماسی،
تنها مسیر درست در این شرایط به شــمار می رود .صدراعظم اتریش
همچنین معتقد است؛ در شــرایط حاضر فرصت کمی برای گفت وگو و
مذاکره میان ایران و آمریکا وجود دارد .از سوی دیگر عمانیها هم برای
رایزنی با مقامات ایرانی به کشورمان سفر کرده بودند؛ اما ایران قاطعانه
پیشــنهاد این میانجی قدیمی را نپذیرفت و تنها به قبول همدردی آنها
اکتفا کــرد .بر اســاس اعــام المیادین ،یــک هیئت عمانــی برای
میانجیگری به تهران سفر کرده بودند که بدون دستاورد خاص و دیدار
با مقامات ایرانی به کشور خود بازگشتند .شبکه خبری المیادین به نقل
از منابع آگاه مدعی شد ،ایران میانجیگری هیئت عمانی را نپذیرفت و
به هیئت عمانی اعالم کرده است که به هیچ میانجیگری توجه نخواهد
داشت .بر اســاس این گزارش ،هیئت عمانی بدون دیدار با هیچ مقام

انتقال پیکرشهید المهندس به ایران
برای انجام آزمایش «دی ان ای»

منطقه را بررسی کردند .به نظر میرســد ترس مردم و هیاهوی آنها در

سازمان حشد الشعبی ازانتقال پیکرشهید ابومهدی المهندس به ایران برای اجرای آزمایش «دی ان

شبکههای مجازی که این روزها با ترند  DEAR IRANانجام شده و

ای» خبرداد ،.حشد الشعبی اعالمکردکه پیکرشهید ابومهدی المهندس ،معاون رییس این سازمان
برای آزمایش دی ان ای به ایران منتقل شــد .حشد الشعبی هم چنین اعالم کردکه قراراست پیکر
المهندس بعد ازاجرای آزمایشــات الزم ،دروادی السالم واقع درنجف اشرف دفن شود .المهندس
پیشتروصیتکرده بود پیکراو را دروادی السالم نجف دفنکنند .حشد الشعبی اعالمکردکه به دلیل
شدت حمله صورت گرفته از ســوی عناصر آمریکایی علیه خودروی حامل المهندس و سردار شهید
قاسم سلیمانی ،تشخیص اجساد آنها میسرنیست و باید آزمایش دی ان ای انجام شود.

ایرانی خاک این کشور را ترک کرد .این در حالی است که وزیران خارجه
جمهوری اسالمی ایران و عمان شنبه شــب در تماس تلفنی ،تحوالت

حاوی پیغامهایی از ترس مردم آمریکا و اروپا از انتقام ایران است ،حاال
به بخشهای بیشــتری از جامعه اروپا و آمریکا هم رسیده است .در
انگلستان تجمعاتی در برابر ساختمان نخست وزیری این کشور برگزار و
از دولت خواسته شــد تا با آمریکا در برابر ایران هیچ همکاری صورت
نگیرد .در آلمان هم اعالم شــده وزیر خارجه آلمان به دنبال مذاکرات
مستقیم با تهران با هدف آرام کردن اوضاع اســت .خبرگزاری رویترز

مســتقیم با ایران در تالش برای آرام کردن اوضاع اســت .در آمریکا و

سر و سامان دهد ،حاال با وضعیت آشــفته میان ایران و آمریکا معاون

اصلیترین مقر رعب و وحشت از انتقام ایران ،رایزنیها و رفت و آمدها

وزیردفاع خود را راهی عربستانکرده است تا ابعاد این ماجرا را ازنزدیک

گستردهتر است .شدیدترین واکنشها به این اقدام را هندیها نشان

با آمریکاییها بررسی کند .در همین زمینه روزنامه فرامنطقهای الشرق

دادند و در حالی که نگرانی عمیق و همدردی خود با ایران را ابراز داشتند

االوسط اعالم کرد که «خالد بن ســلمان» معاون وزیر دفاع عربستان

در آمریکا ســفیر این کشــور با پمپئو دیدار و در مورد ایران به گفت وگو

برای گفتوگو درباره آرامش در منطقه به واشنگتن و لندن سفر میکند.

نشست .مقامات هندی روز یکشنبه اعالم کردند مایک پمپئو ،وزیر امور

این منابع گفتند« :شــاهزاده خالــد بن ســلمان در چارچوب تالش

خارجه آمریکا در دیدار با هارش واردان شرینگال سفیر هند در آمریکا ،در

عربســتان برای بــه کارگیری همــه تالشهــا به ســمت آرامش و

خصوص وضعیت منطقه پس از ترور ســردار قاســم سلیمانی توسط

خویشتنداری و جلوگیری از هر چیزی که منجر به تشدید شرایط شود

نظامیان آمریکایی گفت و گو کردند .نشــریه «تایمز او ایندیا» نوشت:

و تقویت امنیت و ثبات منطقه را تضمینکند ،درایاالت متحده با مقامات

پمپئو در دیدار خود با سفیر هند مدعی شده که آمریکا متعهد به کاهش

ارشدکاخ سفید و وزرای امورخارجه و دفاع اینکشوردیدارخواهدکرد».

تنش در منطقه است و ترور سردار سلیمانی به عنوان یک اقدام دفاعی

عربستان یکی از اصلیترین متحدان آمریکاســت که میتواند هدف

و به منظور محافظت از جان آمریکاییها انجام شده است .هند به طور

خوبی برای انتقام جویی ایرانیها باشــد .این اقــدام آمریکا مواضع

خاص نگران افزایش تنشها میان ایران و آمریکاست .این امر به دلیل

عربســتان در عراق را هم با خطر روبه رو کرده اســت به خصوص آنکه

روابط دهلی نو با تهران و همچنین حضور بیش از  ۸میلیون نفر هندی

حشــد الشــعبی در عراق و نزدیکی عربســتان اعالم کــرده که تمام

در خاورمیانه و کســب درآمد  ۷۰میلیــارد دالری از این افراد اســت.

پایگاههای آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد که این شامل پایگاه

عربستان از دیگر متحدان منطقهای آمریکا که امیدوار بود طی آشتی با

آمریکا در عربستان هم می شود.

چهره روز

پاسخ فرمانده کل ارتش به تهدید هدف قرارگرفتن  ۵۲نقطه ایران توسط آمریکا
فرماندهکل ارتش درواکنش به اظهارات اخیررییس جمهوری آمریکا مبنی براینکه درصورت هراقدام ازسوی ایران ،آمریکا  ۵۲نقطه ازایران را هدف قرارمیدهد،

گزارش دادکه «هایکو ماس» وزیرخارجه آلمان درصدد انجام مذاکرات

ایران بخشی از مناقشات و دردسرهای منطقهای خود به ویژه در یمن را

سخنگوی شورای نگهبان:

اظهار کرد :در یک درگیری احتمالی در آینده که بعید می دانم جرات انجام این کار را داشته باشند ،آنجا مشخص خواهد شد که این اعداد  ۵و  ۲به کجا تعلق خواهد

کاری به سالیق سیاسی
نداریم

اینگونه سخنان را مطرح میکنند تا بتوانند این اقدام غیرانسانی را تحت الشعاع قرار دهند .سرلشکر موسوی اظهار کرد :خون فرزندان این ملت در ارتش و سپاه

ســخنگوی شــورای نگهبان گفت :وضعیت

داشت .امیر سرلشکر عبدالرحیم موســوی اظهار کرد :آنها برای حفظ وجهه خودشان در برابر این کار زشــت و غیرقابل توجیه از نظر افکار بینالمللی ،اینگونه
سخنان را مطرح میکنند .اقدام آنها در به شهادت رساندن سپهبد شهید سلیمانی یک اقدام بسیار زشت و غیرقابل قبول در همه جای دنیاست به همین دلیل
و بسیج برای دفاع از این میهن اسالمی بر زمین ریخته شده است و شــهیدانی چون شهید ستاری ،باقری ،اردستانی ،آبشناسان ،همت و حاج قاسم سلیمانی
برای اعتالی میهن اسالمی جان خود را فدا کردند .سرلشکر موسوی با اشــاره به اقدامات سپهبد شهید سلیمانی در محور مقاومت خاطرنشان کرد :حاج قاسم
برای همه ملتهای منطقه عزیز و دوست داشتنی است و امروز تمام فرزندان شهدای لبنان و خانوادههای رزمندگان سوریه ،عراق و تمام مظلومان عالم و تمام
آنهایی که ضد آمریکا و ضد صهیونیست هستند ،یاد او را زنده نگه داشته و راهش را ادامه خواهند داد.

اقتصادی و معیشتی مردم باالترین تاثیر در
میزان مشارکت درانتخابات را دارد .عباسعلی
کدخدایی تاکید کرد :انتخابات در جمهوری
اسالمی ایران یک امر تشــریفاتی و شکلی
نیست؛ یعنی امری نیستکه فقط با برگزاری
آن از خودمان رفع تکلیف بکنیم و بگوییم که

بودن ژنرال سلیمانی
«تهدید فوری»
سی ان ان:درباره
ِ
ِ
شواهد خیلی کمی وجود دارد
شبکه «سی ان ان» توجیهات مقامات ارشد امنیتی

چنین حملهای را در نظر گرفته و آیا زمینههای قانونی

کاخ سفید در زمینه تهدید فوری سردار سلیمانی علیه

و مناسب برای مجوزاستفاده ازنیروی نظامی ازسوی

منافع آمریکا را زیر ســوال برد و نوشــت ،کاخ سفید

رییس جمهور درچنین موضوعی وجود داشته است؟

نتوانســته کنگره و افکار عمومی را در زمینه دالیل این

یک منبع آگاه جمهوریخواهکه آشنا به تصمیماتکاخ

حمله قانع کند .براســاس این گزارش ،مایک پمپئو

سفید برای حمله به ژنرال ســلیمانی است میگوید

وزیر خارجه ،دونالــد ترامپ رییس جمهــور و دیگر

که در گذشته رییس جمهور به اقدام نظامی در چنین

مقامات ارشــد نظامی آمریکا این توضیحات را برای

موردی بی میل بود؛ اما کشتن یک پیمانکار آمریکایی

هدف گیری سردار سلیمانی دادهاند و به تهدید فوری

و مجروح کردن چندین نفر دیگر و محاصره ســفارت

در زمینه اجرای نقشههایی خشونت آمیز علیه آمریکا

آمریکا خط قرمزوی را شکست .مشاورانش نیزگفته

در روزها ،هفتهها یا ماههای آینده از ســوی وی اشاره

بودندکه اگرپاسخ ندهیم بازهم ازخط قرمزخود عدول

کردهاند .سی ان ان در ادامه نوشت :اما سواالت درباره

کردهایم .سی ان ان به نقل از منابع آگاه نوشته است

چنین تهدیدات فوری از ناحیه ایــران همچنان ادامه

که وقتی تیم مشاورانشگزینههای اقدام علیه ایران را

دارد .آیا دولت واشنگتن به طور کامل تاثیر پیامدهای

ارائهکردند و دونالد ترامپگزینه هدفگرفتن سلیمانی

بین الملل

یک انتخاباتی هم برگزار شد .عضو حقوقدان
شورای نگهبان تاکید کرد :ما در حوزه سالمت
انتخابات و صیانت از آرا به هیچوجه نباید از
وظایف قانونیکوتاه بیاییم و درحیطه وظایف
قانونی خود نباید مالحظه کســی را بکنیم؛

فرانسه ،داعشیهای خود را محاکمه میکند
دادگاه پاریس محاکمه  ۲۴داعشــی که  ۲۱تن آنها اصالتا فرانسوی هستند و در سالهای  ۲۰۱۴و
 ۲۰۱۵به عضویت این گروه تروریستی در
عراق و سوریه درآمدند ،آغاز میکند .در
میان این متهمان ،یک تن مراکشی ،یک
الجزایری و یک موریتانیایی وجود دارد
که سن آنها زمانی که فرانسه را کمی قبل
یا کمی بعد از حمــات پاریس در ژانویه
 ۲۰۱۵ترک کردند ،حدود  ۲۰تا  ۳۰ســال
بود .متهمانی که در جلسه دادگاه حضور
مییابند ،اهتمام خود به داعش را انکار
نکردنــد؛ اما مشارکتشــان در یک باند
جنایتکاررا منکرشدند .یکی ازمتهمان خود را یک «مسلمان عادی» توصیفکرد و افزودکه دوستان
وی با هدف «کمک به شهروندان سوری برای رفع رنجهایشان» به سوریه رفته بودند.

البته قرار نیســت با کســی دعوا ،تندی و یا

تشکیل دولت جدید لبنان تقریبا نهایی شد

خود ،باید به این وظایف عمل کنیم و کاری به

یک روزنامه لبنانی ضمن اعالم اینکه تشکیل دولت جدید اینکشورتقریبا نهایی شده ،اسامی  18وزیر

بداخالقیکرد ،بلکه با شناخت وظایف قانونی
را انتخاب کرد ،همه متعجب شــدند .این منبع گفته،
برخی از مشاوران کاخ سفید انتظار داشتند که ترامپ
گزینهکم خطرتری را انتخابکند؛ اما وقتی درباره این
گزینه توضیح داده شد وی بازهم درباره همانگزینه به
جلو پیش رفت .سی ان ان نوشته ،از آن زمان تاکنون،
آمریکا جزییاتکمی درباره تهدیدهای خاصیکه ژنرال
سلیمانی علیه منافع آمریکا داشته ،ارائه کرده است و
نتوانسته زمینههای قانونی و مشروع این حمله را به
روشنی ترسیمکند.

سالیق سیاسی نداریم.
وی بر اصل دوم که بیطرفی شورای نگهبان
اســت ،تاکید و خاطرنشــان کرد :تاکید ما
همیشه براین بودهکه شورای نگهبان بیطرف
است و برای ما تفاوتی ندارد افراد با چه رنگ
و اظهارنظــری برنده انتخابات میشــوند؛

احتمالی را منتشر کرد .دولت جدید این کشور به ریاست «حسان دیاب» هفته جاری تشکیل شد و
این دولت بین  ۱۸تا  ۲۰وزیردارد« .میشل عون» رییسجمهورلبنان هم جمعهگذشته ابرازامیدواری
کرده بودکه هفته جاری تکلیف دولت جدیدکه متشکل ازچهرههای تکنوکرات است ،مشخص شود.
در همین زمینه روزنامه لبنانی «النهار» با انتشار لیستی اعالم کرد ،اسامی وزرای دولت جدید لبنان
تقریبا مشخص شده است.

لذا برنده شــدن زید و عمــرو در انتخابات

کمک  699میلیون دالری آمریکا به پاکستان
بعد ازترورسردارسلیمانی

شــده ،حق دارد به عنوان نامــزد انتخابات،

آمریکا اعالمکرد  699میلیون دالربرای ارتقای جنگندههای اف  16به پاکســتان ارائه میکند .مایک

برای ما فرقی نمیکند ،کســی که شــرایط
قانونی را دارد و صالحیتش مورد تایید واقع

عکس روز
تظاهرات مردم بصره مقابل
شرکت نفتی آمریکایی
«اکسون موبیل»
یک منبع آگاه امنیتی در اســتان بصره
در جنوب عــراق ،اعالم کرد که شــمار
زیادی از مــردم عراق بــا تجمع مقابل
شرکت آمریکایی «اکســون موبیل»،
پالکاردهایی در دست داشتند که روی
آنها نوشته شده بود :شما درسرمایههای
ما شــریک میشــوید و رهبران شما
[نیروهای] «حشــد» ما را میکشند؛
دیگرشما جایی درسرزمین ما ندارید».

انتخاب شود .سخنگوی شورای نگهبان ادامه
داد :اینکه گفته میشود شــورای نگهبان از
نظارت استصوابی کوتاه بیاید تا مشارکت در
انتخابات بیشتر شود ،حرفی بی مبنا و خالف
تکالیف قانونی شورای نگهبان است.
وی افزود :از نگاه کالن ،شــورای نگهبان هم
به عنوان یکی از نهادهــای عالی نظام انتظار

پمپئو ،وزیرامورخارجه آمریکا درگفتوگوی تلفنی با ژنرال قمرجاوید باجوا ازکمک نظامی واشنگتن
به اسالم آباد صحبتکرد؛ اما جزییاتی بیان نکرد و این خبررسانهای نشد .این درحالی استکه آلیس
ولز ،نماینده آمریکا در آسیای جنوبی و مرکزی از آغاز رسمی برنامه آموزش نظامی نیروهای ارتش
پاکستان توسط واشنگتن خبر داد .قابل توجه اســت که کمک نظامی آمریکا درست یک روز بعد از
ترور سردار قاسم سلیمانی در عراق صورت گرفته بنابراین نوعی حق السکوت به پاکستان محسوب
میشود.

دارد کــه در انتخابات مشــارکت حداکثری

سرکرده مخالفان ونزوئال قصد دارد دوباره رییس پارلمان شود

نیز ضرورت دارد انتخابات پرشــوری داشته

«خوان گوایدو» در تالش اســت در انتخابات پارلمانی ونزوئال دوباره به ریاست مجلس ملی این کشور

وجود داشته باشــد و از جهت مصالح کشور
باشــیم کــه دارای مشــارکت حداکثــری
باشــد ،اینها مسائل روشــنی است؛ اما نه
اینکه ذرهای از وظایف قانونــی خود را کوتاه
بیاییم.

انتخاب شود .ســرکرده مخالفان ونزوئال که خود را رییسجمهور خودخوانده این کشور خوانده ،قصد
دارد در رای گیری مجلس ملی این کشور تالش کند تا دوباره به ریاست مجلس انتخاب شود و احتمال
میرود او دراین انتخابات دوباره به ریاست برگزیده شود.گفته میشود این انتخاب برای نیکالس مادورو،
رییسجمهورقانونی ونزوئال،که ازپشتوانه ارتش برخورداراست تهدید چندانی محسوب نمیشود .هرچند
به اعتقاد برخی این انتخاب ممکن است تنشهای سیاسی ونزوئال را طوالنیترسازد .تنشهای ونزوئال
زمانی آغازشدکه درژانویه سالگذشته میالدی ،خوانگوایدو خود را رییسجمهورموقت اینکشوراعالم
کرد و بالفاصله آمریکا و برخی دیگرازکشورهای اروپایی حمایت خود را ازاو اعالمکردند.

کافهاقتصاد
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وزارت جهاد کشاورزی
ازکشاورزان استان اصفهان حمایت میکند

وقتی می گوییم بانکها در اصفهان کم کاری میکنند دقیقا از چه حرف میزنیم؟

سرپرست وزارت جهاد کشــاورزی گفت :وزارت جهاد کشاورزی حمایت الزم را از کشاورزان استان
اصفهان خواهد داشت .عباس کشاورز در دیدار با حمیدرضا فوالدگر ،نماینده مردم اصفهان و ورزنه و

دست کوتاه اصفهان از دامن تسهیالت بانکی

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و حیدرعلی عابدی ،نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون
بهداشت مجلس شورای اســامی اظهار کرد :وزارت جهاد کشــاورزی حمایت الزم را از کشاورزان
استان اصفهان خواهد داشــت .وی اظهار امیدواری کرد که وضعیت آب کشاورزی برای استان به
پایداری الزم برسد .در این دیدار ،نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس نیز بر ضرورت توسعه
کشت گلخانهای و بسترسازی برای کشت پسته در شرق این اســتان تاکید کردند؛ چرا که جدا از
تولید موجب جلوگیری از فرسایش خاک و ریزگردها میشود .این نمایندگان مجلس ،در ارتباط با
زایندهرود خواستار اجرای مصوبات شورای عالی آب کشور شدند.

هزینه پیامک رمزپویا برعهده بانکهاست
بانک مرکزی دراعالمه ای عنوانکرد هزینه دریافت پیامک رمزدوم پویا برعهده بانکها و موسسات

براساس آمارمنتشرشده ،میزان تسهیالت دهی درکشورهم پا به
پای سپردهها رشد داشته و حتی دربرخی ازاستانها ازتسهیالت
دهی از حد مجاز هم فراتر رفته است و به باالی صد درصد رسیده،

این رقم اما دراصفهان به زحمت به  50درصد میرسد

اعتباری است .در پی انتشــار اخباری به نقل از معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مبنی بر
اینکه در مورد هزینه پیامک رمز پویا ،توافقی با بانک مرکزی انجام نشده است ،روابط عمومی بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران به آگاهی میرساند طبق اطالع قبلی ،هزینه دریافت پیامک رمزدوم
پویا بر عهده بانکها و موسسات اعتباری است .پیش از این رییس سازمان رگوالتوری اعالم کرده
بود «تاکنون هر مبلغی که از مشترکان بابت پیامک دریافت رمز دوم کسر شده ،قانونی بوده و تخلف
اپراتور محسوب نمیشود ،چراکه هر پیامک هزینه دارد و مشترک باید هزینه آن را پرداخت کند».

االن وقت خرید سهام است نه فروش
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در خصوص نوسانات بازار سرمایه در آغاز معامالت اظهار کرد :بورس
دچار شوک میرا شده و دامنه این شوک مدام در حال کاهش یافتن است .هوشنگ شجری افزود:
اســتاندار اصفهان به تازگی با بانکهای

استان ایالم با حدود  ۷/۵هزار میلیارد تومان در جایگاه دوم و در نهایت،

در آمار فوق مشاهده میشــود در حالی که میزان سپردهها در این دو

متخلف که اتفاقا تعدادشان هم در استان

خراسان شمالی با حدود  ۸هزارمیلیارد تومان درجایگاه سوم قراردارند.

اســتان تنها  50هزار میلیارد ریال تفاوت دارد .در استانهای دیگر هم

کم نیســت ،اتمام حجت کرد و به آنها هشــدار داد در صورت همکاری

این در حالی است که آمارها نشان میدهد طی ۶ماه نخست سال ،۹۷

وضعیت بسیار بهتر از اصفهان اســت؛ در مازندران میزان تسهیالت به

نکردن با بخشهای تولیدی و اقتصادی نیازمند حمایت ،اسامی آنها را

مانده کل ســپردهها حدود  ۱۸۰۵ /۸هزار میلیارد تومان بوده که رشد ۶
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رسانهای خواهد کرد و این بار برخورد جدی اســت .هر چند گالیهها از

ماهه آن  ۹ /۷درصد بوده است .در نتیجه آمارها نشان میدهد که در نیم

درصد ،در کرمانشاه  80درصد ،زنجان ،لرستان ،چهار محال و بختیاری و

بانکها و اختالل ایجاد شده توسط رویکردهای آنها در صنعت و اقتصاد

سال نخست سال جاری سپردههای بانکی از رشد بیشتری نسبت به

چندین استان دیگر هم باالی  70درصد است؛ اما در اصفهان تنها 55/1

متزلزل استان همواره از سوی فعاالن اقتصادی و تولید کنندگان مطرح

مدت مشابه سال گذشته برخوردار بودهاند.

درصد این سپردهها به تسهیالت اختصاص یافته است .در کل کشور اما

مرضیه محب رسول

فعال حجم معامالت باالست ،چون سوداگران درحال خرید بوده و عدهای ازمردم هم به دلیل شوک
ناشی از ریزش بازار در حال فروش هستند .این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد :فروش سهم امروز
اصال توصیه نمیشود و حتی میتوانید ســهم بخرید چون در حال حاضر به کف قیمتی رسیدهایم.
سهامهای بنیادی مانند فوالد و پتروشیمی پیشنهاد خوبی برای خرید است .شجری در مورد بازار
ارز هم گفت :اگر دالر با افزایش قیمت رو به رو شود ،با توجه به این که احتمال جنگ وجود ندارد،
قیمتها دوباره کاهش مییابد و در حال حاضر ریسک خرید دالر بسیار باالست.

از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی صورت گرفت؛

بوده؛ اما این بار آمار منتشــر شده از ســوی بانک مرکزی دقیقا نشان

از سوی دیگر ،آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که مانده سپردهها

وضعیت تسهیالت دهی با رشــد خوبی مواجه بوده؛ بر اساس گزارش

میدهد که شبکه بانکی استان که رسالت اصلیاش تسهیالت دهی و

در شهریورماه به نســبت مردادماه با رشد  ۳ /۸درصدی همراه بوده که

بانک مرکزی در شهریورماه مانده کل تسهیالت بانکی به  ۱۶۸۲/۵هزار

اجرای  29طرح مرتعی در استان

تامین نقدینگی مشتریان است ،تا چه حد به نسبت استانهای دیگر

این رشد طی  ۱۰ماه گذشته بیسابقه بوده است .بر اساس آمار منتشر

میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشــابه سال گذشته بیش از

 29طرح اصالح و احیای مراتع در رویشــگاههای منابع طبیعی اســتان اصفهان اجرا شده است.

کم کاری کرده است .این مسئله وقتی مشهودتر است که بدانیم استان

شــده ،میزان تسهیالت دهی در کشــور هم پا به پای ســپردهها رشد

 ۳۱۸هزار میلیارد تومان افزایش داشــته اســت .به عبارت دیگر رشد

اصفهان پس از تهران بیشترین میزان سپرده را در کشور داد؛ رقمی که

داشته و حتی در برخی از استانها از تســهیالت دهی از حد مجاز هم

نقطه به نقطه تســهیالت بانکی در پایان شهریور ماه  ۲۳/۴درصد بوده

درشهریورماه به بیش از 2340هزارمیلیارد درکلکشوررسید و درمدت

فراتر رفته است و به باالی صد درصد رسیده ،این رقم اما در اصفهان به

است .از سوی دیگر آمارهای بانک مرکزی نشــان میدهد که رشد ۶

 6ماه ابتدایی امسال با رشــد  13/6درصدی روبه رو بوده است .سهم

زحمت به  50درصد میرسد .آمارهای بانک مرکزی درشهریورماه نشان

ماهه تســهیالت بانکی  ۱۱ /۵درصد بوده؛ در واقع مانده کل تسهیالت

اصفهان از این میزان سپرده بانکی حدود  ۱۲۳۴هزارمیلیارد تومان بوده

میدهد میزان تسهیالت دهی بانکها در استان تهران حدود  ۱۰۹۲هزار

در پایان شهریور به نسبت اســفند ماه با افزایش  ۱۷۳ /۴هزار میلیارد

که پس از تهران با حدود  ۱۲۸۰هــزار میلیارد تومان در جایگاه دوم قرار

میلیارد تومان بوده است .این رقم در استان اصفهان  ۶۰ /۲هزار میلیارد

تومانی مواجه شده است .آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد مبلغ

گرفته است .در مقابل ،استان کهگیلویه و بویر احمد با حدود  ۶ /۲هزار

تومان و در استان خراســان رضوی  ۵۱ /۷هزار میلیارد تومان گزارش

تسهیالتدهی نیز در شهریور به نسبت مرداد ماه با رشد  ۴ /۶درصدی

میلیارد تومان ،کمترین میزان مانده سپرده را داشته است .پس از آن

شده است .تفاوت زیاد میزان تســهیالت بین استان تهران و اصفهان

مواجه بوده است.

بازار

مالیات
نتیجه نصب و استفاده ازصندوق فروش :افزایش شفافیت
اقتصادی ،عدالت مالیاتی و رضایت مؤدیان

ضدیخ خودرو

رییس اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان گفت :این طرحها درقالب
عملیات بیولوژیک شاملکپهکاری وبذرپاشی باگونههای مرتعی ،عملیات بیومکانیک شامل مرمت
چشمه ،احداث آبشخورو ذخیره نزوالت آسمانی و همچنینکپهکاریگیاهان دارویی آنغوزه ،باریجه
و موسیراست .ابراهیم مســائلی ،هزینه اجرای این طرحها را بیش از  28میلیارد ریال دانست و
افزود :درکپه کاری در مناطق ییالقی اســتان از گونههای بروموس ،جاشیم ،باریجه ،آگروپایرون،
کما ،سکاله مونتانوم استفاده شده است .وی ادامه داد :ای طرحها درسطح بیش از سه هزار هکتار
از شهرستانهای برخوار ،خور و بیابانک ،سمیرم ،دهاقان ،شــهرضا ،فریدونشهر ،شاهین شهر،
خوانسار ،نایین ،کاشان ،اردستان ونجف آباد اجرا شده است.

تخصیص سوخت وانتبارها براساس پیمایش و بارنامه
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای اســتان اصفهان گفت :با توجه به اینکه تخصیص سهمیه ســوخت به وانتبارها بر اساس پیمایش
ثبت شده در اسناد حمل (بارنامه) صورت میگیرد ،رانندگان و مالکین وانتبار برای فعالیت در جادههای برون شهری باید جهت دریافت بارنامه نسبت به اخذ
کارت هوشمند راننده و ناوگان اقدام کنند .علیرضا جعفری اظهار کرد :براســاس قوانین و مقررات موجود در بخش حمل و نقل هرگونه فعالیت در زمینه حمل و
نقل جادهای برون شهری کاال منوط به استفاده از اسناد حمل (بارنامه) است .جعفری ادامه داد :در ماه جاری بنابر اعالم شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی

سازمان امورمالیاتی موظف است معادل مالیات متعلق به فروش مؤدیان موضوع این ماده را به هر

ایران و حسب تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه مربوطه برای وانتبارهای کم مصرف  300لیتر و پرمصرف  400لیتر به صورت علی الحساب تخصیص داده شد.

طریق ممکن ازجمله مراجعه به محلهای فعالیت و رسیدگی به دفاتر ،اسناد و مدارک آنان( ،اعم از

به گفته این مقام مسئول ،در صورتی که وانتبارهای بین شهری نسبت به دریافت اسناد حمل (بارنامه) اقدام نکنند با کاهش سهمیه مواجه خواهند شد .معاون

فیزیکی و الکترونیکی) یا هرگونه مدارک و قرائنیکه به دست میآورد ،تعیین و مطالبهکند .درتعیین

حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای اســتان اصفهان درباره نحوه ثبت رانندگانی که تاکنون کارت هوشمند دریافت نکردهاند ،گفت :رانندگان باید

مالیات متعلق به این مؤدیان ،هیچگونه اعتبارمالیاتی برای خریدهای آنان منظورنخواهدشد .مؤدیان

به مراکز مجاز ثبتنام در سراسر کشور مراجعه و نسبت به اخذ آن اقدام کنند .وی تصریح کرد :متقاضیان جهت اطالع از نشانی مراکز ثبت نام و مدارک مورد نیاز

میتوانند با ارائه اسناد و مدارک مثبته به مراجع دادرسی مالیاتی مراجعهکنند.

میتوانند به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان و ادارات شهرستانهای استان و همچنین سایت سازمان به نشانی  www.rmto.irمراجعه کنند.

درصورتیکه مؤدی موضوع این ماده قبل یا حین دادرسی به عضویت سامانه مؤدیان درآید ،سازمان

موظف است اعتبارمالیاتی وی را مطابق اعالم سامانه مؤدیان پذیرفته و ازبدهی مالیاتی اوکسرکند.
سازمان امورمالیاتی موظف است معادل مالیات متعلق به فروش مؤدیان موضوع این ماده را به هر

طریق ممکن ازجمله مراجعه به محلهای فعالیت و رسیدگی به دفاتر ،اسناد و مدارک آنان( ،اعم از

فیزیکی و الکترونیکی) یا هرگونه مدارک و قرائنی که به دست میآورد ،تعیین و مطالبهکند .درتعیین
مالیات متعلق به این مؤدیان ،هیچگونه اعتبارمالیاتی برای خریدهای آنان منظورنخواهدشد .مؤدیان

میتوانند با ارائه اسناد و مدارک مثبته به مراجع دادرسی مالیاتی مراجعهکنند.

درصورتیکه مؤدی موضوع این ماده قبل یا حین دادرسی به عضویت سامانه مؤدیان درآید ،سازمان

ضدیخ خودرو کاسپین مدل
Super Anti Freeze
حجم  1.78لیتر

کارشناس مسئول زنبور عسل معاونت بهبود تولیدات دام سازمان جهاد کشاورزی استان:

اصفهان ،رتبه سوم تولید عسل درکشوررا دارد

قیمت 43،000 :تومان

موظف است اعتبارمالیاتی وی را مطابق اعالم سامانه مؤدیان پذیرفته و ازبدهی مالیاتی اوکسرکند.

 -2درصورتیکه مؤدی ،برخی ازفعالیتها و یا معامالت خود راکتمانکند یا ازصدورصورتحسابهای
خود از طریق ســامانه خودداری کرده یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم اظهاری یا بیش

امســال با تولید هفت هزار و  ۳۵۰تن عسل نسبت

اظهاری شده باشد ،سازمان موظف است موارد تخلف مؤدی را از طریق سامانه مؤدیان به اطالع وی

به چند ســال گذشــته عالوه بر تامین نیاز استان

برساند .در صورتی که مؤدی موارد مزبور را پذیرفته و آنها را در کارپوشه خود در سامانه مؤدیان ثبت یا

به پایتخــت و خارج از کشــور صادرات داشــتیم.

اصالحکند ،صرفا مشمول جریمههای موضوع ماده ( )22این قانون خواهد شد.درصورتیکه مؤدی آن

کارشــناس مســئول زنبور عســل معاونت بهبود

موارد را نپذیرفته و ازثبت یا اصالح آنها درسامانه مؤدیان امتناعکند ،سازمان مراتب تخلف مؤدی را با

تولیدات دام ســازمان جهاد کشــاورزی استان ،با

اسناد و مدارک مثبته به هیئت حل اختالف مالیاتی ارجاع میدهد .درصورت تایید تخلف توسط هیئت

های حل اختالف مالیاتی ،سازمان میتواند با مراجعه حضوری یا مطالبه دفاتر و اسناد او ،نسبت به
حسابرسی دورههای مالیاتی سال تخلف اقدامکند .عالوه براین ،مؤدی متخلف مشمول جریمههای

موضوع ماده ( )22این قانون خواهد بود.

 -3اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حســابهای بانکی و شناسه یکتای دستگاههای

کارتخوان بانکی ( )posیا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به

سازمان امورمالیاتی اعالمکنند.درموارد استفاده ازحساب بانکی یا دستگاهکارتخوان بانکی ()pos

اعالم رتبه سوم جهاد کشاورزی استان اصفهان در

ضد یخ خودرو بیو-موتورزمدل
 1-AFحجم  4000میلی لیتر
قیمت 89،000 :تومان

یا درگاههای پرداخت الکترونیکی جدید ،اشخاص مشمول مکلفند اطالعات آنها را بالفاصله ازطریق
کارپوشه خود درسامانه مودیان به سازمان اعالمکنند.

یا به هر طریق دیگری که سازمان اعالم میکند ،حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده

بهبهــان یکــی از مراکز اصلی

خدمات مالیاتی اعالم کنند و تا زمان امکان پذیر شدن صدور صورتحساب الکترونیکی ،فروشهای

کشــت گل نرگس در کشــور

خود را به ترتیبی که سازمان به موجب دستورالعملی مقرر میکند ،ثبت و صورتحسابهای صادره را

محسوب می شــود .با وجود

به سازمان ارسالکنند.

ده روزازتوقف بهره برداری ازطریقکارپوشه خود درسامانه مؤدیان حسب مورد به سازمان یا شرکت

معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعالمکنند.

 -6اشخاص مشمولیکه نسبت به تغییرشغل یا محل فعالیت ،تغییرمالکیت یا اجاره واحدکسب و
کاراقدام میکنند ،مکلفند مدت ده روزتغییرات انجام شده را ازطریقکارپوشه خود درسامانه مؤدیان

حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعالمکنند.

ادامه دارد...

عکس روز
نرگس دربهبهان

یا نقص فنی فراهم نباشد ،مراتب را تا پایان روز اداری بعد ،از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان

ازپایانه فروشگاهی به طورموقت یا دائم متوقف شود ،اشخاص مشمول مکلفند مراتب را ظرف مدت

بالغ بر هفت هزار و  ۳۵۰تن عسل در استان اصفهان

آغازبرداشت گل

 -4اشخاص مشمول مکلفند درصورتیکه امکان صدورصورتحساب الکترونیکی به دلیل بروزحادثه

 -5درصورتیکه به هردلیلی اعم ازتعطیلی (موقت یا دائم) و یا انحالل واحدکسب وکار ،بهره برداری

کشور در تولید عســل اظهار داشت :امسال با تولید

تولید باالی ایــن گل به دلیل

ضد یخ تویوتا جنیون
پارتس مدل 80082
قیمت 270،000 :تومان

نبود زیــر ســاختهای الزم
امکان ارســال به نقاط دیگر
کشــور یــا صــادرات این گل
فراهم نیست و بخش زیادی
از آن از بین میرود.

نسبت به سالهای گذشته به آمار دو برابری دست

اصفهان به همراه داشــته اســت.طباییان افزود:

یافتیم .سید محمد مهدی طباییان با بیان اینکه در

زنبورداران مشــغول در صنعت زنبــورداری و تولید

ســال زراعی گذشــته با بارشهای مناسب شاهد

عسل در استان اصفهان با ارتقای سطح دانش و به

رشد بی سابقه گیاه بوقناق در کل استان اصفهان و

کارگیری روشهای نوین عالوه بر کیفیت بخشی

به ویژه در مناطق غربی و در شهرستانهای فریدن

به محصول عسل در تولید محصوالت جانبی عسل

و فریدونشــهر بودیم تصریح کرد :عسل طبیعی و

مانند زهر زنبور ،موم عسل ،گرد عسل و ژله رویال با

با کیفیتی از گیاه گون و بوقناق اســتحصال شد که

مصارف دارویی و آرایشی کوشیدهاند .وی اعالمکرد:

بخشی ازآن به استانهای تهران و آذربایجان شرقی

در طرح ساماندهی عسل در استانداری مقرر شد که

و ده درصد هم به کشورهای دیگر صادر شد .وی با

با درج توضیحات و برچسب سه رده عسل طبیعی،

اشاره به اشتغال زایی در صنعت زنبورداری و تولید

تغذیهای و تقلبی مشــخص شــود تا خریداران با

عسل در اســتان اصفهان اعالم کرد :صنعت مذکور

اطمینان بیشتر محصول عسل را خریداری کنند که

تاکنون اشتغال بالغ برچهارهزارو  ۲۰۰نفررا دراستان

در آینده ای نزدیک محقق خواهد شد.
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مفاد آراء
 10/118آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و بیدگل ،تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز
گردیده است .لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع
عموم در دونوبت به فاصله  15روز آگهی می شود .در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
 -1رأی شــماره 2209و 2210مورخ  98/07/11هیأت  :آقای شمســعلی رضائی فرزند
صیدولی شماره شناســنامه  631و خانم مرضیه رضائی ســیاه دره فرزند محمد شماره
شناسنامه ( 772بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت  142.50مترمربع شماره پالک
 983فرعی مفروز و مجزی شده از  102فرعی از پالک  6اصلی واقع در حسینآباد بیدگل
بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالکین رسمی حسینآباد بیدگل
 -2رأی شــماره  3112مــورخ  98/09/21هیأت  :آقای ســیدمرتضی صادقپور فرزند
سیدفاخر شماره شناسنامه  94ششدانگ یکبابخانه بمساحت  105مترمربع شماره پالک
 992فرعی از پالک  6اصلی واقع در حسینآباد بیدگل بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل.
ابتیاعی از مالک رسمی عباس سربندی
 -3رأی شــماره 3113و 3114مورخ  98/09/21هیأت  :آقای سیدعلیرضا حسینیخواه
فرزند سیداحمد شماره شناسنامه  6190150225و خانم منور سهرابی پور فرزند ولی اله
شماره شناسنامه ( 491بالمناصفه) ششــدانگ یکبابخانه بمساحت  176مترمربع شماره
پالک  993فرعی مفروز و مجزی شده از  102فرعی از پالک  6اصلی واقع در حسینآباد
بیدگل بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل
 -4رأی شماره  3118مورخ  98/09/21هیأت  :آقای جواد اصالح نژاد فرزند عباس شماره
شناسنامه  88ششدانگ یکبابخانه بمساحت  48مترمربع شماره پالک  37فرعی مفروز و
مجزی شده از  7فرعی و مشــاعات از پالک  26اصلی واقع در اماکن بخش  3حوزه ثبتی
آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی خانمناز برهنه آرانی
 -5رأی شــماره  3143مورخ  98/09/23هیــأت  :دولت جمهوری اســامی ایران به
نمایندگی آموزش و پرورش ،اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان به شناسه ملی
 14001922668ششدانگ یکباب مدرسه بمســاحت  3372مترمربع شماره پالک 18
فرعی از پالک  241اصلی واقع در اماکن بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .مالک رسمی و
ابتیاعی از مالکین رسمی عباس صباغیان از وراث شوکت صباغیان ،جواد اسالمی بیدگلی،
عذری صباغیان ،قدسیه اردبیلی ،شهرداری آران و بیدگل ،صدیقه شریفی ،بیگم شریفی
 -6رأی شــماره  2603مورخ  98/08/16هیأت  :آقای علیمحمد مساح منفرد بیدگلی
فرزند محمد شماره شناسنامه  8357ششدانگ یکبابخانه و مغازه بمساحت  52مترمربع
شماره پالک  10فرعی مفروز و مجزی شــده از  3و  6فرعی از پالک  512اصلی واقع در
اماکن بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی حسین سنبلی بیدگلی
 -7رأی شــماره  3142مورخ  98/09/23هیأت  :خانم زهره باقری دوین فرزند محمود
شماره شناسنامه  668ششدانگ یکبابخانه بمســاحت  312.50مترمربع شماره پالک 8
فرعی مفروز و مجزی شده از  3و  6فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک  518اصلی واقع
در اماکن بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالکین رسمی وراث علی گندمکار
 -8رأی شماره 2657و 2658مورخ  98/08/21هیأت  :آقای محمود سالمی بیدگلی فرزند
ماشااله شماره شناســنامه  76و خانم زهرا بیابانی بیدگلی فرزند حسن شماره شناسنامه
( 7081بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمســاحت  140.50مترمربع شماره پالک 19
فرعی مفروز و مجزی شده از  1فرعی از پالک  549اصلی و شماره پالک  20فرعی مفروز
و مجزی شده از  971فرعی از پالک  893اصلی واقع در اماکن بخش  3حوزه ثبتی آران و
بیدگل  .مالکین رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی معصومه اربابپور بیدگلی
 -9رأی شماره  3141مورخ  98/09/23هیأت  :آقای عباس وفادار بیدگلی فرزند رحمت
اله شماره شناسنامه  512ششدانگ یکبابخانه بمساحت  126.60مترمربع شماره پالک 4
فرعی از  602اصلی و شماره پالک  10فرعی مفروز و مجزی شده از 1و2و 3فرعی از پالک
 602اصلی واقع در اماکن بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .مالک رسمی
 -10رأی شــماره  2665مورخ  98/08/21هیأت  :آقای مهــدی رئیسزاده فرد بیدگلی
فرزند علیمحمد شماره شناسنامه  238ششــدانگ یکبابخانه بمساحت  88.50مترمربع
شــماره پالک  12فرعی مفروز و مجزی شــده از  11فرعی از پالک  860اصلی واقع در
اماکن بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی حسین تمسکی احد از
ورثه مختار تمسکی
 -11رأی شــماره 2661و 2662مورخ  98/08/21هیأت  :آقای محمد ابوالحسنی آرانی
فرزند عبداله شماره شناسنامه  41و خانم الهام شفائی مقدم فرزند علی شماره شناسنامه
( 487بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت  140.50مترمربع شماره پالک  12فرعی
از پالک  1283اصلی واقع در اماکن بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالک
رسمی سید حسن عباسزاده
 -12رأی شماره  3137مورخ  98/09/23هیأت  :آقای مهدی شکرگزار آرانی فرزند رضا
شماره شناسنامه  10993ششدانگ یکبابخانه بمساحت  192مترمربع شماره پالک 14
فرعی مفروز و مجزی از 6و7و 8فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک  1319اصلی واقع در
اماکن بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .مالک رســمی و ابتیاعی از مالک رسمی محمد
عموئی آرانی
 -13رأی شماره  1656مورخ  98/05/28هیأت  :خانم اعظم مطمئن آرانی فرزند محمد
شماره شناسنامه  317نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت  331مترمربع
شــماره پالک  11فرعی مفروز و مجزی از 1و2و4و5و 10فرعی و قسمتی از مشاعات از
پالک  1495اصلی واقع در اماکن بخش  3حوزه ثبتــی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالک
رسمی خانم رقیه قربانی
 -14رأی شــماره  3124مورخ  98/09/21هیأت :آقای تقی دهقان آرانی فرزند آقااحمد
شماره شناسنامه  306ششدانگ یکبابخانه بمســاحت  116.50مترمربع شماره پالک9
فرعی از پالک 1712اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل .مالک رسمی
و ابتیاعی از مالک رسمی اشرف رهنما
 -15رأی شــماره  3125مورخ  98/09/21هیأت  :خانم اشرف رهنما آرانی فرزند محمد
شماره شناسنامه  1ششدانگ یکبابخانه بمساحت  248.50مترمربع شماره پالک  10فرعی
مفروز و مجزی از 6و 7فرعی و قسمتی از مشــاعات از پالک  1712اصلی واقع در اماکن
بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .مالک رســمی و ابتیاعی از مالکین رسمی تقی دهقان
و معصومه عمورجبی
 -16رأی شماره  3130مورخ  98/09/21هیأت  :آقای علی دهقان آرانی فرزند تقی شماره
شناسنامه  6190020380ششدانگ یکبابخانه بمساحت  124.20مترمربع شماره پالک
 11فرعی از پالک  1712اصلی واقع در اماکن بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی
از مالکین رسمی خانم اعظم دهقان و آقای تقی دهقان
 -17رأی شماره  3144مورخ  98/09/23هیأت  :خانم رقیه پیردهقان فرزند حسین شماره
شناسنامه  11205ششدانگ یکبابخانه بمساحت  195.50مترمربع شماره پالک  10فرعی
مفروز و مجزی شده از  1و  2فرعی و مشاعات از پالک  1804اصلی واقع در اماکن بخش
 3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .مالک رسمی
 -18رأی شــماره  3119مورخ  98/09/21هیأت  :آقای مرتضی میرزازاده آرانی فرزند
احمدرضا شماره شناسنامه  6190018149ششدانگ یکبابخانه بمساحت  178.40مترمربع
شماره پالک  111فرعی از پالک  2257اصلی واقع در اماکن بخش  3حوزه ثبتی آران و
بیدگل  .ابتیاعی از مالکین رسمی ورثه محمد مهدیه
 -19رأی شــماره  3099إلی  3104مورخ  98/09/21هیأت  :بهرام پهلوان ارانی فرزند
علی شماره شناسنامه  277نسبت به دو سهم و مســعود پهلوان آرانی فرزند علی شماره
شناسنامه  9016نسبت به دو سهم و حمیدرضا پهلوان ارانی فرزند علی شماره شناسنامه
 27009نسبت به دو سهم و فاطمه پهلوان آرانی فرزند علی شماره شناسنامه  8420نسبت
به یک سهم و منیره پهلوان آرانی فرزند علی شماره شناسنامه  484نسبت به یک سهم و
مژگان پهلوان فرزند علی شماره شناسنامه  15635نسبت به یک سهم مشاع از نه سهم
ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  176.75مترمربع شماره پالک  112فرعی مفروز
و مجزی شده از  4فرعی از پالک  2257اصلی واقع در اماکن بخش  3حوزه ثبتی آران و

بیدگل  .مالکین رسمی
 -20رأی شــماره  3105إلی  3110مورخ  98/09/21هیأت  :بهرام پهلوان ارانی فرزند
علی شماره شناسنامه  277نسبت به دو سهم و مســعود پهلوان آرانی فرزند علی شماره
شناسنامه  9016نسبت به دو سهم و حمیدرضا پهلوان ارانی فرزند علی شماره شناسنامه
 27009نسبت به دو سهم و فاطمه پهلوان آرانی فرزند علی شماره شناسنامه  8420نسبت
به یک سهم و منیره پهلوان آرانی فرزند علی شماره شناسنامه  484نسبت به یک سهم و
مژگان پهلوان فرزند علی شماره شناسنامه  15635نسبت به یک سهم مشاع از نه سهم
ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  175.50مترمربع شماره پالک  113فرعی مفروز
و مجزی شده از  4فرعی از پالک  2257اصلی واقع در اماکن بخش  3حوزه ثبتی آران و
بیدگل  .مالکین رسمی
 -21رأی شماره 3121و 3122مورخ  98/09/21هیأت  :آقای حسن حمیدی آرانی فرزند
حسین آقا شــماره شناســنامه  474و خانم فاطمه زهرا قندی آرانی فرزند محمد شماره
شناسنامه ( 211بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت  294.75مترمربع شماره پالک
 9937فرعی مفروز و مجزی شده از  1945فرعی از پالک  2637اصلی واقع در مسعودآباد
آران و شماره پالک  6374فرعی مفروز و مجزی شده از  205فرعی از پالک  2840اصلی
واقع در ریگستان دیمکار آران بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .مالکین رسمی و ابتیاعی
از مالک رسمی حسین حیدرزاده
 -22رأی شماره  3134مورخ  98/09/23هیأت  :آقای رمضانعلی وکیلی فر فرزند حسین
شماره شناسنامه  10712ششدانگ یکبابخانه بمساحت  138.30مترمربع شماره پالک
 3387فرعی مفروز و مجزی شده از  6فرعی از پالک  2638اصلی واقع در احمدآباد بخش
 3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی علیمحمد حقیقت صفت
 -23رأی شماره  3135مورخ  98/09/23هیأت  :آقای رمضانعلی وکیلی فر فرزند حسین
شماره شناسنامه  10712ششدانگ یکبابخانه بمساحت  144مترمربع شماره پالک 3388
فرعی مفروز و مجزی شده از  6فرعی از پالک  2638اصلی واقع در احمدآباد بخش  3حوزه
ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی علیمحمد حقیقت صفت
 -24رأی شماره  3153مورخ  98/09/23هیأت  :خانم لیالسادات علیخواجه آرانی فرزند
سیدمیثم شماره شناسنامه  6190038891ششدانگ یکبابخانه بمساحت  175مترمربع
شماره پالک  3389فرعی از پالک  2638اصلی واقع در احمدآباد بخش  3حوزه ثبتی آران
و بیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل
 -25رأی شــماره  3111مورخ  98/09/21هیأت  :آقای علیمحمد حقیقت صفت فرزند
ماشااله شماره شناسنامه  7491ششــدانگ یکبابخانه بمساحت  302.67مترمربع شماره
پالک  3390فرعی مفروز و مجزی شده از  6فرعی از پالک  2638اصلی و شماره پالک
 3391فرعی مفروز و مجزی شده از  2497فرعی از پالک  2638اصلی واقع در احمدآباد
بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .مالک رســمی و ابتیاعی از مالک رســمی شهرداری
آران و بیدگل
 -26رأی شــماره 3139و 3140مورخ  98/09/23هیأت  :آقای علی اصغر شیری آرانی
فرزند مندعلی شــماره شناســنامه  121و خانم ام البنین رهی آرانی فرزند رضا شــماره
شناسنامه ( 513بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت  198.50مترمربع شماره پالک
 1997فرعی مفروز و مجزی شده از  235فرعی از پالک  2640اصلی واقع در آراندشت
بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی روح اهلل منصوری فرد
 -27رأی شماره  3156مورخ  98/09/23هیأت  :آقای مصطفی کدخدائیان آرانی فرزند
احمد شماره شناسنامه  442ششدانگ یکبابخانه بمساحت  140.4مترمربع شماره پالک
 1998فرعی مفروز و مجزی از  393فرعی از پالک  2640اصلی واقع در آراندشت بخش
 3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالکین رســمی وراث ســیف اله مرشدی آرانی و
فاطمه بیابانی بیدگلی
 -28رأی شــماره  3131مورخ  98/09/21هیأت  :خانم عطیه قنائی مقدم فرزند مسلم
شماره شناسنامه  7982ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  82.70مترمربع شماره پالک
 1999فرعی مفروز و مجزی شده از  183فرعی از پالک  2640اصلی واقع در آراندشت
بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی سیداحمد عباسزاده آرانی
 -29رأی شماره  3123مورخ  98/09/21هیأت  :آقای روح اله نیک پور آرانی فرزند رضا
شماره شناسنامه  214ششدانگ یکبابخانه بمساحت  191.70مترمربع شماره پالک 2000
فرعی مفروز و مجزی از  376فرعی از پالک  2640اصلی واقع در آراندشــت بخش 3
حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالکین رسمی آقای محسن ملک و خانم زهرا وشادی
 -30رأی شــماره 3132و 3133مورخ  98/09/23هیأت  :آقای محمود دهقانیان آرانی
فرزند جعفر شماره شناسنامه  739و خانم زهرا قمبری قمصری فرزند علی شماره شناسنامه
( 773بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت  235مترمربع شماره پالک  2001فرعی
مفروز و مجزی شده از  376فرعی از پالک  2640اصلی واقع در آراندشت بخش  3حوزه
ثبتی آران و بیدگل  .مالکین رسمی
 -31رأی شماره  3120مورخ  98/09/21هیأت  :آقای مهدی رام فرزند نجاتعلی شماره
شناسنامه  2735ششدانگ یکبابخانه بمســاحت  136.50مترمربع شماره پالک 2002
فرعی مفروز و مجزی از  127فرعی و شماره پالک  2003فرعی مفروز و مجزی از 128
فرعی از پالک  2640اصلی واقع در آراندشت بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی
از مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل
 -32رأی شــماره 3151و 3152مورخ  98/09/23هیأت  :آقای امیــر بیک آرانی فرزند
خلیلاله شماره شناســنامه  1154و خانم زهرا ملکی آرانی فرزند امراله شماره شناسنامه
( 1250026296بالمناصفه) ششــدانگ یکبابخانه بمساحت  189مترمربع شماره پالک
 2004فرعی مفروز و مجزی از  235فرعی از پالک  2640اصلی واقع در آراندشت بخش
 3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی علی اکبر خاری
 -33رأی شــماره  3115مورخ  98/09/21هیأت  :خانم فریده آراندشــتی آرانی فرزند
علیعباس شماره شناسنامه  318ششدانگ یکباب ســاختمان بمساحت  223مترمربع
شــماره پالک  2005فرعی مفروز و مجزی از 43و 1974از پالک  2640اصلی واقع در
آراندشت بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل .ابتیاعی از مالکین رسمی علی اصغر منصوری
فرد و عبدالصمد المع
 -34رأی شــماره 3116و 3117مورخ  98/09/23هیأت  :آقای محمدرضا انارکی آرانی
فرزند علی اکبر شماره شناسنامه  6190048706و خانم فاطمه نجفی آرانی فرزند محمد
شماره شناسنامه ( 6190060765بالمناصفه) ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 119.50
مترمربع شماره پالک  765فرعی مفروز و مجزی شده از  721فرعی از پالک  2643اصلی
واقع در صالحآباد بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالکین رســمی علی اکبر
انارکی آرانی و زهرا بهجتی نژاد
 -35رأی شــماره  3136مورخ  98/09/23هیأت  :آقای عباس طیبــی نژاد فرزند علی
اکبر شماره شناســنامه  1250165024ششدانگ یکبابخانه بمســاحت  150مترمربع
شماره پالک  400فرعی مفروز و مجزی شــده از  252فرعی از پالک  2704اصلی واقع
در دســتجرد و غیاثیه بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل .ابتیاعی از مالک رسمی هادی
حمیدپناه
 -36رأی شماره  3138مورخ  98/09/23هیأت  :خانم الهامه عبدالمجیدی فرزند عباسعلی
شماره شناسنامه  548ششدانگ یکبابخانه بمساحت  200مترمربع شماره پالک 6372
فرعی مفروز و مجزی شده از  163فرعی از پالک  2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار
آران بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل .ابتیاعی از مالک رسمی حسن دارائی نژاد
 -37رأی شــماره  3157مورخ  98/09/23هیأت  :آقای جعفــر رحیمی فرزند حرمتاله
شماره شناسنامه  34ششــدانگ یکباب کارخانه بمســاحت  3952.50مترمربع شماره
پالک  6373فرعی مفروز و مجزی شــده از  49فرعی از پــاک  2840اصلی واقع در
ریگســتان دیمکار آران بخش  3حوزه ثبتــی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالک رســمی
علیآقا فخار
 -38رأی شماره 3147و 3148مورخ  98/09/23هیأت  :آقای جواد مقنی موخر بیدگلی
فرزند ماشااله شماره شناســنامه  237و خانم ســلطان بیابانی بیدگلی فرزند علی شماره
شناسنامه ( 8818بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت  152مترمربع شماره پالک
 1617فرعی مفروز و مجزی شده از 75و 1075فرعی از پالک  2875اصلی واقع در بخش
 3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .مالک رســمی و ابتیاعی از مالک رسمی ماشااهلل مقنی موخر
بیدگلی
 -39رأی شــماره 3149و 3150مــورخ  98/09/23هیأت  :آقای مهــدی مقنی موخر
بیدگلی فرزند ماشااله شماره شناسنامه  22و خانم اسماء ســتاری بیدگلی فرزند فتح اله
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شماره شناسنامه ( 2580بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت  115مترمربع شماره
پالک  1618فرعی مفروز و مجزی شده از 75و 1074فرعی از پالک  2875اصلی واقع
در بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .مالک رســمی و ابتیاعی از مالک رســمی ماشااهلل
مقنی موخر بیدگلی
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض ،طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/10/01 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/10/16 :
م الف 703362 :عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل
اخطار اجرایی
 10/119شماره 771/97 :حل ، 9مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی :صفات اله
نصیری  ،نشانی :مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی :حمیدرضا
واحدی والشانی ،نشانی :درچه والشان خیابان آزادگان کوچه نیلوفر ،محکوم به:به موجب
رای شماره  1278تاریخ  98/6/16حوزه نهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر
که قطعیت یافته است .محکوم علیه محکوم است به :حضور در دفترخانه اسناد رسمی
و انتقال سند یک دستگاه خودرو میتسوبیشی کاال نت شماره شهربانی 953-55و 61و
پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ  1/395/000ریال و همچنین پرداخت نیم عشر اجرایی
در حق صندوق دولت.رای صادره غیابی است .ماده 34قانون اجرای احکام :همین که
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی
ندارد صریح ًا اعالم نماید .م الف 719363 :قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف
خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 10/120شماره1370/98 :حل ، 2مرجع رسیدگی :شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاسداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  4:00بعداز ظهر روز یکشنبه
مورخه  ، 98/11/27مشخصات خواهان :نام و نام خانوادگی :ابراهیم نوروز توالیی،نام
پدر:محمدرحیم  ،نشانی :خمینی شهر ،خیابان حافظ منطقه صنعتی دوشاخ سنگبری
ستایش ؛ خوانده :نام و نام خانوادگی :فردین زمانی دادانه  ،نام پدر:فیض اله ،خواسته و
بهای آن:مطالبه  ،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 717898 :رئیس شعبه دوم حقوقی شورای
حل اختالف خمینی شهر
ابالغ اجراییه
 10 /121شماره پرونده ، 139804002121000633 /1 :شماره آگهی ابالغیه:
 ، 139803802121000098شماره بایگانی پرونده ، 9800868 :تاریخ صدور:
 ، 1398/10/10آگهی ابالغ اجراییه پرونده اجرایی  9800868بدین وسیله به آقای حسین
سلیمانی درچه  ،نام پدر :ابراهیم  ،تاریخ تولد 1342/4/21 :شماره ملی،1141827190 :
شماره شناسنامه 198 :به نشانی:درچه مقابل اداره آب ابالغ میشود که آقای احمد
طهمورثی خوزانی جهت وصول وجه چک  1/300/000/000 :ریال باستناد شماره چک
، 166807تاریخ چک  1398/2/25بانک رفاه کارگران علیه شما اجرائیه صادر نموده و
پرونده اجرائی به بایگانی  9800868در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ
 98/9/20مامور،ابالغ به شما به علت عدم شناسایی نشانی مقدور نبوده است ،لذا بنا به
تقاضای بستانکار طبق ماده  18آئین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه
آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب
می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.
م الف  719720 :نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
ابالغ رای
 10 /122کالسه پرونده ، 1233 /98 :شماره دادنامه ، 98 /10 /3 - 2053 :تاریخ
رسیدگی ، 98/9/30:مرجع رسیدگی  :شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر
خواهان :جعفر رضایی  ،نشانی :خمینی شهر خیابان امیرکبیر آدریان کوچه  103بن بست
 3منزل شخصی ؛ خوانده-1:حامد خبیری نشانی :مجهول المکان -2محسن کشاورز
نشانی :اقلید بلوار فرهنگ خیابان تختی  ، 6خواسته :مطالبه وجه چک(غیابی) ،گردشکار:
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ
نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور
رای می نماید .رای قاضی شورا :درخصوص دادخواست تقدیمی آقای جعفر رضائی به
طرفیت آقایان -1حامد خبیری -2محسن کشاورز به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون
ريال وجه یک فقره چک به شماره  965810مورخه  97/11/25عهده بانک صادرات شعبه
خام یزد به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده
دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خواندگان در
جلسه رسیدگی مورخه  98/9/30و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی شورا و نظر
به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا
با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه  98/9/30و با احراز
اشتغال ذمه خواندگان 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 تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ
پنجاه میلیون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید
چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت  1/655/000ریال بابت هزینه
دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد .رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل
تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد .م الف 718942 :ایمان
بختیاری قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 10/123شماره 326/98 :حل ، 2مرجع رسیدگی :شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاسداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  04:00بعدازظهر روز دوشنبه
مورخه  ، 1398/11/21مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :سیدهادی مجیدی ،
نام پدر :سیدمهدی  ،با وکالت خانم مهتاب سلطان پور  ،نشانی :خمینی شهر خ امیرکبیر
جنب کوچه  101فروشگاه فجر ؛ مشخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :یسن نورپور
 ،نام پدر :بهلول  -2 ،نام و نام خانوادگی :اسماعیل معینی  ،خواسته و بهای آن :مطالبه ،
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 73
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند
با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر
جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف 643311 :رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل
اختالف خمینی شهر
تحدید حدود اختصاصی
 10/124شماره نامه 139885602022000791:نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ
قطعه زمین مزروعی سه جریبی به پالک شماره  9فرعی از  178اصلی واقع در مزرعه
عیسی آباد جز بخش  9حوزه ثبتی بادرود که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام حسین
میرزائیان فرزند رضا در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده
است .اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده  15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید
حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ  98/11/08ساعت  9صبح در محل شروع و
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آگهی

به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و
ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق
ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شد.
مالف 718826:اداره ثبت اسناد و امالک بادرود
تحدید حدود اختصاصی
 10/125شماره نامه 139885602022000789:نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ
قطعه زمین مزروعی تقریب ًا یک جریبی به پالک شماره  11فرعی از  -178اصلی واقع
در مزرعه عیسی آباد جز بخش  9حوزه ثبتی بادرود که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام
حسین میرزائیان فرزند رضا در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل
نیامده است .اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده  15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده
تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ  98/11/08ساعت  9صبح در محل شروع
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز
و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق
ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شد.
مالف 718860:اداره ثبت اسناد و امالک بادرود
حصروراثت
 10/126آقای مرتضی ارباب حسنی آرانی دارای شناسنامه شماره  6199594363به
شرح دادخواست به کالسه  781/98از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده
و چنین توضیح داده که شادروان حسن ارباب حسنی آرانی بشناسنامه  6919در تاریخ
 96/1/15اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است
به  -1ام البنین فخرل به شماره شناسنامه  38به عنوان همسر متوفی و -2اعظم ارباب
حسنی آرانی به شماره ملی  -3 6199552091کبری ارباب حسنی آرانی به شماره ملی
 6199611101و -4فاطمه ارباب حسنی آرانی به شماره ملی  -5 6199661311مریم
ارباب حسنی آرانی به شماره ملی  6199661321همگی دختران آن مرحوم و -6عباسعلی
ارباب حسنی آرانی به شماره ملی  -7 6199578902مرتضی ارباب حسنی آرانی به شماره
ملی  -8 6199594363محسن ارباب حسنی آرانی به شماره ملی  6199637917همگی
پسران آن مرحوم می باشند و الغیر .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد
شد .م الف 718756 :رئیس شعبه اول دادگاه شورای حل اختالف آران و بیدگل
حصروراثت
 10/127آقای مرتضی ارباب حسنی آرانی دارای شناسنامه شماره  6199594363به
شرح دادخواست به کالسه  782/98از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان ام البنین فخرل بشناسنامه  38در تاریخ 97/5/3اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1اعظم ارباب
حسنی آرانی به شماره ملی  -2 6199552091کبری ارباب حسنی آرانی به شماره ملی
 6199611101و -3فاطمه ارباب حسنی آرانی به شماره ملی  -4 6199661311مریم
ارباب حسنی آرانی به شماره ملی  6199661321همگی دختران آن مرحوم و -5عباسعلی
ارباب حسنی آرانی به شماره ملی  -6 6199578902مرتضی ارباب حسنی آرانی به شماره
ملی  -7 6199594363محسن ارباب حسنی آرانی به شماره ملی  6199637917همگی
پسران آن مرحوم می باشند و الغیر .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد
شد .م الف 718758 :رئیس شعبه اول دادگاه شورای حل اختالف آران و بیدگل
حصروراثت
 10/128آقای علیرضا مالئی نوش آبادی دارای شناسنامه شماره  114به شرح دادخواست
به کالسه  2/1109/98از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان عباسعلی مالئی نوش آبادی بشناسنامه  4در تاریخ  98/9/20اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1حمیدرضا
به ش ش -2 5808علیرضا به ش ش -3 114محمدرضا به ش ش -4 814زینب به
کد ملی -5 1250352606معصومه به کد ملی  6190001580همگی با نام خانوادگی
مالئی نوش آبادی به عنوان فرزندان متوفی  -6مریم فخارزاده نوش آبادی به ش ش 125
به عنوان همسر متوفی  -7عذرا خانم تقی زاده نوش آبادی به ش ش  2648به عنوان مادر
متوفی  -8عبداله مالئی نوش آبادی به ش ش  2678به عنوان پدر متوفی و الغیر .اینک
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک
ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .م الف 720412 :عباسعلی
دهقانی رئیس شعبه دوم دادگاه شورای حل اختالف آران و بیدگل
حصروراثت
 10/129آقای فضل اهلل حداد آرانی دارای شناسنامه شماره  285به شرح دادخواست به
کالسه  3/753/98از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان علی حداد آرانی بشناسنامه  5218در تاریخ  98/5/15اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1فرهاد حداد آرانی
دارای شناسنامه شماره  136و  -2فضل اله حداد آرانی دارای شناسنامه شماره 285
و -3سعید حداد آرانی دارای کد ملی  6199129733و -4محمد حداد آرانی دارای کد ملی
 6199129741و  -5فاطمه حداد آرانی دارای کد ملی  6199118091و  -6زهرا حداد
آرانی دارای کد ملی  6199509269و -7زینب حداد آرانی دارای کد ملی 6199159251
و  -8اشرف حداد آرانی دارای شناسنامه شماره  159و  -9ناهید حداد آرانی دارای شناسنامه
شماره  8090فرزندان متوفی و  -10اعظم جدی آرانی دارای شناسنامه شماره  155همسر
متوفی بوده و الغیر .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 721400 :مهدی عموزاده رئیس شعبه سوم دادگاه شورای حل اختالف آران
و بیدگل
اخطار اجرایی
 10/130شماره 3/995/97 :محکوم به به موجب رای غیابی شماره  356تاریخ98/5/19 :
حوزه :سوم شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل که قطعیت یافته است .محکوم
علیه :هادی اسالمی نام پدر :بهروز شغل -:نشانی محل اقامت :مجهول المکان .محکوم
علیه محکوم است به :پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال در وجه یک فقره چک به شماره
 007/754999به تاریخ  96/12/20به عهده بانک سپه شعبه طالقانی به عنوان اصل
خواسته و پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک مذکور تا زمان اجرای حکم بر
مبنای نرخ اعالمی تورم بانک مرکزی و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ دو میلیون و سیصد
و هفتاد و پنج هزار ریال و هزینه نشر آگهی مبلغ پانصد و هفتاد هزار ریال و مبلغ شصت هزار
ریال درخواست اجرائیه در حق خواهان و وصول نیم عشر اجراییه در حق خواهان صادر و
اعالم گردد .رای صادره غیابی است .مشخصات محکوم له :حسین زعفرانی نام پدر :علی
شغل - :نشانی محل اقامت :آران و بیدگل خ محمدهالل خ وشاد ک عدالت  .8ماده 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 ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید .م الف693330 :
زهره گرامی نوش آبادی رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف آران و بیدگل

اعالم مفقودی
کارت هوشمند کامیون باری مدل  1366به شماره پالک
ای ران  647-25ع  74سیســتم بنز به شماره هوشمند
 2428486و تیپ  LA 911/42مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.
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هزینه تحمیلی آلودگی هوا به خانواده دانش آموزان!
رییس کمیسیون عمران ،معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت :گرفتن هزینه
مازاد برای سرویس مدارس در روزهای پنجشــنبه که کالسهای این مدارس به جبران تعطیلی

انفصال از خدمت رییس دانشگاه اصفهان منتفی شد؛

روزهای آلودگی هوا تشکیل میشود ،از مصادیق رعایت نشــدن حقوق شهروندان است .شیرین

ختم غائله بورسیهها

طغیانی در یکصد و هشــتمین جلســه
علنی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار
کرد :در هفتههای گذشــته که مدارس
تعطیل بود ،بنــا بر تصمیــم آموزش و
پرورش قرارشد روزهای پنجشنبه بهطور
جبرانی کالسهایی برای دانشآموزان
تشکیل شود .وی افزود :به همین دلیل
هزینه ایاب و ذهاب بر اســاس تصمیم
دو ســال پیش کارگروه ماده  ۱۸تعیین
شده و قرار است  ۱۸درصد مازاد از هزینه ســرویسهای مدارس از خانوادهها گرفته شود .رییس
کمیسیون عمران ،معماری و شهرسازی شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه این تصمیم

دانشگاهها دیوار مقاومت در برابر بورسیهها را شکسته اند

و این مسئله با پا در میانی وزیر ختم به خیر شده است .بر
اساس اعالم وزیر علوم ،پرونده بورسیهها تعیین تکلیف و
انفصال از خدمت رؤسای سه دانشگاه منتفی شد

برای شرایط عادی بوده و مختص مدارسی است که روزهای پنجشــنبه نیز نیاز به سرویس ایاب
و ذهاب دارند ،تصریح کرد :در شرایطی که ســرویسهای مدارس به دلیل آلودگی هوا چند روز از
سال هیچ سرویســی به خانوادهها ندادهاند ،اضافه شــدن این مبلغ به هزینه سرویس مدارس
ظلم به خانوادههاست .وی خاطرنشان کرد :خانواده دانشآموزان هزینه روزهایی که آلودگی هوا
مدارس را تعطیل کرد،پرداخت کردهاند بنابراین گرفتن دوباره این هزینه ،از مصادیق رعایت نشدن
حقوق شهروندان اســت که انتطار میرود تاکسیرانی پاسخگوی انتقاد شــهروندان در این زمینه
باشد.

امتحانات دانشآموزان اصفهانی
درروزهای دوشنبه و سهشنبه لغو شد
اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان از لغو امتحانات دوره تحصیلی متوسطه اول و دوم در
با جذب شــدن بورسیههای شــاکی از

حدود یک ماه پیش بود که محمدعلی کی نژاد ،دبیر هیئت عالی جذب

دیوان عدالت اداری بردند که بعد از آن حکم انفصال از خدمت رؤسای

دانشگاههای دولتی در برخی از استانها

شــورای عالی انقالب فرهنگی اعالم کرد که پرونده تمام بورسیهها تا

این سه دانشگاه به عالوه رییس دانشگاه اصفهان صادر شد؛ اما منصور

از جمله اصفهان ،رای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر

بهمن ماه امسال بسته و تکلیف آنها مشــخص میشود .حاال به نظر

غالمی درباره اجرا نشدن انفصال از خدمت رؤسای سه دانشگاه اظهار

انفصال از خدمت رؤســای این دانشــگاهها هم منتفی شد .یکی از

میرسد دانشــگاهها دیوار مقاومت در برابر بورسیهها را شکسته اند و

داشت :اجرای احکام همه بورسیهها انجام و با اجرای احکام ،انفصال

دانشگاههای درگیر در این مسئله دانشگاه اصفهان و کاشان بود که به

این مسئله با پا در میانی وزیر ختم به خیر شده است .بر اساس اعالم

از خدمت رؤســای این چند دانشگاه منتفی شــد .وی اظهار داشت:

دلیل شــکایت چند تن از دانشــجویان بورســیه و مقاومتهایی که

وزیر علوم پرونده بورسیهها تعیین تکلیف و انفصال از خدمت رؤسای

فقط پرونده یک نفر هنوز در جریان است؛ با این حال ،دانشگاه محل

تاهمین چند وقت پیش از سوی این دانشگاه هابرای جذب این افراد

سه دانشگاه منتفی شــد .مهلت دو ماهه وزارت علوم برای جایابی و

همکاری برای شخص مورد نظر مشــخص شد که امیدوارم به زودی

پریسا سعادت

صورت گرفته بود ،حکم انفصال از خدمت رؤسای دانشگاه ها به دلیل

جذب بورســیههایی که به دیوان عدالت اداری شــکایت کرده بودند،

سایر مراحل جذب طی شود .غالمی خاطرنشان کرد :فرصت دو ماهه

سرپیچیهای قانونی صادر شــد؛ اما ظاهرا این مسئله با پادر میانی

پایان پذیرفته است.

وزارت علوم برای اجرای احکام این بورسیهها در دانشگاهها بود .وزارت

وزارت علــوم و جانمایی برای جــذب این افراد منتفی شــد .پس از

وزارت علــوم طی ایــن دو ماه فرصت داشــت برای اجــرای احکام

علوم درحالی ادعای حل شدن مشکل بورســیهها را دارد که پیش از

جنجالها پیرامون صدور احکام برای رؤســای برخی از دانشگاههای

بورسیهها ،آنها را در دانشگاهها جایابی کند .هفته گذشته نیز خبری

این نیز این مسئله در چندین نوبت رسانهای شده بود؛ اما با پافشاری

متخلــف ،هیئــت عالی جذب شــورای عالــی انقــاب فرهنگی که

مبنی صدور حکم انفصال از خدمت رؤسای سه دانشگاه تهران ،کاشان

برخی از افراد که همچنان در سیستم آموزش عالی به کار گرفته نشده

فراخوانهای بورســیه را هم برگزار کرده بود ،برای اجرایی نشدن این

و تربیت مدرس مخابره شد .محمود نیلی احمدآبادی ،رییس دانشگاه

بودند مبنی بر شکایتهای خود این پرونده همچنان در جریان بوده

احکام پادرمیانی کرد و به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مهلت دو

تهران اعالم کرده بود که این حکم در مورد وی اجرا نشده و محمدتقی

اســت .حال باید دید آیا این پرونده پس از بیش از هفت سال کش

ماههای داد تا بورسیهها را جایابی کند.

احمدی ،رییس دانشگاه تربیت مدرس هم در مقابل سکوت کرد .بر

و قوس و اتهامات سیاسی و غیر سیاســی آیا ختم به خیر میشود یا

ظاهرا مشــکل برخی از این افراد در مدت تعیین شــده حل شد؛ اما

اســاس اعالم محمدعلی کی نژاد ،رییس هیئت عالی جذب شورای

همچنان مقاومت خارج از قانون دانشــگاهها در برابر این افراد ادامه

همچنان برخی دیگر از دانشگاهها در برابر این خواسته مقاومت کردند.

عالی انقالب فرهنگی ۷۲ ،بورســیه شــکایت خود را از دانشگاهها به

خواهد داشت.

چهره روز

اخبار
میانگین بارشها درچهارمحال و بختیاری
به  ۱۷۰میلیمتر رسید
معاون توسعه و پیشبینی هواشناســی چهارمحال و بختیاری گفت :با احتساب بارشهای اخیر
در استان ،میانگین بارشهای سال آبی به  ۱۷۰میلیمتر رســید .مهرداد قطره سامانی افزود :این
بارشها در مقایسه با مدت مشابه سال
گذشته همچنان  ۳۵درصد کاهش و در
مقایسه با دوره مشابه میانگین بلندمدت
 ۲۱درصد کاهش دارد .وی ،میزان ارتفاع
برف درایستگاهکوهرنگ را  ۷۰سانتیمتر
اعالم کرد و گفت :با وجود اینکه طی چند
روز گذشــته بارش برف را در شهرستان
کوهرنگ شاهد بودیم؛ اما بارش همراه
با باران سبب آب شدن بخشی از ارتفاع
برف دراین منطقه شده است .چهارمحال
و بختیاری ،سرچشــمه دو رودخانه زایندهرود و کارون و بخشــی از رودخانه دز است و افزایش یا
کاهش بارشها در این استان ،استانهای خوزســتان ،اصفهان و فالت مرکزی را تحت تاثیر خود
قرار میدهد.

عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت:
الزم اســت در تدویــن بودجه شــهرداری،
مقابله با خشــونتهای خانگی در دو حوزه
فرهنگسازی و زیرســاختها مورد توجه
قرار گیرد.

معاون برنامهریزی و توســعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت :مطابق اعالم سازمان سنجش
کشور ،نتایج آزمون اســتخدامی در نیمه دوم دیماه  ۹۸اعالم میشود که  ۱۸هزار و  ۹۵نفر بعد از
مراحل گزینش استخدام میشــوند .علی الهیار ترکمن اظهار کرد :مطابق اعالم سازمان سنجش
کشور ،دو برابر ظرفیت پذیرفتهشدگان آزمون استخدامی فرهنگیان از  ۱۵دیماه  ۹۸اعالم میشود
که آموزشوپرورش تعداد  ۱۸هزار  ۹۵نفر سهمیه استخدام دارد .وی اضافه کرد :بر اساس اسامی
اعالمشده از سوی سازمان ســنجش افراد را وارد فرآیند مرحله گزینش و تایید نهایی میکنیم و
قبولشدگان به دورههای آموزشی معرفی میشوند تا برای مهرماه سال آینده وارد چرخه آموزش
در مدارس شوند.

رییس اداره اطالعرســانی و روابــط عمومی اداره کل آمــوزش و پرورش اصفهــان گفت :حضور

میتوانند  ۱۰روز ابتدای خرداد ماه را نیز به زمان امتحانــات دانشآموزان اضافه کنند .رییس اداره
اطالعرســانی و روابط عمومی اداره کل آمــوزش و پرورش اصفهان تصریح کــرد :برخی مدارس
قبال هم از پنجشــنبهها اســتفاده میکردند و با هماهنگیهــای الزم ،دانشآموزان به مدرســه
میرفتند.

سمیرم با  17و هفت دهم میلی متربارش ،بارانیترین شهرستان استان اصفهانگزارش شده است.
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت :در پی بارشهای اخیر در استان،
دهاقان با  8و یک دهم ،زرین شــهر  5و نه دهم ،داران و مبارکه  5و نیم ،نجــف آباد  4و نه دهم،
فریدونشهر  2و دو دهم ،اصفهان  2و نیم و ورزنه با یک و ســه دهم میلی متر بارش ،بارانیترین
شهرستانهای استان پس از سمیرم اعالم شده است .آسیه آقایی افزود :همچنین در این مدت در
داران  7و فریدونشهر  3سانتی متر بارش برف گزارش شده است .وی ادامه داد :امروز و فردا نیزبا
افت محسوس دما مواجه خواهیم بود.

لزاییکمیته امداد امام خمینی (ره) اظهارداشت :امداد درواقع به معنی یککمک موقت است ولی رویکرد اساسی ما درکمیته امداد برطرفکردن
طرحهای اشتغا 
مشکالت مددجویان به طور اساسی و ریشهای است که غالبا این مشکالت اقتصادی هستند و از این رو اولویت نخست کاری ما ،اشتغال است .متینپور ،درباره
لزایی خاطرنشانکرد :فعالیتهای اقتصادی ما درزمینه اشتغال مددجویان ،درچند قالب انجام میشود؛ برخی
فعالیتهای اقتصادی اینکمیته درزمینه اشتغا 
از این فعالیتها برای مددجویانی است که خودشان توانایی راهاندازی کسبوکار ندارند که برای به کارگیری این افراد ،برای کارفرمایان بستههای تشویقی در نظر
گرفتهایم به این صورتکه به هرکارفرماییکه یکی ازمددجویان ما را بهکاربگیرد ،مبلغ  ۵۰میلیون تومان وام بدون سود پرداخت میشود.

از لحاظ خشــونت خانگی ،کــودک آزاری

حوادث هفته گذشته دراصفهان
چهارکشته و  ۱۷مصدوم داشت

امین منتقل شــدند .غفور راستین درخصوص حادثه

واژگونی خودروی پارس درکیلومتر ۱۵اتوبان نجفآباد

شــهر دوســتدار کودک و شــهر دوستدار

گازگرفتگی با علت نامشخصکه درحبیبآباد رخ داده

به کاشان (اتوبان سردار کاظمی) در شامگاه پنجشنبه

بود ،تصریحکرد :دراین حادثه  ۲مرد  ۱۸و  ۲۰ساله جان

اظهارداشت :این سانحه رانندگی پنج مصدوم شامل

خود را ازدست دادند .وی همچنین ادامه داد :درسانحه

سه مصدوم مرد و  ۲مصدوم زن داشتکه برای تکمیل

برخورد یک دســتگاه موتورســیکلت و یک دستگاه

مراحل درمانی به بیمارستان محمد منتظری نجفآباد

خودروی سواری درخیابان سیدعلیخان شهراصفهان

منتقل شدند .راســتین خاطرنشــان کرد :در حادثه

در شامگاه پنجشنبه نیز  ۲مرد  ۲۰ساله جان باختند و

مسمومیت با گاز منوکســیدکربن در خیابان مصالی

سه نفر دیگر نیز دچار مصدومیت شدند .مدیر حوادث

اصفهان نیز یک زن  ۱۸ساله مسموم و به بیمارستان

و فوریتهای پزشکی استان با اشاره به اینکه یکی از

امین انتقال یافت .راســتین درخصوص حادثه دیگر

و همســرآزاری رتبــه نخســت را دارد .وی
افزود :این امــر یک فاجعه اســت که نیاز
به فرهنگســازی و بسترســازی مناسب
دارد ،بنابرایــن الزم اســت در جهت تحقق
زنــان ،در تدویــن بودجــه ،مقابلــه بــا
فرهنگسازی و زیرســاختها مورد توجه
قرار گیرد.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید
بر لزوم اختصاص حقابــه تاالب گاوخونی،
تصریح کرد :قرار بود  ۳۰۰میلیون متر مکعب
آب به زاینــدهرود اختصاص داده شــود تا
شــاهد خشــکی این رودخانه نباشیم؛ اما
اکنون با خشکی زایندهرود پرندههای مهاجر

سه فقره ســانحه رانندگی و ســه موردگازگرفتگی در
استان اصفهان طی یک هفته گذشــته چهار کشته و
 ۱۷تن مصدوم داشــت .مدیر حوادث و فوریتهای
پزشــکی اســتان اصفهان گفت :روز جمعه در حادثه
واژگونی یک دستگاه خودروی ســواری پژو  ۴۰۵در
اتوبان فرودگاه نرسیده به حصه ،چهارزن و یککودک
مصدوم و پــس از دریافت خدمــات اولیه درمانی به
وسیله چهار واحد امدادی اورژانس  ۱۱۵به بیمارستان

و زیســت بوم اصفهان در خطــر جدی قرار
گرفته است .وی با بیان اینکه در این شرایط
مشخص نمیشودســهم حقابه اصفهان را

عکس روز

با ادامه این روند ،اصفهان دچار مشــکالتی
خواهد شد که افسردگی شــهروندان یکی
از آنهاست.

بارازاحساسات
کودکان روستایی

مدارس در صــورت وجود نیاز میتوانند پنجشــنبهها بــه دانشآموزان اعالم کنند که به مدرســه
اولیاومربیان ،اطالعرســانی به تمام والدین و همکاری مســئوالن در مدارس صــورت گیرد .وی

سمیرم ،بارانیترین شهرستان استان

لزاییکشور ۳۰ ،درصد باراشتغالکشوررا به دوش بگیریم« .محمدرضا متینپور» پیرامون
امداد امام خمینی (ره) ،موفق شدهایم تنها با نیم درصد اعتبارات اشتغا 

اقدام زیبای دانــش آموزان

ادامه داد :اگر با وجود قرار دادن پنجشــنبهها در برنامه درسی مشکل تعطیالت حل نشد مدارس

به اطالعرسانی مدیران مدارس انجام میشود.

لزاییکمیته
لزاییکمیته امداد امام خمینی (ره)گفت :خوشبختانه با طرحهای اشتغا 
مدیرکلکمیته امداد امام خمینی (ره) اصفهان با اشاره به طرحهای اشتغا 

دانشآموزان در مدرسه طی روزهای پنجشنبه برای جبران تعطیالت آلودگی هوا باید با هماهنگی

بیایند ،اظهار کرد :حضور دانشآموزان در مدرســه برای جبران تعطیالت باید با هماهنگی انجمن

داخلی دانشآموزان متوسطه اول و دوم نیز در این دو روز لغو شد ،گفت :امتحانات داخلی با توجه

 ۳۰درصد اشتغال کشورتوسط کمیته امداد ایجاد میشود

به سردارسلیمانی

و در صورت نیاز انجــام شــود .رحمتا...ممیز با بیان اینکــه برای جبران تعطیــات آلودگی هوا

امروز و فردا لغو و به بیست و چهارم و بیست و پنجم دی ماه موکول شد .وی با بیان اینکه امتحانات

بنابــر آمارهایی که ارائه میشــود ،اصفهان

به کجا تخصیص داد هاند ،خاطرنشان کرد:

راهکارهای آموزش و پرورش اصفهان
برای جبران تعطیالت آلودگی هوا

راستا برای تسهیل حضور معلمان و دانشآموزان در این مراسم ،امتحانات روزهای دوشنبه و سه
شنبه همانند سایرشهرهایکشورلغو میشود .رحمت ا ...ممیزافزود :امتحانات نهایی دانشآموزان

فریده روشــن اظهار کرد :در روزهای اخیر

خشــونتهای خانگــی در دو حــوزه

نتایج آزمون استخدامی فرهنگیان
نیمه دوم دیماه اعالم میشود

اشاره به حضور مردم در مراسم تشییع و ترحیم سردار شهید قاسم سلیمانی ،اظهار داشت :در این

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) اصفهان:

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

رتبه اول اصفهان درخشونت
خانگی فاجعه است

روزهای دوشنبه و سهشنبه خبر داد .مســئول روابط عمومی ادارهکل آموزش و پرورش اصفهان با

ابتدایی روستای معروف آباد
در چــادگان اصفهــان دریک
روز برفی« :ســردار دوستت
داریم»

این مصدومان بسیاربدحال بود ،اضافهکرد :مصدومان

گازگرفتگی با منوکسیدکربن درشهراصفهان نیزگفت:

به وســیله  ۲دســتگاه آمبوالنس به بیمارستان آیت

دراین حادثه سه نفرازجمله یککودک سه ساله و دو

ا ...کاشانی اصفهان منتقل شــدند .وی درباره حادثه

زن و شوهرجوان مسموم شدند.

فوتبالجهان
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توهین بازیکن ختافه به ستاره رئال مادرید جنجالی شد
رئال مادرید روز شنبه موفق شد در خانه ختافه این تیم را با نتیجه  0-3شکست داده و سه امتیاز
باارزش به دست بیاورد .یکی از مســائل جنجالی این بازی اما درگیری بین ادر میلیتائو ،ستاره

طلسمی که نشکست؛

رئال و مارک کوچورال ،بازیکــن ختافه در جریان بازی بود .در پایان بــازی کوچورال که با اتهامات

تداوم پروسه فرسایشی انتخاب سرمربی ذوب آهن

زیادی مواجه شــده بود و از جمله متهم بود که در مواجهه با میلیتائو او را االغ عوضی خطاب کرده
و به او توهین کرده اســت ،برای توضیح درباره این اتهامات از شبکههای اجتماعی استفاده کرده
و آنها را تکذیب کرد .بازیکن اســپانیایی ختافه در این باره نوشت «:میخواهم اینجا به صراحت
اعالم کنم که من هیچگاه به میلیتائو توهین نکردم .حرفــی که من به او زدم این بود که دهنت را
ببند .ولی بعضی به اشتباه فکر کردند که کلمه پیکو یعنی دهان که من گفتم ،میکو یعنی االغ بوده

عکس :ایمنا

است .اگر کسی از این بابت آزردهخاطر شده من از او عذرخواهی میکنم .این تنها توضیحی است
که در باره این اتفاق دارم و بعد از این دیگر دربارهاش صحبت نخواهم کرد».

فروش «بواتنگ» تنها به مبلغ  5میلیون یورو
بایرن مونیخ حاضر است مدافع با تجربهاش را در ازای  5میلیون یورو واگذار کند .از مدتها قبل
بحث واگذاری «جروم بواتنگ» به تیمی دیگر مطرح اســت .آنگونه کــه بلیچر ریپورت گزارش
کرده ،باشگاه پرافتخار ژرمنها آمادگی دارد مدافع میانی  31سالهاش را در ازای  5میلیون یورو
بفروشد .این بازیکن اکنون در کانون توجه دو تیم انگلیســی آرسنال و تاتنهام است .هر دو این
تیمها ،با مشــکالت زیادی در قلب دفاع خود مواجه هســتند و دنبال مدافع میانی با تجربهای
میگردند تا این نقطه را مســتحکم کنند .البته برخی رسانهها در روزهای گذشته گزارش کردند از

دایی گفته بود قصد ندارد خارج از تهران به مربیگری
بپردازد و در مصاحبهای که اخیرا انجام داده گفته است
نمیتواند یک روز را بدون دیدن دخترش سپری کند

طرف توپچیهای لندن با مدافع نامبرده تماسهای اولیه برقرار شــده است .بواتنگ که از سال
 2011و ترک منچسترســیتی برای بایرن به میــدان رفته ،در فصل جاری در  14مســابقه حضور
داشته است.

توهین به «پیکه» و نامزدش دراستادیوم اسپانیول
بارسلونا روز شنبه در استادیوم خانگی اســپانیول ،در دربی کاتالونیا به مصاف این تیم همشهری
رفت و در نهایت با تساوی  2-2متوقف شد.یکی از اتفاقات این بازی که باعث شد دربی کاتالونیا
بار دیگر در معرض توجه قرار بگیرد توهین هواداران اســپانیول به جرارد پیکه ،ســتاره بارسا در

در حالی که ظهر دیروز خبر انتخاب علی

خبرهایی از مذاکره ذوبیها با علی دایی منتشر شد.

بیستمین روز خود شده بود ،خبر انتخاب علی دایی به عنوان سکاندار

دایی به عنوان سرمربی گری ذوب آهن

در میانه این راه ،حتی خبرهایی از اختالفات اعضای هیئت مدیره بر سر

جدید ذوبیها روی خروجی رســانهها قرار گرفت ولی دایی در گفت

روی خروجی رسانهها قرار گرفت ،دایی این موضوع را تکذیب کرد تا

انتخاب سرمربی جدید به میان آمد .مصداق این بحث حضور دو عضو

و گو با ورزش  3این موضوع را تکذیب کرد و گفت« :از اعتماد مدیران

پروسه فرسایشی انتخاب جانشین منصوریان هم چنان ادامه یابد.

هیئت مدیره در تهران برای مذاکره با مدیربرنامه دراگان اســکوچیچ،

ذوب آهن متشکرم؛ اما به دالیل شــخصی نمیتوانم این پیشنهاد را

علیرضا منصوریان ،سرمربی سابق تیم فوتبال ذوب آهن روز  ۲۸آذر

سرمربی صنعت نفت بود در حالی که ســه عضو دیگر در جریان این

قبول کنم» پیش از این هم دایی گفته بــود قصد ندارد خارج از تهران

و بعد از جلسه با هیئت مدیره این باشگاه بود که از سرمربیگری این

مذاکره و جزییات آن قرار نداشتند.

به مربیگری بپردازد و در مصاحبهای که اخیرا انجام داده گفته است

تیم کنار رفت .این اتفاق یک روز پیش از بازی ذوب آهن با ســایپا در

کار به جایی رسید که حتی از رسول خطیبی و یحیی گل محمدی هم

نمیتواند یک روز را بدون دیدن دخترش سپری کند.

هفته شــانزدهم رخ داد؛ دیداری که ذوبیها با نتیجه یک به  ۳نتیجه

به عنوان نفراتی یاد شد که ذوبیها با آنها مذاکره کردهاند .در حالی که

تیم ذوب آهن ،نوزدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر را با سرمربیگری

را به حریف واگذار کردند .مسئوالن باشگاه ذوب آهن که شاید تصور

در تمام این مدت مسئوالن باشگاه ســکوت کرده و با سکوتشان بر

علیرضا منصوریان آغاز کــرد ولی به دلیل کســب نتایج ضعیف این

میکردند پیدا کردن ســرمربی جدید کار چندان ســختی نباشــد ،با

شدت شایعات افزودند.

تیم ،نیمکت ذوبیها در معرض تغییر قرار گرفت و به دنبال شکســت

وعده «امروز و فردا» انتخاب جانشــین علیرضا منصوریان را به عقب

یکی از مباحث عجیب مطرح شده در پروسه انتخاب سرمربی ذوب

سبزپوشان در هفته شانزدهم ،علی منصور از سکان داری نیمکت این

انداختند تا پروژه نیمکت آنها به یک پروسه فرسایشی تبدیل شود.

آهن ،چرخش این باشــگاه به ســمت خود علیرضا منصوریان بود.

تیم کنار گذاشته شد .ذوب آهن هم اکنون و در پایان هفته شانزدهم

در ابتــدا از مربیانی چون رســول کربکنــدی ،مهدی تارتــار و منصور

منصوریان که حمایت تمام بازیکنان را پشــت ســرش داشــت گویا

رقابتهای لیگ برتر با کسب  15امتیاز در رده یازهم جدول رده بندی

ابراهیمزاده به عنوان گزینههای سرمربیگری ذوب آهن یاد میشد.

صحبتهای ضمنی با مدیرعامل باشگاه برای بازگشت مجدد به تیم

قرار گرفته است ،جایگاهی که به هیچ عنوان شایسته نماینده اصفهان

حضور کربکندی در تیم با توجه به پســت ریاســت ســازمان فوتبال

داشت ولی این کار هم به سرانجام نرسید.

در این رقابتها با توجه به کارنامه پربــار این تیم در تاریخ رقابتهای

باشگاه ذوب آهن خیلی زود منتفی شد .در کنار تارتار و ابراهیم زاده،

درحالی که پروسه انتخاب سرمربی جدید سبزپوشان اصفهانی وارد

لیگ برتر نیست.

سمیه مصور

طول بازی بود .به این ترتیب نبرد هواداران اسپانیول با ســتاره بارسا در دربی هم ادامه پیدا کرد.
در این بازی بخشهایی از هواداران اســپانیول که برای تماشــای این بازی در ورزشگاه خانگی
تیمشان ،استادیوم آرسیدیای حضور یافته بودند ،شعارهایی علیه پیکه و خانواده او سر دادند.
ولی این اولین بار نبود که پیکه در این اســتادیوم با توهین هواداران اســپانیول مواجه میشد.
توهینهای زشت و جنســیتزدهای که درطول این بازی از ســوی عدهای از هواداران اسپانیول
نسبت به پیکه و نامزدش شکیرا ابراز شــد ،در اســپانیا با اعتراضات زیادی همراه بود .پیکه در
جریان بازی به سراغ داور بازی ،کارلوس دل سرو گرانده رفته و توجه او را به شعارهایی که علیه او
سر داده میشد جلب کرد ولی داور مسابقه هیچ اقدامی در مقابل این شعارها انجام نداد تا بازی
ادامه پیدا کند.

مدافع آبیها ،هم بازی رونالدو میشود
چلسی آماده آن است که امرسون پالمیری را به یوونتوس بفروشد .دو باشگاه با هم در این زمینه
مذاکراتی داشتهاند .یوونتوس می خواهد که او را تا پایان فصل بخرد؛ اما امکان انتقال او در ژانویه
هم وجود دارد .این بازیکن سابق رم در ژانویه  2018با قراردادی به مدت چهارسال و نیم به چلسی
پیوست؛ اما نتوانسته به عنوان بازیکن ثابت در ترکیب چلسی جا بیفتد.

چهره روز

میدان المپیک؟
مرد
آزمون بزرگ شکاری؛ ِ
ِ

رضا شکاری ،ستارهای است که این فصل کمتر در زمین دیده شده و حاال باید ثابت کند که همان استعداد نابی است که همه در ذهنشان میشناسند.تیم امید
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ایران به زودی در مسابقات جام ملتهای آسیا به میدان میرود .این بازیها که مقدماتی المپیک نیز به حســاب میآیند ،در حالی برگزار خواهند شد که تیم
ایران با هدایت حمید استیلی به دنبال شکستن طلسم چهار دههای است و برای رسیدن به این هدف ،به ستارگانی چون رضا
شکاری دل بسته است .شکاری که فوتبال خود را از ذوبآهن آغاز کرد و با گلزنی به پرسپولیس چهره شد ،چند سالی پیراهن
روبینکازان را برتن داشت و درابتدای فصل به تراکتورپیوست؛ اما مشکالت شکایت ازاو و همچنین عدم عالقه دنیزلی ،سبب
شد تا این بازیکن جوان تا هفتههای آخر نیم فصل ،اغلب نیمکتنشین باشــد .او که یکی از استعدادهای برتر فوتبال ایران
به شمار میرود ،حاال با پیراهن شماره  ۱۰در میانه میدان تیم حمید استیلی بازی میکند و همه امیدوارند که با نقش آفرینی
شکاری ،تیم ملی به المپیک صعود کند.

«طیبی» ازکوران لیگ
قزاقستان به تیم ملی میآید
لژیونر فوتسال ایران در شــرایطی به اردوی
تیم ملی اضافه میشــود که مسابقات لیگ
قزاقستان در حسا سترین هفتههای خود
قرار دارد .حســین طیبی ،بازیکن تیم ملی
فوتسال ایران چند ســالی است که در لیگ
قزاقســتان و تیم غیرت تــوپ میزند .این
بازیکــن به دلیــل تعطیالت کریســمس و

انتقاد «مارکا» ازسیاستهای دوگانه فیفا درایران
مارکا در گزارشی به انتقاد از سیاست دوگانه فیفا علیه

پرداخت ،ازسمت خود به عنوان سرمربی این تیمکنار

ایران پرداخت .نویسنده این نشریه معتقد است فیفا

رفت .استراماچونیکه پیش ازاین هدایت اینترمیالن

درحالی بر حضور زنان در ورزشــگاههای ایران تاکید

و اودینزه را نیزبرعهده داشت ،به دلیل پرداخت نشدن

دارد که در قبال اجرای تحریمهای آمریکا علیه فوتبال

حقوق ،چند روز بعد به عنوان سرمربی استقالل تهران

ایران سکوت کرده است؛ سکوتی که نشان از دخالت

اســتعفا داد و اکنون سرمربی پیشــین رئال بتیس،

سیاست درفوتبال دارد.

گابریل کالدرون نیز به دلیل مشکالت مالی و همین

چالش پرداخت حقوق مربیان خارجی ،ازجمله مارک

مشــکالت پرداخت ،قصد دارد از پرسپولیس خارج

ویلموتس و آندرهآ استراماچونی ،به دلیل تحریمهای

شود.هنوز مشــخص نیســت که چگونه فدراسیون

اعمال شــده از ســوی ایاالت متحده ،به یک نگرانی

فوتبال ایران و این باشــگاهها حقوق ایــن دو مربی

گسترده درورزش ایران تبدیل شده است .تحریمهای

را تاکنون پرداخت کردهاند؛ اما مشــخص اســت که

ایاالت متحده علیه ایران مانع از اســتفاده بانکهای

استخدام مربیان خارجی به دلیل مشکالت پرداختی

ایرانی از سیســتم بینالمللــی  SWIFTبرای انجام

در ورزشهای ایران چالشــی ســخت بوده است .به

نقل و انتقاالت بینالمللی میشود.مارک ویلموتس،

دلیل جریمههای ناعادالنه ،بیشتر مربیان خارجی در

مربی ایران در اوایل ماه دســامبر تنها هفت ماه پس

ورزشهای مختلف به ویژه درفوتبال ترجیح میدهند

از جایگزینــی کارلوس کیروش به دلیل مشــکالت

ایران را ترک کنند و ما دیگر مربیان مشهوری را در این

تعطیلی لیگ قزاقســتان حــدود  ۱۰روز در
ایران بود؛ امــا این هفته راهی قزاقســتان
میشــود تا در ادامه رقابتهــای لیگ این
کشــور تیم غیرت را همراهی کند .این تیم با
گذشت  ۸هفته از مســابقات در صدر جدول
قرار دارد و برای کســب قهرمانــی مجدد در
کشــور نمیبینیم مانند کارلوس کیروش ،سرمربی
ســابق رئال مادرید ،مارک ویلوتس سرمربی سابق
تیم ملی بلژیک و وینفرد شفرسرمربی سابق بوروسیا
مونشــن گالدباخ .در حالــی که فیفا فشــار زیادی را
بر موضوع حضور زنــان در ورزشــگاهها وارد کرد ،در
مورد مشکالت ورزشــی ایران برای پرداخت مربیان
خارجی هیچ کاری نکرده است و ایران را تنها گذاشت.
این اســتاندارد دوگانــه فیفا علیه ایــران ،این ظن را
ایجاد میکند که هنــوز دخالت سیاســی در ورزش
وجود دارد.

این پیکارها تالش میکند ،با این حال مهره
ایرانــی و تاثیرگذار خود را از چنــد روز دیگر
نخواهد داشــت .با توجه به شــروع اردوی
آماده ســازی تیم ملی ،حســین طیبی نیز
باید بــه تمرینات تیم ملی اضافه شــود؛ اما
ناظم الشــریعه پیش از این اعالم کرده بود
که به لژیونرهای اروپایــی اجازه خواهد داد
کمی دیرتر به تمرینات اضافه شوند .با توجه
به اینکه مســابقات جام ملتهای اروپا نیز
در پیش اســت ،لیگ قزاقستان هم تعطیل
خواهد شد با این حال اردوی تیم ملی زودتر
از تعطیلی لیگ قزاقســتان برگزار میشود و

عکس روز
عیادت پروین و
خوردبین ازعضو
قدیمی تیم فوتبال
پرسپولیس

علــی پرویــن و محمــود
خوردبیــن

از قاســم

عبدالصمــدی ،از مســئول
تــدارکات سرخپوشــان
عیادت کردند.

فدراسیون فوتبال در صدد است تا با مکاتبه
با تیم حسین طیبی ،اجازه او برای حضور در
اردوی بلند مدت تیم ملی فوتسال را بگیرد.

در حاشیه
حیف شد؛ محمدحسن با مسی تمام کرده بود!
از وقتی کالدرون گفتــه بازیکن خارجی نمیخواهد و ترجیح میدهــد هزینه چنین خریدی صرف
پرداخت دستمزد بازیکنان فعلی شود ،برخی منابع خبری نزدیک به باشگاه شایعات جالب توجهی
میســازند .مثال میگویند محمدحسن
انصاریفــرد بــا دو مهاجــم درجه یک
آفریقایی یا آیاندا پاتوسی به توافق نهایی
رســیده بود؛ اما کالدرون مخالفت کرد.
حاال اینکه مهاجم قهارچرا درزمستان تیم
درست و حسابی ندارد به کنار؛ این هم که
باشگاه بنییاس چرا باید به همین راحتی
رضایتنامه پاتوسی را صادر کند خودش
یک بحث دیگر اســت .با همه اینها بهتر
است مدیرعامل پرسپولیس قبل ازهرچیز
مطالبات معوق بشاررسن را بدهد تا این بازیکن ازکف نرود .شما اگرخیلی توافقکننده خوبی هستی
و پول هم داری ،اول بازیکنان موجود را حفظکن ،بعد ما خودمان میگوییم انصاریفرد با لیونل مسی
توافقکرده بود؛ اماکالدرون مخالفتکرد! راستی فکرش راکردهایدکسیکه عیسی آلکثیررا نمیتواند
بخرد ،چطوربا پاتوسی و باشگاهش توافق میکند؟

«پاتوسی» درفهرست مازاد بن یاس و شفر؛

بازگشت به استقالل؟

روزنامه االتحاد امارات درمطلبی عنوانکردهکه آیاندا پاتوسی درفهرست مازاد بن یاس قراردارد .این
اتفاق در حالی افتاده است که شایعه بازگشت پاتوسی به استقالل زیاد شنیده میشود .در گزارش
االتحاد آمده است« :بعد از عملکرد ضعیف و دور از انتظار آیاندا پاتوسی او از برنامههای تاکتیکی بن
یاس خارج شده و باشگاه در تالش است تا با خارج کردن نام او از فهرست یک بازیکن خارجی بهتر
را جایگزین او کند .پاتوسی توقعی که از او میرفت را برآورده نکرد و تنها در چهار بازی به صورت کامل
بازیکرد و وینفرد شفرآلمانی دربازیهای پایانی اصال به او میدان نداد چون ازنظرفنی و بدنی رضایت
او را جلب نکرده است» .به نظرمیرسد با فسخ قرارداد پاتوسی و بن یاس مسیربرای بازگشت دوباره
ستاره آفریقایی به استقالل هموارتر از قبل شــود؛ بازیکنی که فرهاد مجیدی عالقه مند به همکاری
دوباره با او درجهت تقویت میانه میدان تیم است.

«فتحا ...زاده» عامل توقف مذاکرات دوحه؟
مدیران باشگاه استقالل درنهایت با استراماچونی به توافق نرسیدند و مجبوربه انتخاب سرمربی جدیدی
شدند .استقاللیها برای جلب رضایت آندرهآ استراماچونی حتی حاضربه انجام مذاکرات مستقیم با وکیل
این مربی ایتالیایی درکشورقطرشدند و تمام شرایطیکه خواسته بود را پذیرفتند ،ولی استراماچونی در
ضرباالجل باشگاه هیچ جوابی نداد و سپس درمصاحبهای اعالمکرد اصال مذاکرهای درمیان نبود! به هر
لزاده سرپرست باشگاه به همراه چند تن ازمسئوالن استقالل و علی خطیرو رحمان
حال ،اسماعیل خلی 
رضایی راهی دوحه شدند ،ولی دست خالی برگشتند .درجلساتیکه برگزارشد ،اتفاقات زیادی رقم خورد
که درگزارشهای مختلف به آن اشارهکردیم .یکی ازمهمترین مباحث مطرح شده دراین جلسات ،اصرار
وکالی استراماچونی به حذف علی فتحا...زاده بود .دراین مورد شنیده میشود دراولین جلسه مذاکرات،
وکیل استراماچونی یک فایل صوتی را پخش کرد که در آن ،فتحا...زاده مشغول صحبت علیه سرمربی
ایتالیایی استقالل است .همین فایل صوتی ،جلسه نخست را به تعطیلیکشاند .درجلسات بعدی ،یکی
از بحثهای اصلی ،جدایی فتحا...زاده بود که شنیده میشود مسئوالن تصمیمساز باشگاه استقالل با
این خواسته مخالفتکردند و درنهایت استراماچونی هم جواب مثبتی به درخواست دوباره آبیها نداد.

بامسئولان
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استاندار اصفهان:

نام و یاد سردارشهید سلیمانی
به بلندای تاریخ باقی خواهد ماند

قدیمیترین شاهکار مذهبی ایران در سایه بی توجهی مسئولین؛

اســتاندار اصفهان در جمع گزینشگران اســتان در محل دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان ضمن

مسجد جامع عتیق اصفهان را دریابید

بزرگداشت شهادت ســپهبد حاج قاسم سلیمانی اظهار داشــت :این روزها همه جا یاد و خاطره
این ســردار واالمقام اســت که محبوب همه دلها و بزرگ مردی ادیب ،سیاستمداری شایسته
و رزمندهای عزیز بود .عباس رضایی ادامه داد :بزرگترین هدیهای که ســردار قاســم سلیمانی
میتوانســت از خداوند بگیرد ،شــهادت بود ؛ چراکه محبــوب دلها و رادمردی بــود که یادش
تا همیشــه در تاریخ اسالم و شــیعه باقی خواهد ماند .رضایی یادآور شــد :تالشهای بسیاری
کردم که به پاس زحمات این شهید و به یاد همسنگران شــهیدش خرازی و کاظمی در اصفهان
نیز مراسم تشــییع این شهید بزرگ انجام شــود ولی به دلیل کثرت خواســتهها و مطرح شدن
این مســئله از ســوی اســتانهای دیگر ،این خواســته هنوز محقق نشده اســت .وی اضافه
کرد :فرمانده نیروهای بســیج مردمــی عراق ابومهدی المهندس ،خود را ســرباز حاج قاســم

بسیاری از شهروندان اصفهانی هنوز تفاوت مسجد جامع

عباسی را با مسجد جامع عتیق نمیدانند و حتی ساکنان

منطقه سه شهرداری و دیگر شهروندان اصفهانی و برخی از

ســلیمانی میدانســت که در این موضوع درسهای بسیاری نهفته اســت .رضایی خاطرنشان
کرد :همه مردم و مســئوالن باید از زندگی این بزرگمــردان درس بگیرند و ایــن افراد را الگوی
خود قرار دهند.

رییس شورای شهر:

مسئوالن شهری و استانی از ثبت جهانی قدیمیترین شاهکار

حملونقل عمومی دربودجه سال آینده کشور
مورد توجه باشد

مذهبی ایران بی خبرهستند

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان در یکصد و هشتمین جلسه علنی شــورای اسالمی شهر
اصفهان با تاکید بر اینکه میتوان با بهرهگیری از وحدت میان تصمیمگیران به مشــکالت موجود
در شهر مانند آلودگی هوا ،خشکی زایندهرود و تقویت ناوگان حملونقل عمومی غلبه کنیم ،افزود:
خط دو مترو ،گسترش بی آر تی و خروج اتوبوسهای دودزا زیرساختهایی است که اگر فراهم
شود ،شهروندان نیز به سمت حملونقل عمومی روی خواهند آورد که این مهم ،همافزایی میان
مدیر پایگاه جهانی مســجد جامع عتیق

این تور گفت :مســجد جامع عتیق که هســته اولیه آن قدمتی هزار و

قرار گیرد؛ اما مســیر گردشــگری پیرامون مســجد جامع عتیق که

اصفهان از بی توجهی مسئوالن شهری و

سیصد ســاله دارد و قدیمیترین مســجد ایران به شمار می رود ،در

در کنار مســجد امام خمینی (ره) و مســجد شــیخ لطف ا...به ثبت

شهروندان دیار گنبدهای فیروزهای به قدیمیترین مسجد ایران گالیه

هر دورهای قسمتی به آن اضافه شــده و به عنوان چکیدهای از تاریخ،

جهانی رسیده ،جهت مسیر پیاده و ســواره گردشگران تعریف نشده

کرد و خواســتار توجه بیشــتر و ایجــاد زمینههای الزم بــرای رونق

معماری و هنر ایران و اصفهان محسوب می شــود با این حال کمتر

اســت و هیچ گونه بازخوردی از مدیریت شــهری در این باره دریافت

گردشگری در این مسجد شد .مسجد جامع عتیق یا مسجد جمعه از

مورد توجه شــهروندان واقع شــده اســت و به علت نبود ساماندهی

نکردیم .موســوی به نبود تابلوهای راهنمای شــهری جهت معرفی

مهمترین و قدیمیترین ابنیههای تاریخی ایران است که زمان ساخت

مشاغل در ورودی مسجد با کاهش گردشگران داخلی و خارجی هم

مسجد جامع عتیق در سطح شهر به شــهروندان اصفهانی اشاره کرد

آن به قرون اولیه هجری و زمان عباســیان بر میگــردد .نکته جالب

مواجه بوده ایم.

و اظهار داشت :بسیاری از شــهروندان اصفهانی هنوز تفاوت مسجد

توجه این مسجد آن است که معماری بخشهای گوناگون آن در طول

سید مهدی موسوی با بیان اینکه این بنا در بین بزرگان و متخصصان

جامع عباســی را با مســجد جامع عتیق نمیدانند و حتی ســاکنان

نزدیک به دو هزار سال شکل گرفته و همواره در حال مرمت و بازسازی

معماری و مرمت به عنوان موزه هنر معماری ایران مشــهور اســت،

منطقه سه شهرداری و دیگر شهروندان اصفهانی و برخی از مسئوالن

بوده است 15.دی ماه  ،1310مسجد جامع عتیق اصفهان به عنوان یک

تصریح کرد :در مسجد جمعه اصفهان میتوان همزمان هنر آجرکاری

شهری و استانی از ثبت جهانی قدیمیترین شاهکار مذهبی ایران بی

اثر ملی به ثبت رسید ،اثری که در سال  1390در چنین روزی در اجالس

دوره دیلمی و سلجوقی و هنر گچبری دوره ایلخانی و هنر کاشیکاری

خبر هســتند .به گفته مدیر پایگاه میراث جهانی مسجد جامع عتیق،

سن پترزبورگ به ثبت میراث جهانی یونسکو نیز رسید .ناشناخته بودن

معرق دوره تیموری و هنر کاشیکاری هفت رنگ دوره صفوی را در کنار

یکی از مسائل مهم مسجد جمعه اصفهان نبود خدمات پیرامون این

این اثر در بین مردم موجب شد تا مسئوالن پایگاه این میراث جهانی

هم مشاهده کرد.

مجموعه و میدان امام علی (ع) از جمله سرویس بهداشتی است که

به مناســبت فرارسیدن هشــتاد و هشــتمین ســالگرد ثبت ملی و

وی با بیان اینکه بارها مســئوالن شــهری و اســتانی از این مجموعه

تاکنون پیگیریها به نتیجهای نرسیده است .وی با بیان اینکه مشاغل

هشتمین سالگرد ثبت جهانی آن به برگزاری تور رایگان گردشگری و

بازدید کرد هاند و در جریان مشکالت و مســائل این مسجد هستند،

اطراف این مجموعه در شأن قدیمیترین مسجد ایران نیست ،گفت:

معرفی این بنا که موزهای از معماری دورههای مختلف تاریخی ایران

گفت :مشکالت مسجد جامع عتیق در زمینههای فرهنگی ،اجتماعی

انتظار میرود مدیریت شــهری و به ویژه شورای شهر که متولی طرح

است ،اقدام کنند.

و عمرانی قابل بررســی اســت .با توجه به اینکه امســال قرار است

 ۲۰۲۰است ،چارهای برای ساماندهی مشاغل در ورودی این مجموعه

مدیر پایگاه میراث جهانی مســجد جامع عتیق با اشــاره به برگزاری

با طــرح اصفهــان  ،۲۰۲۰گردشــگری در اولویت مدیریت شــهری

بیندیشد تا موجب رونق گردشگری شود.

نرگس طلوعی

نمایشگاه
قاب هنر
«چهارباغ»در ِ
مدیر انجمن هنرمندان نقاش اصفهان معتقد است ،اگر غرفهها و نمایشگاههایی در گذر فرهنگی
چهارباغ به رشــتههای مختلف هنر سنتی و معاصر اختصاص داده شــود ،هم میتواند جاذبهای
برای گردشگران داخلی و خارجی باشد و هم ،چرخه مالی مناسبی در آن شکل میگیرد که به سر
و سامان گرفتن اقتصاد هنر شهر کمک میکند« .چهارباغ از نگاه نقاشان» ،نام نمایشگاهی است
که بهتازگی در سرای هشت بهشت چهارباغ برپاشده؛ محلی که قرار است از این پس ،مقر انجمن
هنرمندان نقاش اصفهان باشــد .تهمورث بهادرانی ،مدیر انجمن هنرمندان نقاش اصفهان به بهانه
برپایی این نمایشگاه و تغییر مکان دفتر
این انجمن ،در گفتوگو با ایســنا اظهار
کرد :اقتصاد هنر در اصفهان وجود ندارد،
اگر هم هســت فلج و تکه تکــه و از هم
جداســت بنابراین یکــی از اهدافی که
باید دنبال شــود ،مرکزیت بخشیدن به
انجمنها ،نمایشگاهها و فروشگاههای
هنری اســت و برای نیل بدین منظور،
چه جایی بهتر از گذر فرهنگی چهارباغ؟
وی با اشــاره بــه اینکه در نمایشــگاه
«چهارباغ از نگاه نقاشان»  ۳۶اثر هنری از  ۲۵هنرمند عضو انجمن نقاشان اصفهان و تعدادی اثر ،از
اعضای انجمن هنرمندان نقاش ایران به نمایش درآمدهگفت :پس ازبرگزاریکارگاههایی با موضوع
چهارباغ و همچنین اجرای برنامههایی که با مشارکت هنرمندان رشتههای مختلف در رابطه با این
گذر انجام شده بود ،فراخوان شــرکت در این نمایشگاه به تعدادی از نقاشــان داده شد ،آنها آثار و
تولیدات آن کارگاهها را برای ما فرستادند و «چهارباغ از نگاه نقاشان» شکل گرفت.
مدیر انجمن هنرمندان نقــاش اصفهان ادامه داد :اگــر غرفهها و نمایشــگاههایی در این گذر ،به
رشــتههای مختلف هنری از هنر ســنتی گرفته تا صنایعدســتی و  ...اختصاص داده شــود ،هم
میتواند به جاذبهای برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شود و هم ،چرخه مالی مناسبی در
آن شکل میگیرد که به سر و سامان گرفتن اقتصاد هنر کمک میکند.بهادرانی تصریح کرد :ظاهرا
در برنامهریزیهای مدیریت چهارباغ برای تبدیل ســرای هشت بهشت در بدنه شرقی چهارباغ به
گذر فرهنگی هنری تالش میشود .پر واضح اســت که برگزاری نمایشگاههای هنری میتواند به
رونق این مجموعه و وجهه فرهنگی چهارباغ کمک کند و از همین رو پیشــنهاد برگزاری نمایشگاه
«چهارباغ از نگاه نقاشان» به انجمن نقاشان اصفهان داده شد.وی یادآور شد :امروز برای خریدهای
اینترنتی درکشورمشکالتی هست و توریستهای خارجی مستقیما نمیتوانند ازکارتهای اعتباری
خود اســتفاده کنند .اگر هم کاالیی را بخرند ضمانتی برای ارسال آن وجود ندارد و این نیازمند یک
برنامهریزی مناسب است.مدیر انجمن هنرمندان نقاش اصفهان ،با بیان اینکه این شهر ،همیشه
با هنر سنتی خود معرفی شده گفت :باید غرفههایی داشته باشیم که هنرمندان رشتههای مختلف
آثار باکیفیتشان را در آن ارائه کنند و هنر معاصر اصفهان در معرض دید عموم قرار بگیرد .ما همیشه
اصفهان را با هنرهای سنتیاش معرفی کردهایم که البته جایگاه مهمی هم دارد؛ اما نباید هنر معاصر
مثل هنرهای تجســمی روز ،چیدمان ،ویدئو آرت ،پرفورمنس و  ...که حاصل افکار و رفتار هنرمند
معاصر است را فراموش کنیم.بهادرانی با اشاره به اینکه در تبادالت هنری نیز تنها هنرمندان شاخه
هنرهای سنتی به دیگر کشورها معرفی میشوند گفت :شاید این رویکرد در ابتدای امر پسندیده به
نظر برسد اما با تکراراین روند،کشورهای دیگرخواهندگفتکه اصفهان درتاریخ خود جامانده است.
وی از هنرمندان دیگر رشتههای هنری دعوت کرد تا به کمک مدیریت چهارباغ و انجمن هنرمندان
نقاش اصفهان بیایند و اینگذررا به محلی برای نمایندگی هنرهای اصفهان تبدیلکنند .عالقه مندان
برای بازدید از نمایشگاه «چهارباغ از نگاه نقاشان» میتوانند تا  ۱۹دی ماه هر روز از ساعت  ۱۶تا  ۲۰به
چهارباغ عباسی ،سرای هشت بهشت ،ورودی سرای قزلباش ،طبقه زیرین ،واحد  ۱۱۶مراجعه کنند.

مدیریت شــهری و مدیریت عالی اســتان را میطلبد .علیرضا نصراصفهانی با اشاره به اهمیت
ارتقای فرهنگ شهروندی ،ادامه داد :تجربه نشان داده هرگاه آموزش را در برنامههای شهری قرار
دادیم نتیجه آن خوشایند بوده بنابراین الزم است رفتارهای شهروندان به سمت آرامشبخشی
شهر و حل مشکالت و آســیبهای اجتماعی هدایت شــود .وی گفت :هرگاه با مردم به خوبی
گفتوگو کردیم و از آنان برای انجام پروژهها کمک خواســتیم ،آنــان را همراهانی صدیق یافتیم
که نیاز اســت بازهم به نقش آنها در مدیریت شهر توجه شــود .نصراصفهانی اظهار کرد :اصفهان
در نوروز سال  ۹۹میزبان مهمانان بســیاری از داخل و خارج از کشور است که الزم است سازمان
زیباسازی شهرداری اصفهان برای شایسته برگزار شدن این میزبانی اقدامات ارزشمند و فاخری
را که مناسب شهر باشد از هماکنون در دستور کار خود قرار دهد .وی اضافه کرد :الیحه درآمدهای
پایدار شهرداریها که در رفت و آمد میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی است ،یکی از
مهمترین لوایح برای شهرداریهاست که امیدواریم مشکالت آن برطرف شده و در نهایت منجر
به استفاده مناسب شهرداریها از این قانون شود .رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح
کرد :الیحه مربوط به کمیسیون ماده  ۱۰۰نیز بعد از چندین سال در مجلس مطرح و مورد بررسی
قرار گرفته و در کنار الیحه بودجه سال  ۹۹که در آســتانه تصویب است ،میتواند وضعیت شهرها
به ویژه کالنشــهرها را تحت تاثیر قرار دهد به ویژه آنکه الزم است ســهم حملونقل عمومی در
بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد .وی افزود :شهرداری اصفهان الزم است بودجه سال  ۹۹را
مبتنی بر واقعیات موجود ارائه دهد تا با تصویب آن بتوان در سال آینده مشکالت شهر را به خوبی
اداره کرد.

خبر ویژه

فرمانده هوانیروز اصفهان:

مدیر منطقه  ۹شهرداری اصفهان
خبر داد:

فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی مستقر در اصفهان در آیین گرامیداشت شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در مسجد پایگاه

احیای  ۷حلقه چاه آبی
فضای سبزدرآتشگاه

مدیــر منطقه  ۹شــهرداری اصفهــان اظهار
کرد :احیــاو ترمیم هفت حلقــه چاه آبی در
خیابان آتشــگاه در حفظ درختان و فضای
سبز این منطقه بسیار موثر بوده و به ریههای
تنفسی غرب اصفهان کمک شایانی میکند.

نیروهای مسلح ،راه شهید سلیمانی را تا پیروزی نهایی ادامه خواهند داد
هوانیروزاصفهان افزود :سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ،جامی مملو ازعطرشرف ،عزت ،انقالبیگری و والیتمداری بود .امیرسرتیپ دوم خلبان سید قاسم
خاموشی ادامه داد :انتشار خبر ترور ناجوانمردانه این سردار سرافراز اسالم توسط دشمن استکباری ،جهان اسالم و بلکه کل آزادگان جهان را محزون کرد؛ اما
دشــمن گمان نکند با رفتن یکی از فرزندان خمینی کبیر راه او پایان میپذیرد .وی تصریح کرد :امروز افسران جوان ارتش و سپاه و سایر نیروهای مسلح با
پیروی از سپهبد صیاد شیرازی و سپهبد قاسم سلیمانی راه دفاع از کیان اسالمی و آرمانهای انقالب اسالمی را ادامه خواهند داد .رییس عقیدتی سیاسی
ارشد نظامی ارتش دراستان اصفهان نیزبا بیانگوشهای ازویژگیها و حماسههای حاج قاسم سلیمانی طی ۴۰سال مجاهدت و مبارزه،گفت :حماسه بیبدیل
حاج قاسم در انسجام بخشی به حرکتهای جبهه مقاومت در جهان اسالم ستایش جهانیان را به همراه داشت .حجت االسالم غالمعلی زمانی افزود :حاج
قاسم سلیمانی نه فقط متعلق به ملت ایران ،بلکه مایه فخر امت اسالم است.

ســیدعباس روحانی با بیــان اینکه اجرای
لولهکشی آبیاری تحت فشــار و قطرهای در

معاون شهردار اصفهان:

پارکهای منطقه  ۹و کنــدروی اتوبان خیام
کلکتور چاههای آبی غرب شهر از کوه آتشگاه

 ۱۲درصد جمعیت شهردربافت فرسوده زندگی میکنند

به ســمت منارجنبان در حال انجام عملیات

فضاهــای همســایگی ،دیــدگاه نگرشــی کالن

درصد مباحث اقتصادی در این کال نشهر مباحث

برای پروژهها مطرح شــد تا اینکــه در دهه ۱۹۸۰

اقتصادی در تهــران رقم میخورد.حســینینیا با

میالدی مشــارکت و نگاه اجتماع محــور در حوزه

بیان اینکه در شــهر اصفهان دو هــزار و  ۳۰۰هکتار

برنامهها دنبال شد .معاون شهرسازی و معماری

بافت فرســوده وجود دارد که  ۵۰۰هکتار آن بافت

شهردار اصفهان افزود :سال  ۲۰۰۰میالدی مبحث

تاریخی اســت ،گفــت ۴۰۰ :هزار نفــر از جمعیت

«مشــارکت توأم با نگاه مبتنی بر اجتماع» مطرح

دو میلیون نفــری شــهر اصفهــان در بافتهای

شد و در دهه  ۲۰۱۰به بعد تفکر و نگرشها به سمتی

فرســوده ســکونت دارند که  ۱۲درصــد جمعیت

پیش رفت که مباحــث بافتهــا و برنامه ریزی

شــهر را شــامل میشــود.وی اظهار کرد :به نظر

نگاهی «یکپارچــه در حوزه مشــارکت» را دنبال

میرســد دوران تصمیمگیری «از بــاال به پایین»

میکنــد که این نگرشهــا با کمی تاخیــر از دوره

ســرآمده و نیاز داریــم به ســمت برنامهریزی از

قاجاریه ،پهلوی اول و دوم و پس از انقالب اسالمی

«پایین بــه بــاال» حرکت کنیــم؛ ایــن تفکر که

و مادی فرشادی در حال اتمام است ،افزود:

عمرانی اســت .مدیر منطقه  ۹شــهرداری
اصفهان ادامه داد :با توجه به اینکه در منطقه
 ۹بیــش از  ۱۳۲هزار درخت موجود اســت،
حفظ این میراث برای آیندگان و شهروندان
از اهمیت باالیی برخوردار بــوده و از اهداف
مهم شهرداری به شــمار میرود .روحانی با
اشــاره به پروژههای محرک توسعه منطقه
 ۹گفت :باز زندهســازی مادی رهنان یکی از
پروژههای محرک توســعه منطقه به شمار
مــیرود همچنین «پارک مهــر» در بخش
پایینی کوه آتشگاه که یک محیط تفرجگاهی
بود؛ اما بــه محیط بیدفاع شــهری امتداد
مییافت که در دیدگاهی جدید بازسازی آن
را مورد توجه قرار دادهایــم .وی قرار گرفتن
نخستین ایستگاه خط دو مترو در منطقه  ۹را
ظرفیت ویژهای برای این منطقه عنوان کرد و
گفت :برای اجرای پروژههای جدید درمنطقه
 ۹نیاز به مشــارکت ســرمایه گذاران داریم.
مدیر منطقه  ۹شــهرداری اصفهان با اشــاره

معاون شهرسازی ومعماری شــهردار اصفهان در
دومین نشســت تخصصــی بازآفرینی بافتهای
ناکارآمد شــهری بــا محوریت نقــش نهادهای
میانجی در بازآفرینی شــهری با تاکیــد بر تجربه
سازمان امور اجتماعی کشــور ،اظهار کرد :از سال
 ۱۹۵۰میالدی تفکر برنامهریزی با شیوه «از باال به
پایین» مطرح بود و به واســطه شرایط پس از آن
مباحث در حوزه «نوســازی» پیش رفت تا اینکه
دوره «بازســازی» فرارســید و پس از آن در دهه
 ۱۹۷۰میالدی مباحث به ســمت «ایجاد فضاهای
همسایگی» پیش رفت.
ســیداحمد حســینینیا افزود :در نگرش ایجاد

تاکنون در کشور دنبال شده است.

براساس مشــارکت ،نقشپذیری و حضور فعال

حســینینیا با بیان اینکه نگاه صــرف کالبدی به

جامعه مباحث را دنبال کنیم باید اســتمرار داشته

مباحــث شهرســازی را از اصل موضــوع در حوزه

باشد.

بافتها دور میکند ،گفت :اگر مقوله تمرکزگرایی

معاون شهرسازی ومعماری شهردار اصفهان تأکید

در حوزه برنامهریزی را مرور کنیم ،شاهد خواهیم

کرد :باید بتوانیم ارتباط منطقی بین حرفهمندان،

بود در کال نشــهر تهــران که یک درصد وســعت

دانشــگاهیان ،مدیران برنامهریــزی و اجرایی به

جغرافیایی کشــور را شامل میشــود ۲۲ ،درصد

وجود آوریم و در حوزه توانمندسازی بررسیهای

جمعیت کشــور در آن زندگی میکننــد و  ۳۰تا ۴۰

دقیقتری داشته باشیم.

به ویژگیهای خاص این منطقه اظهار کرد:
از سطح گسترده اشــجار و باغات در اراضی
این منطقه و ســبزینگی موجود در مجاورت
رودخانه زاینده رود به عنوان ریه تنفسی شهر
اصفهان یاد میشود ،حال از این پتانسیل و
عرصههای اکولوژیــک میتوان برای تبدیل
بخشهایی از این منطقه به باغ شهر اصفهان
استفاده کرد.

آگهی مناقصه

نوبت اول

شهرداری حبیب آباد

شهرداری حبیب آباد درنظردارد به استناد مصوبه شورای اسالمی شهرحبیب آباد نسبت به خرید دیوارپیش ساخته بتنی جهت دیوارکشی پارک جنگلی با اعتباری به
مبلغ  15/000/000/000ریال ازمحل اعتبارات شهرداری و ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید .شرکتکنندگان باید دارای شخصیت حقیقی
یا حقوقی مســتقل و رزومه کاری منطبق با موضوع مناقصه بوده و همچنین دارای توانایی الزم جهت انجام موضوع مناقصه باشند .از واجدین شرایط دعوت می
شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه ،تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ  98/10/26به واحد در آمد شهرداری حبیب آباد مراجعه نمایند.
چاپ اول98/10/16 :

م الف723593:

چاپ دوم98/10/21 :

سید جواد لقمانی – شهردارحبیب آباد

صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود

مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره
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رتبه4:

جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین

ضریب کیفی روزنامه45 :

نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

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

سقاهای روستایی بازهم افتخار آفریدند؛

کسب مقام اول توسط شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان در مسابقات کشوری مهارتهای فنی و تخصصی
بهره برداری شرکتهای آب و فاضالب
شــرکت آب و فاضالب روســتایی اســتان اصفهان ،در بخش
تعمیرات خطوط لوله اولین دوره مسابقات کشوری مهارتهای
فنی و تخصصی بهره برداری شرکتهای آب و فاضالب توانست
مقام اول را به خود اختصاص دهد.معاون بهره برداری شــرکت
آب و فاضالب روستایی اســتان اصفهان با اعالم این خبر گفت:
به پیشنهاد مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان و به
منظور ایجاد بستر مناسب جهت پیشــبرد اهداف صنعت آب و
فاضالب ،توسعه مشارکت جمعی ،افزایش سرعت ،دقت وکیفیت انجامکارو ایجاد انگیزه دربینکارکنان
صنعت آب و فاضالب ،اولین دوره مسابقات مهارتهای فنی و تخصصی درحوزه بهره برداری شرکتهای
آب و فاضالب شهری و روستاییکشوربه میزبانی آب و فاضالب استان اصفهان برگزارشد.وی درخصوص
برگزاری مسابقات اظهارداشت :اولین دوره مسابقات درسه مرحله استانی ،بلوکهای منطقهای وکشوری
و پنج بخش تعمیرات خطوط لوله و انتقال ،نصب انشعاب آب ،نصب انشعاب فاضالب ،عیب یابی تابلوهای
فرمان و بهداشت و کنترل کیفی اجرا شد.کاظم جعفری با اشاره به شرکت  ۱۲۹۵تیم در مرحله اول و ۱۶۱
تیم در مرحله دوم مسابقات افزود ۱۶۸ :نفر در قالب  ۷۰تیم از سراســر کشور به مرحله سوم یا کشوری
این دوره از مسابقات راه یافتند و در نهایت از هر بخش سه تیم به عنوان اول تا سوم معرفی و از آنها تقدیر
شد.اولین دوره مسابقات مهارتهای فنی و تخصصی بهره برداری شــرکتهای آب و فاضالب کشور،
روزهای دهم و یازدهم دی ماه درسایت مسابقات واقع درمجتمع آموزشی پژوهشی اصفهان برگزارشد.
این مسابقات ،با حضور مهندس تقی زاده خامسی ،معاون آب و آبفای وزارت نیرو و مهندس حمیدرضا
جانباز ،مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالبکشورافتتاح شد.
مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان و رییسکمیته برگزاری اولین دوره مسابقات مهارتهای فنی و
تخصصی بهره برداری شرکتهای آب و فاضالب کشور نیز در آیین آغاز برگزاری مسابقات گفت :افرادی
که دربخش بهره برداری بهکارگرفته میشوند باید ازتوان تخصصی و مهارت باالیی درزمینه فعالیتشان
برخوردار باشند ،چرا که چگونگی ارائه خدمات به مردم ارتباط مســتقیم با نحوه کار کردن بهره برداران با
تاسیسات و منابع دارد.مهندس هاشم امینی به برخی ازدستاوردهای برگزاری این دوره مسابقات اشاره
و تصریح کرد :قطعا برگزاری این مسابقات منجر به کشف استعدادهایی در صنعت میشوند که تاکنون
دیده نشده بودند .وی با بیان اینکه ارتقای دانش نیروهای بهره برداری شرکتهای آب وفاضالب افزایش
کیفیت خدمات را به دنبال دارد ،اظهار داشــت :انتظار میرود در پایان اولین دوره مسابقات مهارتهای
فنی وتخصصی بهره برداری شرکتهای آب و فاضالبکشور با دستاوردهای قابل توجه ،حال خوبی برای
صنعت آب و فاضالبکشوررقم بخورد.

دستاوردهای فوالد مبارکه در حوزه آب در سازمان جهانی یونسکو قابل طرح است
دبیرکلکمیسیون ملی یونسکو درایرانکه به همراه هیئتی بلندمرتبه ازوزارت نیرو
و سازمان آب و فاضالبکشورازفوالد مبارکه بازدید میکرد ،درجـلسهای با حضور
معـاون بهرهبرداری ،مدیرارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکهگفت :هدف
از این بازدید آشنایی با دســتاوردهای فوالد مبارکه در حوزه آب و بررسی قابلیت
طرح این دستاوردها در سازمان جهانی یونسکو بهعنوان یک نمونه موفق جهانی
بود .درجریان این بازدید ،خبرنگارفوالد با تنی چند ازمسئوالن حاضردراین بازدید
گفتوگوکرده است .خالصه اینگفتوگو را درادامه میخوانید.
دکترحجتا ...ایوبی ،دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو درایران
شرکت فوالد مبارکه درزمینه استفاده بهینه ازآب و بازچرخانی پساب تصفیهشده
کارخانه و شــهرهای اطراف شرکت درســیکل تولید اقدامات خوبی انجام داده
است .برای هرایرانی باعث افتخاراستکه این شرکت ،هم درتولید و هم درحوزه
مسئولیتهای اجتماعی ،بهویژه موضوع آب ،محیطزیست و طبیعت ،که جزو
مسائل بهروز جهانی هســتند ،عملکرد موفقیتآمیزی دارد .شاید کارشناسان
این حوزه در یونسکو تصور نکنند که چنین موفقیتهایی در این شرکت به دست

فوالد مبارکه در حوزه آب و بهینهسازی مصارف کارهای بزرگی انجام داده است.
به همین دلیل به اینجا آمدیم تا از نزدیک با دســتاوردهای شــما در این حوزه
آشنا شــویم و در فضای بینالمللی آن را منعکس کنیم .اساسا یکی از اهداف
کمیسیون ملی یونسکو بهعنوان نهاد رابط جمهوری اســامی ایران و یونسکو
این است که اتفاقاتی را که در حوزه اهداف یونسکو در کشورها میافتد ،معرفی
کند .امیدواریم طی فعالیت مشــترک با مجموعه فوالد مبارکه بتوانیم به این
هدف دست یابیم.راهبردها و دستاوردهای این شرکت نشاندهنده این است
که موضوع بهرهوری و بهینهســازی مصرف آب برای فوالد مبارکه اهمیت دارد.
اینکه فوالد مبارکه در مقایسه با سایر رقبای جهانی به ازای هر تن تولید کمترین
میزان مصرف آب را دارد برای ما بســیار ارزشمند و مهم اســت و امیدواریم با
تشکیل پرونده و پروپوزال بتوانیم گوشــهای از اقدامات این شرکت را به سمع
و نظر همکاران کمیســیونهای ملی یونســکو در اقصی نقاط جهان برسانیم.
به اعتقاد ما ،فوالد مبارکه میتواند کاندیــدای دریافت جایزه «احترام به آب»
شود.

استفاده قرار میگیرد .فوالد مبارکه یکی از صنایع بزرگ تولیدی کشور است که

تقریبا سه قرارداد بیع متقابل با ظرفیت حدود  MCM 20با این سازمان دارد.

این امر باعث میشود که با جایگزین شدن پساب ،به همین میزان برداشت آب
از زایندهرود به کمترین سطح خود کاهش یابد.
دکترامیرحسیـن حکمتیان ،معاون مهندسی و

چراکه انتظار چهلســاله آنها با ســرمایهگذاری فوالد مبارکه به پایان رسیده
است.
جواد نیلی احمدآبادی ،مدیرارشد خدمات فنی و پشتیبانی
از معدود شرکتهای صنعتی که واحد تصفیه پساب آن قبل از راهاندازی خطوط
تولید به مرحله بهرهبرداری رســیده ،فوالد مبارکه اســت .این شرکت هیچگاه

توسعه شرکت آبفای استان اصفهان

پساب خود را در محیطزیســت رها نکرده و از اواخر دهه  70و همزمان با بروز

با وقوع خشکسالی در استان ،جایگزین کردن پساب بهجای آب خام زایندهرود

پدیده خشکســالی ،فوالد مبارکه در مســیر بازچرخانی پساب در سیکل تولید

در دســتور کار قرار گرفت .ازآنجاکه بودجه عمرانی دولت کفاف احداث شبکه

حرکت کرده است .این شرکت خرید پساب شهری را نیز در دستور کار خود قرار

فاضالب شهرستانهای مبارکه و لنجان را نمیداد و احداث  220کیلومتر شبکه

داد .طبق قرارداد اولیه با وزارت نیرو ،شرکت فوالد مبارکه برای تولید  2/4میلیون

فاضالب در شهرستان مبارکه از سال  1372تا  1392فقط  30کیلومتر پیشرفت

تن محصول ،مجوز برداشت حدود  40میلیون مترمکعب آب از زایندهرود را در

داشــت و بخشــی از فاضالب در کوچهها و رودخانه زایندهرود جــاری بود ،از

هر سال داشت؛ اما نهتنها هیچگاه برداشت آب آن به این میزان نرسید ،بلکه با

سال  1392میان شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان و شرکت فوالد مبارکه

شرایط خشکسالی و با وجود افزایش تولید به میزان  6/5میلیون تن ،برداشت

هدفگذاری مشترکی صورت گرفت تا با ســرمایهگذاری فوالد مبارکه ،شبکه

آب به کمتر از  20میلیون مترمکعب رســید .همچنین سهم پساب تصفیهشده

فاضالب این شهرها احداث شود و به ازای آن این صنعت از فاضالب تصفیهشده

و مورداســتفاده در ســیکل تولید از  9درصد به حدود  27درصد افزایش یافت

آمده باشــد و تا این حد به موضوع محیطزیست و استفاده درست ازآب احترام

و عمال برداشــت آب از رودخانه با استفاده از پســابهای تصفیهشده و انجام

گذاشته شود .این امربرای ما و یونسکو بسیارحائزاهمیت است ،چراکهکارخانهها

پروژههای متعدد در زمینه بهینهسازی مصارف با کاهش قابلمالحظهای مواجه

ممکن است آالینده باشند و به محیطزیست آسیب برسانند و این موضوع ،نگرانی

بوده است.فوالد مبارکه در ســالهای اخیر همکاری بســیار خوبی با سازمان

بزرگی استکه بشرامروزدرباره محیطزیست دارد .دستاوردهای فوالد مبارکه در

آبفای استان داشته و دارد و این همکاریها و سرمایهگذاریها به بهبود سطح

حوزه آب نشان میدهد این شرکت در زمینه مصرف آب و شیوههای جمعآوری

بهداشت و محیطزیست شهرســتانهای مبارکه و لنجان و کل ذینفعان حوزه

و تصفیه و بازچرخانی آب درسیکل تولید ازبسیاری ازکارخانههای مشابه جهانی

زایندهرود انجامیده است ،بهطوریکه شهرستانهای دیزیچه ،مبارکه ،صفاییه،

جلوتر است .موضوع آب چندین سال است که برای یونسکو بهعنوان موضوعی

زیباشهر و حوزه زرینشهر ،ورنامخواست و زایندهرود از مزایای زیستمحیطی

اساسی و مهم مطرح است؛ همچنانکهگفته میشود جنگهای آینده برسرآب

آن بهرهمند شــدهاند.در مجموع فوالد مبارکه حدود  700میلیارد تومان در حوزه

خواهد بود .ازاینرو درکشورهاییکه باکمبود آب مواجهند ،این موضوع زنگ خطر

تصفیه و بازچرخانی آب در صنعت ســرمایهگذاری کرده است .نتیجه همه این

است .یونسکو براین باوراستکه اتفاقا آب میتواند بهجای جنگ ،محورگفتوگو

ســرمایهگذاریها و اجرای پروژههای بهبود ،آن اســت که در حال حاضر این

و تفاهم باشد و شهرهایکمآب بهجای نزاع وکشمکش ،با هم تعامل وگفتوگو

شرکت با مصرف  2/7مترمکعب بر تن تولید به الگوی جهانی مصرف آب تبدیل
شده است.

کنند .در یونسکو به شهرها و کارخانههای دوستدار آب و محیطزیست توجه ویژه
میشود .من و همکارانم در کمیسیون ملی یونسکو ایران بهعنوان رابط دولت و
ملت ایران و سازمان جهانی یونسکو ،این آمادگی را داریم تا تجارب موفقیتآمیز
فوالد مبارکه را در اجالسهای مختلف یونســکو بهعنوان دستاورد فنی ،علمی،
صنعتی و درعینحال زیســتمحیطی مطرح کنیم .فوالد مبارکه این قابلیت را
دارد تا محوریت این کار را بر عهده داشته باشــد .طی همکاری مشترک با سایر
کشورها و بهویژه باکشورهای همسایه میتوان به تفاهمهای بیشتری درارتباطات
بینالمللی دست یافت .یونســکو ،تجارب موفق در حوزه آب و محیطزیست را
بررسی و به موفقترین آنهاگواهینامه احترام به آب اعطا میکند؛ بنابراین دراین
بازدید بر آن شدیم که این موضوع را در شرکت فوالد مبارکه پیگیری کنیم تا این
شرکت بهعنوان مهمترین صنعت کشور این گواهینامه را دریافت کند .توجه هر
کشور به مسائل زیستمحیطی و آب نشانه رشد و تمدن آن کشور است که این
اتفاق بهخوبی درفوالد مبارکه رخ داده است.
دکترامیرروشنبخش ،معاون ارتباطات و امور
مشارکتهای کمیسیون ملی یونسکو درایران

از طریق شرکت مهندسی آب و فاضالب استان اصفهان مطلع شدیم که شرکت

قنبـرعلی رجبی ،مدیـرعامل انجمـن
متخصصین آب و فاضالب کشور

فوالد مبارکه در حوزه مسئولیتهای اجتماعی و تصفیه و بازچرخانی پساب در
صنعت و حفاظت از محیطزیست پیشگام است و با این رویکرد به نتایج مثبتی
هم دست یافته اســت .اقدامات فوالد مبارکه میتواند برای سایر شرکتهای
صنعتی کشور بهعنوان الگو استفاده شود.
فریبا گلریزان ،مدیرکل تجهیزمنابع مالی و توسعه
مشارکت شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

شرکت مهندسی آب و فاضالب در بخش عمرانی در بیشتر مواقع با محدودیت
منابع مواجه اســت؛ ازاینرو بهعنــوان یکــی از راهکارها و برای اســتفاده از
ظرفیتهای بخش خصوصی و بهخصوص صنعت ،باتوجهبه معضل کمآبی در
مناطق مرکزیکشوربه سمت انعقاد قراردادهای بیع متقابل رفت .قرارداد شرکت
فوالد مبارکه با شرکت مهندســی آب و فاضالب در واقع یک قرارداد دو سربرد
است ،چراکه فاضالب جمعآوری و تصفیه شده بهعنوان پساب استاندارد یا وارد
محیط میشــود یا بهعنوان یک منبع آب پایدار و قابلاطمینان در صنعت مورد

 9شهر همجوار در سیکل تولید خود استفاده کند.در حال حاضر شاهد پیشرفت
 90درصد پروژه هســتیم و در عرض  5ســال توانســتهایم راه  190ساله را طی

حسین مدرسیفر ،مدیربهداشت حرفهای ،ایمنی و محیطزیست

کنیم ،بهنحویکه شبکه فاضالب این شهرها انشاءا ...تا یک سال آینده تماما

در اســتراتژیهای فــوالد مبارکــه ،بهموازات افزایــش تولیــد ،در حوزههای

تکمیل و وارد مدار بهرهبرداری خواهد شــد .یکی از مهمترین پروژههای کشور
در امور زیســتمحیطی ،پروژه همکاری این سازمان با شــرکت فوالد مبارکه
بوده است.حجم ســرمایهگذاری عظیم اســت و ما بهدلیل توپوگرافی خاص
این منطقه ،مجبور به احداث فقط  5ایســتگاه پمپاژ فاضالب شــدیم .حدودا
 220کیلومتر در شهر مبارکه و کرکوند و در شــهرهای شهرستان لنجان نیز 260
کیلومتر شبکهگذاری فاضالب انجام شده است .تمام تالشمان هم این است
که ظرف یک سال آینده قرارداد را به انتها برسانیم و مردم این شهرها از سامانه
دفع بهداشتی فاضالب بهرهمند شوند .پروژههای دفع فاضالب بسیار پرهزینه
است؛ اما خوشبختانه با همکاری فوالد مبارکه توانستیم این رفاه عمومی را ایجاد
کنیم .در حال حاضر از تصفیهخانه فاضالب ،پساب تصفیهشده به شرکت فوالد
مبارکه انتقال مییابد و با انجام تصفیه تکمیلــی در فوالد مبارکه ،آب بازیافتی
متناســب با نیاز صنعت و مختصات فنــی الزم در چرخه تولید مورداســتفاده
قرار میگیرد.در واقع برنــده اصلی این پروژه محیطزیســت و مردم بودهاند؛

زیســتمحیطی ،بهینهسازی مصارف انرژی و آب و مســئولیت اجتماعی نیز
دستیابی به جایگاه تعالی سازمانی بهعنوان یک اصل مدنظرقرارداشته و دارد.
از اهداف کالنی که در حوزه زیستمحیطی برای فوالد مبارکه تعریف شده است
کاهش مصرف منابع انرژی و آب و تالش برای حفظ و نگهداری فضای سبز 17
کیلومترمربعی موجود همواره مورد تاکید بوده است .فوالد مبارکه با  35کیلومتر
مساحت تقریبا  4برابر اســتانداردهای تعریفشــده فضای سبز دارد .ضمن
اینکه حرکت به سمت تولید حداقلی ضایعات یعنی  Zero Westو تفکیک و
بازیافت آنها تا حد امکان و حرکت به سمت تولید پاک و اقتصاد سبز ازجمله
دیگراقدامات زیستمحیطی شرکت فوالد مبارکه بوده است .دراین شرکت یک
برنامه جامع زیستمحیطی تهیه شده که در آن بحث پسماند جایگاه ویژهای
دارد .فوالد مبارکه موفقیتهایی نیز در بحثهای زیستمحیطی داشته است
که مهمترین آن کسب سند سبز از سازمان اروپایی انرژی گلوب بود که دو سال
پیش به دست آمد.

