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گالری اکنون
تجربه های تصویری

۲۷ اردیبهشت الی۱ خرداد ۱۳۹۸

گالری امروز
سری شاهپریان/ مدیا:نقاشی

۲۰ اردیبهشت  الی ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

بازدید از یک موزه؛
توی شهرتون چند تا موزه 
هست؟ امروز وقت مناسبیه که 
سری بهشون بزنیم یا در 

موردشون  مطالعه کنیم!
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مسافر ناخوانده

   آیا تاکسی های اینترنتی موفق به پشت سر گذاشتن 
چالش های اساسی این روزهای خود خواهند شد؟ 

  استاندار اصفهان مطرح کرد:  

جذب اعتبار برای تکمیل طرح های نیمه تمام
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باید برای ایمنی بازار 
اصفهان، اقدام جدی 

صورت گیرد

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری:

7

  آنچه بر ذوب آهن در لیگ هجدهم گذشت؛ 

پسرفت تیم لیگ هفدهم، 
پیشرفت تیم علی منصور

فالمینگوها نیامده رفتند!
  »گاوخونی« قرار نیست جان بگیرد؛
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سامورایی در برلین   

کارگردان:مهدی نادری
پردیس چهارباغ/سیتی سنتر 

سینما سپاهان

 دیدار خانواده محترم مدافع حرم شهیدمجیدقربانخانی
 با حضرت آیت ا... ناصری

عکس خبر

بسم ا... الرحمن الرحیم
نَِس َو اْلَْقَذاِر َو َصبِّْرنِی ِفیِه َعَلی َکائَِناِت اْلَْقَذاِر  »اللَُّهمَّ َطهِّْرنِی ِفیِه ِمَن الدَّ

َة َعْیِن الَْمَساِکیِن« َقی َو ُصْحَبِة اْلَبَْراِر بَِعْونَِک یَا ُقرَّ َو َوفِّْقِنی ِفیِه لِلتُّ
»خدایا! مرا در این ماه از آلودگی ها و ناپاکی ها پاک کن و بر شدنی های 

مورد تقدیرت شکیبایم گردان و به پرهیزگاری و هم نشینی با 
نیکان توفیقم ده، به یاریت ای نور چشم درماندگان!«

  جزئیات ایرادات شورای نگهبان 
به استانی شدن انتخابات اعالم شد؛

قانون انتخابات، برگشت خورد
شــورای نگهبان در حالی با بیــان ایراداتی به 
قانون اصالح نظــام انتخاباتی کشــور که برای 
تصویب نهایی به این شورا فرستاده شده بود، بار 
دیگر توپ را به زمین مجلس فرستاد که نوعی 
بالتکلیفی و چشم انتظاری در میان نمایندگان 

2و کاندیداهای احتمالی...
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شــورای نگهبان در حالی با بیان ایراداتی به قانون 
اصالح نظام انتخاباتی کشور که برای تصویب نهایی 
به این شورا فرستاده شــده بود، بار دیگر توپ را به 
زمین مجلس فرستاد که نوعی بالتکلیفی و چشم 
انتظاری در میان نمایندگان و کاندیداهای احتمالی 
دور آینده انتخابات به چشم می خورد. در حالی که 
هنوز تحرکات انتخاباتی در بســیاری از حوزه ها به 
خصوص در شــهرهای کوچک معطل تصویب این 
قانون مانده است، سخنگوی شورای نگهبان اعالم 
کرد اگر اصالح قانون انتخابات نهایی نشود، انتخابات 
بر اســاس قانون قبلی اجرایی خواهد شد. شواری 
نگهبان قانون انتخابات را با بیش از 10 مورد ابهام به 
مجلس بازگردانده که 4 مورد از آن خالف آیین شرع 
تشخیص داده شده است. بر اساس اعالم عباسعلی 
کدخدایی مواردی هم خالف قانون اساســی بوده 
که قرار است نتیجه نهایی آن به مجلس اعالم شود. 
کدخدایی گفت:  نفس استانی شــدن انتخابات از 
سوی شورای نگهبان ایرادی ندارد؛ اما روش هایی 
که برای آن در نظر گرفته شده، ناقض حقوق نامزدها 

و مردم است. 
وی تصریح کــرد                 :         ایرادات شــورای نگهبان درباره 
استانی شــدن انتخابات به کاهش مشارکت مردم 
بازمی گردد. سخنگوی شورای نگهبان، در خصوص 
رعایت اقلیت های دینی در کشور هم گفت: ابهاماتی 
در خصوص اصالح قانون انتخابات مصوبه مجلس 

وجود دارد کــه از طریق 
روش های مختلف ثبت نام 
آنهــا را در برخــی موارد 
مســتثنی کرده است که 
بر همین اســاس اشکال 
و ابهامی وجــود دارد که 
می توانــد ناقــض حقوق 

اقلیت های دینی باشد. عضو حقوقدان و سخنگوی 
شورای نگهبان اظهار داشــت:                                                                                                                                                                                                                                                     در اصالحیه مذکور 
مجلس، بارها به گروه های سیاسی و جبهه اشاره شده 
است که احکام آنها برابر نبوده و به صورت مشخص 

بیان نشــده است؛ چراکه 
مشخص نیســت مقصود 
آنها از گروه های سیاسی، 
احزاب است و یا بالعکس، 
این درحالی است که باید 
به خوبی و روشــن باشد 
تا در مقام اجرا به اشکال 
برنخوریــم. کدخدایی تصریح                                                                                                                                                                                                                             کــرد                 :        هرچند که از 
مجلس انتظار داشــتیم که در ماه  و سال های قبل 
این اصالح را انجام می دادند؛ اما به هر دلیل این امر 
صورت نگرفته است. این اظهارات سخنگوی شورای 

نگهبان در حالی رسانه ای شده است که بسیاری از 
نمایندگان معتقدند قانون انتخابات در مجلس اصالح 
شده و شــورای نگهبان در فرصت قانونی باید نظر 
خود مبنی بر رد یا تایید را بیان کند. صف موافقان 
و مخالفان کلیت اجرا یا عدم اجــرای این قانون اما 
همچنان بر نظرات موافق و مخالف خود اصرار دارند 
و با توجه به برخی از موارد حســاس در این قانون 
مانند استانی شــدن انتخابات و منع حضور بیش از 
سه دوره برای نمایندگان، این روزها چشم بسیاری 
از بهارستان نشــین ها به مصوبات و نظرات شورای 
نگهبان دوخته شده است. اجرای شتابزده این قانون 
یکی از نگرانی های جدی برخی از نمایندگان است. 
بسیاری معتقدند این قانون نباید در این دوره مورد 
اســتناد قرار بگیرد زیرا آمادگی و زیر ساخت های 
الزم برای اجرای آن در کشور فراهم نیست و فشار 
به شورای نگهبان برای تصویب این قانون می تواند 
موجب شتابزدگی و عدم اصالح صحیح آن باشد و 
البته به نظر می رسد با طرح ایرادات جدید عمال این 
قانون به زمانبندی انتخابات آینده مجلس نرســد 
مگر اینکه ســاز و کاری تعیین شود و زمان بندی ها 
تغییر کند. به نظر می رسد عالوه بر شورای نگهبان 
عزم دولت نیــز در اجرا و یا عدم اجــرای این قانون 
موثر باشــد هر چند دولت اعالم کرده که از کلیت 
این قانون و استانی شدن انتخابات حمایت می کند؛ 
اما بایــد دید آیــا در عمل دولتی ها بــرای اجرایی 
 شــدن به موقع این قانون گام موثری برمی دارند یا 

خیر.

موافقت کشورهای حوزه 
خلیج فارس با استقرار آمریکایی ها

روزنامه الشرق االوســط به نقل از منابع مطلع در 
کشــورهای عرب حوزه خلیج فارس مدعی شــد، 
عربستان و تعدادی از کشورهای شورای همکاری 
خلیج فارس با درخواست آمریکا برای استقرار مجدد 
نیروهای نظامی اش در آب های خلیج فارس و خاک 
این کشورها موافقت کرده اند. منابع تاکید کردند، 
انگیزه نخست از استقرار مجدد نیروهای آمریکایی 
در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس انجام عملیات 
مشترک بین واشــنگتن و پایتخت های کشورهای 
حوزه خلیج فارس برای مقابلــه با هرگونه احتمال 
هدف گرفتن منافع آمریکا در منطقه و بازدارندگی از 

هرگونه تنش است نه ورود به جنگ با ایران.

ونزوئال خواستار مذاکره با آمریکا 
بر مبنای احترام متقابل است

وزیر امــور خارجــه ونزوئال اعالم کــرد: کاراکاس 
خواستار آغاز مذاکره با دولت آمریکا بر مبنای احترام 
متقابل است. خورخه آریزا، در بیانیه ای گفت: اکنون 
زمان مناســب برای دیپلماســی فرا رسیده است. 
ما آماده ایم تا به دیپلماســی برگردیــم و با رعایت 
احترام پــای میز مذاکره بنشــینیم. دولت ونزوئال 
خواستار برقراری مکانیزم مذاکره با دولت آمریکا بر 
مبنای احترام متقابل است. در ادامه این بیانیه آمده 
است: اســتراتژی های ضد ونزوئالیی دولت دونالد 
ترامپ، شکست خورده است. این درحالی است که 
روسیه، چین، کوبا، بولیوی، ترکیه و تعدادی دیگر از 
کشورهای جهان حمایت خود را از مادورو به عنوان 
تنها رییس جمهوری مشروع ونزوئال اعالم کرده اند.

هشدار روس ها در مورد فعالیت 
8 اردوگاه داعش

معاون وزیرخارجه روسیه گفت: در خاک افغانستان 
8 اردوگاه روس زبان داعش فعالیت می کنند که در 
آن اتباع آسیای مرکزی و روسیه مشغول هستند. 
»آلیگ سیراماالت اف« در امور مبارزه با تروریسم 
در کنفرانس ضد تروریسم شهر »دوشنبه« گفت: 
در مناطق مرزی تاجیکستان با افغانستان، 10 هزار 
جنگجوی گروه تروریستی داعش حضور دارند که 
تهدیدی برای این کشور محســوب می شوند. وی 
افزود: اما رهبر طالبان دســتوری را صادر کرده که 
در آن از همه اعضای این جنبش برای مبارزه علیه 

داعش در افغانستان دعوت شده است.

 ۲۰۰ کارمند آمریکایی 
عراق را ترک کردند

حدود ۲00 کارمند آمریکایی که به عنوان مربی 
نظامی در عراق فعالیت می کنند، این کشــور را 
ترک کردند. این اقدام آنها بعد از درخواست سفارت 
آمریکا برای خروج کارمندان غیرضروری از عراق تا 
زمان آرام شدن اوضاع صورت گرفته است. از سوی 
دیگر کمیته امنیتی در شورای استانداری بغداد 
اعالم کرد که اوضاع امنیتی در پایتخت و تمامی 
استان های عراق باثبات و تحت کنترل است و هیچ 
نشانه ای از اقدامات خشونت آمیز یا تروریستی علیه 
هیئت های بین المللی در بغداد یا استان های دیگر 

وجود ندارد.

داغ شدن بحث ممنوعیت 
روسری در مدارس آلمان

دو روز پس از ممنوعیت اســتفاده از روسری در 
دبستان های ابتدایی اتریش، در آلمان نیز بحث 
بر سر اقدام مشابهی داغ شده است. نماینده امور 
مهاجران دولت خواهان ممنوعیت است و برخی 
سیاستمداران با آن مخالف هستند. نماینده امور 
مهاجران دولت آلمان خواهان بررســی تمامی 
اقداماتی شده که باعث اجبار از جانب خانواده یا 
نهادهای مذهبی می شود. شماری از نمایندگان 
وابسته به اتحاد احزاب مسیحی در پارلمان آلمان 
نیز با انتشار بیانیه ای خواستار ممنوعیت پوشش 

روسری برای دختران زیر 14 سال شده اند.

قانون انتخابات، برگشت خورد استقبال ایران از گفت وگوی  
ونزوئال و مخالفان در نروژ

ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: واشنگتن 
با بلوکه کردن و غــارت منابع مالی ونزوئال، مردم 
این کشور را تحت مجازات دسته جمعی قرار داده 
است. سید عباس موســوی در واکنش به اخبار 
مربوط به گفت وگوی دولت ونزوئال و مخالفان در 
نروژ، ضمن استقبال از این ابتکار گفت: امیدواریم 
که این گفت وگوها به یک راه حل سیاســی بین 
طرفین منتج شده و ونزوئال بتواند هر چه سریع تر 
در آرامش وضعیت اقتصاد و معیشت مردم خود را 
بهبود بخشد. موسوی، با اشاره به آثار خسارت بار 
دخالت برخی از کشــورها در امور داخلی ونزوئال 
افزود: متاسفانه آمریکا با بلوکه کردن و غارت منابع 
مالی ونزوئال مردم این کشور را تحت مجازات دسته 
جمعی قرار داده که ضروری اســت برای بهبود 
شرایط ملت ونزوئال دست از تروریسم اقتصادی 
و رفتارهای غیر قانونی و خــالف موازین حقوق 

بشری بردارد.

 طرح جدید نمایندگان 
برای تعطیلی پنجشنبه ها

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی، طرحی 
را بــرای تعطیلــی ادارات مراکز اســتان ها در 
روز پنجشــنبه تدوین کرده اند. ایــن طرح در 
اختیار هیئت رییســه مجلس قرار داده شده تا 
در کمیسیون اجتماعی بررسی های الزم روی 
آن صورت گیرد و برای تصویب به صحن علنی 
پارلمان ارائه شــود. به منظور هماهنگی هرچه 
بیشتر نظام اجرایی و قضایی کشور و جلوگیری 
از هزینه های اداری و پیشگیری از آلودگی هوای 
شهرها به خصوص کالن شهرها، کاهش رفت و 
آمد، کاهش هزینه حمل ونقل و رفع مشکالت 
خانواده هایی که فرزندان آنها روزهای پنجشنبه 
در منزل هستند، این طرح باعث کاهش مصرف 
انــرژی در ادارات و نهادهای انقالب اســالمی 

می شود.

واکنش »بعیدی نژاد« به هشدار 
انگلیس برای سفر به ایران

سفیر کشــورمان در لندن در واکنش به هشدار 
وزارت امور خارجه انگلیــس به افراد دو تابعیتی 
ایرانی برای سفر به ایران اظهار کرد که این افراد 
و افراد با تابعیت ایرانی که در انگلیس هســتند، 
اشخاصی قابل احترام بوده و از سفر آنها به ایران 
استقبال می شــود. حمید بعیدی نژاد در صفحه 
توئیتر خود نوشــت: روزانه هزاران نفر از افراد دو 
تابعیتی ایرانی و افرادی با ملیــت ایرانی که در 
انگلیس کار می کنند، در امنیت به ایران ســفر 
می کنند. وی در ادامه نوشــت: افراد دو تابعیتی 
ایرانی و ایرانی هایی که در انگلیس مشــغول به 
کار هستند، همگی شهروندان ایرانی قابل احترام 
هستند و از آنها برای سفر به کشورشان و دیدار با 

خانواده هایشان استقبال می شود.

افشای فشار بر مصر جهت 
موضع گیری علیه ایران

برخی منابع مصری نزدیک به ریاست جمهوری 
این کشور از اعمال فشار ریاض و ابوظبی برای 
اتخاذ مواضع خصمانه علیه ایران و اعزام نیرو به 
خلیج فارس خبر دادند. روزنامه »العربی الجدید« 
به نقل از این منابع نوشــت که اختالفاتی بین 
قاهره از یک ســو و ابوظبی و ریاض از ســوی 
دیگر به وجود آمده اســت و در حالی که ریاض 
خواهان اتخاذ موضع خصمانــه علیه تهران به 
منظور تقویت موضع کشورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس علیه ایران است؛ اما مصر همچنان 
اتخاذ چنین موضعی را بر خالف مواضع سیاسی 
خود می داند و حاضر به پذیرش آن نیست. یک 
منبع دیپلماتیک مصری نیز گفت که مذاکراتی 
برای قانــع کردن قاهره به اعــزام نیرو به خاک 
عربســتان و امارات در راستای هشدار به ایران، 
در جریان است؛ اما مصر با این مسئله مخالفت 

کرده است.

عبدالحمید خدری
نماینده مردم بوشهر در مجلس:

معاون پارلمانی سپاه گفت: اروپایی ها می خواهند 
ایــران را در همین وضعیــت برزخ قــرار دهند. 
محمدصالح جوکار، با بیان اینکه امروز هم ســویی 
و هم نوایی اتحادیه اروپا بــا آمریکا در بحث برجام 
کامال مشخص اســت، اظهار کرد: امروز اروپایی ها 
نقش پلیس خوب و آمریکایی هــا نقش پلیس بد 
را ایفا می کنند. معاون پارلمانی سپاه با بیان اینکه 
بیانیه اتحادیه اروپــا خیلی بی ادبانه بــود، ادامه 
داد: اروپایی ها در این بیانیــه به جای اینکه آمریکا 
را محکوم کنند متاســفانه اولتیماتومی که ایران 
داده را محکوم کردند. وی تصریح کرد: اروپایی ها 
در طول یک ســال گذشــته آنچه که پیشــنهاد 
 »spv«خودشــان در بحث برقراری کانــال مالی
بود، هیچ اقدامی صورت ندادند و بعد آن را تبدیل 
به »اینستکس«کردند و آن هم جواب نداد. معاون 
پارلمانی ســپاه با بیان اینکــه اروپایی ها در بحث 
نفت، ارز و مسائل مالی نمی خواهند پاسخی داشته 
باشند، خاطر نشان کرد: شرایطی که ما امروز در آن 

قرار گرفته ایم کامال روشن و شفاف است.

 می خواهند ایران
 را بالتکلیف نگه دارند

معاون پارلمانی سپاه:

کافه سیاست

عکس  روز 

 صف طوالنی رای گیری 
در استرالیا از بیم جریمه!

هر کس در استرالیا رای ندهد، ۲0 دالر جریمه 
می شود و عدم پرداخت جریمه باعث می شود 

تا 180 دالر بابت تاخیر بپردازد!

می خواهند ایران را بالتکلیف نگه دارند

پیشنهاد سردبیر:

نماینده مردم بوشــهر در مجلس شــورای 
اسالمی، با اشــاره به موضوع استیضاح وزیر 
نفت گفت: زنگنه، مرد میدان جنگ و تحریم 
نیســت و نه تنها او بلکه تعدادی دیگر از وزرا 
هم اینگونه فکر نمی کنند.عبدالحمید خدری 
افزود: بنده قطعا درخواست استیضاح آقای 

زنگنه را امضا می کنم.
وی ادامه داد: زنگنه، می تـــوانست با برخی 
اقدامات و کارها از خام فروشی نفت جلوگیری 
کرده و مانع از قطع ارتباط تعــداد زیادی از 
کشــورهای شــرقی و خریداران سنتی که 
نفت و گاز ایران را می خریدند، شــود ضمن 
اینکه متاســفانه روابط نفتی و گازی ایران با 
کشورهای همسایه از سوی زنگنه با بی محلی 
مواجه و قطع شــده اســت.خدری گفت: به 
دلیل ضعف عملکرد وزیر صمت هم در حال 

جمع آوری امضا برای استیضاح وی هستیم.

روابط نفتی ایران با همسایگان 
توسط زنگنه قطع شده است

مرتضی حاجی
عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان:

رییس کمیســون صنایع و معــادن مجلس گفت: 
متاسفانه در صدا و سیما هم هر نماینده ای که دروغ 
می گوید تیتر اخبار می شــود که این کار درســت 
نیســت. عزیز اکبریان گفت: ایــن موضوع عالوه بر 
فسادهایی که ممکن است ایجاد کند هزینه انتخابات 
را به شدت باال می برد؛ برخی می گویند با این قانون 
انتخابات لیستی می شود؛ اما سوال اینجاست که مگر 
بدون پول کسی را در لیست انتخابات قرار می دهند؟ 
اکبریان افزود: مثال اگر هزینــه انتخابات برای یک 
نامزد ۲00 میلیون باشــد می گویند 500 میلیون 
بده تا در لیست انتخابات قرار بگیری، به این سادگی 
نیست، لیست برای برخی به یک کسب و کار تبدیل 
شده است، لیست جناح چپ، لیست جناح راست و 
... اینها دکان است. وی در خصوص محدودیت سه 
دوره ای برای نمایندگی مجلس گفت: از این موضوع 
اطالعی ندارم؛ اما این نکته را بگویم که رییس مجلس 
سنای آمریکا 78 سال ســن دارد و شش دوره هم 
هست که نماینده مجلس است، نمایندگی تجربه ای 

است که به راحتی نمی توان به دست آورد.

هر نماینده ای که دروغ 
می گوید، تیتر اخبار می شود

رییس کمیسون صنایع و معادن مجلس:

عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان 
با بیان اینکه دولت ســناریویی برای مدیریت 
رفتارهــای ترامپ نداشــت، گفــت: جریان 
اصالحات باید به میزانی که نقش داشته است، 
پاسخگوی عملکرد دولت باشد.مرتضی حاجی 
در مورد ائتالف با اعتدال برای جلوگیری از روی 
کارآمدن تندروها هم گفــت: قطعا مصلحت 
کشور در این است که تندروها نتوانند دوباره به 
میدان برگردند به همین دلیل احتمال همکاری 
و ائتالف اصالح طلبــان و اصولگرایان معتدل 
وجود دارد. وی افزود: من اصولگرایان معتدل را 
محدود به این آقایان و حزب شان نمی دانم، چرا 
که باید به فراتر از این مسائل فکر کنیم. به طور 
مثال ممکن است با آقای باهنر بتوان بهتر کنار 
آمد تا آقای واعظی چرا که باهنر، مشــکالت، 
ضرورت همکاری و نزدیکی مشــترک را در 

جاهایی دقیق تر دیده است.

 ائتالف با »باهنر«
 بهتر از»واعظی« است

پیشخوان

بین الملل

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با انتقاد از عدم برگزاری جلسات 
شورا گفت: رییس جمهور به دلیل لجبازی جلسات بزرگ ترین نهاد 
سیاست گذاری فرهنگی کشور را تشکیل نمی دهد. عزت ا...ضرغامی با 
بیان اینکه شورای عالی انقالب فرهنگی مدتی بی صاحب است، گفت: 
شورای عالی انقالب فرهنگی که باید حداقل یک هفته در میان جلسه 
تشکیل دهد و بزرگ ترین نهاد سیاست گذاری فرهنگی کشور است، 
متاسفانه در این دولت کال بی صاحب شده است. وی افزود: جلسات 

گاهی یک ماه، دو ماه، سه ماه و حتی چهار ماه تشکیل نمی شود و هر 
چقدربه رییس جلسه تذکر داده می شود که این جلسات مهم است 
رییس جمهور می گوید من به دلیل اینکه از دو نفر )عزت ا... ضرغامی و 
حسن رحیم پور ازغدی( خوشم نمی آید و اینها در جلسه تند و صریح 
صحبت می کنند، جلسات را تشکیل نمی دهم. ضرغامی اظهار داشت: 
فعال به دلیل لج و لجبازی این جلســات تشکیل نمی شود، مشخص 
نیست صاحب این شورا چه کسی است؟ البته به تازگی رهبر معظم 

انقالب تذکر جدی فرمودند که طبــق آیین نامه اگر رییس جمهور 
نخواهد جلسه را تشکیل دهد، نایب رییس باید جلسه را برگزار کند. 
وی ادامه داد: آقای روحانی یک اخالقی دارد و تا به حال نشــده که 
یک بار جلسه را بر عهده نایب رییس )چه اول چه دوم( بگذارد. حتی 
من در یک جلسه اعتراض کردم که وقتی شما گرفتارید جلسه را بر 
عهده نایب رییس بگذارید و ما نیز قبول می کنیم که هر چیز در جلسه 

تصویب شد شما بازنگری بکنید و اگر دل تان خواست مصوب کنید.

افشاگری »ضرغامی« از وضعیت شورای عالی انقالب فرهنگی

 جزئیات ایرادات شورای نگهبان به استانی شدن انتخابات اعالم شد؛ 

ترامپ: به ایــران حمله 
نمی کنیم

دیپلماســی ظریف پس از 
اولتیماتوم

دیپلماسی هشدار

ترفند از پیش طراحی شده 
پایان برجام

بسیاری معتقدند این قانون نباید در 
این دوره مورد استناد قرار بگیرد زیرا 
آمادگی و زیر ساخت های الزم برای 
اجرای آن در کشور فراهم نیست

واکنش فالحت پیشه به اظهارات سخنگوی شورای عالی امنیت ملی
 کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی به تازگی در واکنش به اظهارات فالحت پیشه، رییس 
کمیسیون امنیت ملی گفته است: مجموعه سیاست های راهبردی نظام در حوزه های مختلف در فرآیندی 
تعریف شده و از سوی شورای عالی امنیت ملی تعیین و ابالغ می شود. وی در این خصوص تصریح داشته 
که برخی اخبار منتشر شده در مورد چگونگی تعیین و اجرای سیاست های مربوط به مدیریت تنش های 

منطقه ای که به یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی منتسب شده، اظهار نظر شخصی است.
 فالحت پیشه در جواب خسروی نوشته اســت: بااحترام خطاب به سخنگوی شــورای امنیت ملی؛ آن 
شورا مســئول تصمیم گیری در موضوعات کالن سیاست خارجی اســت ولی اجازه تحدید اظهار نظر 
 ندارد. به ویژه آنکه هنوز اعتقاد دارم انفعال در مدیریت تنش، بازیگران ثالث را بر این موج منفی ســوار 

کرده است.

درخواست کمک »ترامپ« از سوئیس برای توافق با ایران
نشریه سان انگلیس در گزارشی با اشاره به اینکه رییس جمهور آمریکا خواهان مذاکرات مستقیم با ایران است، 
نوشت: دونالد ترامپ از همتای سوئیسی خود برای حصول توافقی به منظور جلوگیری از آن چه وقوع درگیری با 
ایران عنوان شده، درخواست کمک کرده است. سوئیس از زمانی که روابط دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن قطع 
شده است، نقش رابط را میان این دو کشور ایفا کرده و حافظ منافع آمریکا در ایران بوده است. ترامپ پس از دیدار 
با »پیتر مائورر« در پاسخ به این سوال که آیا واشنگتن با تهران وارد درگیری خواهد شد، گفت: امیدوارم این طور 
نشود. نشریه سان همچنین در گزارشی دیگر نوشت: دونالد ترامپ در حال دنبال کردن مهارت های معامله گری 
خود است تا از وقوع درگیری با ایران جلوگیری کند. گفته می شود که او از مشاوران جنگ طلبش ناامید شده و بر 
این باور است که آنها می خواهند وی را به یک درگیری نظامی بکشانند. ترامپ اکنون می خواهد نقش یک مصلح 

را ایفا کند و پای وعده انتخاباتی خود مبنی بر دور نگه داشتن آمریکا از جنگ های پر هزینه بایستد. 

چهره ها

علیرضا کریمیان
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طرح تفکیک استان اصفهان برای دولت، 
هزینه بر است

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

تشدید تنش ها بین آمریکا 
وترکیه بر سر خرید 

اس۴۰۰
دونالد ترامپ، توافق تجارت ترجیحی آمریکا 
با ترکیه را-که به این کشــور اجازه می داد 
دسترسی بدون تعرفه ای به بازارهای ایاالت 

متحده داشته باشد- لغو کرد.

 بســیاری از تحلیلگران معتقدند این اقدام 
در برابــر سیاســت گذاری های مســتقل 
روزافزون آنکارا صورت می گیرد.پس از دو 
ماه که رییس جمهور آمریــکا تهدید کرده 
بود ترکیه را از سیســتم جامــع ترجیحی 
تجــاری )جی اس پی( خــارج خواهد کرد، 
ترامپ دسترســی آنکارا به این سیستم را 
قطع کــرد. این اقــدام به دنبــال افزایش 
تنش های بین دو کشــور در برخی موارد، 
 شــامل دســت نکشــیدن ترکیه از خرید 
اس ۴۰۰ روســیه، صورت می گیرد. ایاالت 
متحده این خرید را تهدیدی مستقیم برای 
امنیت ملی و منافع خود می داند. در ســال 
۲۰۱۷، آمریکا ۱.۶۶ میلیارد دالر از کاالهای 
ترکیه را تحت این برنامه دریافت کرده بود 
که این حدود ۱۸ درصد از کل واردات آمریکا 
از این کشور را تشکیل می داد.به دنبال این 
اقدام، لیره ترکیــه ۰.۳ درصد افت کرد و به 

نرخ برابری ۶.۰۶ رسید.

بازار

قابلمه 

 نماینده مردم لنجان
 در مجلس شورای اسالمی:

راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی 
با گرایش آی.تی،پیگیری می شود

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی با گرایش 
آی.تی درلنجان گفت: اگر با انجام برخی اقدامات 
مانند راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی، حجم گردش 
پول در شهرستان ۵ یا ۱۰ برابر شود، میانگین درآمد 
مردم افزایش می یابد. محسن کوهکن با بیان اینکه 
به حکم عقل و تعهدی کــه نمایندگان مجلس در 
قبال مردم دارنــد، باید به دنبــال ایجاد تحول در 
حوزه انتخابیه خود در آینده باشند، گفت: اولویت 
نخست کاری من، پیگیری راه اندازی منطقه ویژه 
اقتصادی با گرایش IT بود؛چرا که تحقق این مهم، 
ثمرات بسیاری را در حوزه های اقتصادی و زیست 
محیطی برای مردم به همــراه دارد و گردش مالی 
سنگینی را در شهرستان به وجود می آورد. کوهکن 
بیان کرد: به نظر می رســد خدمت بــه مردم تنها 
آن نبوده که اگر در منطقــه ای ۲۰ هزار نفر بیکار 
وجود دارد، تالش شود این تعداد بیکار مشغول به 
فعالیتی شده و حقوق اداره کار دریافت کنند، قطعا 
این اتفاق بسیار خوب است؛ اما اگر با انجام برخی 
اقدامات همچون راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی، 
 حجم گردش پول در شهرستان ۵ یا ۱۰ برابر شود،

میانگین درآمد مردم افزایش می یابد.

معاون وزیر صنعت اعالم کرد:
تشکیل ۱۰ منطقه برای رسیدگی 

به مشکالت صنعتی استان ها
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: برای حل مشــکالت و رســیدگی 
مطلوب تر بــه چالش های پیش رو، ســازمان های 
صمت اســتان ها به ۱۰ منطقه تقسیم می شوند تا 
به مشکالت رسیدگی کنند. سیدشریف حسینی با 
بیان اینکه برای هر منطقه یک دبیر انتخاب خواهد 
شد، افزود: روسای صمت استان ها در هر منطقه در 
جلسات مشترک با معاونان وزیر مسائل و مشکالت 
منطقه را بررسی می کنندو اقدامات مورد نیاز انجام 

خواهد شد.

اجرا نشدن »پایانه فروشگاهی« 
سبب نابه سامانی قانون مالیات 

برارزش افزوده شد
نماینده مردم فریدن در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به دالیل نابه سامانی در اجرای قانون مالیات بر 
ارزش افزوده گفت: متکی بودن دولت به اخذ مالیات 
بر ارزش افزوده، سبب شده که این قانون برای تاثیر 
مثبت بر کار و تولید، مورد بررســی قرار گیرد. اکبر 
ترکی افزود: مالیات بر ارزش افزوده، قانون موقتی 
برای ســه ســال بوده که به تدریج دائمی شد و در 
حال حاضر هم با توجه به اینکه پایانه فروشــگاهی 
انجام نشده، این نابسامانی را در جامعه ایجاد کرده 
است. بســیاری از مراکز، مالیات بر ارزش افزوده را 
دریافت و برخی دیگر دریافت نمی کنند که در این 
میان، آنهایی که مالیات بر ارزش افزوده می گیرند، 
بخشی از آن را به دولت می دهند و برخی نیز با ادعای 
اینکه مالیات نمی گیرند، پولی به دولت نمی دهند. 
نماینده مردم فریدن، فریدون شهر، چادگان و بوئین 
میاندشت در مجلس شورای اســالمی با اشاره به 
مشــکالت حوزه نفت و اتکای دولت به اخذ مالیات 
خاطرنشان کرد: متکی بودن دولت به اخذ مالیات 
به دلیل مشــکالت فروش نفت برای اداره کشور و 
جامعه، سبب شده که فشاری را بر افرادی که حاضر 
به اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده نیســتند، 

وارد کند.

 قابلمه نالینو کد 
193839 سایز 28 

 252
 000,
تومان

  قابلمه بخار پز رومنس
 KF27 مدل  

 213,000
تومان

 قابلمه زرساب مدل 
GT418 - سایز 18 

 215,000
تومان

مجموع عملکرد تجارت خارجی ایران در ســال گذشــته بیانگر 
کاهش واردات و صادرات غیرنفتی اســت؛ در این دوره، صادرات 
۱۱.۷ درصد و واردات تا ۱۷.۵ درصد کاهش داشته است. این در 
حالی اســت که مقایســه میزان صادرات قطعی در سال گذشته 
نسبت به ســال ۱۳۹۶ نشــان از کاهش حدود ۱۱.۷۸ درصدی 
در وزن و ۵.۶ درصدی در ارزش دالری دارد. جزئیات بیشــتر از 
این حکایت دارد که اقالم عمده صادراتی غیر نفتی عمدتا شامل 

محصوالت پتروشیمی ها، شــامل میعانات گازی با چهار میلیارد 
و ۹۳۵ میلیون دالر، گاز طبیعی مایع شــده یک میلیارد و ۹۲۴ 
میلیون دالر، پروپان مایع شده یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون دالر، 
سایر روغن های سبک و فرآورده ها به جز بنزین یک میلیارد و ۴۵۶ 
میلیون دالر و متانول یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون دالر بوده است. 
عمده صادرات ایران در ســال گذشته به کشــورهای افغانستان، 
امارات متحده عربی، عراق، چین و کره انجام شــده و متوســط 

قیمت هر تن کاالی صادراتی حدود ۳۷۸ دالر بوده که نسبت به 
سال ۱۳۹۶ حدود ۶.۹ درصد افزایش داشــته است؛ اما در رابطه 
با جریان واردات، گزارش گمرک حاکی از آن اســت که با کاهش 
۱۷.۵۳ درصدی در وزن و ۲۱.۷۵ درصدی در ارزش دالری نسبت 
به مدت مشابه در سال ۱۳۹۶ همراه بوده است؛ در این دوره میزان 
واردات به ۳۲ میلیون و ۴۶ هزار تن و به ارزش ۴۲ میلیارد و ۶۱۲ 

میلیون دالر رسیده است. 

ریزش واردات و صادرات غیرنفتی

تاکســی های اینترنتــی را می تــوان بــه جرات 
موفق ترین کسب و کار یک دهه اخیر ایران نامید. 
سرمایه اندک و به روز بودن این کسب و کار در بازار 
ایران که به شدت به ســاختارهای سنتی وابسته 
اســت، یک تجربه موفق بود که موجب شد زمینه 
برای ورود ایده های نو و جرات برداشتن قدم های 
بزرگ تر از سوی استارت آپ ها فراهم شود؛ اما این 
روزها غول های کسب و کار تاکسی های آنالین با 
چالش های اساسی روبه رو هستند که می تواند آنها 
را تا آســتانه تعطیلی کامل شرکت شــان به پیش 
ببرد. چند سالی است که اسنپ و تپ سی و البته 
کپی های دیگری مانند ماکسیم و کارپینو، هم به 
دلیل نوآور بودن و هم به لحاظ استقبال چشمگیر 
و درآمدزایــی باالیی که داشــته اند، با مســائل و 
دست اندازهای کوچک و بزرگی برخورد کرده اند. 
مســائل امنیتی اعتراضات صنفــی و رقابت های 
سخت کســب و کارهای مشــابه، نتوانسته خللی 
در حرکت رو به جلو و ســودآوری این شــرکت ها 
داشته باشــد؛ اما این بار مشکالت به نظر سخت تر 
می آید و حتی زمزمه های تعطیلی این کســب و 
کارها به گوش می رســد. عالوه بر سهمیه بندی 
بنزین کــه نگرانی های جدی را در مــورد تامین 
سوخت تاکســی ها به وجود آورده، الیحه وزارت 
کشــور برای نظارت شــهرداری بر تاکســی های 
اینترنتی هم تهدید جدی دیگری اســت که حتی 

اگر مشکل تامین بنزین حل شود، با اجرایی شدن 
چنین مصوبــه ای، عمال امــکان فعالیت برای این 
شرکت ها وجود نخواهد داشــت. چیزی در حدود 
یک میلیون راننده برای شــرکت های تاکسی های 
آنالین در تهران و شهرهای بزرگ فعالیت می کنند 
و تعداد چند برابر از این میــزان، روزانه از خدمات 
 حمل و نقل در این شــرکت ها بهــره می برند. این 
کســب و کارها حاال به اندازه ای بزرگ شده اند که 
امکان حذف یا عدم حمایت از آنها وجود ندارد. از 
سوی دیگر دولت تالش می کند تا خود، مدیریت 
این تاکســی ها را برعهده بگیرد. رضا الفت نسب، 

سخنگوی انجمن کســب وکارهای مجازی کشور 
می گوید: جلســه بررســی الیحه برگزار و طی آن 
مقرر شد کارگروهی به صورت یک تیم کارشناسی 
تشــکیل شــود، پیشــنهادهای مطرح شــده را 
جمع آوری و اعالم کنند و یک تصمیم نهایی گرفته 
شــود. او ادامه می دهد: آنچه از برآیند این جلسه 
به بیرون درز کرده، نشــان می دهد که دولت قصد 
دارد مدیریت متمرکز بر تاکسی های آنالین داشته 
باشد؛ اما اینکه چه ارگانی این مدیریت را در اختیار 
بگیرد، مشخص نیست و ما هم از این موضوع نگران 
هستیم. او با اشــاره به اینکه تاکسی های آنالین، 

خودروهای شــخصی مســافرکش را ساماندهی 
کرده اند، اضافه می کند: در سال های اخیر ماشین 
شــخصی ها در حال تردد در خیابان بودند و هیچ 
ساماندهی هم وجود نداشته؛ حال که این تاکسی ها 
به نوعی این افراد را ســاماندهی کرده اند و روزانه 
نزدیک به ۵۰۰ هزار سفر را مدیریت می کنند، هم 

مردم و هم سیستم حمل ونقل منتفع شده است. 
چرا برخی، ساز مخالف می زنند؟

مدیران تاکسی های اینترنتی، نگران نامعلوم بودن 
سرنوشت نظارت ها بر کسب و کار خود هستند. با 
توجه به ناکارآمد بودن مدیریت دولتی در کشور ما 
دخالت در تنظیم و ســاماندهی این کسب و کارها 
می تواند به راحتی یکی از پولسازترین شعبه های 
اشتغال در کشور را به نابودی بکشاند. تجربه نشان 
داده که نهادهای مختلف هرجا در فرآیند طبیعی 
بازار دخالــت کرده اند، نظم آن را بــر هم زده اند و 
ماجرای تاکســی های اینترنتی هم جدای از این 
ماجرا نیست. به نظر می رســد موافقان و مخالفان 
تاکسی های آنالین در سخت ترین زورآزمایی خود 
این بار بر سر نظارت ها و محدودیت ها با هم مقابله 
خواهند کرد. اگرچه درهیچ کجای دنیا عرف نیست 
که یک کســب و کارنوآور و بدون پشتوانه دولتی 
تحت نظر دولت ها اداره شــود؛ اما در ایران به نظر 
می رسد همه راه ها به بن بســت های بروکراتیک 
دولتی ختم می شــود. اتفاقی که در زمان کنونی 
می تواند یک مشکل خود ساخته جدید برای دولت 

دست و پا کند.

مسافر ناخوانده
  آیا تاکسی های اینترنتی موفق به پشت سر گذاشتن چالش های اساسی این روزهای خود خواهند شد؟

مدیرعامل کارخانه ذوب آهن گفت: کارخانه ذوب آهن در تالش است 
با ارتقای صادرات محصوالت خود، وابســتگی ارزی این مجموعه به 
دولت را به صفر برساند. منصور یزدی زاده، در نشست صمیمی با مردم 
شهرســتان لنجان در مصالی حضرت ولی عصر )عج( زرین شهر، با 
اشاره به نگاه کارخانه ذوب آهن به حوزه تولید و اشتغال اظهار داشت: 
ایران اسالمی، ظرفیت باالیی را در حوزه جوانان به خود اختصاص داده 
است. آنان نیازمند شغل هســتند و ما در کارخانه ذوب آهن، پذیرای 
۱۴ هزار نفر از کارکنان هستیم که ۵ هزار و ۸۰۰ نفر از آنها، ساکنین 
منطقه اند. باید توجه داشت کارخانه های مشابه با حدود ۴ هزار نفر، 
مشغول به فعالیت هستند؛ اما تالش شده کارخانه ذوب آهن، میزبان 

خوبی برای کارکنان خود باشد. 
وی با بیان اینکه افزایش توان اقتصــادی جمعیت کارگری کارخانه 
ذوب آهن، مستلزم افزایش تولید در این کارخانه است، افزود: ظرفیت 
تولید کارخانه ذوب آهن، حدود ۴ میلیون تن تولید چدن بوده؛ اما در 
سال گذشته رکورد تولید این مجموعه بالغ بر ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار 
تن بوده که حدود ۶۰ درصد ظرفیت تولید این مجموعه است. ما در 
تالش هستیم این عدد را در سال جاری افزایش داده و رکورد جدیدی 

را به ثبت برسانیم.
 مدیرعامل کارخانه ذوب آهن گفت: کارخانه ذوب آهن در تالش است 
در سال ۱۳۹۸ با پایداری در تهیه مواد اولیه، رکورد تولید چدن خود 
را به ۳ میلیون و ۵۰ هزار تن افزایش دهد و منافع اقتصادی حاصل از 

این تولید را به جیب کارکنان خود بازگرداند. 
وی با بیان اینکه طی سال های اخیر، افتخارات بزرگی توسط کارکنان 
کارخانه ذوب آهن به دست آمده است، تصریح کرد: در سال گذشته، 

تولید ریل ملی و تولید تیرآهن H۳۰۰ کــه تولید ملی بوده و یکی از 
تیرآهن هایی است که افزایش ضریب ایمنی در صنعت ساختمان را 

رقم خواهد زد، به واسطه تکیه بر توان داخلی، رقم خورد. 
یــزدی زاده عنوان کــرد: کارخانــه ذوب آهن در ســال ۱۳۹۸ در 
روند افتخارآفرینی های خود توانســت تندیــس طالیی حمایت از 
مصرف کننده را نیز به خود اختصاص دهد و این نشــان از نگاه ویژه 

شرکت سهامی ذوب آهن به تولید و حمایت مصرف کننده است. 
وی گفت: باوجود فشــارهای اقتصادی و تحریم هــای ظالمانه علیه 
کشور، کارخانه ذوب آهن توانســته است باوجود مشکل تراشی های 
استکبار برای توقف صادرات محصوالت این کارخانه، موفقیت هایی را 
به دست بیاورد؛ چراکه فعالیت این کارخانه، تاثیر بسزایی در چرخش 
چرخ های صنعت فــوالد دارد و موفق به حفظ رونــد صادراتی خود 
شده ایم. مدیرعامل کارخانه ذوب آهن با بیان اینکه کارخانه ذوب آهن 
در تالش است با ارتقای صادرات محصوالت خود، وابستگی ارزی این 
مجموعه به دولت را به صفر برساند، خاطرنشان کرد: با مشکالتی که 

امروز دولت در تامین ارز دارد، شرکت سهامی ذوب آهن تالش کرده 
وابســتگی خود را به دولت کاهش دهد و این مهــم نیز در نوع خود 

بی نظیر بوده است. 
وی با بیــان اینکه کارخانــه ذوب آهن اصفهان به عنوان نخســتین 
فوالدساز ایرانی و یکی از معدود فوالدسازان منطقه، موفق به دریافت 
گواهینامه شــرکت انگلیســی معتبر UK CARES برای مطابقت 
محصــول میلگردهــای Grade B۵۰۰B ۲۰۰۵ :۴۴۴۹ BS و نیز 
گواهی سیســتم های مدیریت کیفیت ایــزو ۹۰۰۱ ورژن ۲۰۰۸ در 
حوزه تولید شمش و میلگرد شــده، اظهار داشت: کارخانه ذوب آهن 
تالش کرده محصــوالت خود را براســاس اســتانداردهای جهانی 
 تولید کند و امروز موفق شــده ایم با در دســت داشــتن گواهینامه

 UK CARES که مورد توجه کشــورهای اروپایی است، محصوالت 
خود را عالوه بر کشــورهای منطقه به کشــورهای اروپایی نیز صادر 
کنیم. یــزدی زاده افزود: از دیگــر پروژه های تاثیرگــذار اقتصادی 
کارخانه ذوب آهن، پروژه PCI بوده کــه در مراحل نهایی قرار دارد و 
کمک فراوانی به کاهش وابستگی به کک وارداتی دارد؛ چراکه کک 
متالورژی به عنوان ماده اصلی تولیدکننده انرژی و عامل احیا کننده، 
سهم عمده ای را در قیمت تمام شده محصول کارخانه های تولید فوالد 
-که از فناوری کوره بلند کنورتور استفاده می کنند- به خود اختصاص 

داده است و کاهش آالیندگی را نیز به همراه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: طی ســال های اخیر، تالش های گســترده ای برای 
کاهش مصرف کک در کوره بلند و جایگزینی آن با سوخت های کمکی 
انجام شده و با اجرای پروژه PCI این مهم نیز در کارخانه ذوب آهن به 

منصه ظهور خواهد رسید. 

مدیرعامل کارخانه ذوب آهن:
به دنبال کاهش وابستگی ارزی به دولت هستیم

این برنامه شــامل :قانون  مجازات 
اخاللگران درنظام اقتصادی کشور؛

قانون الحاق یک بند و یک تبصره به 
ماده یک قانون مجازات اخاللگران در 
نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و 
اصالح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب 
۱۳۸۴ و قانون مجازات راجع به انتقال 

مال غیراست.
  منابع :در خود برنامه درج شــده

 است.

قانون  مجازات 
اخاللگران اقتصادی

شن مالی
معرفی اپلیکی

معاون سابق برنامه ریزی و اشتغال استانداری اصفهان:
طرح تفکیک استان اصفهان برای دولت، هزینه بر است

معاون سابق برنامه ریزی و اشتغال استانداری اصفهان، با بیان اینکه قطعا تصویب و اجرای طرح تفکیک 
استان اصفهان از بسیاری جهات برای دولت هزینه بر خواهد بود، گفت: قطعا تا ثبات نسبی اقتصادی 
کشور، اجرای این قبیل طرح ها ازاولویت برخوردار نیســت. علیرضا همدانیان افزود: اینکه اجرای این 
طرح به نفع یا ضرر استان اصفهان است، یک بحث و اینکه شرایط فعلی و معضالت اقتصادی کشور برای 
این اقدام زمان مناسبی است، بحث دیگری بوده که قطعا شرایط کنونی کشور به جهت عقالنی، مناسب 
تحمیل این قبیل هزینه ها نیست. همدانیان اظهار کرد: مباحث کلیدی مطرح است، اوال آب شرب روند 
فعلی خودش را خواهد داشت، دوما طی دو دهه گذشته وزارت نیرو هیچ طرح انتقال آبی را برای استان 
نداشته و حتی طرح بهشت آباد که ردیف ملی مطالعه و اجرا در دولت داشت و مجری طرح وزارت نیرو 
بود، پس از اتمام مطالعه و انتخاب پیمانکار به جهت سیاسی در دولت یازدهم تعطیل شد. وی ادامه داد: 
به نظر نمی رسد بیش از این، امکان سیاسی کاری و اصفهان ستیزی جایز باشد، بنابراین یک روند علمی 
 و کارشناسی در مقوله آب استان وجود نداشته و ندارد که با تفکیک استان به چند استان، به آن آسیبی

نادر بدریان -  سرپرست شهرداری دهاقان وارد شود.

آگهی مناقصه )مرحله اول –  نوبت دوم(

شهرداری دهاقان در نظر دارد بر اساس اعتبارات استانی سال ۹۷ انجام آسفالت معابر سطح شهر را با اعتبار ۶۰۹۰ 
میلیون ریال از محل اسناد خزانه اســالمی از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان 
می توانند جهت شرکت در آگهی مذکور و کسب اطالعات بیشتر و دریافت برگ مناقصه به واحد امور مالی شهرداری 

مراجعه و یا از طریق سایت شهرداری اقدام و پیشنهاد خود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل نمایند.
 شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

ضمنا هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
شماره تلفن های تماس: ۴- ۵۳۳۳۸۲۰۱- ۰۳۱

م الف:463252
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مفاد آراء
2/442 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح 
دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شماره 139760302027002515 مورخ 1397/03/06 علیرضا دهقاني فرزند 
لطفعلي بشماره شناســنامه 1719 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287979661 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 33/30 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عباس شاه زیدی فرزند حسین.
2- راي شــماره 139760302027007286 مورخ 1397/08/06  فاطمه ربیعي فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 11 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291317856 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10210 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 239/44 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي رسول ربیعی.
3- راي شماره 139760302027008429 مورخ 1397/09/11 حسن محمدي فرزند 
علي بشماره شناسنامه 272 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284002950 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 204/32  مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي علی و رمضان محمدی.
4- راي شماره 139760302027009172 مورخ 1397/09/26 مرتضی فروغی ابری 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 81 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291332928 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 144 فرعي از اصلي 
15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 173/40 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي بنام محمد فروغی ابری فرزند رمضان.
5- راي شــماره 139760302027009204 مورخ 1397/09/26 علي اصغر شمســي 
سوالري فرزند قاسم بشماره شناسنامه 13 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199635928 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10102 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 113/67 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي مهین السادات صفی الدین اردبیلی فرزند احمد.
6- راي شماره 139760302027009205 مورخ 1397/09/26 مجید سلطاني بلداجي 
فرزند عبداله بشماره شناسنامه 8 صادره از بروجن بشماره ملي 6299871601 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10102 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 113/67 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي مهین السادات صفی الدین اردبیلی فرزند احمد.
7- راي شماره 139760302027009424 مورخ 1397/10/02 حسین امیني پزوه فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 118 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284132943 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 189/20 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حاج محمد علی پزوه فرزند محمد حسن.
8- راي شــماره 139760302027009503 مــورخ 1397/10/03 علي عطارنیا فرزند 
احمد بشــماره شناســنامه 57163 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1281667935 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 177/48 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عبدالرحیم کشاورز.
9- راي شــماره 139760302027009684 مورخ 1397/10/06 عباســعلي اعتباري 
پور فرزند علي بشماره شناسنامه 475 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291398211 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5901 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 249/70 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
10- راي شماره 139760302027010384 مورخ 1397/10/22 غالمرضا نیک سرشت 
فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 833 صادره از اصفهان بشماره ملي 1289394581 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
12155 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 180 مترمربع. خریداري طي ســند 

رسمي.
11- راي شماره 139760302027010386 مورخ 1397/10/22 نرگس نظریان فرزند 
مصطفي بشماره شناسنامه 44413 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282368028 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12155 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
12- راي شــماره 139760302027010845 مورخ 1397/11/04 سیما احمدی شاپور 
آبادی فرزند ایوب بشماره شناسنامه 10616 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292034238 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 201 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
13- راي شماره 139760302027010858 مورخ 1397/11/04 جواهر برزوک فرزند 
علي بشماره شناسنامه 484 صادره از شهرضا بشماره ملي 1198847727 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 12953 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 155/85 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي محمود و علی فروغی ابری .
14- راي شماره 139760302027010902 مورخ 1397/11/06 غالمعلی پورسلیماني 
فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه 83 صادره از لنجان بشماره ملي 1170390706 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 

در 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
15- راي شماره 139760302027010904 مورخ 1397/11/06 شیرین جان سلیماني 
ورنامخواســتي فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه 152 صادره از لنجان بشماره ملي 
1170824862 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 1 واقع در 18 ثبت اصفهان به مســاحت 200 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
16- راي شــماره 139760302027010916 مــورخ 1397/11/06 محمدرضــا 
خلفي خیاداني فرزند اســماعیل بشماره شناســنامه 847 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283916967 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 354/81  مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي فضل اله حاجیان.
17- راي شماره 139760302027010919 مورخ 1397/11/06 عزت عبدی خیادانی 
فرزند بمانعلي  بشماره شناسنامه 685 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293570907 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 354/81 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي فضل اله حاجیان.
18- راي شماره 139760302027011729 مورخ 1397/11/27 رحمت اله کیاني ابري 
فرزند عباسعلي  بشماره شناسنامه 13 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291335961 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 13061 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 194/90 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

19- راي شــماره 139760302027011732 مورخ 1397/11/27 طوبی شبانی فرزند 
حیدر بشماره شناسنامه 21 صادره از شهرضا بشــماره ملي 1199464937 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 121 فرعي از اصلي 10353 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 140/45 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
20- راي شــماره 139760302027011738 مورخ 1397/11/27 زهرا پناهنده فرزند 
محمدعلي بشماره شناسنامه 2700 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1289533660 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 150/91 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
21- راي شــماره 139760302027011741 مورخ 1397/11/27 اصغر توکلي قانوني 
فرزند رضا بشماره شناســنامه 53893 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281635928 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 221/50 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
22- راي شــماره 139760302027011848 مورخ 1397/11/30 علیرضا اعتباریان 
خوراسگانی فرزند قدرت اله بشــماره شناســنامه 8312 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283784904 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
5005 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 203/46 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
23- راي شماره 139760302027012153 مورخ 1397/12/12 محمد مهدی بازرگانی 
فرزند علي  بشماره شناسنامه 144 صادره از شیراز بشماره ملي 2297229720 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 277 فرعي از اصلي 15201 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 36/34 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي علی نصوحی دهنوی .
24- راي شماره 139760302027012189 مورخ 1397/12/12 هوشنگ فرامرزي فیل 
آباد فرزند فتحعلي بشماره شناسنامه 3 صادره از فارسان بشماره ملي 4679478977 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 13151 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 215/05 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
25- راي شــماره 139760302027012191 مورخ 1397/12/13 فاطمه امینی پزوه 
فرزند شعبانعلي بشماره شناسنامه 61 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291308891 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 180/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي صادق طغیانی.
26- راي شــماره 139760302027012192 مــورخ 1397/12/13 وحید فیروزیان 
پور اصفهاني فرزند مرتضي بشــماره شناســنامه 5768 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1287399010 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1959 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 103/10 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي میرزا رحیم زارع.
27- راي شــماره 139760302027012613 مورخ 1397/12/15 احمدرضا پنجه پور 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 923 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286557550 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 42691 
فرعي از اصلي 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 170/19 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
28- راي شماره 139760302027012614 مورخ 1397/12/15 پروین عباسي عبدلي 
فرزند عبدالرزاق بشماره شناسنامه 57123 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281668338 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
42691 فرعي از اصلي 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 170/19 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
29- راي شماره 139860302027000003 مورخ 1398/01/07 علي شجاعیان فرزند 
محمد ابراهیم بشماره شناســنامه 1611 صادره از نهاوند بشماره ملي 3960843798 در 
ششدانگ یکباب انبار آهن احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 34 فرعي از اصلي 
1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 1375/5 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي احمد سهیلی پور فرزند بمانعلی.
30- راي شماره 139860302027000028 مورخ 1398/01/07 سعید عباسي طادي 
فرزند رمضان بشماره شناســنامه 121 صادره از اهواز بشــماره ملي 1755354339 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 42 فرعي از اصلي 
10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 32/08  مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
31- راي شماره 139860302027000047 مورخ 1398/01/10 سعید عباسی طادی 
فرزند رمضان بشماره شناســنامه 121 صادره از اهواز بشــماره ملي 1755354339 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 42 فرعي از اصلي 
10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 42/90 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
32- راي شماره 139860302027000049 مورخ 1398/01/10 مهدي باقریان فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 1974 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287830821 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 108 فرعي از اصلي 10353 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 103/28 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی.
33- راي شماره 139860302027000050 مورخ 1398/01/10 عباس عابدینی پزوه 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 1918 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291628908 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 362/39  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
34- راي شماره 139860302027000051 مورخ 1398/01/10 نصرت اهلل قائد امیني 
هاروني فرزند جانمراد بشماره شناسنامه 5 صادره از شهرکرد بشماره ملي 4621981706 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4466 فرعي از اصلي 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 147 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی .
35- راي شــماره 139860302027000067 مورخ 1398/01/10 بتول اعتباری پزوه 
فرزند علي بشماره شناســنامه 29000 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282217534 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 194/17 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حاجی باقر پسر مرحوم محمدرضا.
36- راي شــماره 139860302027000105 مورخ 1398/01/15 محمدرضا فخاری 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 899 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287896944 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 163/5 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عبدالوهاب فزوه فرزند محمد حسن .
37- راي شماره 139860302027000121 مورخ 1398/01/17 خدیجه ایزدي فرزند 
عبدالحسین بشماره شناســنامه 32 صادره از شهرضا بشــماره ملي 1199536555 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 116/26 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي اصغر شاهزیدی.
38- راي شــماره 139860302027000128 مــورخ 1398/01/17 غالمحســین 
قهرمان خواه فرزند علیرضا بشــماره شناســنامه 26778 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1280267976 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 210/84  مترمربع. 
خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي رجبعلی شازش بوزانی و حسن سازش 

ابری و رضا سازش ابری.

39- راي شــماره 139860302027000132 مــورخ 1398/01/17 معصومه رنجبر 
بهاراني فرزند محمد بشماره شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291351523 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10393 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 210/84 مترمربــع. خریداري مع 
 الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي رجبعلی شــازش بوزانی و حسن سازش ابری و 

رضا سازش ابری.
40- راي شــماره 139860302027000152 مورخ 1398/01/17 زهرا رجالی فرزند 
مصطفي بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1270401408 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه قســمتي از پالک شماره 44903  فرعي از 15190 اصلي 
و 11323 فرعــي از 15190 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 357/40 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
41- راي شــماره 139860302027000153 مورخ 1398/01/17 الهام رجالي فرزند 
مصطفي بشماره شناسنامه 482 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1288352778 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه قســمتي از پالک شماره 44903  فرعي از 15190 
اصلي و 11323 فرعي از 15190 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 357/40  

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
42- راي شماره 139860302027000318 مورخ 1398/01/20 شهربانو پروازیان فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 986 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288663358 در ششدانگ 
یکباب باغ ویال احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 229 فرعي از اصلي 7725 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 416/05  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي محمد ربانی.
43- راي شماره 139860302027000325 مورخ 1398/01/20 حمید نادری ادرگانی 
فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 194 صادره از مبارکه بشماره ملي 5418699555 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 280 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 160/20 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
44- راي شماره 139860302027000371 مورخ 1398/01/20 ایرج روغنی ابری فرزند 
کریم بشماره شناسنامه 2508 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286930057 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 12559 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي سلطان محمود کیانی ابری فرزند کاظم.
45- راي شماره 139860302027000373 مورخ 1398/01/20 ایرج روغنی ابری فرزند 
کریم بشماره شناسنامه 2508 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286930057 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 12559 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 17/35 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي سلطان محمود کیانی ابری فرزند کاظم.
46- راي شماره 139860302027000398 مورخ 1398/01/21 طاهره فقیهی فرزند 
مرتضي بشماره شناسنامه 73 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291214801 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 181/89 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

حاجی باقر فرزند محمدرضا .
47- راي شــماره 139860302027000404 مورخ 1398/01/22 رمضانعلي ملکوتي 
خواه فرزند محمد بشماره شناسنامه 586 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659066070 
در چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 113/47 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
48- راي شماره 139860302027000409 مورخ 1398/01/22 اسماعیل ملکوتي خواه 
فرزند رمضانعلي بشماره شناســنامه 178 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659405355 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 113/47 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
49- راي شماره 139860302027000535 مورخ 1398/01/25 حبیب اله فروغي ابري 
فرزند عبد الحسین بشماره شناسنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291323619 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12641 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 264 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد فروغی .
50- راي شــماره 139860302027000539 مــورخ 1398/01/25 ناصــر قــادری 
خوراســگانی فرزند حســین بشــماره شناســنامه 303 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283999536 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 9354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 201/79 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
51- راي شماره 139860302027000540 مورخ 1398/01/25 مژگان بابائي بندارتي 
فرزند علي اکبر بشــماره شناسنامه 61 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1284861406 
در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 9354 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 201/79  مترمربع. خریداري

 طي سند رسمي.
52- راي شــماره 139860302027001141 مورخ 1398/02/07 حبیب اله عسگری 
وشــاره فرزند خداداد بشــماره شناســنامه 45105 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1282374605 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 78/27  مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي نعمت اله عنایتی کردآبادی.
53- راي شــماره 139860302027001152 مورخ 1398/02/07 رضوان زرین مکان 
فرزند ناصر بشماره شناســنامه 1332 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287845568 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5808 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 248/80  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
54- راي شماره 139860302027001361 مورخ 1398/02/12 علی شجاعیان فرزند 
محمد ابراهیم بشماره شناســنامه 1220 صادره از نهاوند بشماره ملي 3960839881 در 
ششدانگ یکباب سوله و کارخانه قسمتي از پالک شماره 1 اصلي و 34 فرعي از 1 اصلي 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 2507/25 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي بمانعلی سهیلی پور  و مهدیقلی ایروانی .
55- راي شــماره 139860302027001737 مورخ 1398/02/18  احمد حسیني آزاد  
فرزند شهریار بشماره شناســنامه 947 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285422724 در 
ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 606/50  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي غالمعلی ایروانی.
56- راي اصالحــی شــماره 139860302027001451 مــورخ 1398/02/14 زهره 
دائي خوراسگاني فرزند براتعلي بشماره شناســنامه 8315 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283784939 در دو دانگ یکباب ساختمان پنج طبقه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 6700 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 94/40  مترمربع. خریداري 
طي سند رسمي صحیح می باشد که در رای شــماره 139560302027012309 مورخ 

1395/10/01 به اشتباه ثبت شده بود.
57- راي اصالحی شــماره 139860302027001450 مــورخ 1398/02/14 عباس 
دانشمند خوراسگاني فرزند محمد  بشماره شناســنامه 65 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291320318 در چهار دانگ یکباب ساختمان پنج طبقه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 6700 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 94/40  مترمربع. خریداري 
طي سند رسمي صحیح می باشد که  در رای شــماره 139560302027012312 مورخ 

1395/10/01 به اشتباه ثبت شده بود.

58- راي اصالحی شماره 139860302027001659 مورخ 1398/02/17 پري خاکسار  
فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 486 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283574284 در 
سه دانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 154 فرعي از اصلي 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 239/16  مترمربع. خریداري طي سند 
رسمي صحیح می باشد که در رای شماره 139760302027010891 مورخ 1397/11/06 

به اشتباه ثبت شده بود.
59- راي اصالحی شــماره 139860302027001663 مــورخ 1398/02/17 عباس 
فرهادي فرزند ایاز بشماره شناسنامه 2881 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285159616 
در سه دانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 154 فرعي از اصلي 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 239/16  مترمربع. خریداري طي سند 
رسمي صحیح می باشد که در رای شماره 139760302027010894 مورخ 1397/11/06 

به اشتباه ثبت شده بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/02/29

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/03/13 
م الف: 467696 مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 

مفاد آراء
2/441 آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره
آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی« 
که در اجرای ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد 
و امالک زواره صادر گردیــده و در اجرای ماده 3 قانون مذکــور در دو نوبت به فاصله ی 
15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشــار و محلی آگهی می شود ودر روستاها عالوه 
بر انتشار آگهی، رأی هیئت باحضور نماینده شورای اســالمی روستا در محل الصاق می 
گردد تا شخص یا اشــخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شــهرها از تاریخ انتشار 
اولین آگهی ودر روســتاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا به 
اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي 
تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تســلیم نمایند، در این صورت اقدامات ثبت  
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره 
 ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید. صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر

 به دادگاه نیست:
1- رای شــماره 139860302021000018 مورخ 98/02/02- آقای ســید نورالدین 
یگانه روح اله برکی فرزند سید محمد به شــماره ملی 1189692198 تمامت یک طاق و 
یک – چهارم طاق مشاع از 24 طاق ششدانگ مزرعه محمدآباد میرپنج تحت پالک ثبتی 
93 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان که مساحت ششدانگ 32000 متر مربع 

می باشد خریداری عادی مع الواسطه از سید محمد یگانه روح اله برکی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/02/14                                                                                                                            

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/29          
م الف:  451202  ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

فقدان سند مالكيت
2/448 نظر به اینکه ســندمالکیت تمامت 5 / 2 سهم مشاع از ششــدانگ پالک ثبتي 
شــماره : 1853 فرعي از 2 – اصلي که طبق دفتر 145 صفحــه 247 دفترامالک به نام 
چنگیز پناهپور ثبت وصادر وتســلیم گردیده است اینک حســین صابري وکالتًا ازطرف 
 ورثه نامبرده بــا ارائه درخواســت کتبي بــه شــماره وارده 980920341912076 -
 2/10/ 98  به انضمام دوبرگ استشهادیه محلي که امضاء شهودآن ذیل شماره 93213 -

 8 / 2 / 98 به گواهي دفترخانه شــماره چهار شهرضارســیده اســت مدعي اســت که 
سندمالکیت آن به علت جابجائي مفقودگردیده است ودرخواست صدورسندمالکیت المثني 
نسبت به پالکفوق رانموده لذامراتب به اســتنادتبصره یک اصالحي ذیل ماده 120آئین 
نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یاوجود ســند مالکیت نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف مدت 
ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل ســندمالکیت یاسندمعامله به این اداره تسلیم 
ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکیت به ارائه کننده سندمستردگردد 
بدیهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت 
 یاســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالکیت المثني طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 470400 محمدحسن صمصامي مســئول دفترامالک شهرضا)183 کلمه، 

2 کادر(
  ابالغ وقت رسيدگی

2/449 شماره: 251/98 حل12 ، مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 09:45 صبح روز شنبه 
مورخه 1398/04/01 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: نعمت اله حاج هاشمی 
، نام پدر: محمد ، نشانی: شــهرک صنعتی محمودآباد خیابان20 سنگبری جهان سنگ ؛ 
مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: علی میناپور ، نام پدر: حســین ، 2- نام و نام 
خانوادگی: اکبر زمانی ، نام پدر: حاجی بابا ، خواســته و بهــای آن: تقاضای خواندگان به 
پرداخت مبلغ 85/000/000 ریال وجه یک فقره چک به انضمام مطلق خسارات دادرسی 
و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه ، 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 شــورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 467954 

رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر )213 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالكيت

2/447 شماره: 98/2027006373-98/2/22 نظر به اینکه آقای مجید محمدی اصفهانی 
فرزند جعفر با تسلیم دو برگ استشهاد شهود به شماره 11139 مورخ 98/02/07 دفترخانه 
اسناد رسمی شــماره 432 اصفهان، مدعی شده یک جلد ســند مالکیت به شماره چاپی 
053737 به میزان ششدانگ پالک 1173 فرعی از 15241 اصلی که در صفحه 80 دفتر 
110 امالک بخش 5 ثبت اصفهان بنامش سابقه ثبت دارد مفقود گردیده و تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ  نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.

 م الف: 470304 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )194 کلمه، 
2 کادر(

آگهی تغییرات شرکت فردای سپید آریانا شرکت با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 49322 و شناسه ملی 10260676481 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/23 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : موارد زیر به موضوع شرکت الحاق شــد. انجام فعالیت در زمینه تجارت 
الکترونیکی - شبکه داده ها )ارائه، اجرا و پشــتیبانی( - اتوماسیون بانکی )در صورت 
ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای الزم( و شــرکت در نمایشگاه ها و همایش های 
داخلی و خارجی.ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیست .در صورت لزوم 
با کسب مجوز از مراجع ذیصالح . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )469982(
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۳۰ درصد مدارس استان فرسوده است

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

اعتراض معلمان جدید به عدم 
افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق

معلمان جدید نسبت به عدم اعمال قانون مصوب 
مجلس برای افزایش ۴۰۰ هــزار تومانی حقوق 
اعتراض دارند، در همین رابطه آموزش وپرورش 
از خطا در صدور احکام و اصالح آن در این هفته 
خبر می دهد.  تعدادی از معلمان استخدامی سال 
97 با ارســال فیش حقوقی خود، نسبت به عدم 
افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق معترض بودند. 
طبق قانون مصوب مجلس در ســال 98 باید به 
تمام افراد ۴۰۰ هزار تومان به صورت ثابت اضافه 
شود اما برای معلمان استخدامی سال 97، فقط 
27۰ هزار تومان اضافه شده اســت. علی الهیار 
ترکمن، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت 
آموزش وپرورش معتقد است که طبق قانون باید 
به حقوق تمام کارمندان رســمی و پیمانی ۴۰۰ 

هزار تومان اضافه شود.

معاون آموزش دوره متوسطه اداره کل 
آموزش و پرورش اصفهان:

۳۰ درصد مدارس استان 
فرسوده است

معــاون آمــوزش دوره متوســطه اداره کل 
آموزش و پــرورش اصفهان با اشــاره به اینکه 
بیش از ۳9 درصد دانش آموزان دوره متوسطه 
این اســتان در هنرســتان ها مشغول تحصیل 
هســتند اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش 
در بخــش هنرســتان، ســهم ۴۶ درصدی را 
برای اســتان اصفهان در نظر گرفته است؛ اما 
انتظار داریم این معادله به صــورت ۵۰ تا ۵۰ 
درصد باشــد ونیمی از دانش آموزان اســتان  
در هنرســتان ها مشــغول به تحصیل شوند. 
محمد رضا ناظــم زاده اضافه کــرد: با افزایش 
۱۰ درصدی آمار دانش آموزان هنرســتانی، به 
ســاخت هنرســتان های زیادی در این استان 
نیاز داریم. وی با بیان اینکه هنرستان ها افزون 
بر فضا به تجهیزات فنی هم نیازمند هســتند، 
گفت: توسعه هنرستان ها و تامین تجهیزات آنها 
به اعتبارت مالی زیادی نیاز دارد که امیدواریم 
با کمک خیران، مشارکت های مردمی و تامین 
منابع دولتی هنرســتان های استان اصفهان را 
توسعه دهیم. ناظم زاده افزود:۳۰ درصد مدارس 
استان فرســوده بوده و به همین دلیل دو نوبته 
 شــدن مدارس در دوره متوسطه رو به افزایش 

است.

28 مسافر گرفتار شده در تله سیژ 
اصفهان نجات یافتند

مدیر روابــط عمومی آتــش نشــانی اصفهان 
گفت: عصر روز جمعه، 28 مســافر در تله ســیژ 
پارک نــاژوان اصفهان گرفتار شــدند که به آنها 
امدادرســانی شــد. فرهاد کاوه آهنگران افزود: 
ســاعت ۱8 و ۳۶ دقیقه روز جمعــه یک مورد 
امدادخواهی به دلیــل از کار افتادن تله ســیژ 
پارک ناژوان اصفهان به آتش نشــانی اعالم شد. 
وی  اضافه کرد: در مرحله نخســت بــا توجه به 
شرایط نامســاعد جوی و وزش باد به چهار نفر از 
آنها که اولویت دار بودنــد از جمله یک زن باردار 
امدادرســانی صورت گرفت و بــه پایین منتقل 
شــدند. کاوه آهنگران با بیــان اینکه نقص فنی 
باعث از کار افتادن تله سیژ شــده بود، گفت: با 
کمک نیروهای آتش نشانی، ایستگاه تله سیژ به 
کار افتاد و سایر مسافران به ایستگاه ها منتقل و 

پیاده شدند.

 ماجرای تصادف یک پورشه
 و پراید در اصفهان

تصادف وحشتناک یک پورشه با پراید در اصفهان 
بازتاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی داشته 
اســت. تصادف مرگباری در اصفهان رخ داد که 
در آن حین کورس دو خودروی پورشــه، یکی از 
پورشه ها با انحراف از مسیر اصلی با یک دستگاه 
پراید برخورد می کند که به مرگ راننده آن منجر 
می شود. نکته قابل تامل در این حادثه این است 
که راکب یکی از پورشه ها که به نظر صاحب هر 
دو خودرو هم بوده به طرز بسیار عجیبی با صحنه 
برخورد می کند و عربده کشــان از خسارات وارد 
شده به خودروی میلیاردی خود شکایت می کند 
و در مورد راننده پراید که در این حادثه کشــته 
شــده، می گوید: عیبی ندارد دیه او را پرداخت 
می کنیم! راننده پسر پیاده می شود و فرار می کند. 
دختری که سوار پورشه دیگر بوده با پسر تماس 
می گیرد و گالیه می کند که چرا به پورشه پدرش 

آسیب زده شده است.

وقتی رییس سازمان محیط زیســت آب پاکی را 
روی دست دوســتداران تاالب گاو خونی ریخت و 
گفت که این پدیده ارزشــمند طبیعی دیگر احیا 
نمی شود چون قرار نیســت آبی به آن برسد، شوق 
انتظار از زنده شــدن تاالب نیز فروکش کرد. دیگر 
کمتر در رســانه ها به اثرات احیــای این تاالب و 
چشم انداز ســال های آینده آن در صورت ترسالی 
و ادامه بارش ها پرداخته شد. حتی فالمینگوها هم 
میهمان موقت گاوخونی شدند و هنوز نیامده رفتند. 
تاالب گاوخونــی و منطقه ورزنــه اصفهان، روزی 
پذیرای ده ها گونه از پرنــدگان و حیوانات کمیاب 
بوده است. هزاران فالمینگو، آبچلیک و پرستوهای 
مهاجر این مکان را برای مقصدهای زمستانه خود 
برای مهاجرت انتخاب می کردند؛ اما امیدی نیست 
که دیگر همین مهمانان موقت هم بار دیگر به این 

تاالب بازگردند.
فالمینگوها به زودی می روند

چندی پیش بازگشــت فالمینگوهــا به گاوخونی 
همه دوســتداران محیط زیست را خوشحال کرد؛ 
اما به تازگی اعالم شــده که فالمینگوها موقتا در 
کنار تاالب هســتند و به زودی می روند. معاونت 
نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیســت 
اســتان اصفهان، با اشــاره به اینکه امسال تاالب 
گاوخونــی میزبان گونه هــای متنــوع پرندگان 
مهاجر است، گفت: پرستوی دریایی، آبچلیک ها، 
فالمینگوها و سایر گونه های کنار آبزی امسال در 
تاالب گاوخونی مشاهده شدند؛ اما هیچ تضمینی 
برای ماندن طوالنــی مدت این پرنــدگان وجود 
ندارد. حسین اکبری، با بیان اینکه فرود نخستین 
گــروه فالمینگوهــای مهاجــر در گاوخونی طی 
روزهای نخســت بهاراتفاق افتاده بود، اظهار کرد: 
روزهای پایانی ســال گذشــته و اوایل بهارســال 
جاری شاهد بارش های عجیبی در کشور بودیم به 
 همین دلیل پرندگان نیز به شــور و نشاط افتاده  و 
جابه جایی های زیادی در کشــور داشــتند. وی 
ادامه داد: براین اساس تاالب گاوخونی هم میزبان 
گونه های متنــوع و قابل توجه پرنــدگان مهاجر 
اســت، با این حال با توجه به اینکه فصل گرما آغاز 
شده پرندگان مهاجر از جمله فالمینگوها در مسیر 
مهاجرت شان برای چند ساعت یا چند روز در تاالب 
گاوخونی فرود و پس از مدتی توقف، مسیرشــان 

را ادامه دادند. سرپرســت معاونت نظارت و پایش 
اداره کل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان 
افزود: هیــچ تضمینی برای مانــدن طوالنی مدت 
پرندگان مهاجر وجود ندارد، ممکن است به صورت 
گروهی برای چند ســاعت تا یک هفتــه در کنار 
 تاالب فرود آیند و دوباره به مســیر مهاجرت ادامه

 دهند.
ساکنان گاوخونی به تاریخ پیوسته اند

شاید تصورش ســخت باشــد؛ اما روزگاری آنقدر 
گاوخونی عظمت و شکوه و مهم تر از آن آب داشته 
که صدها گونــه جانوری از جملــه گورخر، خوک 
و گراز به وفور در اطراف آن یافت می شــده است. 
کل، بز، میش، قوچ وحشــی، خوک، گــراز، انواع 
مار، مارمولک، سوسمار، گرگ، شغال، روباه شنی، 
کفتار، الک پشت، بزمجه، افعی شــاخدار، جبیر، 
خرگوش و انواع خفاش، سایر جاندارانی هستند که 
در زمان های نه چندان دور در تپه های شنی حاشیه 
غربی، جنگل زار، ارتفاعات شمالی و حواشی تاالب 
گاوخونی زندگی می کرده اند. این حیوانات پس از 

احداث سد زاینده رود روی رودخانه و مهار آب آن 
و در نتیجه کم شــدن آب تاالب و همچنین شکار 
بی رویه، از بین رفته و نابود شــده اند. این حجم از 
حیات و زندگی جانوری البته شــامل پرندگان هم 
می شده اســت. قوها اصلی ترین ساکنان گاوخونی 
بودند فالمینگوهای آبچر با بدن های کشــیده و پر 
و بالی به رنگ سفید و قرمز، انواع مرغابی ها، اگرت 
کوچک، خوتکا، سرسبز، غاز خاکستری، کاکایی ها، 
انواع کشیم، حواصیل، سلیم کوچک، اگرت بزرگ، 
آبچلیک ها،  آنقــوت، اردک، تنجه، فیلوش، چنگر، 
سنقر تاالبی، سار، خروس کولی، پلیکان، بوتیمار، 
لک لک، مرگــوس و پرندگان شــکاری همچون 

عقــاب تاالبی، عقــاب دو برادر، دلیجه، شــاهین 
 و کرکس، هــم روزگاری در ایــن منطقه زندگی 

می کرده اند.
میخ آخر بر تابوت گاوخونی

کارشناسان محیط زیســت می گویند سال هاست 
که گاوخونی به سمت خشکســالی پیش می رود 
از وقتی که خط انتقال آب به یزد کشــیده شــد یا 
پیش تر وقتی سد زاینده رود احداث شد و سیالب ها 
پشت دروازه های سدها ذخیره شدند مرگ تدریجی 
گاوخونی آغاز شــد و حاال این تاالب را هیچ کس 
نمی تواند نجات دهد. نه دولتی که در این ســال ها 
برای تغییر الگوهای اقتصادی منطقه از کشاورزی به 
گردشگری هیچ کاری نکرد و نه کشاورزانی که آب 
را حق خود و نه حق طبیعت می دانند. سال هاست 
حق حیات گاوخونی فدای اقتصادهای محلی شده، 
جاده، معدن، شکار قطعه های پازلی است که تاالب 
را به سمت مرگ هدایت کرده است و با این شرایط 
نمی توان امیدوار بود با عبور موقت چند فالمینگو 

گاوخونی رو به مرگ، بار دیگر جان بگیرد.

فالمینگوها نیامده رفتند!
  »گاوخونی« قرار نیست جان بگیرد؛

سال هاست حق حیات گاوخونی فدای 
اقتصادهای محلی شده، جاده، معدن، 
شکار قطعه های پازلی است که تاالب 
را به سمت مرگ هدایت کرده است

پریسا سعادت

ابالغ وقت رسیدگی
2/450 شماره: 1842/97 حل12، مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 09:30 صبح روز چهارشنبه 
مورخه 1398/04/05 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: اکبر بابائی نژاد ، نام 
پدر: جواد ، نشانی: خمینی شهر منظریه آپارتمانهای  مســکن مهر ؛ مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: رضا رضایی کلج ، نام پدر: انوشــیروان ، خواسته و بهای آن: الزام 
خوانده به پرداخت 200 میلیون ریال  پرداخت کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل 
و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ وصول دین و جهت اســتماع شهادت شهود ، 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 کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 468568 رئیس شــعبه دوازدهم حقوقی شــورای حل اختالف 

خمینی شهر )202 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/451 شماره: 28/98 حل4 ، مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 09:15 صبح روز چهارشنبه مورخه 
1398/04/12 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: نعمت اله حاج هاشمی ، نام پدر: 
محمد ، با وکالت آقایان علیرضا هاشمیان و محمدکاظم دری ، نشانی: خمینی شهر میدان 
قدس ابتدای بلوار آزادگان مجتمع دندانپزشکی غدیر طبقه سوم واحد3 ؛ مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: علیرضا حسینی منش ، نام پدر: سعیدرضا ، 2- نام و نام خانوادگی: 
اکبر زمانی ، نام پدر: حاجی بابا ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 68/500/000 ریال وجه 
یک فقره چک به انضمام مطلق خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه 
، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و کپی مصدق گواهی عدم پرداختـ  وکالتنامه ، 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 مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
حاضر گردد.  م الف: 467956 رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی 

شهر )240 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/452 شماره: 1906/97 حل12، مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 09:45 صبح روز چهارشنبه 
مورخه 1398/04/05 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: اکبر بابائی نژاد ، نام پدر: 
جواد ، نشانی: خمینی شهر منظریه آپارتمانهای  مسکن مهر ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و 
نام خانوادگی: رضا رضایی کلج ، نام پدر: انوشــیروان ، خواسته و بهای آن: الزام خوانده به 
پرداخت 200 میلیون ریال  پرداخت کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت 
تاخیر تادیه تا تاریخ وصول دین جهت استماع شهادت شهود ، 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 مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 468571 رئیس شــعبه دوازدهم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر 
)201 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
2/453 شماره: 30/98 حل4 ، مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 09:00 صبح روز چهارشنبه مورخه 
1398/04/12 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: نعمت اله حاج هاشمی ، نام 
پدر: محمد ، با وکالت آقایان علیرضا هاشمیان و محمدکاظم دری ، نشانی: خمینی شهر 
میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان مجتمع دندانپزشکی غدیر طبقه سوم واحد3 ؛ مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: سعید گونجی ، نام پدر: محمدحسن ، 2- نام و نام خانوادگی: 
اکبر زمانی ، نام پدر: حاجی بابا ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 75/000/000 ریال بابت 
یک فقره چک به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه 
، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و کپی مصدق گواهی عدم پرداختـ  وکالتنامه ، 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 مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 467957 رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی 

شهر )239 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/454 شماره: 1988/97 حل12 ، مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه 
مورخه 1398/04/05 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: اکبر بابائی نژاد ، نام پدر: 
جواد ، نشانی: خمینی شهر منظریه آپارتمانهای  مسکن مهر ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و 
نام خانوادگی: رضا رضایی کلج ، نام پدر: انوشــیروان ، خواسته و بهای آن: الزام خوانده به 
پرداخت 200 میلیون ریال  پرداخت کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت 
تاخیر تادیه تا تاریخ وصول دین جهت استماع شهادت شهود ، 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 مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 468572 رئیس شــعبه دوازدهم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر 

)202 کلمه، 2 کادر(
مزایده

پرونــده:  شــماره   139803902134000004 آگهــی:  شــماره   2 /444
139704002134000122 بر اساس پرونده اجرایی کالســه 9700210 یک دستگاه 
خودرو سواری پراید به شماره انتظامی ایران 43-569 م 72 متعلق به آقای حسین مظاهری 
کوهانی فرزند مصطفی قلی که برابر اعالم پلیس راهور تیران در سیستم شماره گذاری بنام 
نامبرده می باشد و قباًل در قبال قسمتی از طلب خانم مهری یوسفی و پنج درصد اجرایی 
بازداشت گردیده از ساعت 9 صبح تا 12 روز سه شنبه مورخ 98/3/21 در محل واحد اجرای 
اسناد رسمی اداره ثبت اســناد و امالک تیران و کرون واقع در میدان بسیج خیابان شهید 
امینی از طریق مزایده حضوری به فروش می رســد و مورد مزایده ازمبلغ یکصد و هشتاد 
میلیون ریال قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی شروع و به هر کس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. طبق نظریه کارشناس رسمی مربوطه مورد 
مزایده ســواری پراید تیپ جی تی ایکس آی به رنگ سفید روغنی مدل 1388 به شماره 

موتور 3083557 و شماره شاسی s 1412288318256می باشد، بیمه نامه خودرو مشاهده 
نگردید. کیلومتر کارکرد خودرو 215461، الستیک ها حدود 40 درصد، خودرو فاقد زاپاس 
و بقیه قسمتهای خودرو در حد مدل سالم می باشد. کسانی که مایل به خرید و شرکت در 
مزایده می باشند می توانند از مورد مزایده به آدرس: تیران پارکینگ تعاونی کامیونداران 
دیدن نمایند. الزم به ذکر اســت بدهی های مالیاتی و عوارض و خالفی های احتمالی تا 
تاریخ مزایده اعم از قطعی یا غیر قطعی و ســایر هزینه ها از جمله حق الحفاظه و غیره به 
عهده برنده مزایده می باشد. این آگهی در یک نوبت در تاریخ 98/2/31 در روزنامه زاینده 
رود درج و منتشر می گردد. الزم به ذکر است چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی 
باشد روز بعد از تعطیلی روز برگزاری مزایده خواهد بود.  م الف: 468378 سید محمد 

حسن مصطفوی مسئول واحد اجرای اسناد رسمی تیران و کرون )306 کلمه، 3 کادر( 
تحدید حدود اختصاصی

2/445 شماره صادره : 1398/42/564886 -1398/2/23چون آقای محمد علی غفاری 
دســتجردی فرزند اصغر در اجرای مقررات قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
مخروبه واقع در محدوده پالک 3739 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان را نموده و رای 
شماره 5796 مورخ 1397/10/30 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن 
صادر شده و تحدید حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبق تبصره ماده 13 قانون 
فوق الذکر تحدید حدود پالک شماره 1 فرعی از 3739 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به نام آقای محمد علی غفاری دستجردی فرزند اصغر در روز شنبه 98/04/01 از ساعت 9 
صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در ســاعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور یابند. اعتراضات 
مالکین مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شــد. اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضائی صورت پذیرد. م الف: 468556 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان)205 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/446 شماره: 98/2027007138-1398/2/25 چون مریم نجفی فرزند بهرام با تسلیم 
2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 2 اصفهان 
رسیده مدعی شــده اند که سند مالکیت 3/75 سهم مشــاع از 72 سهم ششدانگ پالک 
15191/2284 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که در صفحه 427 دفتر 908 به نامش ثبت 
و سند چاپی 882264 صادر و طبق گواهی دفتر امالک در رهن و بازداشت نبوده و به علت 
جابجایی اسناد مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 
اند طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر 
کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
شد. م الف: 469203 شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )207 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/455 کالسه پرونده:2797/97 ،شماره دادنامه:176 -98/2/1 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: امیرهوشنگ ریاحی مقدم فرزند حسن به 
نشانی:خمینی شهر منظریه فیاض جنوبی ؛ خوانده: علی محمد جوکار فرزند باقر  نشانی: 
مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 

در خصوص دعوی آقای امیرهوشنگ ریاحی مقدم به طرفیت آقای علی محمد جوکار به 
خواسته مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال وجه 3 فقره چک به شماره 9067/095981-1-

12 ، 2-9067/095980-12 ، 3-9067/095982-12 مورخ 1-92/8/30 و 92/7/30-2 
و 3-92/9/30 عهده بانک ملی به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به 
مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به 
عدم حضور خوانده در جلســه مورخ 98/1/17 و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان و 
با عنایت به نظریه مشورتی اعضاء شورا و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و با 
توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون 
شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره 
الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 
519 و 522 از قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی دعوی 
خواهان را ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/700/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص 
بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران در حق 
خواهان صادر و اعــالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلــت 20روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضاء مدت واخواهی 
قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد.  م الف: 468939  
عمار امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )361 

کلمه، 3 کادر(

آگهی تغییرات شرکت بهداشت گســتر زرکان سهامی 
خاص به شماره ثبت 252 و شناسه ملی 10840109861

 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/11/28 کلیه سرمایه 
تعهدی شرکت توسط صاحبان ســهام پرداخت گردیده است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری میمه )470054(

آگهی تغییرات شرکت آریا ساخت ارگ شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 829 و شناسه ملی 14002770978 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/01/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : . مهدی منصوری نیا به شماره ملی 5100066857 به سمت بازرس اصلی و آقای 
سیدابوالفضل زرگری به شماره ملی 1189801914 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 
گردید.تراز مالی سال 97 به تصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان )465005(

آگهی تغییرات شرکت بهداشت گســتر زرکان سهامی خاص به 
شماره ثبت 252 و شناسه ملی 10840109861 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/11/28 و بنا به اختیار حاصله 
تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/28 ســرمایه شرکت از محل 
مطالبات حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ ده میلیون ریال به مبلغ پنج میلیارد 
ریال افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه به شــرح ذیل اصالح گردید : * ماده پنج 
اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ پنج میلیارد ریال منقسم به پنجاه هزار سهم یکصد 
هزار ریالی با نام که تماما پرداخت شده می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میمه )470059(
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نخستین واکنش آلگری به خبر 
جدایی اش از یوونتوس

باشــگاه یوونتوس تصمیم گرفت کــه بعد از 
همکاری با آلگری، بــا این مربی پنج سال 

با تجربه و سرشــناس 
خداحافظــی کند. 
یــووه  باشــگاه 
رســما اعالم کرد 
که دوران حضور 
آلگــری در تیم به 
پایان رسیده و او فصل 
بعد، سرمربی تیم نخواهد بود. آلگری به جدایی 
خود از یووه واکنش نشــان داد و در نخستین 
اظهار نظرش، گفت: یوونتوس باشگاه بزرگی 
است و مربی بزرگی را هم انتخاب خواهد کرد. 
من بعد از پنج سال حضور در یوونتوس از این 
تیم جدا شدم. زندگی این گونه است. می آید و 

کمی با شماست و بعد از آن می رود.
 او در ادامه اضافه کرد: بعــد از دیدار پایانی به 
خانه بر می گــردم و بعد از آن، راهی ســاحل 
می شــوم تا کمی اســتراحت کنم. این بسیار 
 خوب اســت که بعد از پنج ســال استراحت

 کنید.

 یحیی توره هم
 به لیگ چین رسید

یحیی تــوره، هافبک بلندقامت و سرشــناس 
کــه  عــاج  ســاحل 
طرفــداران طــی 
یک دهه گذشته 
شاهد درخشش او 
با پیراهن بارسلونا 
و من سیتی بودند، 
بعــد از دوران نــه 
چندان خوب در بازگشت به المپیاکوس یونان، 
این دفعه در آخرین قــرارداد حرفه ای خود به 
باشگاهی در لیگ چین پیوست تا برای سه سال 
در سرزمین اژدهای ســرخ بازی کند. باشگاه 
کینگدائو هووانگای با انتشار تصویری از یحیی 
توره از امضای قرارداد سه ســاله با این ستاره 

سرشناس خبر داد. 
توره که پیــش از این گفته می شــد با یکی از 
باشگاه های حاشیه خلیج فارس به توافق رسیده 
است، وقتی پیشنهاد وسوسه کننده چینی ها را 
دریافت کرد، تصمیم گرفت ســفری به پشت 
دیوار معروف چین داشــته باشــد تا چالشی 
جدید را در آخرین ســال های فوتبالش پشت 

سر بگذارد.

پیش بینی توتی از فینال لیگ 
قهرمانان اروپا

به نقل از العاجل، طبق 
روال هر ساله برای 
حضــور در جام 
رمضان،ستاره های 
سرشناس زیادی 
از فوتبــال جهــان 
راهی کویت می شوند 
و این بار، فرانچسکو توتی، اسطوره باشگاه رم در 
کشور کویت به سر می برد. توتی در گفت وگویی 
که با رســانه های کویتی داشت، درباره فینال 
لیگ قهرمانان اروپا ســخن به میان آورد. وی 
درباره فینال لیگ قهرمانان اروپا گفت: به نظرم 
لیورپول جام قهرمانی را باالی سر خواهد برد 
و شانس بیشــتری برای پیروزی دارد. در این 
تیم دروازه بان بزرگی به نام آلیسون بکر بازی 
می کند. خوشحال می شــوم اگر لیورپول جام 

قهرمانی را باالی سر ببرد.

 انتقال صالح به رئال
 ممکن نیست

ستاره بلژیکی چلســی، مانع از انتقال ستاره 
مصــری لیورپــول به 
رئال شــد. نشریه 
سان انگلیس خبر 
داد کــه زیــدان، 
ســرمربی رئــال 
مادرید به مسئوالن 
باشگاه مادریدی اعالم 
کرد که باید چند بازیکن هجومی در خط حمله 
جذب کنند. ادن ازار، هافبک بلژیکی چلســی 
گزینه اول رئالی هاست که این انتقال در آستانه 
به وقوع پیوستن اســت. محمد صالح، ستاره 
مصری لیورپول دیگر گزینه زیزو برای تقویت 
خط حمله رئال در فصل آینده است؛ اما با توجه 
به اینکه صالح از مهره هــای کلیدی لیورپول 
است، قیمت خریدش بسیار باالست و باشگاه 
مادریدی توان پرداخت هزینه های ازار و صالح 
باهم را ندارد؛ به نوعی انتقال ســتاره بلژیکی 

مانعی برای انتقال صالح است.

خشونت به وقت فوتبال بانوان!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 دیدار تدارکاتی سپاهان 
پیش از بازی با پرسپولیس

تیــم فوتبال ســپاهان اصفهــان قرار اســت در 
نیمه نهایی جام حذفی باشــگاه های کشــور، روز 
هشتم خرداد در ورزشــگاه نقش جهان اصفهان 
به مصاف تیم پرســپولیس برود. در این راســتا و 
برای حفظ آمادگی بازیکنان ســپاهان، پیش از 
بازی با پرسپولیس، این تیم قصد دارد یک دیدار 
تدارکاتی برگزار کند. شــاگردان امیر قلعه نویی 
قرار است روز پنجشنبه هفته جاری در یک دیدار 
دوستانه در اصفهان به مصاف تیم ملی دانشجویان 
ایران بروند تا خود را بیش از پیش برای رویارویی 
با پرســپولیس آماده کنند. این بازی در شرایطی 
برگزار می شود که پرسپولیس، قهرمان لیگ برتر 
شده و ســپاهان عنوان نایب قهرمانی را به دست 

آورده است.

عوامل اجرایی مسابقه ذوب آهن 
و النصر، راهی کربال شدند

 AFC با توجه به ورود ناظران، داوران و افسر امنیتی
از روز یکشنبه به کشور عراق، صبح دیروز عوامل 
اجرایی مسابقه ذوب آهن ایران و النصر عربستان 
عازم کشور عراق شــدند. این گروه بعد از ورود به 
فرودگاه نجف، بالفاصله مقدمــات ورود مقامات 
AFC و تیم النصر عربستان و ذوب آهن و برگزاری 
مسابقه در ورزشگاه کربال را فراهم کردند. در طول 
مسیر اصفهان تا تهران، جلســه توجیهی عوامل 

اجرایی و تقسیم وظایف صورت گرفت.

سرمربی فصل بعد تراکتور مشخص شد؛
 توافق با مرد جنجالی

تراکتورسازی به توافقات اولیه با سرمربی جنجالِی 
فوتبال ایران برای هدایت این تیم دســت یافته 
است. ســاعاتی پیش، از منابع موثق و مرتبط به 
باشگاه تراکتور تبریز، اخباری مبنی برتوافق این 
تیم پرطرفدار با علی دایی به گوش رسید. دایی را 
به جرات می توان از مربیان جنجالی و حاشیه ساز 
فوتبال ایران در طول چند سال گذشته دانست و 
حضور او در تراکتور بر جذابیت های لیگ، بیش 
از همیشــه خواهد افزود. گویا مسئوالن تراکتور 
در مذاکراتی با علی دایی به توافقاتی اولیه دست 
یافته اند که در صورت ادامــه این روند باید دایی 
را ســرمربی فصل بعد تراکتور دانست. همکاری 
دایی و تراکتور با توجه به حمایت هواداران پرشور 
تبریزی از این تیم و ســرمربی تیم محبوب شان 
تضمینی بزرگ بر موفقیت تی تی ها بعد از سال ها 

ناکامی خواهد بود.

آخرین لژیونر والیبال هم 
آماده از راه رسید

با اضافه شدن میالد عبادی پور به تمرینات، خیال 
کوالکوویچ از در اختیار داشــتن همه شاگردانش 
راحت شده است. میالد عبادی پور آخرین لژیونری 
بود که بــه تمرینات تیم ملی پیوســت؛ او با روی 
خوش کوالکوویچ مواجه شد تا استراحت بیشتری 
نسبت به ســایر لژیونرها داشــته باشد. سرمربی 
تیم ملی معتقد بــود بازیکن ایرانی تیم اســکرا 
بلچاتوف لهستان در ۳ سال اخیر، هیچ استراحتی 
نداشته و به صورت متوالی در رده ملی و باشگاهی 
بازی کرده اســت. همین اســتراحت ۲۰ روزه به 
میالد، باعث شد تا او شــاداب و سرحال به اردوی 

ال والیبالیست ها اضافه شود.  حــا
ر خیــال کوالکوویچ از در  ختیا ا
حت داشتن همه شاگردانش  ا ر
اســت؛ اگرچــه خوب 
می داند کار سختی برای 
انتخــاب ۱۴ بازیکن از 
بین این همــه بازیکن 
آمــاده خواهد داشــت. 

بایــد دیــد کوالکوویــچ 
برای هفته های اول و دوم 

به میزبانــی چین و 
ژاپن، به عبادی پور 
اســتراحت خواهد 

داد یــا ایــن بازیکن 
می تواند در همین 

فاصلــه کوتــاه، 
آمادگــی خود 
را بــه دســت 
آورد و با سایر 
ن  یکنــا ز با
هنــگ  هما

شود.

در حاشیه

منهای فوتبال

قرار گیری در رتبه ششــم جــدول رده بندی در 
پایان هجدهمین دوره رقابت های لیگ برتر برای 
تیمی که در نیم فصل اول این دوره از مسابقات در 
منطقه فانوس نشین جدول لیگ دست وپا می زد، 
بهترین نتیجه است؛ هر چند این تیم دوره پیشین 
ایــن رقابت ها را با مقــام نایب قهرمانــی به پایان 

رسانده بود.
هجدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور 
در حالی برای تیم ذوب آهن آغاز شد که از همان 
ابتدا هم تصور می شد که با جدایی امیر قلعه نویی از 
این تیم که سبزپوشان را به مقام نایب قهرمانی لیگ 
رسانده بود، ذوبی ها کار مشکلی را در این فصل برای 
تکرار این عنوان در پیش دارند؛ به خصوص اینکه 
هدایت نیمکت ذوب آهن به امید نمازی ســپرده 
شده بود. نمازی که سابقه دستیاری کارلوس کی 
روش در تیم ملی ایران را در کارنامه اش داشت، 
هیچ تجربه ای در لیگ باشگاهی ایران نداشت و 
همین موضوع موجب شد تا انتقادات زیادی به 
انتخاب وی به عنوان سرمربی ذوب آهن وارد شود. 

انتقاداتی که بعدها با عدم نتیجه گیری سبزپوشان 
در جریان رقابت های لیگ برتر، مشــخص شد که 
درست بوده اســت. مربی ســابق تیم ملی ایران، 
دوازده هفته ســکان هدایت ذوبی هــا را بر عهده 
داشــت که در این مدت این تیم تنها در دو بازی 
به پیروزی دست یافت و پنج تساوی و پنج باخت، 
حاصل کار سبزپوشان با نمازی در رقابت های لیگ 

برتر بود.
 به دنبال کســب این نتایج ضعیف، هیئت مدیره 
ذوب آهــن حکــم بــه جدایــی او داد و علیرضا 
منصوریــان را جایگزین نمازی در ایــن تیم کرد. 
منصوریان نیز در چند هفته باقی مانده از نیم فصل 
این دوره از رقابت های لیگ برتر نتوانست به نتایج 
خوبی دست یابد تا ذوبی ها با کسب ۱۳ امتیاز و قرار 
گرفتن در رتبه چهاردهم جدول رده بندی کار خود 

رادر نیم فصل اول به پایان برسانند.
روند نتیجه گیری ضعیف ذوب آهن با منصوریان 
در نیم فصل دوم نیز ادامه یافت و این تیم در چند 
هفته ابتدایی این نیم فصل نتوانست به نتایج قابل 
قبولی دست یابد تا اینکه پیروزی های این تیم در 
مرحله پلی آف رقابت های لیگ قهرمانان آســیا و 
صعود به مرحله گروهی، جان دوبــاره به این تیم 
بخشید و ذوبی ها توانستند تیم پدیده شهر خودروی 
مشهد راکه یکی از مدعیان 
کسب قهرمانی محسوب 
می شد، در مشهد با یک 
گل شکســت دهند. این 
پیروزی، آغــاز کار 
ند  و ر

صعودی سبزپوشــان در نیم فصل دوم رقابت های 
لیگ برتر بود و آنها موفق شــدند با کسب 7 برد،6 
مساوی و دو شکست و رسیدن به امتیاز ۴۰ به کار 

خود در این مسابقات پایان دهند.
 بی شک در روند صعودی ذوب آهن در نیم فصل 
دوم، نمی توان از نقش علیرضا منصوریان به راحتی 
گذشت. سرمربی سبزپوشان که پیش تر نیز نشان 
داده بود اگر شــرایط بدون استرس و آرامی داشته 

 ، شــد می توانــد بــه راحتی با
تیمــش را همان طور 
کــه می خواهــد، به 
نتایج قابــل قبولی 
برســاند. وقتی 

منصوریان سکاندار تیم شد، ذوب آهن حتی خطر 
ســقوط را هم حس می کرد و حضورش در مرحله 
گروهی لیــگ قهرمانان امری تقریبــا غیرممکن 
به نظر می رســید؛ اما آنها نه تنها توانســتند این 
دوره از رقابت هــای لیگ برتر را با رتبه ششــم به 
پایان برسانند؛ بلکه صعودشان را به مرحله حذفی 
رقابت های لیگ قهرمانان آســیا مسجل کردند تا 
عنوان بهترین تیم ایرانی  را در این دوره از بازی ها 

به دست آورند.
منصوریان با دور کردن شرایط تنش زا از ذوب آهن 
شــرایطی را برای بازیکنانش به وجود آورد که آنها 
توانســتند بازی های خوبی را از خــود به نمایش 
بگذارند؛ از رشــید مظاهری درون دروازه که سد 
محکمی را مقابل حریفــان ایجاد کرده بود، گرفته 
تا درخشش امیرارســالن مطهری در خط حمله با 
زدن 6 گل در زمان حــدود دو ماه و بازی های 
قابل قبول نفراتی چون حمید بوحمدان، 
محمدزبیر نیک نفس، اوساگونا، محمد 
نژادمهدی، میالد فخرالدینی و... 
که تولــد دوبــاره ای برای 

فوالدشهری ها رقم زد.
در مقطعــی از لیگ به ذوب آهن 

تیمی تبدیل شده بود که به هیچ عنوان نمی باخت و 
حریف خطرناکی برای سایر تیم های لیگ برتری به 
حساب می آمد. رکورد سیزده بازی بدون شکست، 
رکوردی است که سبزپوشــان در دوران اوج شان 
به آن دســت یافته اند. با نتایجی کــه ذوبی ها در 
نیم فصل دوم به دست آوردند بعد از تیم استقالل 
تهران در رده دوم بهتریــن تیم های این نیم فصل 
قرار گرفتند؛ البته باشــگاه اصفهانی در نیم فصل 
دوم درگیر یک ســری حاشــیه های درون تیمی 
نیز شد؛ از ممنوع المصاحبه شــدن سعید آذری، 
مدیرعامل باشگاه گرفته تا برکنار شدن سرپرست 
تیم که خوشــبختانه این حاشــیه ها نتوانســت 
 در روند نتیجــه گیری ذوب آهــن اختالل ایجاد

 کند. 

پسرفت تیم لیگ هفدهم، پیشرفت تیم علی منصور
  آنچه بر ذوب آهن در لیگ هجدهم گذشت؛ 

  قاب روز

سورپرایز لیکنز قبل از ترک ایران
با پایان یافتن مسابقات لیگ برتر هجدهم فوتبال ایران؛ باشگاه تراکتورسازی برای ۳ عضو 
خارجی خود، مراسمی را تدارک دید و آنها را به کشورهای خودشان بدرقه کرد. جورج لیکنز 
سرمربی تیم تراکتور به همراه دستیار خود پاتریک دیوایلد و یوکیا سوگیتا به همراه همسر 
خود، با بدرقه مسئوالن باشگاه از سالن CIP فرودگاه تبریز راهی کشور خود شدند. همزمان با 
مراسم بدرقه با توجه به مصادف بودن با روز تولد جورج لیکنز ،کیک تولدی نیز تهیه و جشن 

تولد کوچکی برای این سرمربی بلژیکی تدارک دیده شد.

واکنش ژنرال به شایعه رفتنش به استقالل:
تا پایان جام حذفی به تیم دیگری فکر نمی کنم

امیر قلعه نویی، سرمربی تیم فوتبال ســپاهان اظهار کرد: من این فصل، قول قهرمانی ندادم. سه تیم در 
لیگ، باالی ۱۰۰ میلیارد هزینه کردند؛ اما ما ۴۰ میلیارد هزینه کردیم. استقالل و پرسپولیس مربیان شان 
۲ تا ۳ سال در تیم هایشان حضور داشتند. او ادامه داد: نگاه ما باید به همه تیم ها نگاه عدالت طلبی باشد. 
من اصال به مسائل فنی کاری ندارم. قلعه نویی در مورد شایعه رفتنش به استقالل هم گفت: من واقعیت را 
می گویم. استقالل جزو خاطرات زندگی من است. من موقعی در استقالل بودم که شرایط خوبی نداشت 
و ما با عشق برای این تیم کار کردیم. در آن زمانی که تیم در دسته سوم بود؛ اسنادش هم موجود است. 
خیلی ها مثل زرینچه در آن زمان به تیم کمک کردند؛ اما خیلی ها هم پول شان را گرفتند و رفتند. تا این 
لحظه هیچ باشگاهی با من صحبت نکرده است و من هم تا پایان جام حذفی، به تیم دیگری فکر نمی کنم.

دستورات جدید رییس فدراسیون فوتبال:
 اردوی خارجی برای باشگاه ها ممنوع!

رییس فدراسیون فوتبال که جمعه شب در بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه یک حاضر شده بود، صحبت هایی را 
پیرامون دستور مقام معظم رهبری برای گرفتن آرایش دفاعی در کشور انجام داد. مهدی تاج از اقدامات این 
فدراسیون برای اجرای این دستور خبر داد و گفت: در جلســه ای که با وزیر ورزش و مدیران ۱6 باشگاه لیگ 
برتری داشتیم، به این تصمیم رسیدیم که تیم ها به اردوی خارجی نروند. در واقع ما دیگر مجوز برگزاری اردوی 
خارجی را صادر نمی کنیم و از آنها می خواهیم از امکانات داخلی استفاده کنند. وی افزود: ما باید کرسی های 
بین المللی را حفظ کنیم و صرفه جویی نیز در تمام بخش ها داشــته باشیم. مثال اینکه از پیراهن های تولید 
داخل استفاده کنیم. تاج در پایان گفت: عدم وجود پرونده بین المللی در فیفا و ای اف سی از دیگر تاکیدات 

ماست. همچنین حضور بازیکنان خارجی را هم با محدودیت هایی مواجه خواهیم کرد.

هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال بانوان با شکست تیم های اصفهانی مقابل کرمانی ها و البته زد و خورد 
بازیکنان ذوب آهن و شهرداری ســیرجان در اصفهان خاتمه یافت. هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال 
بانوان با انجام 6 دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد، در حساس ترین دیدارهای این هفته، تیم های 
اصفهانی ذوب آهن و سپاهان حریف تیم های کرمانی شهرداری سیرجان و شهرداری بم بودند که در 
هر دو دیدار، نمایندگان کرمان پیروز میدان بودند و البته مسابقه اصفهان، رنگ و بوی خشونت به خود 
گرفت. در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان، تیم ذوب آهن میزبان تیم شهرداری سیرجان بود، دیداری که 
همه می دانســتند درگیری های فیزیکی، نقش اول را در پیروزی دو تیم ایفا می کند. وقت کشی که 
یکی از ترفندهای شهرداری سیرجان در مقابل رقبایش است، موجب شد تا داور این دیدار ۱5 دقیقه 
وقت اضافی برای نیمه نخست در نظر بگیرد؛ موضوعی که داور می توانست با مدیریت بهتر اجازه ندهد 
چنین مســئله ای به وجود آید. با شــروع نیمه دوم درگیری ها و به کاربردن الفاظ نامناسب از سوی 
مربی و بازیکنان شهرداری سیرجان، شدت بیشــتری گرفت تا جایی که دو بازیکن این تیم اخراج و 
بازیکن ذوب آهن، راهی بیمارستان شد. هرچند شهرداری سیرجان با گل های فاطمه سهرابی و سهیال 
نظام آبادی پیروز این میدان شد تا همچنان در تعقیب دیگر نماینده کرمان؛ یعنی شهرداری بم باشد، 
اما در سوی دیگر، چهره زشت و بدی را در ورزش بانوان به نمایش گذاشت که باید فدراسیون فوتبال 
به ویژه ســازمان لیگ بانوان برای جلوگیری از ادامه چنین برخوردهایی، راهکار و تنبیه جدی درنظر 
داشته باشد. در دیگر دیدار مهم این هفته، تیم سپاهان اصفهان مهمان شهرداری بم صدرنشین بود. 
نیمه نخست این دیدار با هت تریک زهرا قنبری به پایان رسید؛ اما سپاهانی ها در نیمه دوم با گل شقایق 

روزبهان یکی از گل ها را جبران کردند تا بازی با نتیجه ۳ بر یک خاتمه یابد.

سیرجانی ها زدند و بردند؛

خشونت به وقت فوتبال بانوان!

کاپیتان تازه بازنشسته استقالل در سفر تشریفاتی کاروان 
این تیم به امارات حضور نخواهد داشت. خداحافظی خسرو 
حیدری در آخرین بازی لیگ هجدهم برابر سپیدرود رشت 
برگزار شــد تا این بازیکن هم نامش به جمع پیشکسوتانی 

اضافه شود که ســال ها با پیراهن آبی در فوتبال ایران خوش 
درخشیده بودند.

 این مراســم در حالی مقابل دیدگان طرفــداران حاضر در 
ورزشــگاه آزادی برگزار شد که اســتقالل هنوز یک بازی 
آسیایی دیگر با بسته شــدن بازی های این فصل در پیش رو 
دارد. از همین رو انتظار می رفت خداحافظی خسرو حیدری در 
شهر العین و مقابل بنفش پوشان این شهر در بازی تشریفاتی 

گروه مرگ آسیا باشد؛ اما گویا این اتفاق رخ نخواهد داد؛ چون 
حیدری تصمیمی برای همراهی اســتقالل در این سفر ندارد 
و همان گونه که بعد از بازی با ســپیدرود چهارگوشه زمین را 
بوســید، دیگر قصدی برای بازی در یک دیدار رسمی ندارد. 
با این تصمیم می توان گفت قصه خسرو استقاللی ها در همان 
آزادی و مقابل چشــم طرفداران به پایان خود رسید و دیگر 
خبری از شماره ۲ سال های گذشته در زمین چمن نخواهد بود.

 پایان قصه کاپیتان بازنشسته استقالل
 در آزادی

سمیه مصور

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2700 | May  19,  2019  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



 اسناد ملی، حافظه تاریخی یک ملت هستند
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

آذین بندی بقاع متبرکه استان 
در جشن میالد امام حسن 

مجتبی )ع(
128 بقعه متبرکه و امامزاده شــاخص استان 
اصفهان برای برگزاری جشن میالد کریم اهل 
بیت امام حســن )ع( آذین بندی شد. معاون 
فرهنگی، اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان گفت: در قالب طرح ضیافت 
الهی، این بقاع متبرکه و امامزادگان شــاخص 
این اســتان به صورت ویژه میزبــان زائران در 
جشن میالد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی 

)ع( هستند.
 حجت االسالم ولی ا... روان افزود: سخنرانی، 
مولودی خوانی، اجرای برنامه های شاد و متنوع 
و برپایی سفره های افطاری ساده، از برنامه های 
ویژه جشن میالد امام حســن مجتبی)ع( در 
شــب پانزدهم ماه مبــارک رمضــان در بقاع 

متبرکه است.

آموزش کمک های اولیه به 
۳۰۰۰ دانش آموز اصفهانی

مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان 
اصفهــان گفت: در هفته گذشــته ســه هزار 
دانش آموز مقطع متوســطه اول بــا مباحث 
فوریت های پزشــکی آشــنا شــدند که این 
تعداد آموزش در مدت محــدود، در اورژانس 
پیش بیمارســتانی اصفهــان بی ســابقه بوده 
است. غفور راســتین اظهار کرد: از تاریخ 18 
لغایت 2۶ اردیبهشــت ماه امســال، سه هزار 
دانش آمــوز دختر مقطع نهم دوره متوســطه 
اول برای گذراندن مبحث آشنایی با اورژانس 
و کمک هــای اولیــه در درس آمادگی دفاعی 
خود با مهارت های احیای قلبی ریوی و کنترل 
خونریزی به صورت عملی و تئوری آشنا شدند. 
وی افزود: در این دوره آموزشی که با همکاری 
آمــوزش و پــرورش ناحیــه چهار و بســیج 
دانش آموزی حوزه ســمیه برگزار شد، روزانه 
بین ۳۰۰ تــا ۴۰۰ دانش آموز در مرکز حوادث 
و فوریت های پزشکی اســتان اصفهان حاضر 
شــدند و به مدت یک ســاعت تحت آموزش 

قرار گرفتند.
 مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان 
اصفهان با اشاره به اینکه این تعداد آموزش در 
مدت محدود در اورژانس اصفهان بی ســابقه 
بوده، تصریح کرد: شــش مربــی فوریت های 
پزشکی، آموزش این دوره را بر عهده داشتند. 
راستین با اشاره به استقبال بسیار خوب آموزش 
و پرورش، بســیج و دانش آموزان از دوره ذکر 
شده گفت: فوریت های پزشکی استان اصفهان 
آمادگی کامل برای برگزاری دوره های آشنایی 
با اورژانس و مهارت های کمک هــای اولیه را 

برای همه اقشار جامعه دارد.

همزمان با هفته میراث فرهنگی صورت 
می گیرد؛

 اجرای ۲۰ برنامه فرهنگی 
در اصفهان

فریــدون الهیاری، مدیرکل میــراث فرهنگی 
استان اصفهان ضمن عرض تبریک به مناسبت 
فرارســیدن روز جهانی مــوزه و هفته میراث 
فرهنگی اظهار کرد: با عنایت به اینکه همه ساله 
روز 28 اردیبهشــت به عنوان روز جهانی موزه 
شناخته شده و شعار امسال روز جهانی موزه ها 
»موزه ها در جایگاه کانون های فرهنگی، آینده 
و سنت است« لذا با عنایت به اینکه از تاریخ 28 
اردیبهشت لغایت ۳ خرداد به عنوان پاسداشت 
هفته میراث فرهنگی شناخته شده، کارشناسان 
این اداره کل در پهنه استان اصفهان بیش از 2۰ 
برنامه فرهنگی تــدارک دیده اند که به مرحله 

اجرا در خواهد آمد. 
وی افزود: افتتاح آزمایشــگاه و کارگاه مرمت 
اشــیا تاریخی در مجموعه جهانــی باغ موزه 
فین کاشان، آغاز مرمت بخش چهاردهم مرمت 
گنبد مســجد امام )ره(، آغــاز مرحله پنجم 
مرمت ایوان مجموعه جهانی کاخ چهلســتون 
و اتمــام مرمت بخش هــای مختلف مجموعه 
جهانی باغ فین کاشــان از جملــه برنامه های 
اجرایی مرمتــی همزمان با هفتــه میراث در 
استان اصفهان است. مدیر کل میراث فرهنگی 
استان همچنین تاکید کرد: برگزاری ۶ نشست 
علمی و فرهنگی با عناوینی همچون: شناخت 
معماری خانه های تاریخی اصفهان، برگزاری 
کارگاه آموزشــی مرمت بافت تاریخی شهری، 
برگزاری کارگاه آموزشــی شــناخت تزئینات 
مسجد جامع عتیق اصفهان و کارگاه آموزشی 
شناخت میراث فرهنگی به عنوان هویت ایرانی 
از جملــه نشســت های علمی در طــی هفته 
میراث فرهنگی است که به ترتیب در مجموعه 
جهانی مســجد جامع عتیق، مــوزه هنرهای 
 تزئینی، کاخ عالی قاپــو و خانه میراث اصفهان 

برگزار می شود.

استاندار اصفهان مطرح کرد:
جذب اعتبار برای تکمیل 

طرح های نیمه تمام
اســتاندار اصفهان از جــذب 8۳۰ میلیــار تومان 
اعتبار از محل تبصره 1۹ بــرای تکمیل طرح های 
نیمه تمام اســتان اصفهان خبر داد. عباس رضایی 
استاندار اصفهان درحاشیه نخستین نشست شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان گفت: برنامه ریزی امسال 
شــورا، افزایش ســرعت کمی و کیفی برنامه های 
کارگروه های مختلف با حفظ و افزایش اشــتغال و 
تسهیل راه های جذب سرمایه گذار داخلی وخارجی، 
اولویت های الزم در اجرای این تبصره اســت. وی 
افزود: در اولین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه 
اســتان 121 مصوبه کارگــروه زیربنایی مطرح و 
برنامه ریزی شد. اســتاندار ادامه داد: تاکنون حدود 
8۳۰ میلیارد تومان اعتبار از محل تبصره 1۹ برای 
تکمیل طرح های نیمه تمام استان اصفهان جذب 
شده اســت. رضایی تصریح کرد: بر اساس تبصره 
1۹ ماده واحده قانون بودجه سال 1۳۹۷ کل کشور 
به دولت اجازه داده شــد با رعایت قوانین و مقررات 
از جمله قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ قانون 
اساسی و قانون تشــویق و حمایت سرمایه گذاری 
خارجی و به منظور جلب مشــارکت هر چه بیشتر 
بخش خصوصــی و تعاونی در اجــرای طرح های 
منتخب جدید و نیمه تمام )بــا اولویت طرح های 
نیمه تمام( و بهره برداری طرح های تکمیل شــده 
یا در حال بهره برداری، در قالب سازوکار مشارکت 
عمومی - خصوصی، نسبت به امضای انواع قرارداد 
با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تهیه یا بخشــی 
از وظایف و مســئولیت های خود در تامین کاالها و 
خدمات در حوزه هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، 
ساخت، تجهیز، نوســازی، بهره برداری و تعمیر و 
نگهداری را در چهارچوب مقررات به بخش خصوصی 

و تعاونی واگذار کند.

رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر:
 اسناد ملی، حافظه تاریخی یک 

ملت هستند
فریده روشن، رییس کمیســیون فرهنگی شورای 
شهر اصفهان در مراســم افتتاحیه سازمان جدید 
مرکز اســناد و کتابخانه ملی منطقه مرکزی کشور 
)اصفهان(، اظهار کرد: یکــی از ارکان مهم هویت، 
هویت فرهنگی است. شناخت فرد از تاثیر فرهنگ 
خود بر سایر فرهنگ ها بسیار مهم است. بر اساس 
این شــناخت و آگاهی می توان در توسعه و ترویج 
فرهنگ تالش کرد. وی ادامه داد: معرفت و شناخت 
عمیق آدمی از تمدنی که به آن منصوب شده برای 
دستیابی به هویت فرهنگی نیاز است. باید ریشه های 
فرهنگی را بررسی کنیم و برای بررسی آنها نیاز به 
اسناد داریم. اسناد در حوزه های فرهنگی، سیاسی 
و اجتماعــی، حافظه یک ملت هســتند و با توجه 
به اســناد ملی می توان به یک هویت ملی رســید. 
روشن با اشاره به محل نامناسب سابق مرکز اسناد 
و کتابخانه ملی، گفت: اسناد می توانند منبع مهمی 
برای پژوهشگران باشند. در دوره پنجم شورای شهر 
متوجه شدیم که اسناد اصفهان به دلیل اینکه جای 
مناسبی برای نگهداری نداشــتند به جای دیگری 
منتقل شدند. همچنین در بازدیدی که از این مرکز 
داشتیم مشــاهده کردیم که اسناد، جای مناسبی 

برای نگهداری ندارند. 

حدیث زاهدی

دانشــگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاهی نیمه 
دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
است. تاسیس دانشــگاه جامع علمی کاربردی در 
مهرماه ســال 1۳۷۰ به تصویب رسیده است. این 
دانشــگاه با هدف افزایش ســطح مهارت شاغلین 
بخش های مختلف اقتصادی و افزایش مهارت های 
حرفــه ای دانش آموختــگان مراکز آموزشــی که 
فاقد تجربه اجرایی هســتند، نســبت به برگزاری 
دوره های علمی کاربــردی در مقاطــع کاردانی و 
کارشناســی،  اقدام می کند. در همین راســتا و بر 
اســاس سیاســت های جدید این دانشگاه، مهدی 
قیصری سرپرست دانشــگاه جامع علمی کاربردی 
اســتان اصفهان در نشســت مطبوعاتی خود در 
خصوص سیاســت جدید این مرکز آموزشی اظهار 
داشت: این دانشگاه در چند محور کلیدی، سیاست 
ماموریت گرایی خود را همچنــان ادامه می دهد و 
تمام مراکز این دانشگاه در این راستا گام برمی دارند. 
وی با بیان اینکه ســن ورود به دانشگاه های علمی 
کاربردی تغییر کرده است، خاطرنشان کرد: پیش 
از این، رسالت دانشگاه بیشتر بر جذب دانشجویان 
شــاغل بود؛ اما در سال گذشــته حدود ۷۰ درصد 
ورودی ها ســن کم داشــتند و تازه از دبیرستان و 
هنرستان فارغ التحصیل شــده بودند. ۴۰ درصد 
دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی در رشته 
تخصصی خود شــاغلند و پیش بینی می شــود در 
سال جاری تعداد پذیرش شــدگان جوان دانشگاه 
علمی کاربردی به 85 یا ۹۰ درصد برســد و تعداد 
دانشجوهای شــاغل، کاهش یابد. قیصری گفت: 
جنس دانشجویان دانشــگاه علمی کاربردی از نوع 
افراد عالقه مند به رشته های خاص است که سریع 
جذب بازار کار می شوند. توانایی افراد در عمل است 
و هرچه بیشتر رشته ها را گســترش دهیم، باز هم 

عالقه مند وجود دارد.
سرپرست دانشــگاه جامع علمی کاربردی استان 
اصفهان از اعطای مراکز دانشــگاهی جدید به تمام 
مجموعه های کســب و کار فعال خبر داد و گفت: 

تمام مجموعه های دارای محیط کسب و کار فعال 
می توانند درخواســت فعالیت مرکز دانشــگاهی 
داشته باشــند و از بنگاه های خصوصی برای ایجاد 
دانشــگاه حمایت می کنیم. وی با اشاره به تاسیس 
مرکز نوآوری در هر واحد دانشگاهی، گفت: سیاست 
جدید، ایجاد مرکز نوآوری در تمام مراکز دانشگاهی 
است که تاکنون دو واحد آموزشی در استان اصفهان 
موفق به تاســیس مرکز نوآوری شده اند. قیصری با 
ذکر اینکه از مدرسان خبره که دارای ده سال سابقه 
تدریس در حوزه مورد نظر خود هســتد، دعوت به 
همکاری می کنیــم، تصریح کرد: رشــته هایی که 
مقطع دانشــگاهی ندارند در اولویت قــرار دارند. 
2 هزار و ۴۰۰ مدرس دانشــگاه در حــال پایش و 
ارزیابی هستند که این برنامه از طریق خود اظهاری 
و مصاحبه انجام می شــود. در فراخوان نهم جذب 
مدرس نیز 2۴۰ مدرس تایید شــدند که از مهرماه 

جاری می توانند تدریس کنند.
سرپرست دانشــگاه جامع علمی کاربردی استان 
اصفهان درخصوص ســطح بندی مراکز آموزشی، 
گفت: در ســطح بندی جدید، مراکزی که موفق به 
دریافت سطح یک شوند، می توانند از مزایای ویژه ای 

از جمله بخشــیده شــدن حق نظارت تا یک سوم 
برخوردار شوند. سرپرست دانشــگاه جامع علمی 
کاربردی اســتان اصفهان تصریح کرد: برای مرکز 
بهزیستی، جایگزین پیدا شده و امیدواریم این مرکز 
در رشته های مدیریت و خدمات اجتماعی دانشجو 
بپذیرد. قیصری با اشاره به سیاست جدید در حوزه 
گسترش دانشگاه، گفت: در این سیاست، رشته ها بر 
اساس و خوشه های مرتبط مراکز اجرا می شوند و در 
دانشگاه علمی کاربردی هر بنگاه کسب و کار قابلیت 
ارائه به صورت واحد دانشگاهی را دارد. شرکت هایی 
که محصول فنی مناسب دارند نیز برای اجرای تک 
پودمان می توانند درخواست بدهند که در این حوزه 
سال گذشته ده دوره تک پودمان با کمک چندین 
شــرکت دانش بنیان برگزار و اقدامات انجام شده 
در زمینه گسترش، نخســتین مرکز »آتش نشانی 
و خدمات ایمنی« در کاشــان آماده فعالیت است و 
امیدواریم در مهر امسال دانشجو بپذیرد. همچنین 
مرکز »چاپ و بسته بندی« نیز آماده فعالیت است. 
مرکز تخصصی جدید »کاشــی سازی و سرامیک« 
در نجف آباد نیز در حال احداث اســت؛ همچنین 
در حوزه آمــوزش   اقدامات این دانشــگاه، غیر از 

برگزاری دوره های مقطع دار، دوره های آموزش بین 
سطوح نیز عملیاتی خواهد شد. سرپرست دانشگاه 
جامع علمی کاربردی اســتان اصفهان از بازنگری 
برنامه های درسی دانشــگاه جامع علمی کاربردی 
خبر داد و افزود: در راستای کیفیت آموزش، از 85۰ 
برنامه درسی دانشگاه، تعداد 2۰۰ برنامه بازنگری 
انجام شده که در اصفهان بازنگری ۷ برنامه درسی 
تکمیل و 1۰ برنامه درســی دیگر در حال بازنگری 
است؛ همچنین در راستای حمایت از آموزش های 
مهارتی و ایجاد هماهنگی با نظام آموزش و پرورش 
یک همایش مشــترک تحت عنوان »معرفی نظام 
آموزش های مهارتی« با همکاری دانشــگاه جامع 
علمی کاربردی و آموزش  وپرورش در یازدهم خرداد 
برگزار خواهد شــد. وی با بیان اینکه این همایش 
در دو ســطح مدیران و کارشناسی برگزار می شود، 
گفت: هدف همایش، ایجاد هم افزایی در رشته های 
مهارتی و ارائه مشاوره و آموزش به دانشجویان است. 
با این هدف قصد داریم به دانشجویان کمک کنیم تا 
با دانش و آگاهی، رشته مورد عالقه خود را انتخاب 
کنند که در ارتقای کیفیت موثر اســت. سرپرست 
دانشــگاه جامع علمی کاربردی اســتان اصفهان 
تصریح کــرد: از جمله رویدادهای مهم دانشــگاه، 
برگزاری همایش بین المللی شهر هوشمند در مرکز 
همیاری های شهرداری های اصفهان، برگزاری دو 
دوره بین المللی چهار روزه با محوریت الگوسازی با 
مدرسه مودارت پاریس، برگزاری کارگاه هم اندیشی 
مدیریت هوشمند آب با همکاری دانشگاه صنعتی و 
بخش خصوص و چندین همایش متعدد دیگر است.

سرپرست دانشــگاه جامع علمی کاربردی استان 
اصفهان، برگزاری آزمون هــای متمرکز را از دیگر 
اقدامات مفید دانشــگاه جامع علمی کاربردی در 
حوزه ارتقای کیفیت دانست و اظهار کرد: 15 درصد 
امتحانات دروس را به صورت آزمون متمرکز برگزار 
خواهیم کرد که از ترم دوم سال تحصیلی گذشته، 
دروس مهارت مشــترک و معارف به صورت آزمون 
متمرکز برگزار شد و به زودی دروس تخصصی نیز 

به این شیوه برگزار خواهد شد.

 ایجاد مرکز نوآوری در تمام مراکز دانشگاهی،سیاست جدید دانشگاه علمی کاربردی
 سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان مطرح کرد:

معاون عمران شهری شــهردار اصفهان گفت: در 
بودجه ســال ۹8 شــهرداری اصفهان، دو هزار و 
85۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه های عمرانی 
شهر در نظر گرفته شده اســت. ایرج مظفر اظهار 
کرد: اولویت نخســت شــهرداری اصفهان، پروژه 

قطار شهری است که برای آن 1۶۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار در بودجه امسال 
پیش بینی شــده اســت. وی اولویت 
دوم پروژه های عمرانی شــهر را حلقه 
حفاظتی شــهر عنوان کرد و افزود: با 
توجه به اینکه ظرفیت رینگ ســوم 
اشباع شــده، احداث رینگ چهارم به 
طول ۷8 کیلومتر که ۴5 کیلومتر آن 
در محدوده شهر اصفهان و مابقی آن در 

محدوده چند شهر همجوار واقع شده، با محوریت 
شهرداری اصفهان در حال احداث است که تا پایان 

امسال بخشــی از فواید آن در بخش شمال شهر 
اصفهان نمایان خواهد شد؛ چرا که ترافیک از سه 
راه نقشینه، چهارراه عاشق اصفهانی و بعثت رفع 
خواهد شد. معاون عمران شهری شهردار اصفهان 
همچنین بیان  کرد:از نیمه دوم ســال گذشــته 

پروژه های عمرانی شــهر نیز با شتاب زیادی آغاز 
شده و در حال اجراست.

معاون عمران شهری شهردار خبرداد:

۲۸۵۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی شهرداری اصفهان در سال ۹۸
معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان گفت: 
مدیران باید بدانند روابط عمومی، حلقه ارتباطی 
افکار عمومی و اهداف سازمان هاســت. حســین 
امیری در جمع مدیران روابط عمومی حوزه خدمات 
شهری شهرداری اصفهان با گرامیداشت روز جهانی 

ارتباطات و روابط عمومی اظهار کرد: روابط عمومی، 
حوزه ای بسیار گسترده است و اطالع رسانی مناسب 

و به موقع فعالیت، عملکرد و برنامه های سازمان ها 
که یکی از وظایف مهم این حوزه است، نقش بسیار 
تعیین کننده ای ایفا می کند؛ چراکه افکار عمومی 
همواره باید در جریان درســت اتفاقات قرار گیرد. 
وی با بیــان اینکه روابط عمومــی ترکیبی از علم 
و هنر است، خاطرنشــان کرد: روابط 
عمومی در کنار اینکه یک علم اســت 
و باید براســاس اطالعات آکادمیک و 
یافته های علمــی کار حرفه ای انجام 
داد، باید با خالقیت، نوآوری و ابتکار، بر 
افکار عمومی نیز تأثیر گذاشت.امیری 
همچنین اظهار کــرد: روابط عمومی 
با افکار و نگاه مردم ســر و کار دارد؛ به 
همین دلیــل برای ســازمان ها نقش 
 حیاتی دارد و می تواند دستاوردهای زیادی به همراه 

داشته باشد.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان مطرح کرد:

روابط عمومی؛ حلقه ارتباطی افکار عمومی و اهداف سازمان

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری:
باید برای ایمنی بازار اصفهان، اقدام جدی صورت گیرد

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: اگر برای ایمنی بازار اصفهان 
اقدامات جدی صورت نگیرد، حادثه بازار تبریز برای این کالن شهر تکرار خواهد شد.

محســن گالبی افزود: بازار اصفهان، یکی از تفاهم نامه هایی است که ثبت جهانی شده و باید در راستای 
این ثبت تاریخی، امانتدار خوبی باشیم. وی اضافه کرد: آیا در شرایط کنونی که شاهد تحریم های ظالمانه 
هستیم و با توجه به گرانی اجناس، نباید به فکر اجناس و کاالها به لحاظ بُعد میراثی و مادی باشیم؟ وی 
خاطرنشان کرد: بازار اصفهان با عرض کم و سد معابر مختلف برای عبور خودروهای آتش نشانی در حین 
وقوع حادثه با مشکالتی روبه رو است؛ همچنین در سقف بازار انباشتی از سیم های برق را شاهد هستیم 
در حالی که داکت هایی در کف بازار وجود دارد و باید سیم های برق از آنجا عبور کند. مدیرعامل سازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان با بیان اینکه ادارات مختلف در راستای ایمنی بازار 
اصفهان باید وارد عمل شوند، بیان کرد: سیم های موجود در سقف بازار اصفهان باید اصالح و جمع آوری 
شــوند. وی در بخش دیگری گفت: 8۷ درصد از تماس هایی که با سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان برقرار می شود، منتج به عملیات نمی شود. به گفته وی فقط 1۳ درصد از تماس هایی 
که با این سازمان برقرار می شود، منتج به عملیات می شود. گالبی با بیان اینکه سازمان آتش نشانی تنها به 
سرویس دهی محدوده خدماتی خود اکتفا نمی کند، اضافه کرد: این سازمان به روستاها، شهرهای اطراف 
و دیگر استان هایی که نیازمند امدادخواهی هستند، خدمات ارائه می دهد. این مسئول شهرداری اصفهان 
با اشــاره به اولویت های کاری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان در سال جاری 
گفت: افتتاح 2 ایستگاه جدید، کلنگ زنی حدود هشت ایســتگاه، افزایش و ارتقای نیرو و ارتقای شغلی 
 از اولویت های کاری این سازمان است. وی ادامه داد: تالش می شــود طی سال های آتی تعداد ایستگاه 

آتش نشانی از 2۴ به ۴۰ ایستگاه برسد.

 فرماندهی انتظامی استان اصفهان 

آگهی مناقصه )نوبت اول(
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان در نظر دارد به منظور احداث ساختمانهای اداری با 

مشخصات و شرایط ذیل، نسبت به برگزاری تشریفات قانونی مناقصه اقدام نماید.

الف( مشخصات فنی پروژه در شهرستان آران و بیدگل – شهر سفید شهر:

ساختمان: ۶55 متر مربع                                        دژبانی: 15 متر مربع
دیوارکشی: 2۳1 متر طول                                        پارکینگ: ۹۰ متر مربع

نوع اسکلت: فلزی )پیچ و مهره( محوطه سازی: 15۰۰ متر مربع   
 سیستم گرمایش و سرمایش: کولرآبی و موتورخانه 

حدود برآورد پروژه: 28/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ب( مشخصات فنی پروژه در شهرستان فریدون شهر روستای اسالم آباد: 

ساختمان: 2۶۴ متر مربع                                     دژبانی: 15 متر مربع
دیوارکشی: 2۴2 متر طول                                    پارکینگ: ۹۰ متر مربع

محوطه سازی: 1۰۰۰ متر مربع                                    نوع اسکلت: بتنی
 سیستم گرمایش و سرمایش: پکیج زمینی و کولرآبی 

حدود برآورد پروژه: 1۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

محل تامین اعتبار: طرح های عمرانی ناجا از محل اســناد خزانه اسالمی بند ب تبصره 
5 قانون بودجه ســال 1۳۹۷ و با سررســید 1۳۹۹/۰۷/21 و یا نماد اخزا ۷۰۳ می باشد، 
مبلغ معادل 15 درصد )پانزده درصد( به ازای هر سال تاخیر در پرداخت طلب پیمانکاران 
تا زمان سررسید اسناد خزانه اسالمی به صورت روز شــمار به مبلغ بدهی مسجل، اضافه 
 می شود )با توجه به دســتور العمل اســناد مذکور، واگذاری پیش پرداخت وجود ندارد(.

ج( 1- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه سفید شهر آران و بیدگل: 1/۴5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
)فقط ضمانتنامه معتبر بانکی یا چک تضمین شده بانکی مورد قبول است(.

2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه اسالم آباد فریدون شهر: 8۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )فقط 
ضمانتنامه معتبر بانکی یا چک تضمین شده بانکی مورد قبول است(.

د( پیمان به صورت اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع )پیمان سرجمع ابالغیه 
۹۶/۰5/۰۴( و بر اساس فهرست بهای پایه ابنیه، مکانیکی و برقی سال 1۳۹۷ و احتساب 

کلیه ضرایب منطقه به فهرست بهاء است.
و( کسورات مطابق با طرح های عمرانی و در قالب اسناد یاد شده پرداخت خواهد شد و ارایه 

مفاصا حساب تابع ضوابط مراجع مربوط خواهد بود.
ه( کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات متقاضیان مختار است.

لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیت پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که 
 WWW.SAJAR.IR و ساجار WWW.SAJAT.IR رتبه آنها در سامانه ساجات
قابل رویت بوده و دارای پایه حداقل 5 در رشــته ابنیه می باشند دعوت می گردد حداکثر 
ظرف مدت 1۰ روز با به همراه داشــتن فتوکپی برابر با اصل رتبه بندی شرکت ) تائیدیه 
صالحیت پیمانکاری سازمان مدیریت  وبرنامه ریزی کشور( و یک جلد رزومه کاری کامل 
شــرکت، جهت اعالم آمادگی و دریافت اســناد ارزیابی توان اجرایی کار توسط دستگاه 
مناقصه گزار به آدرس: استان اصفهان، اتوبان شهید دستجردی، بلوار انتظام، ستاد فرماندهی 

انتظامی استان اصفهان، معاونت مهندسی مراجعه نمایند. 
تلفن: 21821۴8۰-81 و دورنگار 21821۴۹2 
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

م الف: 471050
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  امام علی علیه السالم
هر که خیر جوید سرگردان نشود و کسی که 

مشورت نماید پشیمان نگردد.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

در دین اسالم، تمامی اعضای خانواده به خصوص همسران در برابر 
یکدیگر مســئول و موظف به رعایت وظایف خود هستند. گرچه 
مسئولیت های تک تک اعضای خانواده نسبت به یکدیگر پرشمار 
اســت و هریک از اعضای خانواده باید به وظایف و مسئولیت هایی 
که بــر عهده دارند عمــل کنند؛  اما مســئولیت مــردان در بین 
اعضای خانواده بیش از ســایر اعضاســت . مرد خانه، وظیفه دارد 
با کردار و رفتار خود، مهرورزی را گســترش دهــد و با خدمت به 
زن و مهربانــی با اعضای خانــواده، محیط آرامــی را فراهم آورد. 
اهمیت این مهرورزی تا جایی اســت که پیامبر خدا صلی ا... علیه 
و آله می فرماید: »نشســتن مرد در کنار خانواده اش، نزد خداوند 
 متعال، دوست داشــتنی تر از اعتکاف در این مســجد من است«. 

»مجموعه ورام، ج 2، ص 122«
مهرورزی مرد در خانواده ســبب خواهد شد تا مسئولیت هدایت 
خانواده را نیز به خوبی عهده دار شــود. قرآن کریم به همه مومنان 
ْم َو أَْهلیُکْم ناراً  خطاب می کند که: یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا ُقوا أَنُْفَســکُ
َوُقوُدَها النَّاُس َو الِْحجاَره؛ »ای کســانی که ایمان آورده اید خود و 
خانواده خویش را از آتشــی که هیزم آن انسان ها و سنگ هاست 

نگه دارید«. »تحریم 6«
از آیه یادشده به خوبی استفاده می شود که انسان در مقابل همسر و 
فرزندان خویش مسئولیت سنگین تری دارد و موظف است تا آنجا 
که می تواند در تعلیم و تربیت آنها بکوشد، آنها را از گناه باز دارد و 

به نیکی ها دعوت کند، نه اینکه تنها به تغذیه جسم آنها بکوشد.
متاسفانه دنیای ماشینی امروزی و مشغولیت های بیش از اندازه، 
باعث غفلت والدین از تربیت فرزندان خود شــده اســت. آنچه در 
بین مردم مطرح است حقوق فرزندان نسبت به پدر و مادر است و 
بیشتر روی این موضوع مانور می دهند در حالی که پدر و مادر نیز 
حقوقی نسبت به فرزندان شان دارند و بیشتر والدین نسبت به این 

امر غافل هستند.
امام سجاد )ع( در این باره می فرمایند: »حق فرزندت بر تو آن است 
که بدانی او از توست و رفتار نیک و بدش در این دنیا با تو پیوند دارد 
و تو به دلیل مسئولیت و والیتی که بر او داری موظفی که او را خوب 
تربیت کنی و به جانب پروردگارش رهنمون باشی و به او کمک کنی 
تا در ارتباط با تو و خودش، از خداوند فرمان ببرد و نیز توجه داشته 
باش که اگر او را به شایســتگی تربیت کنی، پاداش آن را خواهی 
یافت و چنانچه در تربیت او سهل انگاری کنی مورد عقوبت خداوند 

قرارخواهی گرفت.«
مسئولیت پذیری، بینش فرد را نسبت به مشکالت اجتناب ناپذیر 
زندگی گســترده تر و تحمــل او را در برخورد با موانــع و گذر از 
ناهمواری هــا و بحران های زندگی بیشــتر می کنــد. افرادی که 
مسئولیت پذیر نیستند در بحران هایی که در خانواده روی می دهد 
از زیر بار مسئولیت فرار می کنند و همیشه در زندگی به دنبال کسی 
هستند که مشکل را به گردن او بیندازند و خودشان را راحت کنند.

چنین افرادی به جای اینکه به دنبــال مدیریت بحران در خانواده 
باشند همیشه برای راحت کردن خودشان از مکانیزم های دفاعی 
استفاده می کنند و این باعث تنش در خانواده می شود و روابط زن و 

شوهری را خدشه دار می کند.
انسان قبل از ازدواج فقط در مقابل خودش مسئولیت دارد؛ اما بعد از 
ازدواج در مقابل همسر و فرزندانش مسئولیت دارد. بعضی از مردان 
همان طوری که قبل از ازدواج با دوستان خودش شب نشینی های 
طوالنی داشتند متاسفانه بعد از ازدواج هم به همان روش زندگی 
که درحال مجردی داشــتند، ادامه می دهند و این باعث تنش و 
شکست ازدواج می شود، چنین افرادی هنوز آمادگی ازدواج نداشته 

و مسئولیت پذیر نیستند.
داشتن حس مسئولیت پذیری باعث می شود فرد با قانع شدن به 
کمترین داشته ها و امکانات با عزمی راســخ به جدال با مشکالت 
زندگی برود. البته مســئولیت پذیری در ازدواج و تشکیل زندگی 
مشــترک، نیازمند بلوغ جســمی، عقلی، عاطفی، اجتماعی و تا 
حدی اقتصادی است و شخص در صورتی که فاقد هر یک از موارد 
فوق باشــد، نمی تواند نقش خود را به نحو احسن ایفا و در خانواده 
تازه بنیان شده مدیریت کند. ازدواج جوانان بدون توجه به مولفه مهم 
»مسئولیت پذیری« نتیجه ای جز افزایش اختالفات و بی نظمی های 
خانوادگی ندارد تا جایی که ممکن است به فروپاشی کانون خانواده 
منجر شود. »مسئولیت گریزی« موضوعی است که بی تردید می توان 
آن را یکی از مهم ترین دالیل رشد آمار طالق در جامعه مورد توجه 
قرار داد. طبق بررســی های موجود، بسیاری از عواملی که موجب 
جدایی زوجین از یکدیگر می شود بر سر تقبل نکردن وظایف و انجام 
کارها و امور زندگی است که غالبا به دلیل مسئولیت گریزی زوجین 
یا یکی از آنها حاصل می شــود. اما چرا مسئولیت پذیری ضروری 
است؟ روحیه مسئولیت پذیری متقابل میان زن و شوهر در زندگی 
زناشویی آثار مفید بسیاری دارد که به مهم ترین آنها در زیر اشاره 
می کنم. همسرداری درست و مناسب، آشنایی به وظایف خود در 
قبال همسر و رعایت حقوق ایشان ازجمله آثار مسئولیت پذیری زن 
و مرد در زندگی مشترک است. تامین آسایش روحی توسط همسر 
در سالمت زندگی مشترک نقش بسزایی دارد. همین که زن و مرد 
بدانند همسرش شخص مسئولیت پذیری است، بی تردید نسبت به 
زندگی رغبت بسیار نشان داده و در برابر نامالیمات زندگی صبور و 
مقاوم تر خواهند بود، چون به یقین می داند همسرش متعهد است و 
از هیچ تالشی برای به سامان دادن اوضاع و شرایط بحرانی زندگی 

دریغ نمی کند.

مدیریت بحران در خانواده

محرم آتش افروز

عکس روز

دوخط کتاب

مثــل شــما راه بــرود، در 
جایــی کــه شــما زندگی 
می کنیــد، زندگــی کند. 
آیــا اخیــرا خداونــد را بــه 
خاطر خانواده، دوســتان، 
ســامتی و فرصت هایی 
کــه به شــما داده اســت، 

شکر کرده اید؟
»هر روز پنجشنبه است«
 جوئل اوستین

لحظــه  همیــن  در 
می خواهــد  کســی 

جای تو باشد
حقیقت این اســت که در 
این دنیا، همیشــه کســی 
هســت که با کمــال میل 
بخواهد جایش را با شــما 
عــوض کنــد، بخواهــد 
مثل شــما نفس بکشــد، 

یک درخت بنســای و خانواده ای کــه از آن نگهــداری می کردند به طرز 
معجزه آسایی از فاجعه بمب اتمی هیروشــیما در سال 1945 نجات پیدا 
کردند. حدود سی ســال بعد از این فاجعه، »ماســارو یاماکی« مالک این 
درخت، آن را به باغ ملی آمریکا هدیه داد. ایــن صنوبر ژاپنی اکنون 400 
ساله است و تا ســال 2001 کســی از وجود آن خبر نداشت. داستان این 
درخت زمانی فاش شد که نوه یاماکی بعد از بازدید غیر منتظره ای از این 
باغ، از مدیران باغ درخواست کرد درخت بنســای پدربزرگش را ببیند و 

سپس تصویر درخت در شبکه های اجتماعی منتشر شد.

درخت بنسای جان سخت

یک کشــاورز روســی موفق به کشــف بقایای یک شــاهزاده خانم شد. 
باستان شناســان که بقایای این شــاهزاده را مربوط به 2 هزار سال پیش 
می دانند، گفته اند، کنار این شاهزاده بقایای یک مرد نیز کشف شده است. 
همراه با بقایای اسکلت کشف شده، مقدار زیادی از اشیا و جواهرات گرانبها 
نیز یافت شده که نشان دهنده سلطنتی بودن آنهاست. جورجی استوکالوف، 
پژوهشگر علمی در راستای بقایای کشف شــده می گوید: پس از بررسی 
سایت دفن، متوجه شدیم که این یک قبر سلطنتی است، یکی از مکان هایی 

که عشایر قدیم اجداد خود را در آنجا دفن می کردند.

بقایای شاهزاده خانم 2 هزار ساله!

مقاصد محبوب گردشگری که طی ۵ سال گذشته از بین رفته اند
ناراحت کننده است وقتی مکان های شگفت انگیزی را که دوســت داریم یکی یکی از دست می دهیم. با اینکه که هر چیزی که برای 
حفظ و حراست از آنها نیاز است، امروزه در دسترس ماســت. در این مطلب به مرور مکان های معماری و طبیعی زیبایی می پردازیم 

که در طول 5 سال گذشته از بین رفته است. 
کلیسای نوتردام – پاریس – فرانسه: آتش نوتردام جهان را در بهت و حیــرت فرو برد و یک تراژدی غمناک را برای هر شهروند 
فرانسوی رقم زد. در 15 آپریل 2019 شاهکاری از معماری گوتیک فرانسه در آتشی انبوه گرفتار شد. در طول عمر بیشتر از ۸ قرن، 
این کلیسا به عنوان مرکز آموزه های دینی و فرهنگی فرانسه و حتی کل جهان و الهام بخش هنرمندان برجسته فراوانی بود. کلیسای 
نوتردام از چندین جنگ و چندین انقالب فرهنگی و مذهبی زنده باقی ماند و وحشــتناک اســت که ما نتوانستیم در قرن 21 آن را 

حفظ کنیم. 
ساحل لزیرا – مراکش: یک گذرگاه طاق دار زیبا در ساحل لزیرا از مناطق ویژه گردشگری و از نمادهای کشور مراکش بود تا زمانی 
که یک پایه آن در سپتامبر 2016 ریزش کرد. این گذرگاه که از خاک و سنگ به طور طبیعی ایجاد شده بود، ساالنه هزاران گردشگر 

را به خود جذب می کرد. حاال  برخی از مردم مسئوالن محلی را برای ریزش این طاق سرزنش می کنند.
 معبد بل – پالمیرا – ســوریه: معبد اصلی پالمیرا در ســال 2015 در میانه جنگ ســوریه تخریب شــد. این معبد از مهم ترین 
بناهای مذهبی قرن اول میالدی و جهان باســتان بود. تنها چیزی که امروزه از آن باقی مانده یک جفت ســتون ایســتاده در میان 
خرابه هاست. شــهر پالمیرا که جزو میراث جهانی یونسکو نیز هســت، امروزه شامل خرابه هایی از بناهای باســتانی، هنر و ادبیات 
مربوط به قرن های اول و دوم میالدی اســت که در آن هنرهای روم باســتان با سنت های محلی ادغام شــده است. این شهر دارای 
 بیش از هزار ســتون تاریخی، قناتی رومی و بیشتر از 500 مقبره تاریخی بود که متاسفانه بیشــتر آنها در طول جنگ سوریه از بین 

رفت.

وبگردی

شــرکت تجارت الکترونیک چینی »علی بابا«)Alibaba(، یک الگوریتم 
مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه داده که می تواند با همکاری در ست کردن 
لباس، به خرید آنالین کمک کند. کاربران هنگام جست وجوی لباس های 
مورد نظر خود، می توانند با کمک این الگوریتم، پیشنهاداتی را به صورت 
شــخصی در مورد ســت کردن لباس دریافت کنند. این الگوریتم در یک 
 طرح آزمایشی توانســت پیشــنهادات کارآمدی را به پنج میلیون کاربر

 ارائه دهد. 

الگوریتمی که به ست کردن لباس کمک می کند

 رونمایی از دستخط »شاملو« 
در موزه بتهوون

در پی تفاهم نامه بین خانه شاملو و خانه موزه بتهوون، از دستخط 
احمد شاملو، شــاعر معاصر در خانه موزه بتهوون رونمایی شد. 
مسئول روابط عمومی خانه موزه بتهوون با بیان این مطلب اظهار 
داشت: دستخط احمد شــاملو به مدت یک هفته در خانه موزه 
بتهون در معرض دید عموم قرار می گیرد. سارا فرجی افزود: این 
دستخط به مدت دوهفته از خانه موزه احمد شاملو به صورت امانی 
و در راســتای همکاری بین موزه ها در اختیار خانه موزه بتهوون 
قرار خواهد گرفت. احمد شــاملو یکی از مشــهورترین شاعران 
معاصر ایران، در ســال 1304 متولد شد. شهرت اصلی شاملو به 
خاطر نوآوری در شعر معاصر فارسی و سرودن گونه ای شعر تحت 
عنوان شعر سپید یا شعر شاملویی اســت که هم اکنون یکی از 
مهم ترین قالب های شعری مورد استفاده در ایران به شمار می رود 
و تقلیدی است از شعر سپید فرانسوی یا شعر منثور. عشق، آزادی 
و انسان گرایی، از ویژگی های آشکار سروده های شاملو هستند. این 
شاعر معاصر در سال 1379 پس از تحمل مدت ها بیماری چشم از 
جهان فروبست. »نخستین شب شعر بزرگ ایران« در سال 1347، 
از سوی وابسته فرهنگی سفارت آلمان در تهران برای احمد شاملو 

ترتیب داده شد.

پدر معنوی حزب ا...
کتاب »پدر معنوی حزب ا...« مجموعه خاطرات و تحلیل های 
سیدحسن نصرا... درباره آیت ا... بهجت، توسط انتشارات شهید 
کاظمی منتشر شد. این کتاب مجموعه خاطرات و تحلیلی های 
سید حســن نصرا... درباره آیت ا... بهجت اســت که همزمان 
با ایــام رحلت حضرت آیــت ا...بهجت توســط وحید خضاب، 
ترجمه و توسط انتشــارات شــهید کاظمی روانه بازار شد. در 
بخشی از این کتاب که به صورت گفت و گو با سیدحسن نصرا... 
است، آمده:»...بنده شخصا بســیاری از چیزهایی که در مورد 
حضرت شیخ بهجت نوشته و جمع آوری شــده بود را خواندم، 
ولی معتقدم آیت ا... بهجت در واقع پــدری معنوی بودند و ما 
نیز ایشــان را پدری معنوی می دانســتیم. این موضوع پس از 
رحلت امام خمینی)ره( تقویت شد. هنگامی که دیدیم رهبر و 
ولی امر ما یعنی حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای وقتی برای 
 زیارت به قم مشرف می شوند بسیار اصرار دارند با حضرت شیخ

 )قدس سره( دیدار کنند، توشــه بگیرند، سوال کنند، استفاده 
ببرند و از راهنمایی های او بهره ببرند، دیگر تکلیف ما به عنوان 
سربازان و پیروان آن رهبر مشخص بود. در نتیجه شاید پس از 
رحلت حضرت امام خمینی )ره( این ابــوت روحی و معنوی و 

ارتباط روحی قوی تر شد.«

خبرکتاب

روستایی که بیشتر 
شبیه به یک نقاشی 

است
روســتای پاپــای در 
کشــور مالت قرار دارد 
و به »پناهگاه شیرین« 
معروف است. این روستا 
فیلم  منظور ساخت  به 
پاپای توسط والت دیزنی 
و پارامونــت پیکچر در 
گوشــه شــمال غربی 
جزیره مدیترانه ای مالت 

ساخته شد.

اینستاگردی

خوش گذرانی بهاره افشاری در سن پترزبورگ

 آرامش عمیق مجید اخشابی لب دریا

دلتنگی »شبنم مقدمی« برای سریال هیوال

بهاره افشــاری با انتشــار این عکس نوشــت: از 
زمزمه دلتنگیم از همهمه بیزاریم/

نه طاقت خاموشــی نه میل سخن 
داریم/تشویش هزار آیا وسواس هزار 
اما/کوریم و نمی بینیــم ور نه همه 
بیماریم/دوران شکوه باغ از خاطرمان 
رفته اســت/امروز که صف در صف 
خشــکیده و بی باریم/دردا که هدر 
دادیم آن ذات گرامــی را/ تیغیم و 
نمی بریم ابریــم و نمی باریم/من راه 
تو را بسته تو راه مرا بسته/امید رهایی نیست وقتی 

همه دیواریم. حسین منزوی

مجید اخشــابی با انتشــار این عکس 
نوشــت: بنشــین تا بتوانم ببینم مرز 
چشمانت کجاســت، مرز غم های من 
کجاســت و آب های مرزی تو از کجا 
آغاز می شود و زندگی من کجا به پایان 
می رسد بنشــین تا بتوانیم به توافق 
برســیم در کدام بخش از جســم من 
فتوحات تــو پایان می یابــد و در چه 
ساعتی از ساعات شــب جنگ تو آغاز 

می گردد #نزار_قبانی

شبنم مقدمی با انتشار این عکس نوشت: این ها 
را می گویند عکس های دلتنگی زود هنگام.... 
»هیوال« تمام شــد ...و من ماندم و یک جهان 
خاطره خوش و دلچسب...از دوستانی بهتر از 
آب روان، بهتر از برگ درخت... راستش، کمتر 
پروژه ای هست که همه عواملش اینطور درجه 
یک و حرفه ای و درست باشند...چه بختی بود 
برایم، کنار این بهترین هــا قرار گرفتن... آرزو 
می کنم »هیوال« را دوســت داشته باشید وتا 
به انتها تماشــایش کنید. نظر شما، به عنوان 

بیننده، پر اهمیت ترین است.
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