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کجایند مردان بی ادعا؟

فاجعه درچند قدمی بازار تاریخی اصفهان
بازارقیصریه، از قدیمی ترین بازار های خاورمیانه است. وجود کارگاه های صنایع دستی ، معابر تنگ ، فرسودگی بناها، سیم کشی و انبارداری غیراصولی 

دراین مجموعه نشان می دهد که بروز حادثه در بازارتاریخی اصفهان محتمل است.
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
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آرامشبهخداییخودتایمعبـودجهانیان.

 حکم عابربانک سابق و بدهکار بزرگ بانکی 
امروز، سرانجام مشخص شد

20 سال حبس

حکم »هدایتی« باالخره اعالم شــد؛ 20 سال 
زندان، بازگرداندن ۴88 میلیــارد تومان و ۷۴ 
ضربه شالق. روز گذشته غالمحسین اسماعیلی، 
سخنگوی قوه قضاییه در سومین نشست خبری 
خــود در ارتباط بــا آرای پرونده های مفاســد 

2اقتصادی رسیدگی شده...

در خبرهای روز گذشــته آمده بود که شــاه داماد )محمدهادی رضوی( 
سفرهایش را به اروپا تکذیب کرده و گفته: فقط ۷ بار به امارات رفتم، 5 بار 
آلمان و ۴ بار هم اتریش. نماینده دادستان در جلسات قبلی دادگاه متهم 
اصلی پرونده بانک سرمایه گفته بود که »رضوی« پول ها را خرج عیش و 
نوش در اروپا و ســفرهای خارجی کرده در حالی که خودش مدعی است 
»نذرفرهنگی« کرده است! در البه الی صحبت های نماینده دادستان به 
این موضوع نیز اشاره شده بود که شــاه داماد در این سفرها منشی خود 
را هم به همراه برده اســت. دیروز و در جریان سومین جلسه رسیدگی به 
اتهامات متهمین این پرونده، رضوی گفت: آقای قهرمانی در جلسه قبل 
گفته است که من با منشی خودم اروپاگردی کرده و به 50 کشور رفته ام. 
در صورتی که اوال این منشی 15 سال است که با من کار می کند و در آن 
سفر خانواده ام همراه من بودند. من فقط ۷ بار به امارات رفتم، 5 بار آلمان 

و ۴ بار هم اتریش و اروپاگردی در کار نبوده است!
از ذکر ریز اتهاماتی که در این پرونده به رضوی با آن شمایل خاص، منتسب 
اســت، می گذریم. از دریافت وام های کالن بدون تودیع وثیقه تسهیالت 
و بازنگرداندن این وام های میلیاردی تا پرداخت رشــوه و گران نمایی در 
فروش اموال و زد و بند و درنهایت دریافــت حدود 10۷ میلیارد تومان از 
سال 91 تا 9۴ از شبکه بانکی که به تعبیر نماینده دادستان، صرف عیش و 

نوش، سفرهای خارجی، خودروهای لوکس و ملک کرده است.
دیروز خبر صدور حکم دادگاه »حســین هدایتی« هم منتشر شد، دیگر 
بدهکار بزرگ بانکی کشــورمان که به 20 سال حبس محکوم شده است. 
هدایتی را در جلسات مذهبی زیاد می دیدیم. این یکی شمایل خاص آن 
یکی )ریش و همیشه تسبیح به دست( را هم نداشت؛ اما به قول خودش در 
کارهای خیر و خیریه و ساخت حسینیه دستی برآتش داشت و اهل نشست 
و برخاست با مداحان معروف هم بود. آن یکی هم گفته می شود اسپانسر 

جشنواره ای بوده که به نام »مدافعان حرم« برگزار شد.
در میان همه این اخبار تلخ و گزنــده و اعصاب خردکنی که هرروز تکثیر 
می شود و فقط آدم های متهم قصه جابه جا می شوند، چشم مان به نوشته ای 
در یکی از کانال هــای تلگرامی افتاد؛ خاطره ای به نقل از »حاج حســین 

خرازی«. نوشــته بود: »وقتی تو جبهه هدایای مردمــی را باز می کردیم، 
در نایلون رو بازکردم دیدم که یــک قوطی خالیه کمپوته که داخلش یک 
نامه است، نوشته بود: برادر رزمنده ســالم، من یک دانش آموز دبستانی 
هستم. خانم معلم گفته بود که برای کمک به رزمندگان جبهه های حق 
علیه باطل نفری یک کمپوت هدیه بفرستیم. با مادرم رفتم از مغازه بقالی 
کمپوت بخرم. قیمت هر کدام از کمپوت ها رو پرسیدم؛ اما قیمت آنها خیلی 
گران بود، حتی کمپوت گالبی که قیمتش 25 تومان بود و از همه ارزان تر 
بود را نمی توانســتم بخرم... آخر پول ما به اندازه سیرکردن شکم خانواده 
هم نیست! در راه برگشــت کنار خیابان این قوطی خالی کمپوت را دیدم 
برداشتم و چند بار با دقت آن را شستم تا تمیز تمیز شد. حاال یک خواهش 
از شما برادر رزمنده دارم، هر وقت که تشنه شدید با این قوطی آب بخورید 

تا من هم خوشحال بشوم و فکر کنم که توانستم به جبهه ها کمکی کنم.
بچه ها تو ســنگر برای خوردن آب توی این قوطی نوبت می گرفتند، آب 

خوردنی که همراهش ریختن چند قطره اشک بود...«
و چقدر از این دست خاطره ها در همه این سال های پس از جنگ شنیدیم 
و خواندیم: »...گردان پشــت میدان مین زمین گیر شــد، چندنفر رفتند 
معبر باز کنند. 15 ســاله بود. چندقدم که رفت، برگشت. گفتند ترسیده! 
پوتین هایش را به یکی از بچه هــا داد و گفت: تازه از گردان گرفتم، حیفه، 

بیت الماله! و پابرهنه رفت.«
شــنیدیم و خواندیم و شــرم نکردیم. حیا نکردیم از خاطرات نسلی که 
خون شان ضامن امنیت و آرامش و ســرپاماندن ما شد ولی یادمان رفت 
قرارمان با شهدا این نبود. شرم شان باد، کســانی که با اختالس، دزدی و 
رانت خواری به خون شهیدان خیانت کردند و می کنند. شرم باد بر هر کس 

که به نام شهدا، به یاد شهدا و به حریم شهدا خیانت می کند.
رضوی ها و هدایتی ها و خاوری ها و آریاها و سالطین سکه و کاغذ و گوشت 
و مرغ و اختالس و رانت و ژن خوب ها و آقازاده های پورش ســوار و پورش 
سواران پولدار که آدم می کشــند و عین خیال شان نیســت و دیه اش را 
می دهند و همه و همه آنهــا و مایی که روز و روزگارمان خالی از ســبک 
زندگی شــهدا شــده و حرص پول و ولع الیک و عیش و نوش با پول بابا 
روزمان را شب می کند، باید خجالت بکشیم. این کمترین کاری است که 

می توانیم انجام بدهیم، نه؟!

سمیهپارسادوست

سهم 4 درصدی اصفهانی ها

عملکردمایوسکنندهتوسعهدهندگان
اصفهانیدربزرگترینکافهآنالینکشور؛
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آبفای استان در چهاردهمین 
 جشنواره روابط عمومی
   موفق به کسب عنوان

»روابط عمومی سرآمد« شد

ناچار به بازسازی ناوگان 
فرسوده اتوبوس های 

شهری هستیم

مدیرعاملشرکتواحداتوبوسرانی
اصفهاندرنشستخبریبااصحابرسانه

مطرحکرد:

7

8

روز گذشته سخنگوی دستگاه قضا 
در نشست خبری خود با خبرنگاران، 
درمورد دســتور دادســتان اصفهــان در خصوص 
ممنوعیت استفاده بانوان از دوچرخه گفت: آنچه در 
این زمینه از قول دادستان اصفهان نقل شد، برداشت 
ناقصی بــود. ایشــان اعــالم نکــرده بودنــد که 
دوچرخه ســواری مطلقا ممنوع است، حرف ایشان 
پیشگیری از اعمال منافی عفت، بی حجابی و تشویق 
به فساد و فحشا بود که در این رابطه دستوراتی داده 
بودند و در ذیل دســتور اعالم  شده که مکان هایی را 
برای دوچرخه ســواری بانوان مهیــا کنید و توصیه 
می کند برای حفظ کرامت زن، برای آنها دوچرخه های 
ویژه ساخته شود. غالمحسین اسماعیلی، گفت: نظر 
قوه قضاییه این است که هرجا عمل مجرمانه صورت 
بگیرد، وظیفه داریم مقابله کنیــم که حضور بانوان 
بدون حجاب در منظر عمومی جرم تلقی شده است. 
بخش اول موضوع جرم اســت و بخش دیگر مسئله 
صیانت و پیشگیری اســت. دوچرخه سواری برای 
بانوان به موجب قانون منع نشــده؛ اما به بحث فتوا 

نمی پردازم.
دادســتان عمومی و انقالب اصفهان هفته گذشته 
اعالم کرد که بر طبق فتوای علما و همچنین براساس 
قانون، دوچرخه سواری بانوان در فضای عمومی فعل 
حرام است. علی اصفهانی گفته بود: عالوه بر این مدت 
زیادی بود که ائمه جمعه، جماعات و خانواده شهدا 
نسبت به دوچرخه ســواری بانوان در اماکن عمومی 
معترض بودند و همچنین تعرضات و مزاحمت هایی 
برای این بانوان ایجاد شــده بود. به شهرداری و ناجا 
راهکار داده ام دوچرخه با پوشش مناسب برای بانوان 
طراحی شــود. دادســتان اصفهان همچنین عنوان 
کرد: برهمین اســاس به نیروی انتظامی اعالم شد 
که اگر مواردی از دوچرخه ســواری بانوان در سطح 

شهر دیده شــد در نوبت اول خیلی محترمانه تذکر 
بدهند و اگر فرد مدارک هویتــی دارد از او بگیرند و 
در غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف کنند. این 
دستور دادســتانی با واکنش های مختلفی روبه رو 
شد. معصومه ابتکار، معاونت زنان و خانواده ریاست 
جمهوری در این باره گفت: دوچرخه، موتور نیست 
که بگوییم گواهینامه الزم دارد، از قدیم خانم ها برای 
تردد از دوچرخه استفاده می کردند و قانونی نداریم که 
دوچرخه سواری خانم ها را ممنوع کرده باشد. ابتکار 
همچنین در پاسخ به این ســوال که چرا این مسئله 
استانی شده اســت،  به طور مثال در بعضی استان ها 
زنان می توانند دوچرخه سواری کنند؛ اما در اصفهان 
نمی توانند و  این موضع گیری ها ناشی از چیست،  گفت: 
نمی دانم استدالل چیست و این مسئله را باید از خود 
مقام های قضایی پرسید.ســهیال جلودارزاده، فعال 
حوزه زنان و عضو فراکســیون زنان مجلس شورای 
اسالمی نیز در همین باره گفت: تاکنون فتوایی مبنی 
بر حرام بودن دوچرخه ســواری ندیدم و فعل مباح 
که می تواند حریمی شــخصی برای استفاده کننده 
ایجاد کند، نباید از طرف مراجع قانونی ممنوع اعالم 
 شود. از طرفی با توجه به اینکه سوار شدن به اتوبوس،

 مینی بوس و تاکســی هنگام شلوغی و ازدحام برای 
زنان عذاب آور است، چنانچه آنها بتوانند مسافتی را با 
دوچرخه یا موتور طی کنند، هیچ گونه اشکالی ندارد. 
این قضیه نیز مانند ورود به ورزشــگاه ها که بی هیچ 
دلیل منطقی به نظر برخی منتقدان، ایراد دارد، هیچ 

منع قانونی و شرعی ندارد.
پیش از این آیــت ا... طباطبایی نــژاد، امام جمعه 
اصفهان نیز گفته بود که دوچرخه سواری بانوان جزو 
»مفاسد اجتماعی« است و  از شهرداری خواسته بود 
مکان هایی مخصوص و ویژه دوچرخه ســواری برای 

بانوان ایجاد کند.

توضیحاتسخنگویقوهقضاییهدربارهدستوردادستانیاصفهان:
دوچرخه سواری برای بانوان به موجب قانون، منع نشده است
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حکم »هدایتی« باالخره اعالم شد؛ ۲۰ سال زندان، 
بازگرداندن ۴۸۸ میلیارد تومان و ۷۴ ضربه شالق.

روز گذشــته غالمحسین اســماعیلی، سخنگوی 
قوه قضاییه در سومین نشست خبری خود در ارتباط 
با آرای پرونده های مفاسد اقتصادی رسیدگی شده 
و اخیرا صادر شده، گفت: »پرونده مربوط به آقای 
حسین هدایتی مورد رســیدگی قرار گرفت و رای 
صادر شــد و با رای صادره از دادگاه ویژه مبارزه با 
جرائم اقتصادی ما آقای حسین هدایتی فرزند علی 
اکبر به جرم اخالل عمده در نظام اقتصادی و پولی 
کشور به تحمل ۲۰ سال حبس، محرومیت دائم از 
به کارگیری از خدمات دولتــی و رد مال معادل ۴ 
هزار و ۸۸۹ میلیارد و ۳۹۵ میلیون ریال یعنی ۴۸۸ 
میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه که از این بانک 
تحصیل مال نامشروع کرده بود و همچنین تحمل 
۷۴ ضربه شــالق، متهم دیگر آقای ســید مهدی 
موســوی نژاد به جرم اخالل در نظام اقتصادی به 
تحمل ۱۵ سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل 
دولتی، اســترداد ۹۳ میلیارد تومــان و ۷۴ ضربه 
شالق، علی اکبر یقینی به جرم معاونت در اخالل در 
نظام اقتصادی به تحمل ۱۰ سال حبس، محرومیت 
به کارگیری در مشاغل دولتی و آقای کیان پیشه 
به جرم معاونت در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال 

حبس محکوم شدند«.
»حسین هدایتی« نام آشنایی است؛ به ویژه برای 
جماعت فوتبالــی که او را با بریــز و بپاش ها برای 
پرسپولیس و استیل آذین، خوب به یاد می آورند. 
کسی که به »عابربانک« سرخ پوشان معروف شده 
بود؛ اما سال ۱۳۹۱ که برای اولین بار خبر بازداشت 
او منتشر شد، متوجه شــدیم که »عابربانک« یک 

»بدهکار سرشناس بانکی« است! 
کسی که در ســال های اولیه دهه 6۰ پس از فوت 
پدرش با ارثیه مالی زیادی که به او رسید، سبک و 
فاز تازه ای از زندگی را آغاز کرد. سال ۹۱ به خاطر 
۱۸۰ میلیارد تومــان بدهی که فقــط ۷ میلیارد 
تومان وثیقه بانکی گذاشــته بود بــرای مدتی در 
بازداشــت به ســر برد؛ اما در نهایت آزاد شد. در 
توضیح علت بازداشــت هدایتی، ســایت خبری 
»انتخاب« نوشــته بود که این شــخص از طریق 
خرید صوری کارخانجات تولیدی زیان ده و به بهانه 
تولید، اقدام به اخذ وام های چنــد صد میلیاردی 

بدون وثایق کافی کرده اســت. بعدها مشــخص 
شــد این پول ها نه تنها وارد سیســتم تولید نشده 
بلکه اقدام بــه خرید امالک شــده و »هدایتی« با 
تزریق بخشــی از این پول ها به فوتبال، از خود یک 
 چهره ورزش دوســت و فرهنگی نماش داده است.
با همین پول های غیرمشروع بود که سال ۹۴ وقتی 
بحث واگذاری پرســپولیس و اســتقالل به بخش 
خصوصی مطرح شــد، هلدینگ حســین هدایتی 
به نام اســتیل آذین در جریــان چهارمین مزایده 
واگذاری سرخابی ها پیشنهاد خرید پرسپولیس با 
 ۳۳۲ میلیارد تومان را ارائه داد؛ اما بازهم اهلیت او

 رد شد. 
پس از ردصالحیت، نشســت خبری برگزار کرد و 
مدعی شد چون »اصولگرا«ست، پرسپولیس را به او 
نمی دهند؛ اما در همان نشست خبری، ساعت مچی 
که به دست داشت بیشــتر از حرف ها و ادعاهایش 
موردتوجه قرار گرفت؛ ساعتی که گفته شد ارزش 
آن ۱۵۰ هزار دالر است که به قیمت دالر ۱۰ هزار 

تومانی بیش از ۵ میلیارد تومان قیمت داشــت آن 
هم در سال ۹۴!

شنیده می شــد دفتر کاری اش ۴۰ میلیارد تومان 
 قیمت دارد. خودش هم بــدش نمی آمد جار بزند 
که ثروت زیــادی دارد و از این طریق توی چشــم 
 باشد. درباره خانواده اش اطالعاتی دردست نبوده
 و نیســت. گویا خانواده تنها »خط قرمز« او بوده 

است!
 در ایــن ســال ها تصاویــر زیــادی از حضــور او 
در هیئت هــای مذهبی نیز منتشــر شــد. پس از 
دســتگیری، پای برخی مداحان سرشــناس که با 

هدایتی حشر و نشر داشتند هم به میان آمد. خودش 
می گفت عالوه بر ساخت حسینه و مخارج مذهبی 
در امور خیریه هم دســتی بر آتش دارد. مداحان 
اما خودشــان را تبرئه و از هدایتی تبری جستند. 
شایعاتی مبنی بر اهدای پاکت با رقم های سنگین و 
کمک به ساخت زمین و حسینیه برخی هیئت های 
سرشناس توســط هدایتی مطرح بود که مداحان 

همگی تکذیب کردند.
نماینده دادســتان تهران در دومین جلسه دادگاه 
هدایتی گفته بود:» هر کســی اعم از ورزشــی و 
غیرورزشــی از هدایتــی پولی گرفته اســت باید 
برگرداند؛ برخی گفته اند این اموال کادو بوده که به 
آنها می گویم کادو باشد یا کابین همسران شان، باید 

بازگردانده شود«.
فوتبالیســت ها و غیرفوتبالیســت های مختلفی 
هســتند که از او پول گرفته اند؛ اما تا امروز خبری 
از بازگرداندن پول ها نبوده است.  باید ببینیم خود 

هدایتی ۴۸۸ میلیارد تومان را برمی گرداند!

 حمله پهپادی انصارا...
 به فرودگاه نجران عربستان

جنبش انصارا... یمــن از حملــه ای پهپادی به 
فرودگاه نجران عربســتان خبر داد. المسیره به 
نقل از یک منبع در یگان پهپادی انصارا... گزارش 
داد، در این عملیات یک انبار اسلحه در فرودگاه 
نجران هدف قرار گرفت و موجب آتش ســوزی 
در آنجا شــد. این حمله پس از آن انجام شد که 
ائتالف عربی ضد یمن مدعی شــد، دو موشــک 
بالستیک انصارا... را بر فراز شــهرهای الطائف و 
جده در نزدیکی شهر مکه واقع در غرب عربستان 
رهگیری و ساقط کرده است. انصارا... در واکنش 
به این ادعای ائتالف عربی هرگونه ارتباط خود با 

این حمله را تکذیب کرد.

یک مقام اسراییلی:
در کنفرانس بحرین درباره 

»معامله قرن« شرکت می کنیم
یک مسئول برجسته اسراییلی از دعوت رسمی 
آمریکا از ایــن رژیم برای شــرکت در کنفرانس 
اقتصــادی در پایتخت بحرین دربــاره »معامله 
قرن« خبر داد. این مســئول افــزود: دعوت نامه 
ارسال شده و پیش بینی می شود پاسخ اسراییل 
به آن مثبت باشــد و در کنفرانس شرکت کند. 
شــهر منامه، پایتخت بحرین روزهای ۲۵ و ۲6 
ژوئن میزبان کارگاه اقتصادی بــا عنوان »صلح 
برای شــکوفایی« خواهد بود. آمریکا اعالم کرد، 
هدف از این کارگاه تشویق به سرمایه گذاری در 
مناطق فلسطینی به عنوان گام اول اجرای طرح 
معامله قرن و برقــراری صلح و حل اختالفات دو 

طرف فلسطینی و اسراییلی است.

 بازداشت ۲ خبرنگار
 شبکه الجزیره در عربستان

ســازمان خبرنگاران بدون مرز از بازداشــت دو 
خبرنگار شــبکه الجزیره در عربستان از چند ماه 
قبل تاکنون خبر داد. بر اساس این گزارش »مروان 
المریســی« از ماه ژوئــن ۲۰۱۸ و »عبدالرحمن 
فرحانه« از ماه فوریه در عربستان ناپدید شده اند. 
سازمان مذکور اعالم کرد که مکان بازداشت این 

دو خبرنگار عرب در عربستان نامشخص است.

ترامپ:
  اجازه نمی دهیم چین

 ابرقدرت شود
در بحبوحه تشــدید مناقشــه تجــاری با چین، 
رییس جمهوری آمریــکا گفت اجــازه نخواهد 
داد این کشــور آســیایی در دوران حاکمیت او 
به ابر قــدرت اول جهــان تبدیل شــود. ترامپ 
به شــبکه خبری فاکس نیوز گفــت: اقتصاد ما 
فوق العاده بوده است. چون آنها دنبال ما می آمدند، 
می خواستند از ما جلو بزنند. اگر هیالری کلینتون 
ریسس جمهوری آمریکا می شــد، چین تا پایان 
دولت او اقتصادی به مراتــب بزرگ تر از ما ایجاد 
می کرد؛ اما اکنون آنها به چنین خواسته ای نزدیک 
هم نشده اند. ترامپ در ادامه گفت که از مناقشه 
تجاری واشــنگتن-پکن بســیار خوشحال است 
و گرچه چین قصد دارد تا ابــر قدرت اول جهان 
شود؛ اما قرار نیســت چنین اتفاقی در دوران ما 

اتفاق بیفتد.

 کمک های انسانی قطر
 به کشورهای دنیا

وزارت خارجه قطر از کمک های انســانی بیش 
از ۲ میلیارد دالری خود به کشــورهای مختلف 
جهان خبر داد. وزارت خارجــه قطر اعالم کرد 
که دوحه طی ۴ ســال، بیــش از ۲ میلیارد دالر 
کمک های انســانی و توســعه ای به کشورهای 
جهان ارائه کرده است. صندوق توسعه قطر این 
 کمک ها را فراهم کرده که بــه طور دقیق بالغ بر

 ۲ میلیارد و ۲۴ میلون دالر اســت. این کمک ها 
طی سال های ۲۰۱۵ تا اوایل ۲۰۱۹ در اختیار ۷۰ 

کشور مختلف دنیا قرار گرفته است.

20 سال حبس

طرح اعاده اموال نامشروع 
مسئوالن تصویب شد 

طرح جدید نماینــدگان درباره اعــاده اموال 
نامشروع مســئوالن روز گذشته در دستور کار 
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار داشت 
که این طرح پس از اســتماع نظرات مخالفان 
و موافقان به تصویب رسید. رؤســا، مدیران و 
مســئوالن موضوع ماده )۵( قانــون مدیریت 
خدمات کشــوری، ماده )۲۹( قانــون برنامه 
پنج ســاله ششم توســعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی جمهوری اســالمی ایــران مصوب 
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده )۳( قانون رســیدگی به 
دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران جمهوری 
اسالمی ایران مصوب۱۳۸۹/۸/۹و تبصره های 
آن از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی به بعد نیز 
می شــود. عالوه بر موارد فوق، رؤسا و معاونین 
و مدیران کل دانشگاه آزاد اســالمی و رؤسا و 
معاونین واحدهای آن و نیز هم ترازان، همسران 
و بستگان نسبی درجه اول از طبقات اول و دوم 
اشخاص موضوع این ماده، مشمول این قانون 

هستند.

گزینه احتمالی فراکسیون 
امید برای ریاست مجلس

عضو هیئت رییسه فراکســیون امید مجلس 
نشست مجمع عمومی این فراکسیون را تشریح 
کرد. محمد فیضی با اشــاره به نشست مجمع 
عمومی این فراکسیون، گفت: محور این جلسه 
درباره انتخابات هیئت رییسه مجلس بود. وی 
ادامه داد: در این جلسه پس از بحث و گفت وگو 
مقرر شــد تا فراکســیون امید برای ۱۲ پست 
هیئت رییسه لیســت واحد ارائه کند. نماینده 
مردم اردبیل در مجلس بــا بیان اینکه تاکنون 
لیستی برای انتخابات هیئت رییسه مجلس از 
سوی فراکسیون تدوین نشــده است، تصریح 
کرد: به احتمــال قوی آقای عــارف به عنوان 

کاندید پست ریاست مجلس معرفی می شود.

درخواست عجیب یک وزیر 
برای دریافت نفت خام

بر اســاس درخواست رســمی یکی از وزیران 
اقتصادی از مسئوالن نهاد ریاست جمهوری، 
پیشــنهاد شــده بــرای رد دیون بــه یکی از 
سازمان های مهم و مشهور دولتی، درصدی از 
ظرفیت نفت خام استخراجی کشور به سازمان 
یاد شده اختصاص یابد که در پاسخ به این نامه، 
گفته شــده اوال با توجه به اینکه ظرفیت نفت 
خام، مالک درآمد دولت محسوب می شود و از 
طرف دیگر، درآمد حاصل از فروش نفت، باید 
به خزانه واریز شــود، بنابراین تصویب چنین 

پیشنهادی دارای اشکاالت مختلف است.

نگرانی سازمان ملل از وجود 
تنش ها میان تهران و واشنگتن

سازمان ملل با ابراز نگرانی نسبت به تنش های 
اخیر در منطقه از تمام طرف ها خواســت تا 
لفاظی های خود را کاهش دهند و از اقداماتی 
که به تنش هــا دامن می زنــد، پرهیز کنند. 
استفان دوجاریک، ســخنگوی سازمان ملل 
طی اظهاراتی با اشــاره به باال رفتن تنش ها 
میان تهران و واشــنگتن گفت: ما نسبت به 
افزایش لفاظی هــا نگران هســتیم. از تمام 
طرف ها می خواهیم تــا لفاظی های خود را 
کاهش دهند. وی در ادامه بدون ارائه جزئیات 
به خبرنگاران گفت که سازمان ملل در تمام 
ســطوح با ایران و آمریکا در تماس اســت 
تا اوضــاع را آرام کند. این اظهــارات پس از 
توییت دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا 
بیان شده است. وی دوشنبه شب در پیامی 
توئیتری نوشت: »رســانه های اخبار جعلی 
طبق معمول مطلب غلط دیگری را منتشــر 
کرده اند؛ بدون هیچ اطالعی از صحت این ادعا 
که ایاالت متحده برای بــه جریان انداختن 
 مذاکره با ایران تالش کرده، این گزارش غلط 

است«.

حشمت ا... فالحت پیشه
رییس کمیسیون امنیت ملی:

نایب رییس جبهه مردمی نیروهای انقالبی اسالمی 
)جمنا( گفت: نفــس مذاکره بــرای ترامپ، نوعی 
پیروزی است. او با ژست و تبلیغ مذاکره می خواهد 
به زعم خود ایران را پای میز »محاکمه« بکشــاند تا 
مجبور به پذیرش شروط دوازده گانه پمپئو، وزیر امور 

خارجه اش کند.
 مهدی چمران افزود: به نظر می رسد ترامپ برخالف 
»مایک پمپئــو« و »جان بولتــون« طرفدار جنگ 
نیست. ترامپ تاجر مسلک و در پی منافع اقتصادی 
برای آمریکاست و حاضر نیست هزینه بیجایی بکند. 
نایب رییس جمنا اظهار داشــت: متاسفانه به نظر 
می رسد فشــار از بیرون و هم صدایی شمار اندکی 
در درون برای انجام مذاکره ای که هدفش مشخص 
نیست، وجود دارد. ایران با پیشینه ای چندهزارساله 
 مملو از جنگ، پیروزی و شکســت چرا باید بر ســر
  قدرت و تــوان دفاعی خودش مذاکــره کند؟ کدام

 فرد عاقل و غیرتمندی بــه دنبال چنین مذاکره ای 
است؟

  مذاکره برای ترامپ 
نوعی پیروزی است

نایب رییس جمنا:

کافه سیاست

عکس  روز 

در حاشیه جلسات مجلس 
شورای اسالمی

 مذاکره برای ترامپ  نوعی پیروزی است

پیشنهاد سردبیر:

رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس گفــت: اروپایی ها فقط به 
برجام آویزان شده اند و اقدامی برای حفظ آن 
انجام نمی دهند و بعید است »اینستکس« را 
هم اجرایی کنند. حشمت ا... فالحت پیشه با 
اشاره به بدعهدی های اروپایی ها برای حفظ 
برجام، اظهار داشت: اروپایی ها تاکنون نشان 
داده اند بازیگر مستقلی در تحوالت نیستند 
و منتظرند بین ایران و آمریکا شرایط تازه ای 
شکل گیرد. وی ادامه داد: در واقع کشورهای 
اروپایی تا آن زمان می خواهند به عنوان یک 
بازیگر باقی بمانند؛ امــا اقدامی در تحوالت 
انجام نخواهند داد. رییس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلــس تصریح 
کرد: کســانی که فکر می کننــد اروپا باید 
برجام را نجات دهد، اشتباه می کنند چرا که 

اروپایی ها به برجام آویزان هستند.

  اروپا 
به برجام آویزان است

سعید جلیلی
نماینده رهبر انقالب:

 مشاور وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ما همواره 
تالش کرده ایم دولتمردان عربستان را متوجه این 
واقعیت کنیم که تامین امنیــت و ثبات پایدار در 
منطقه ما با تالش برای حذف یکی از بازیگران مهم 

منطقه غیرممکن است. 
بهزاد صابری انصاری، افزود: در عالم همسایگی و در 
منطقه ای همانند ما، رقابت هم به هرحال قواعدی 
دارد. هرگز نخواسته ایم عربســتان را از معادالت 
منطقه حذف کنیم، بلکه معتقدیــم هر بازیگری 
در منطقه بر اســاس منافع و نگرانی های مشروع 
 خود حق دارد در تعامالت و مناسبات منطقه ای و

 بین المللی ایفای نقش کند و سهم داشته باشد. 
وی ادامــه داد:معتقدیم اگر ســعودی ها این نکته 
را درک کنند، راه بــرای تعامــل، مذاکره و حتی 
همکاری های بســیار خوب گشوده خواهد شد. در 
مورد عربستان و سایر همســایگان جنوبی هرگز 
منعی برای گفت وگو، مذاکره و تعامل نداشــته و 

نداریم.

 برای گفت وگو با عربستان 
منعی نداریم

 مشاور وزیر امور خارجه:

نماینده رهبر انقالب در شورایعالی امنیت ملی 
با بیان اینکه ملت ایران به دنبال تعامل سازنده 
اســت، نه بازنده، گفت: ملــت نمی پذیرد که 
دشمن هر آنچه در توان دارد علیه او به کار گیرد. 
سعید جلیلی در ادامه افزود: مقاومتی که ملت 
در زمان خودش و به شکل صحیح از خود بروز 
داد، کشور را از تعرض نظامی در امان نگه داشت 
و آن را بیمه کرد. وی خاطر نشان کرد: البته در 
کنار مقاومت مردم ایران، دشمن نیز فهمیده 
است که اگر در باور ملت و تحلیل های صحیح 
او اخالل ایجاد کند، دیگر به جنگ نظامی نیاز 
ندارد. وی در ادامه سخنانش با اشاره به اظهارات 
اخیر مقامات آمریکا تصریــح کرد: در یکی دو 
هفته اخیر آمریکایی ها مکرر عنوان می کنند 
که ما خواهان جنگ با ایران نیستیم؛ دشمنی 
که می گوید راهبرد او فشار حداکثری است و 

تحریم های بی سابقه را اعمال می کند.

ایران به دنبال تعامل سازنده 
است، نه بازنده

پیشخوان

بین الملل

 حکم عابربانک سابق و بدهکار بزرگ بانکی امروز، سرانجام مشخص شد 
 تشدید مجازات اسیدپاشان

جعبه سیاه زنجانی، آب به 
نفت می بست

ماجرای خرید خودروهای 
لوکس با پول معلمان

تولید اورانیوم غنی شده در 
نطنز 4 برابر شد

پرونده »عراقچی« به دادگاه رفت
سخنگوی قوه قضاییه از تکمیل تحقیقات پرونده عراقچی و ارسال پرونده او به دادگاه خبر داد. اسماعیلی 
در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده های سیف، عراقچی و ســاالر آقاخان، گفت: پرونده با 
نقص از ناحیه دادگاه به دادسرا اعاده شد. دادگاه باید در مورد عراقچی و ساالر آقاخان نواقص را برطرف 
کند؛ اما نمی توانست کسی را که در کیفرخواست نیست و اظهاراتش اخذ نشده و اظهارات او موثر است 
را شــخصا احضار و از او تحقیق کند. دادگاه فقط در چارچوب کیفرخواست رسیدگی می کند و می تواند 

موضوع اتهامی را تغییر دهد. 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادسرا تحقیقات را تکمیل کرده اســت و پرونده در همین هفته به دادگاه 
اعاده شد. وی همچنین در رابطه با نزدیکی به انتخابات مجلس و در راستای ایجاد وحدت برای کاهش 
محدودیت های رییس دولت اصالحات گفت: این محدودیت ها از سوی شورای عالی امنیت ملی وضع شده 

و اگر قرار بر تغییر باشد باید همین نهاد تصمیم گیری کند.

CFT پاسخ عضو مجمع تشخیص به شائبه ای درباره پالرمو و
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اخبار منتشر شده مبنی بر خارج شدن دو الیحه پالرمو و CFT از دستور 
کار مجمع تشــخیص را، رد کرد. آیت ا...محسن مجتهد شبســتری درباره برخی اخبار منتشر شده مبنی بر 
خارج شدن دو الیحه پالرمو و CFT از دستور کار مجمع تشخیص گفت: بررسی این لوایح از دستور کار مجمع 
خارج نشده و هم اکنون کمیســیون های تخصصی مجمع در حال بررسی اســت. وی افزود: به محض اتمام 
بررسی این دو الیحه در کمیسیون های تخصصی مجمع، این لوایح در دستور کار جلسات صحن مجمع نیز 

قرار خواهد گرفت. 
به تازگی کواکبیان،نماینده تهران مدعی شــده بود مجمع بررسی CFT و پالرمو را از دستور کار خارج کرده 
است. کواکبیان گفته: دبیر مجمع تشخیص مصلحت CFT و پالرمو را از دستور کار خارج کرده است. نمی دانم 
ایشان چنین اختیاری داشــته یا نه، مجلس وقت زیادی ندارد که قانون را با اکثریت آرا تصویب و به شورای 

نگهبان بفرستد و سپس اعضای مجمع تشخیص دهند که الیحه را  از دستور کار خارج کنند.

چهره ها

 سال 1391 که برای اولین 
بار خبر بازداشت او منتشر شد، 

متوجه شدیم که »عابربانک« یک 
»بدهکار سرشناس بانکی« است

زینب ذاکر
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تغییر احتمالی ساعت کاری در تابستان، قطعی 
نشده است

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخبار

برای صرفه جویی در هزینه؛
 خودروسازی فورد آمریکا

 ۷ هزار نفر را اخراج می کند
شــرکت خودروســازی فورد آمریکا اعالم کرد: 
این شــرکت قرار اســت ۱۰ درصد از نیروی کار 
خود؛ یعنی ۷ هــزار نفر را تعدیل کند. شــبکه 
تلویزیونی سی ان ان اعالم کرد: مسئوالن شرکت 
خودروسازی فورد در آمریکا اعالم کردندکه برای 
کاهش هزینه های خــود، برنامه های جدیدی را 
اجرا خواهندکرد. یکی از این برنامه ها کاهش ۱۰ 
درصدی نیروی حقوق بگیر این شرکت در سراسر 
جهان است. این رقم معادل ۷ هزار نیروی شاغل 
خواهد بود. ۲۴۰۰ نفر از این ۷ هزار نفری که از کار 
بیکار می شوند از کارکنان فورد هستند. مسئوالن 
فورد امیدوارند با اجرای این طرح، ســاالنه ۶۰۰ 
میلیون دالر در هزینه های خود صرفه جویی کنند.

درخواست عربستان از شهروندانش: 
در ترکیه سرمایه گذاری نکنید

اتــاق بازرگانی ســعودی در ادامــه تبلیغات 
ضد ترکیــه ای در این کشــور، از شــهروندان 
عربســتانی خواســت در ترکیه به خصوص در 
بخش ساختمان سازی، سرمایه گذاری نکنند. 
»عجــالن العجالن« رییــس اتــاق بازرگانی 
عربستان سعودی با ادعای اینکه سرمایه گذاران 
عربســتانی در ترکیه متحمل زیان و ضرر می 
شــوند و مورد ســوءرفتار قــرار می گیرند، از 
ســرمایه گذاران و تاجران این کشور خواست 
تا در ترکیه سرمایه گذاری نکنند. این مسئول 
ســعودی در ادامه از شــهروندان این کشــور 
خواســت تا به جای ترکیه در کشورهایی که او 
آنها را »دوست« و »برادر« می خواند و همسویی 
بیشــتری با ریاض دارند، سرمایه گذاری کنند. 
طبق اعالم سفارت ترکیه در آن زمان، ۷۵۲۶۶ 
تن از شهروندان سعودی در سه ماهه اول سال 

۲۰۱۹ به ترکیه سفر کرده اند.

بازار

کلمن

نوبرانه ها به بازار میوه رسیدند
بر اساس اعالم صنف عمده فروشان میوه و تره بار 
استان اصفهان، قیمت زردآلو در حال حاضر ۲۵ 
هزار تومان، گیالس ۲۵ هزار تومان و آلوچه ۱۲ 
هزار تومان است؛ همچنین قیمت سایر میوه ها 
 نیز به شرح ذیل اســت: ازگیل ۱۵ هزار تومان،

» به« ۱۰ هزار تومان، پرتقال تامســون ۶ هزار 
و ۶۰۰ تومان، پرتقال تو ســرخ ۷ هــزار تومان، 
توت فرنگی گلخانــه اصفهان ۱۴ هــزار تومان، 
توت فرنگی شــمال ۱۶ هزار تومان و توت سیاه 
و ســفید ۱۶ هزار تومان. خربزه مشهدی ۶ هزار 
تومان، خربزه گرمســاری ۷ هزار و ۵۰۰تومان، 
خیار اصالحــی 3 هــزار و ۵۰۰تومــان، خیار 
گلخانه ای 3 هزار تومان، ســیب ســفید و قرمز 
۱۰ هزار تومان، طالبی جانا 8 هزار و ۵۰۰ تومان، 
کیوی 8 هزار و ۵۰۰تومان، گریپ فروت 3 هزار و 

۲۰۰ تومان و هندوانه ۲ هزار و ۶۰۰ تومان. 
در گروه ســبزی ها نیز قیمت هر کیلو بادمجان 
قلمی ۲ هزار تومــان، بادمجان گلخانه ای 3 هزار 
و ۵۰۰ تومان، بــرگ مو ۱۲ هــزار تومان، بالل 
مکزیکی 3 هــزار و ۷۰۰ تومان، پیاز ســفید و 
زرد 3 هزار و ۲۰۰ تومان، ریواس ۷ هزار و ۵۰۰ 
تومان، ســیب زمینی ۵ هزار تومان، فلفل دلمه 
۶ هزار تومان و کاهو پیچ یک هزار و ۲۰۰تومان 

تعیین شد.

گاز CNG گران شد
از آنجایی که فــروش گاز CNG در جایگاه های 
سوخت بر اساس واحد کیلوگرم انجام می شود، با 
تبدیل واحدها و بر مبنای مصوبه هیئت وزیران، 
قیمت فــروش هر کیلوگرم ســوخت CNG که 
هم اکنون ۶۰۰۰ ریال اســت، بــه ۶۵۶8 ریال 

افزایش می یابد. 
طبق مصوبه هیئت وزیران، منابع حاصل از این 
افزایش قیمت، به عنوان منابع مالی شرکت ملی 
گاز ایران محسوب شده و در راستای ساماندهی 
و تامیــن ایمنی تردد خودروهای دوگانه ســوز، 
هوشمندســازی جایگاه های عرضــه CNG و 
ایجاد بســتر الزم جهت اتصال سامانه هوشمند 
جایگاه های سوخت به ســامانه یکپارچه معاینه 
فنی ایران و سامانه اطالعات خودروهای گازسوز، 

هزینه خواهد شد.

 قیمت سکه
 ۵۰۰ هزار تومان ارزان شد

رییس کمیسیون تخصصی طال و جواهر با بیان 
اینکه قیمت سکه نسبت به ۱۰ روز قبل ۵۰۰ هزار 
تومان کاهش یافته، گفت: قیمت ها هر ۱۵ دقیقه 

یک بار در بازار کم می شود.
 محمد کشــتی آرای درباره وضعیت بازار طال و 
ســکه در روز جاری، اظهار داشت: بازار به شدت 
در حال کاهش  و نزول قیمت هاســت؛ همچنان 
این روند در قیمت ها ادامه دارد. وی با اشــاره به 
کاهش چشمگیر قیمت ارز، طال و سکه در بازار 
آزاد، گفت: روند کاهشــی قیمت ها درحالی در 
بازار ادامه دارد که قیمت ها هر ۱۵ دقیقه یک بار 

کاهش پیدا می کند.
 این فعــال در بازار طال و ســکه، ضمن تاکید بر 
کاهش پله ای قیمت ها در این بازار تصریح کرد: 
فروشنده ها در بازار، بیشتر از خریداران هستند 
و همین امــر، موجب افزایش عرضــه و کاهش 

قیمت ها شده است.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی 
استان:

بیش از ۲۸ هزار نفر در اصفهان 
بیمه بیکاری می گیرند

مدیــر کل تعــاون کار و رفاه اجتماعی اســتان 
اصفهان با بیان اینکه مهم ترین وظیفه وزارتخانه 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حفــظ و صیانت از 
نیروی کار اســت، گفت: در حال حاضر بیش از 
۲8 هزار نفر در اســتان اصفهــان، بیمه بیکاری 

دریافت می کنند.
محســن نیرومند در دیدار تشکل های کارگری 
و کارفرمایی با اســتاندار با بیان اینکه ساالنه به 
3۵ هزار شکایت کارگری و کارفرمایی در استان 
رسیدگی می شود، اظهار کرد: در حال حاضر در 
استان اصفهان 38 هیئت تشــخیص در مرحله 
رســیدگی بدوی و ۱8 هیئت حــل اختالف در 
مرحله تجدید نظر شــکایات در اســتان فعال 

هستند.
وی یادآور شد: بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار 
نفر از مردم اصفهان بیمه شــده تامین اجتماعی 

هستند.

کلمن باران قفلی مدل 
098 ظرفیت 4 لیتری

 80,000
تومان

کلمن واتسون ظرفیت 6 لیتری

 180,000
تومان

کلمن چوبی خانه چوبی 
طرح بشکه کد 610001

 600,000
تومان

کافه بازار در جدیدترین گزارش سالیانه خود، روند 
دانلود و به کارگیری اپلیکیشــن ها در بزرگ ترین 
مارکت ایرانی را در سال ۹۷ منتشر کرده است. بر 
اساس این گزارش، بیشــترین توسعه دهندگان 
و بازی ســازان پردرآمد، ایرانــی بوده اند و درآمد 
توســعه دهندگان در بازار ایران نســبت به سال 
گذشته 8۹ درصد رشد داشته است. کاربران بازار 
برای خرید برنامه ها، خرید اشتراک و پرداخت های 
درون برنامه ای، در مجموع بیــش از ۱۵ میلیون 
تراکنش موفق داشــته اند و این میزان از تراکنش 
برای حدود ۲۲ هزار توســعه دهنده ای اســت که 
در بــازار، صاحب برنامه یــا بازی بوده انــد. بازار 
هم اکنون ۴۰ میلیون کاربر؛ معادل تقریبا نیمی از 
جمعیت کل کشــور و ۱3۲ هزار برنامه و ۲۲ هزار 

توسعه دهنده دارد.
غول هایی که در بازار قد کشیدند

نصب برنامه بازار در ســال۹۷ چهارهزار بار بیشتر 
از ســال ۹۶ بوده و با توجه به ســلیقه و استقبال 
مشتریان، بیشــترین میزان دانلود در بازار مربوط 
به اپلیکیشــن های رفت و آمد و خرید بوده است. 
براساس آمار در میان برنامه ها، دسته های »مالی«، 
»پیام رسان ها«، »رفت و آمد«، »خرید«، »سیر و 
سفر« »شــبکه های اجتماعی« »ورزش و تغذیه 
سالم« و »کاربردی« و در بخش بازی ها دو دسته 
»کلمــات و دانســتی ها« و »خانوادگی« رشــد 
بیشتری داشته اند. دیوار و شــیپور نیز هر کدام با 
رشد ۵۰ درصدی نصب همراه بوده اند؛ اما وضعیت 
برای همه اپلیکیشــن ها به همیــن خوبی نبوده 
است. هر چقدر ایرانی ها در یک سال گذشته تالش 
کردند با داشــتن برنامه های مربوط به شبکه های 
اجتماعی و پیام رسان ها روی گوشــی موبایل به 
ســرعت از خبرها مطلع شــوند، اشتیاق شان به 
رسانه های رسمی کمتر شده اســت. برنامه های 
حوزه خبر و نشــریات بر اســاس ایــن آمار، افت 
بیش از ۲۰ درصــدی نصب داشــته اند. از دیگر 
حوزه هایی که با پســرفت همراه بوده  می توان به 
اپلیکیشن های هواشناسی اشــاره کرد. وضعیت 
درآمدزایــی از بازی های موبایلی هــم چندان بد 
نبوده اســت؛ هرچند آمار می گوید کــه ایرانی ها 
دیگر چندان تمایلی به بازی های هیجانی ندارند 

و بیشتر دانستنی ها و سرگرمی سهم دانلود آنها از 
بازار بوده اســت؛ اما در نهایت بازی های موبایلی و 
سرگرمی افزایش ۵۹ درصدی رشد درآمد در سال 

۹۷ را تجربه کرده اند.
اصفهانی ها، بیشــترین مشتری اپ های 

مالی
اصفهانی هــا امــا جزو طرفــداران پــر و پا قرص 
اپلیکیشــن های مالــی بوده اند؛ به طــوری که 
بیشترین میزان نصب این اپ ها پس از کهگیلویه 
و بویر احمد، مربوط به اصفهان بوده اســت. دسته 
امور مالی برنامه هایی را شامل می شود که خدمات 
بانکی، پرداخت قبوض یا خرید شارژ ارائه می کنند. 
در پایان سال ۱3۹۷ بیش از ۱۲۰۰ برنامه در این 
دسته دردسترس کاربران بازار قرار داشت. برنامه 
آپ و هفت هشتاد، بیشــترین میزان رشد نصب را 
داشــته اند؛ در میان برنامه های بانک ها هم همراه 
بانک تجارت و ایوا بیش از هزار درصد رشد نصب 

را تجربه کرده اند.
عملکرد مایوس کننده توسعه دهندگان 

اصفهانی

توســعه دهندگان، یکی از پول سازترین سال های 
خود را در بازار سپری کردند؛ به طوری که مجموع 
درآمد ســالیانه توســعه دهندگان ایرانی در سال 
گذشــته 8۹ درصد افزایش یافته؛ اما آنچه در این 
گزارش مشــهود اســت، عملکرد مایوس کننده 
توسعه دهندگان اصفهانی است که نشان می دهد 
چرا اغلب اســتارت آپ ها و برنامه هــای موبایلی 
ترجیــح می دهند برای رونق کســب و کارشــان 
راهی تهران شوند. استان تهران ۲8 درصد از سهم 
توســعه دهندگان بازار را در اختیار داشته است؛ 
پس از آن خراســان رضوی با 8 درصد و اصفهان 
با ۷ درصد، بیشترین تعداد توســعه دهندگان را 
داشــته اند؛ اما آمار در حســاب و کتاب های مالی 

به همین اندازه نزدیک نیست و اصفهان علی رغم 
اختالف اندک با استان هایی مانند خراسان و البرز؛ 
سهم درآمدی بسیار ناچیزی از این بازار دارد. آمار 
نشان می دهد توسعه دهندگان اصفهانی در میزان 
رشد درآمد، عملکرد موفقی نداشته اند و بیشترین 
میزان درآمد برای اســتان های خراسان رضوی، 
تهران و البرز ثبت شده اســت. توسعه دهندگان 
تهرانی ۷۱ درصد از ســهم درآمدی را در اختیار 
دارنــد و اگرچه اختالف تعداد توســعه دهندگان 
در خراسان رضوی و اصفهان تنها یک درصدبوده؛ 
اما درآمد خراســان از فعالیت توســعه دهندگان 
۱۱ درصد و سهم اصفهان تنها ۲ درصد است. این 
مسئله نشان می دهد که فعالیت های این دسته از 
کسب و کارهای اینترنتی در استان با جهت گیری 

درستی صورت نگرفته است. 
این عملکرد ضعیف باعث شده تا رتبه اصفهان در 
تعداد تولید برنامه ها هم افت محسوســی داشته 
باشد. تهران و گیالن بیشترین میزان تولید برنامه 
را داشــته اند و اصفهان از این مقدار تنها ســهم ۴ 

درصدی داشته است.

سهم 4 درصدی اصفهانی ها
  عملکرد مایوس کننده توسعه دهندگان اصفهانی در بزرگ ترین کافه آنالین کشور 

رییس انجمن معدن داران استان اصفهان گفت: با ایجاد بازارهای جدید در کشورهای مختلف جهان، میزان درآمد ارزی 
صادرات سنگ فرآوری شده در استان اصفهان در سال های اخیر از 3۰ میلیون دالر در سال به ۱۰۰ میلیون دالر افزایش 
داشته است. وی کشورهای چین، هند، ترکیه، شوروی سابق و عراق را از خریداران سنگ ایران برشمرد. جمشید موالیی 
افزود: استان اصفهان با تولید ساالنه ۵ میلیون تن سنگ خام، 3۵۰ معدن سنگ تزئینی دارد که ۱۵۰ هزار نفر به طور 
مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند. بیشترین تمرکز معادن سنگ استان در گلپایگان، میمه و 
نطنز است که نطنز با یک میلیارد تن ذخیره سنگ گرانیت و تولید ساالنه ۵۰۰ هزار تن، مقام نخست ذخیره معدنی و 

تولید سنگ گرانیت را در کشور دارد.

ارزآوری صنعت سنگ 
با ایجاد بازارهای جدید

خبر
 

 ایرانی ها دیگر چندان تمایلی به 
بازی های هیجانی ندارند و بیشتر 
دانستنی ها و سرگرمی سهم 

دانلود آنها از بازار بوده است

 وزرای نیرو و انرژی ایران و روسیه، شامگاه ۲ شــنبه 3۰ اردیبهشت ۹8 طی تماس تلفنی در مورد پروژه های 
مشــترک ۲ جانبه گفت وگو کردند. رضا اردکانیان و الکســاندر نوواک همچنین بر لزوم سرعت بخشیدن به 
پروژه های در دست اقدام تاکید کردند و مقرر شد در حاشیه پانزدهمین اجالس مشترک همکاری های اقتصادی 
و تجاری ۲ کشور ۱۰ کارگروه تخصصی و سه کمیته کاری نیز در این زمینه تشکیل شود. براین  اساس مقرر شد 
تا »پانزدهمین اجالس مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری ۲ کشور«، »دومین همایش تجاری ایران و 
قفقاز شمالی« و »سومین کارگروه همکاری های استانی دو کشور« ۲۶، ۲۷ و ۲8 خردادماه امسال در شهرهای 
تهران و اصفهان برگزار شود. بر این اساس افتتاحیه این اجالس ۲۷ خرداد در تهران و اختتامیه این اجالس ۲8 

خردادماه با حضور مقامات و تجار ۲ کشور در اصفهان برگزار خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:
تغییر احتمالی ساعت کاری در تابستان، قطعی نشده است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان درباره تغییر احتمالی ســاعت کاری ادارات استان در تابستان برای 
صرفه جویی در مصرف برق اظهار داشت: این موضوع، هنوز قطعی نشده است. کارگروهی وجود دارد که بر اساس 
درخواست شرکت توزیع برق تشکیل جلسه داده، پیشنهادها را بررسی کرده و تصمیمات الزم درباره ماه های تیر تا 
شهریور گرفته می شود. اگر قرار بر اعمال خاموشی هم باشد، جدول خاموشی را شرکت برق منطقه ای اعالم می کند. 
منصورشیشه فروش با بیان اینکه دستورالعمل مصرف بهینه و ایمنی برق تدوین و به دستگاه های اجرایی استان ابالغ 
شده، گفت: دستگاه ها باید از المپ های کم مصرف استفاده کرده و سیستم های خنک کننده را طبق ساعت اعالم شده 
در این دستورالعمل، خاموش و روشن کنند.  وی خاطرنشان کرد: با برنامه هایی که تدوین شده است، فکر می کنم 

شرکت های توزیع برق امسال نسبت به سال گذشته محدودیت کمتری اعمال کنند.

ایــن برنامه برای ســاده کردن 
»مدیریت امور مالی شــخصی« 
طراحی شده و هرکسی می تونه با 
استفاده از این برنامه به امور مالی 

خودش نظم بدهد. 
امکانات ثروت

ثبت کلیه تراکنش های مالی
مدیریت حساب ها

مدیریت دارایی و اموال
اوراق بهادار و سهام

مدیریت و زمانبندی چک هاو...

 مدیریت مالی 
شخصی ثروت

شن مالی
معرفی اپلیکی

در تماس تلفنی وزرای نیروی ایران و روسیه مطرح شد:
تهران و اصفهان، میزبان اجالس مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری

تفاهم نامه پژوهش و فناوری بین دانشــگاه آزاد اســالمی و اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی اصفهان منعقد شــد. این 
تفاهم نامــه با حضور محمدمهــدی طهرانچی رییس دانشــگاه 
آزاد اســالمی به امضای بابــک نگاهداری سرپرســت معاونت 
تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشــگاه آزاد اســالمی و مهندس 
مســعود گلشــیرازی رییس اتاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 

کشاورزی استان اصفهان رسید. 
 بابک نگاهــداری در این جلســه اظهار کــرد: ایجاد دانشــگاه 
»جوار صنعت« به عنوان یکی از اولویت های پژوهشــی دانشگاه 
آزاد اسالمی مطرح اســت و به دنبال پیاده کردن مدل عملیاتی 
قابل اجرای این دانشــگاه در سراسر کشور هســتیم. سرپرست 
معاونت تحقیقــات، فناوری و نوآوری دانشــگاه آزاد اســالمی 
بابیان اینکه امضای تفاهم نامه با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی استان اصفهان می تواند برای هر دو نهاد بسیار اثرگذار 
باشد، گفت: با امضای این تفاهم نامه، عالوه بر اینکه پایان نامه های 
دانشگاه هدفمند می شود و برای پژوهشگران انگیزه ایجاد می کند، 
نیازهای اتاق بازرگانی اصفهان در قالب پایان نامه های دانشگاه حل 
خواهد شد که این نمونه می تواند الگویی برای دانشگاه های دولتی 
نیز باشد. در ادامه، مسعود گلشیرازی با ابراز خرسندی از امضای 

تفاهم نامه با دانشگاه آزاد اسالمی، خاطرنشان کرد: این تفاهم نامه، 
ارتباط منسجمی بین صنعت و دانشــگاه برقرار کرده و یک نوع 

بازاریابی مناسب برای دانشگاه ایجاد می کند. 
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان 

افزود: اگر هدف گذاری درســتی صــورت گیــرد، دوره گذار از 
دانشــگاه های صرفا آموزش محور و پژوهش محور غیر صنعتی، 
به دانشــگاه های پژوهش محــور مبتنی بر تاثیــر در صنعت و 

تجاری سازی صورت خواهد گرفت.
 احمد آذین نیز که به صورت مجــازی و از طریق ویدیوکنفرانس 
در این جلسه حضور داشــت، با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسالمی 
اســتان اصفهان فعالیت های خوبی در حوزه هــای دانش بنیان و 
مراکز تحقیقاتی داشته است، ابراز داشت: ارتباط مستمر با صنعت 
نیز یکی دیگر از فعالیت های این دانشگاه است و ما توانسته ایم در 
سال جاری، قراردادهای بسیار خوبی با صنایع استان منعقد کنیم. 
رییس دانشگاه آزاد اسالمی اســتان اصفهان با اشاره به اینکه در 
حال حاضر استادان دانشــگاه باید به رفع نیازهای جامعه کمک 
کنند، بیان داشت: دانشگاه دیگر فقط آموزش محور نخواهد بود و 
باید با ارتباط قوی با صنعت، بتواند به حل مشکالت جامعه کمک 
کند. این تفاهم نامه با هدف تعامل دانشــگاه و اتاق بازرگانی در 
جهت شناسایی و عارضه یابی مشــکالت موجود اقتصادی شامل 
صنعت، معدن، کشــاورزی، تجارت و خدمات اســتان اصفهان 
و کمک در جهت ایجاد ســازوکار الزم برای ارائه پیشــنهادها و 
راه حل های ممکن در جهــت رفع مشــکالت؛ همچنین تالش 
برای بهره وری بیشتر و حل مسئله از اقتصاد بخش خصوصی در 
 راستای بهبود شاخص های فضای کسب و کار، به امضای طرفین 

رسید.

دانشگاه آزاد برای اتاق بازرگانی اصفهان، عارضه یابی می کند

مرضیه محب رسول
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 آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1397 
خمینی شهر

3/1 شماره: 980720671898835 - 1398/01/20 آگهی های نوبتی سه ماهه 
چهارم سال 1397 مربوط به قسمتی از امالک و مستغالت حوزه ثبتی شهرستان 
خمینی شهر واقع در بخش چهارده ثبت اصفهان به موجب ماده دوازده قانون ثبت 
اسناد و امالک ماده 59 آئین نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه چهارم سال 
1397 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز 
آنچه طبق آراء هیات نظارت است آگهی آنها تجدید شده و مربوط به شهرستان 

خمینی شهر به شرح زیر آگهی می نماید.
الف- امالکیکه تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و مدت اعتراض نسبت به آنها از 

تاریخ انتشار نود روز می باشد.
محله فروشان خمینی شهر 72 اصلی و فرعی زیر:

6967- خانم صدیقه قاســم پور فروشــانی فرزند علی ششــدانگ قسمتی از 
یکبابخانه به مســاحت 10/14 مترمربع )ده مترمربع و چهارده صدم مترمربع( 

که قسمتی از راهرو بوده و با پالکهای دیگر توامًا به صورت خانه درآمده است. 
اراضی دستجرد قتاده خمینی شهر 75 اصلی و فرعی زیر: 

11102- آقای محمد زرکشان اصفهانی فرزند عبدالکریم ششدانگ یکبابخانه 
مجزی شده از پالک 75/399 به مساحت 685/25 مترمربع 
دهکده ورنوسفادران خمینی شهر 87 اصلی و فرعی های زیر:

7098- خانم لیال روغن چراغی ورنوسفادرانی فرزند حسینعلی ششدانگ پالک 
87/7098 که سابقًا قســمتی از کوچه متروکه بوده به مساحت 23/80 مترمربع 
که با ششدانگ پالک 87/6064 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان تشکیل یکباب 

ساختمان تجاری مسکونی را داده است.
7100- آقای احمدرضا ملک زاده فرزند محمدتقی نسبت به چهاردانگ مشاع و 
خانم مرضیه ملک زاده ورنوسفادرانی فرزند محمدرضا نسبت به دو دانگ مشاع 
از ششدانگ قسمتی از یک قطعه زمین پالک 7100 فرعی واقع در ورنوسفادران 
خمینی شهر 87 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان که قباًل قسمتی از جوی متروکه 
بوده است به مساحت 51/45 مترمربع که با ششدانگ پالک 87/5043 توامًا به 

صورت یک قطعه زمین محصور می باشد.
اراضی صحرای جوی آباد خمینی شهر 99 اصلی و فرعی زیر:

5137- مجزی شده از 1460 فرعی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان آقای عباس 
جوانمرد جوی آبادی فرزند محمد ششدانگ یکباب انبار به مساحت 69 مترمربع 
که طبق رای هیات قانون تعیین تکلیف به شماره 139760302006014263-

1397/9/24 مســتقر در ثبت خمینی شهر در ســهمش مفروز قرار گرفته است 
که طبق گواهــی بایگانی تاکنون آگهی نوبتی پالک ثبت اولیه چاپ و منتشــر 

نگردیده است.
اراضی صحرای بابافضلگاه فروشان خمینی شهر 107 اصلی و فرعی زیر:

2691- آقای محمدعلی کاظمی فرزند محمدرحیم ششدانگ پالک 107/2691  
که سابقًا جوی متروکه بوده به مســاحت 31/45 مترمربع که با ششدانگ پالک 
های 107/1705 و 107/1076 واقع در صحرای بابافضلگاه فروشان خمینی شهر 

بخش 14 ثبت اصفهان توامًا تشکیل یکبابخانه را داده است.
اراضی صحرای ٌکک موش اندان خمینی شهر 110 اصلی و فرعی زیر: 

3041- فرعی مجزی شده از پالک 110/149  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که ششــدانگ پالک فوق در اجرای قانــون تعیین تکلیف و بــه موجب رای 
139760302006015259-1397/10/17 هیات در سهم آقای فتح اله حدادیان 
خوزانی فرزند عبداله به مساحت 259/16 مترمربع قرارگرفته و پس از یک سلسله 
نقل و انتقاالت در پرونده به نامبــرده انتقال که طبق گواهی بایگانی ثبت آگهی 

نوبتی آن بدست نیامده است.
اراضی صحرای بوستان سهم خوزان خمینی شهر 113 اصلی و فرعی زیر: 

1284-آقای عبداله بختیاری فرزند جبار نســبت به دو دانگ مشاع و آقای جبار 
بختیاری فرزند عبداله نسبت به دو دانگ مشــاع و خانم فیروزه منصوری فرزند 
نصراله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از کوچه به مساحت 11/18 
مترمربع که با ششــدانگ پالک 113/1049 توامًا تشــکیل یک قطعه زمین را 

داده اند.
اراضی صحرای حاج رحمن ورنوسفادران خمینی شهر 117 اصلی و فرعی زیر:

1028- ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام یک قطعه زمیــن فاقد حدفاصل به 
مساحت 1641/7 مترمربع

اراضی صحرای بیرون آب ورنوسفادران خمینی شهر 119 اصلی و فرعی زیر:
1463- آقای احمد غفوری فرزند حسین ششدانگ یک قطعه انبار قدیمی پشم 

به مساحت 658/60 مترمربع
اراضی صحرای گارسله ورنوسفادران خمینی شهر 121 اصلی و فرعی های زیر:

722- آقای احمد امیریوســفی فرزند محمدآقا ششــدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 240/72 مترمربع

723- آقای احمد امیریوسفی فرزند محمدآقا ششــدانگ یک قطعه زمین بایر 
محصور به مساحت 235/43 مترمربع

728- آقای عبدالعلــی روح الهی فرزند نصراله ششــدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 273/09 مترمربع

729- آقای بهرام تقی مومنی ورنوسفادرانی فرزند احمد ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 224/86 مترمربع

730-  خانم عفت روح الهی فرزند نصراله ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
250/46 مترمربع

731-آقای جواد جمشیدی ورنوسفادرانی فرزند غالمعلی ششدانگ یک قطعه 
زمین بایر محصور به مساحت 238/18 مترمربع

732- آفای محمدعلی روح الهــی فرزند نصراله ششــدانگ یک قطعه زمین 
محصور به مساحت 271/27 مترمربع وطبق اعالم شــهرداری خمینی شهر با 

کاربری مسکونی می باشد.
733- آقای محمدتقی عموتقی فرزند نوروزعلی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

75/ 246 مترمربع
734-خانم زیبا روح الهی فرزند نصراله ششــدانگ یک قطعه زمین محصور با 

کاربری مسکونی به مساحت 251/94 مترمربع
735-خانم زهرا روح الهی فرزند نصراله ششدانگ یک قطعه زمین محصور به 

مساحت 253/42 مترمربع
اراضی شمالی شهرستان خمینی شهر 159 اصلی و فرعی زیر: 

2991- خانم شــهناز صالحی فرزند اهلل کرم ششــدانگ یکبابخانه احداثی به 
مساحت 138/65 مترمربع

اراضی شمالی شهرستان خمینی شهر 173 اصلی و فرعی زیر: 
799- خانم طیبه حاجی حیدری ورنوســفادرانس فرزند علی ششــدانگ یک 

قطعه زمین محصور با کاربری مذهبی در محدوده خدماتی به مساحت 209/22 
مترمربع

به موجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این 
آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت مورخ 1398/02/02 
نسبت به آنهایی که تقاضای ثبت شده به شرح ردیف الف ظرف مدت نود روز و 
نسبت به آنهایی که طبق آراء هیئت نظارت ثبت تجدید آگهی شده بشرح ردیف 
ب در مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره دو 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتی که قبل از 
انتشار این آگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر 
بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید اعتراضات یا گواهی طرح دعوی 
که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بالاثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 
16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه 
قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورت مجلس قید و واخواهی 
صاحبان امالک و مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 
قانون ثبت و تبصره دو ماده واحده قانون تعییــن تکلیف پرونده های معترضی 

ثبت پذیرفته خواهد شد. 
این آگهی نسبت به ردیف الف و ب در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به ردیف 
ب فقط یک نوبت از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 

درج و منتشر می شود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/02/02 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/03/01

م الف: 435283 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر  

 آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1397 
 منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان امالک 

واقع در قسمتی از بخش 5 ثبت اصفهان  
3/3 به موجب ماده 11 – قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 – اصالحی آئین 
نامه مربوط به امالکی که در ســه ماهه چهارم  سال 1397 – تقاضای ثبت آنها 
پذیرفته شده و همچنین شماره هایی که از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیأت 
محترم نظارت آگهی ثبت آنها تجدید گردیده است به شرح ذیل آگهی می شود  .

ردیف )الف( : امالکی اســت که تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و مدت اعتراض 
نسبت به آنها از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی 90 روز می باشد .

3395/1 –  خانم زهرا دهقانی چم پیری فرزند غریبعلی ششدانگ قطعه زمین 
محصور جای چاه و اسفریز به مســاحت 40/08 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان 
4296 – اصلی آقای کام شاد مسلم فرزند جعفر نسبت به 6  و 2/7 حبه مشاع و 
خانم چهره و شهره و فروزنده و ناهید و زهره نام خانوادگی همگی مسلم فرزندان 
جعفر هریک نسبت به 3 و 1/7  حبه مشاع ) به استثنا بها ثمنیه اعیانی می باشد ( 
بیست و دو حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکبابخانه به مساحت 401 مترمربع 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان .
4348/2- حاجی میرزا عبدالحسین رهروی پوده فرزند مرحوم حاج محمدجعفر 
ششدانگ قطعه ملک مزروعی که مساحت آن تقریباً دوازده قفیز که مع الواسطه به 
موجب سند اصداق به شماره 72552 - 66/6/24 دفترخانه یک اصفهان تمامت 
یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ به خانم مهری سعیدی زاده فرزند محمدعلی 

صداق گردیده است واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
4348/2852 - آقای مجتبی معصومی فرزند حفیظ اله ششــدانگ یکباب خانه 
به مساحت 129/79 مترمربع مجزی شده از 4348/393 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان   . 
4483/4224 - آقای فرج اله شــهری فرزند احمد  ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 125/50 مترمربع بر روی مستثنیات پالک 4483/178 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان .
4483/4276 - آقای عباسعلی علی عسگریان دستجردی فرزند رحیم ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 145/60 مترمربــع مفروز و مجزی شــده از پالک 
4483/116 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که به موجب رأی شــماره 3835 - 

97/7/21 هیأت قانون تعیین تکلیف مفروز و مجزی گردیده است .
5000/8837 - آقای مســعود عباس-زاده فرزند رحمت اله  فرزند ســیف اله 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 95/56  مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان

5000/8849 - خانم زهره قاســمی طالخونچه فرزند یعقوب ششدانگ یکباب 
دکان به مساحت 33/90  مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان

5000/10334 - خانم بتول چلمقانی قهیه فرزند جالل ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 142/96 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان

5000/18436 - آقای محمدجواد امیری فرزند علیرضا ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 84/50 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان

5000/20186 - آقای محمدقلی کریمی فرزند صفرعلی ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 158  مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان

5000/25151 - آقای مرتضی کریمی فرد فرزند محمدعلی ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 65 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان

5000/25426 - خانم زهرا شــمس فرزند امامقلی ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 68/75  مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان

5000/25692 - آقای عبدالرضا معتمدی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین 
نیمه محصور به مساحت 100/33 مترمربع مجزی شده از 5000/5048 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان
5000/25725- آقای حیدرعلی هنرجو فرزند سیف اله ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 110/95 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/25747 - آقــای رســول شــاقلیان قهفرخــی فرزنــد بهمــن 
 ششــدانگ یکباب مغــازه بــه مســاحت 138 مترمربــع واقــع در بخش 5 

ثبت اصفهان
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه کسی نسبت به امالک 
مندرج در این آگهی اعتراضی داشته باشد باید نســبت به تقاضاهای مندرج در 
ردیف )الف( از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی تا 90 روز و نسبت به ردیف )ب( از 
تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی تا 30 روز اعتراض خود را به این اداره تسلیم نماید 
. در صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوی باید 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی نوبتی تا 90 روز گواهی دادگاه را در مشعر به جریان 
دعوی به اداره ثبت تسلیم نماید اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء 
مدت مرقوم واصل گردد بالاثر و مطابق تبصره ذیل ماده 17 قانون و ماده 86 آئین 

نامه قانون ثبت رفتار خواهد شد . معترضین بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم ، 
در غیر اینصورت متقاضی ثبت می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواســت خود را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون 
توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد . ضمنًا طبق ماده 
56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقــی در موقع تحدید حدود در صورتمجلس 
تحدیدی قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نســبت به حدود و حقوق 
ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته خواهد شد . این آگهی نسبت به ردیف 
)الف( در دو نوبت به فاصله 30 روز نســبت به ردیف )ب( یک نوبت در روزنامه 

زاینده رود درج و منتشر می گردد .
تاریخ انتشار نوبت اول   :   1398/02/02  
تاریخ انتشار نوبت دوم   :   1398/03/01  

م الف: 430898 اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب 
اصفهان

 آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1397 
بخش 17 ثبت اصفهان )اردستان(

3/4 به موجب مــاده 59 اصالحی آئین نامه مربوط به امالکی که در ســه ماهه 
چهارم سال 1397 طبق آرا هیات نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید شود مربوط 

به بخش 17 بشرح ذیل آگهی می نماید.
بند الف- امالکی که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشر و الکن بواسطه اشتباه 
موثری که در انتشــار آنها رخ داده و به موجب آرا هیات نظارت یا دستور اداری 
مســتند به اختیارات تفویضی هیات نظارت موضوع بندهای 385 و 386 و 387 

مجموعه بخشنامه های  ثبتی تا اول مهر ماه 65 منجر به تجدید آگهی شده اند.
ناحیه گرمسیر 

شهر اردستان به شماره یک اصلی و فرعی زیر
291- آقای مختار عســکریان فرد اردستانی فرزند محمد ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مع الواسطه از طرف ورثه بی بی آقاشاهی که 
در اظهار نامه و آگهی نوبتی قبلی بجای نوروز علی عسکری فرزند محمد رحیم، 

نوروز ولد رحیم اظهار و آگهی شده است.
ناحیه علیا

مزرعه دوک به شــماره 107 اصلی علیا- آقای حمیدرضا باقری، خانمها زهرا، 
سمیه، نسترن، سهیال،فاطمه همگی باقری اردســتانی فرزندان عباس و ایران 
بخشی همبری فرزند علی سی و هفت چهل و چهارم حبه مشاع از یک حبه و سی 
و هفت چهل و چهارم حبه مشاع از 72 حبه پالک مرقوم کما فرض ا... طبق قانون 
ارث مع الواسطه موروثی از طرف عباس باقری اردستانی که در آگهی نوبتی قبلی 
بجای محمد بخشی همبری فرزند بخشــعلی، محمد بخشعلی همبری اظهار و 

آگهی شده است.
مزرعه توتیچه به شماره 143 اصلی علیا- آقایان سهراب، حسین و خانم ها پروین، 
پوران، همگی توانپور فرزندان خلیل و صدیقه توانپور و محترم معصومی، پنج حبه 
و یکصد و چهل و نه، دویســت و چهلم حبه از هفت حبه و یک دهم حبه مشاع 
از 72 حبه پالک مرقوم مع الواسطه موروثی از خلیل توانپور کما فرض ا... طبق 
قانون ارث که در آگهی نوبتی قبلی بجای احمد فیــوج فرزند عبدا...، حاج احمد 

طوطی آگهی شده است.
به موجــب مــاده 16 قانون ثبــت امالک چنانچه کســی نســبت به امالک 
 منــدرج در این آگهــی واخواهی داشــته باشــد بایــد از تاریخ انتشــار اولین 
آگهی ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود را به این اداره تسلیم و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در 
صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوائی اقامه شــده باشد طرف دعوی باید 
گواهی را مشــعر بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تعلیم نماید. اعتراضات یا 
گواهی طرح دعوی که بعد از انقضا مدت مرقوم وصل شود بالاثر است و مطابق 
قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون رفتار خواهد شد. ضمنا طبق ماده 56 
آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس قید و 
واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 
20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 

ثبت پذیرفته خواهد شد. 
این آگهی در دو نوبت از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 

درج و منتشر می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/02/02

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/03/01 
 م الــف: 430531 خیرالــه عصــاری رئیــس اداره ثبــت اســناد و 

امالک اردستان 

 آگهی نوبتی  سه ماهه چهارم سال 1397
 اداره ثبت  اسناد وامالک شهرستان آران وبیدگل

3/2 بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد وامالک وماده 59 اصالحی و آیین نامه 
مربوط به امالکی  که در سه ماهه  چهارم سال1397 تقاضای ثبت آنها پذیرفته  
ونیز آنچه طبق آراء هیئت نظارت ثبت اســتان آگهی آنها باید تجدید شده  و یا 
شماره های  از قلم افتاده  مربوط به بخش های  حوزه ثبتی آران وبیدگل به ترتیب  

در ردیف های الف وب به  شرح آتی  آگهی می نماید: 
الف (  شماره پالک  و مشخصات  مالک ونوع ملک که اظهارنامه آنها  در سه ماهه 
مربوطه  قبل تنظیم  وجهت انتشــار  آگهی در ردیف منظور گردیده اند وامالکی 

که قبال اظهارنامه آنها تنظیم شده  ولی اشتباها  در موعد مقرر  آگهی نشده اند :
امالک وابنیه بخش 3 آرا ن وبیدگل 

شمارههای فرعی  از پالک 2 اصلی واقع درمزرعه ایوب اباد 
768  فرعی: رحمت اله علی حاجی آرانی فرزند علی اقا  ششــدانگ قطعه زمین 

مزروعی با کاربری کشاورزی بمساحت 3604مترمربع 
769  فرعی: رحمت اله علی حاجی آرانی فرزند علی اقا ششــدانگ قطعه زمین 

مزروعی با کاربری کشاورزی بمساحت 5162مترمربع .
770 فرعی: رضا محمودیان فرزند داود ششدانگ قطعه زمین مزروعی )کاربری 

کشاورزی(بمساحت 2420مترمربع 
شماره فرعی  از پالک 239  اصلی واقع در بخش سه اران وبیدگل

12 فرعی: دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت اموزش و پرورش-
اداره کل اموزش و پرورش استان اصفهان ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 

45/50مترمربع 

شماره فرعی از پالک 243اصلی واقع در اماکن بیدگل بخش سه اران وبیدگل
243اصلی:اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان اران وبیدگل-تصدی بر وقف 
ششدانگ عرصه و اعیان یکباب مسجد مشهور به تربه بمساحت 9/09مترمربع  

شماره فرعی از پالک 658اصلی واقع در اماکن بیدگل بخش سه اران وبیدگل
7فرعی:خانم فرنگیس کاشــغری بیدگلی فرزند احمد ششــدانگ قطعه زمین 

بمساحت 93/35مترمربع 
شماره فرعی از پالک 1693اصلی واقع در اماکن اران بخش سه اران وبیدگل

2و3فرعی:اقــای علی کرمی منفرد فرزند محمد علی ششــدانگ قســمتی از 
یکبابخانه بمساحت 51/50مترمربع 

شماره فرعی از پالک 1764اصلی واقع در اماکن اران بخش سه اران وبیدگل
1و3و4و7فرعی:اقایان حمیدرضا و علیرضا و خانمهــا مریم و زهراو معصومه و 
اعظم و فاطمه همگی حمیدی ارانی فرزندان مرحوم نعمت اله و خانم علیا بقال 
ارانی فرزند نصراله  کما فرض اله دوسهم از پنج سهم ششدانگ یکباب اطاق و 
تحتانی بشماره پالک 1فرعی و ششدانگ محل دوباب تحتانی بشماره 3فرعی و 
ششدانگ محل یکباب اطاق و تحتانی بشماره 4فرعی و ششدانگ یکباب اطاق 
و تحتانی بشماره 7فرعی همگی مجزی از 1764اصلی به انضمام دوپنجم از سه 

و نیم دانگ مشاعات خانه 
شماره فرعی از پالک 1916اصلی واقع در اراضی اران و بیدگل بخش سه اران 

و بیدگل
22فرعی:اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان آران وبیدگل-تصدی بر وقف.

ششدانگ یکباب مسجد مشهور به جمال اباد بمساحت 687مترمربع 
شماره فرعی از پالک 2637اصلی واقع در بخش سه اران وبیدگل

9837فرعی:محمد فخرزاده فرزند علی و خانم زهرا غیاثیان ارانی فرزند محمد 
)بالمناصفه(ششدانگ قسمتی از یکبابخانه بمساحت 105مترمربع 

شــمارههای فرعی از پالک 2640اصلی واقع در اراندشت اران بخش سه اران 
وبیدگل

1958فرعی:خانم معصومه سقائی ارانی فرزند محمدعلی ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت113/50مترمربع

1957فرعی:اقای مصطفی مهرابادی ارانی فرزند رضا و خانم بهاره برجیس ارانی 
فرزند علی)بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 94/50مترمربع 

1959فرعی:خانم زینب سردســته ارانی فرزند احمدرضا ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت132/50مترمربع 

1960فرعی:روح اله خدمتی بیدگلی فرزند علی و خانم معصومه روحانی رصاف 
)بالمناصفه(ششدانگ یکبابخانه بمساحت 72مترمربع 

شماره فرعی از پالک 2649اصلی واقع در اراضی مزرعه مبارکه اران بخش سه 
اران وبیدگل

505فرعی:ابوالفضل نشــاطی ارانی فرزند علیرضا ششدانگ قسمتی از یکدرب 
باغ محصور و مشجر با کاربری کشاورزی بمساحت 1650مترمربع با حق عبور 

از 410فرعی 
شماره فرعی از پالک 2703اصلی واقع در دوالب بیدگل بخش سه اران وبیدگل

573فرعی :خانم زینب باصری ارانی فرزند عباس ششدانگ یکبابخانه با کاربری 
مسکونی بمساحت 165مترمربع 

شماره فرعی از پالک 2718اصلی واقع در اراضی کناره روستای کاغذی بخش 
سه اران وبیدگل

1022فرعی:اقای محمود قربانی فرزند محمد ششــدانگ قطعه زمین مزروعی 
بمساحت 1424/73مترمربع 

شــماره فرعی از پالک 2690اصلی واقع در مزرعه عبداله اباد اران بخش ســه 
اران وبیدگل

2690اصلی:اقایان محمود حمامی ارانی فرزند محمد و احمد حمامی ارانی فرزند 
محمد )بالمناصفه(تمامی یکصدودوازه سهم و نیم مشاع از 1200سهم ششدانگ 

اراضی مشاعی مزرعه عبداله اباد اران 
شماره فرعی از پالک 3122اصلی واقع در اراضی بیدگل بخش سه اران و بیدگل
3122اصلی:اقای عبداله عبداله پور بیدگلی فرزند ابراهیم و خانم عزت سلمانی 
بیدگلی فرزند غالم )بالمناصفه(ششدانگ یکبابخانه بمساحت 147/85مترمربع 
شماره فرعی از پالک 3123اصلی واقع در اراضی بیدگل بخش سه اران و بیدگل
3123اصلی:خانم معصومه قدیریان ارانی فرزند اقا محمد ششدانگ یکبابخانه 

وباغچه متصل به ان بمساحت 469مترمربع 
شماره فرعی از پالک 3124اصلی واقع در اراضی بیدگل بخش سه اران و بیدگل
3124اصلی:خانم زهرا بیک ارانی فرزند حسن ششدانگ قسمتی از یکبابخانه و 

دوباب دکان متصل بهم بمساحت 156/50مترمربع 
شماره فرعی از پالک 3125اصلی واقع در اراضی بیدگل بخش سه اران و بیدگل
3125اصلی:خانــم معصومه ارباب پــور بیدگلی فرزند رحمت اله ششــدانگ 

یکبابخانه بمساحت 220/80مترمربع 
امالک و ابنیه بخش 4اران وبیدگل

شــمارههای فرعی از پالک 14اصلی واقع در اراضی علــی اباد مرکزی بخش 
چهار اران وبیدگل

1598فرعی:خانم مریم کاظمی علی ابادی فرزند حسن ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی بمساحت 785/40مترمربع 

1599فرعی:خانم مریم کاظمی علی ابادی فرزند حسن ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی بمساحت 1475/60مترمربع 

بموجب ماده 16 قانون ثبت  امالک چنانچه  کســی نســبت به  امالک مندرج  
قسمت) الف(  این آگهی واخواهی داشته باشد ظرف مدت 90 روز  ونسبت به بند 
)ب( ظرف مدت 30 روز  دادخواست واخواهی  خود را به این اداره  تسلیم  و طبق 
تبصره 2 ماده واحده  قانون تعین تکلیــف پرونده های معترضی  ثبت ،  معترض 
ظرف مدت یک ماه  از تاریخ  تســلیم اعتراض  به این اداره  بایستی دادخواست  
خود را به مرجع ذیصالح قضائی  گواهی تقدیم دادخواست  را اخذ  وبه این اداره  
تسلیم نماید ودر صورتی که قبال دعوائی  اقامه شده باشد  طرف دعوی باید  گواهی 
دادگاه مشــعر بر جریان دعوی  ظرف مدت  مرقوم تسلیم نماید . اعتراضات  و یا 
گواهی طرح دعوی  که بعد از انقضا  مدت مرقوم  و اصل شود  بال اثر بوده  ومطابق 
قسمت اخیر  ماده 16 و تبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد  ضمنا طبق ماده 56 
قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون  تعین تکلیف  پرونده های معترضی  ثبت 
پذیرفته خواهد شد  این آگهی در دو نوبت  به فاصله 30 روز  از تاریخ انتشار  بشرح 

ذیل  در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج ومنتشر میشود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/02/02
تاریخ انتشار نوبت  دوم  :1398/03/01

 م الــف: 437092 عبــاس عبــاس زادگان رییــس اداره  ثبت اســناد
 آران و بیدگل
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 آگهي نوبتي سه ماهه چهارم  سال1397
 ثبت اسنادوامالك شهرستان فريدونشهر

 بخش 13 ثبت اصفهان
3/5 به موجب ماده 11 قانون ثبت اســنادوامالك وماده 59 اصالحي آيين نامه 
مربوط به امالكي كه درسه ماهه چهارم  ســال1397 تقاضاي ثبت آنهاپذيرفته 
شده و همچنين شماره هاي ازقلم افتاده و نيز آنچه طبق آراءهيأت نظارت ثبت 
 آگهي آنها بايد تجديد شود مربوط به بخش13ثبت اصفهان را به شرح ذيل آگهي

 می نمايد
 الــف (  امــالك و مســتغالت و ابنيــه فريدونشــهر پــالك 237 اصلــی

 و فرعی های ذيل:
 2628 - آقای مرتضی دارچيانی  فرزند مصطفی قســمتی از ششدانگ يكباب 
 خانه به مســاحت 5/80 مترمربع واقع در شــهر فريدونشــهر جزء بخش 13

 ثبت اصفهان.                                                                                                                                       
 2636- آقای يوسف جاودان فر  فرزند غالم حسن قسمتی از ششدانگ يک باب 
خانه   به مســاحت16/20 مترمربع واقع در شهر فريدونشهر جزء بخش 13 ثبت 

اصفهان.                                           
بموجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه كسي نسبت به امالك مندرج در اين 
آگهي واخواهی داشته باشــد بايد ازتاريخ انتشار اولين نوبت آگهی ،  ظرف مدت 
90 روز نسبت  به آنهايي كه تقاضای ثبت شــده )بشرح رديف الف( دادخواست 

واخواهي خود را به اين اداره تسليم و طبق تبصره 2ماده واحده قانون تعيين تكليف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت يكماه از تاريخ تســليم اعتراض 
به اين اداره بايستی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضائی گواهی تقديم 
دادخواست را اخذ و به اين اداره تســليم نمايد و در صورتيكه قبل از انتشار آگهی 
دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوی بايد گواهی دادگاه را مشعر برجريان دعوی 
ظرف مدت مرقوم تسليم نمايد. اعتراضات يا گواهی طرح دعوی كه بعداز انقضاء 
مدت مرقوم واصل شود بالاثراســت و مطابق قسمت اخير ماده 16وتبصره ماده 

17 قانون ثبت رفتار خواهدشد.
ضمناً طبق ماده56آئيــن نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقــی درموقع تعيين حدود 
درصورتمجلس قيد وواخواهی صاحبان امالك ومجاورين نسبت به حدودوحقوق 
ارتفاقی مطابق ماده20 قانون ثبت وتبصره 2ماده واحــده قانون تعيين تكليف 

پرونده های معترضی ثبت پذيرفته خواهدشد.
اين آگهی نســبت به رديــف الف وب دردونوبــت بفاصله 30روز ونســبت  به 
 رديف ج فقط يک نوبت ازتاريخ انتشــار نوبت اول درروزنامــه زاينده رود درج و 

منتشر ميشود.
تاريخ انتشارنوبت اول : 1398/02/02                       

تاريخ انتشارنوبت دوم :  1398/03/01
م الف: 426063 محســن مقصودی مديــر واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 

فريدونشهر

تحديد حدود عمومی
3/7 آگهی تحديد حدود عمومی ابنيه و امالك واقع در حوزه ثبتی اردستان بخش 

هفده ثبت اصفهان
به موجب ماده 14 قانون ثبت اســناد و امالك تحديد حدود رقبات زير واقع در 
ناحيه های گرمسير و عليای اردستان بخش هفده ثبت اصفهان بشرح ذيل انجام 

می شود.
الف( شهر اردستان به شماره يک اصلی گرمسير و شماره های فرعی زير

280- آقای احمد علی عســكرزاده اردســتانی فرزند عباس و غيره ششدانگ 
يكدرب باغ

15144- آقای عباســعلی عامری فرزند اســمعيل و غيره ششدانگ قسمتی از 
كوچه متروكه 

روز شنبه 1398/3/25 
ب-شهر مهاباد 51 اصلی گرمسير و شماره های فرعی زير

77- آقای عباســعلی صفر زاده مهابادی فرزند حســن و غيره ششدانگ قطعه 
ملک مزروعی 

867/1 كه در راستای استانداردسازی به شــماره 2003 تبديل شده است- امير 
منصور مهابادی فرزند مرحوم محمد و غيره ششدانگ يكدرب باغ مشجر در روز 

يک شنبه 1398/3/26 
ج- دهستان عليای اردستان

قريه اونج 147 اصلی و شماره های فرعی زير
451- آقای سيد علی حسن پور اونجی فرزند سيد محمد علی و غيره ششدانگ 

يكبابخانه 
روز دوشنبه 1398/3/27 

تحديد حدود امالك فوق به ترتيب از ســاعت نه صبح به بعد در تاريخهای قيد 
شده در آگهی در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت 
به صاحبان امالك و مجاورين اعالم می شود كه در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور به هم رسانند و چنانچه هر يک از صاحبان امالك يا نماينده قانونی آنها در 
موقع تحديد حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود 
اظهار شده از طريق مجاورين تحديد حدود خواهد شــد و اعتراض مجاورين و 
صاحبان امالك كه در موقع مقرر حاضر نباشــند مطابق مقررات ماده 20 قانون 
ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود فقــط 30 روز پذيرفته خواهد 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم 
دادخواســت به مرجع ذيصالح قضائی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين 

اداره تسليم نمايد.
تاريخ انتشار: چهارشنبه 1398/3/1

 م الــف: 473123  خيرالــه عصــاری رئيــس اداره ثبــت اســناد 
وامالك اردستان

مفاد آراء
3/6 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 13986030201600004 مورخ 98/01/10 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تيران تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم 
فاطمه سلطانی تيرانی فرزند كربالئی محمد حســين به شماره شناسنامه 804 
و شــماره ملی 5498978049 صادره از تيران در ششــدانگ يک قطعه باغ به 
مســاحت  1457/05 متر مربع پالك 952/1 فرعی از يک اصلی كه در راستای 
استانداردسازی پالك های ثبتی به پالك 7856 فرعی تبديل شده است واقع در 
تيران بخش دوازده ثبت اصفهان خريداری از مالک رسمی  بی بی خانم سلطانی 
تهرانی محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی 
است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/3/1 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/3/18 
م الف: 471239  سيد محمد حسن مصطفوی رئيس اداره ثبت اسناد وامالك 

تيران وكرون
تحديد حدود اختصاصی

3/8 شــماره: 98/2027007407-1398/2/28 چون تحديد حدود ششدانگ 
يكباب خانه شــماره پالك 10393/3813 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان كه 
طبق پرونده ثبتی به نام آقای محمد تقی قاسمی كيچی ئی فرزند حسن و آقای 
مهدی قاســمی كيچی ئی فرزند محمد تقی )به ترتيب به نســبت 4/5 دانگ و 
1/5 دانگ( در جريان ثبت اســت و آراء شــماره  139760302027008914 و 
139760302027008916 مــورخ 97/09/21 از طرف هيــات حل اختالف 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در ثبت اسناد و امالك منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 
گرديده است و با توجه به اينكه سابقه ای از تحديد حدود اوليه پالك اصلی فوق 
مشاهده نگرديد لذا به استناد ماده 13 آيين نامه  قانون مزبور تحديد حدود ملک 
مرقوم در تاريخ 98/04/02 روز شنبه ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا سی روز 
پذيرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئين نامه قانون ثبت معترض بايد ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح 
قضايی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به اين منطقه ثبتی ارائه نمايد در غير اين 
صورت متقاضی ثبت و يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقديم دادخواســت را اخذ و به اين منطقه تسليم نمايد سپس اداره 
ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتــی را با رعايت مقررات ادامه خواهد داد.  
م الف:470563  شبان رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه شرق اصفهان)280 

كلمه، 3 كادر(
ابالغ اجرائیه

3/9 شــماره پرونــده: 139704002003005488/2 شــماره بايگانی پرونده: 
9700269 شماره آگهی ابالغيه: 139803802134000002 بدينوسيله به خانم 
ها زهرا امينی تهرانی و فاطمه امينی فرزندان غالمرضا )ورثه مرحوم غالمرضا 
امينی تهرانی( كه برابر گواهی مامور مربوط ابالغ واقعی اجرائيه به شما در آدرس 
اعالمی متعهد له )تيران ميدان معلم خيابان قيام كوی توفيق منزل خسرو دادخواه 
و تيران خيابان طالقانی شــمالی كوهی هجرت پالك 15( امكان پذير نگرديده 
ابالغ می گردد كه خانم فاطمه براتی منصوريه فرزند عروجعلی به اســتناد سند 
ازدواج شماره 9404 مورخ 80/7/17 تنظيمی در دفتر ازدواج شماره 10 اصفهان 
جهت وصول يک جلد قرآن مجيد هديه مبلغ ده هزار ريال، مهر الســنه حضرت 
زهرا )س( مبلغ دويست و شصت و دو ريال و نيم و دوازه عدد سكه بهار آزادی مقوم 
به نرخ روز درخواست صدور اجرائيه عليه شما را نموده است كه اجرائيه به كالسه 
9707719 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان و 9700269 در واحد اجرای اسناد 
رسمی تيران و كرون مطرح است. لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرای مفاد اسناد 
رسمی الزم االجراء مراتب فقط يک نوبت در روزنامه زاينده رود جهت اطالع شما 
درج  و منتشر تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمائيد و از تاريخ درج و انتشار 
در روزنامه كه تاريخ ابالغ محسوب می گردد به مدت ده روز فرصت داريد نسبت 
به پرداخت بدهی به بستانكار اقدام نماييد درغير اين صورت ضمن تعلق جريمه 
دولتی عمليات اجرايی جريان خواهد يافت و غير از آگهی مزايده آگهی ديگری 
منتشر نخواهد شــد. ضمنا با توجه به اين كه نسبت به بازداشت نه سهم مشاع از 
سيزده سهم عرصه و اعيان پالك ثبتی شــماره 2707 فرعی از يک اصلی واقع 
در بخش 12 ثبت اصفهان در قبال طلب بســتانكار و حقوق دولتی اقدام گرديده 
بنابراين طبق ماده 87 آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مراتب برای 

اطالع به شما ابالغ و اعالم می گردد هر گونه نقل انتقال نسبت به مورد بازداشت 
ممنوع است و ترتيب اثر داده نمی شود. م الف:470850  سيد محمد حسن 

مصطفوی مسئول واحد اجرای اسناد رسمی تيران و كرون )332 كلمه، 3 كادر(
اخطار اجرايي

3/11 شماره: 844/97 حل11 ، مشــخصات محكوم عليه:نام و نام خانوادگي: 
1-صابر حديدشــاپور 2-حبيب ســليماني ، نام پدر: 1-حميد ، نشاني: مجهول 
المكان 2-اهواز گلســتان خ كارون بيــن اقبال و جاده ســاحلي منزل2 طبقه ؛ 
مشخصات محكوم له: نام و نام خانوادگي: ابوالفضل فخاري ، نام پدر: عزيزاله ، 
نشاني: خميني شهر اسفريز كوچه شهيد علي اصغر فخاري، محكوم به:به موجب 
راي شماره 1501 تاريخ 97/7/29 حوزه يازدهم شوراي حل اختالف شهرستان 
خميني شهركه قطعيت يافته است. محكوم عليه محكوم است به: پرداخت مبلغ 
دويست ميليون ريال بابت اصل خواســته و مبلغ سه ميليون و پانصد و سي هزار 
ريال بابت هزينه دادرسي و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چک لغايت زمان 
پرداخت در زمان اجرا در حق خواهان و پرداخت نيم عشر دولتي در حق صندوق 
دولت راي صادره غيابي مي باشد. ماده34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه 
به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي 
حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشــد و در صورتي كه خود قادر به اجراي 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت 
اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. م الف: 473572 ايمان 
بختياري قاضي شعبه هشتم شــوراي حل اختالف خميني شهر   )227 كلمه، 2 

كادر(
اخطار اجرايي

3/12 شماره: 1085/97 حل11 ، مشــخصات محكوم عليه:نام و نام خانوادگي: 
حسين هاشــمي ، نشــاني: مجهول المكان ؛ مشــخصات محكوم له: نام و نام 
خانوادگي: ابوالفضل فخاري ، نام پدر: عزيزاله ، نشاني: خميني شهر اسفريز كوچه 
شهيد علي اصغر فخاري، محكوم به:به موجب راي شماره 1510 تاريخ 97/7/29 
حوزه يازدهم شوراي حل اختالف شهرستان خميني شهركه قطعيت يافته است. 
محكوم عليه محكوم است به: پرداخت مبلغ دويســت ميليون ريال بابت اصل 
خواسته و مبلغ دو ميليون و پانصد و پنجاه هزار ريال بابت هزينه دادرسي و خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 97/6/1 لغايت زمان پرداخت در زمان اجرا 
در حق خواهان و پرداخت نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت راي صادره غيابي 
مي باشد. ماده34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد 
محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به 
از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد 
صريحًا اعالم نمايد. م الف: 473575   ايمان بختياري  قاضي شعبه هشتم 

شوراي حل اختالف خميني شهر   )210 كلمه، 2 كادر(
اخطار اجرايي

3/14 شــماره: 679/97 حل8 ، مشــخصات محكوم عليه:نام و نام خانوادگي: 
1-ژاله سالک 2-داريوش حاجي حيدري ، نام پدر: 1-حسين 2-حسن ، نشاني: 
1- مجهول المكان 2-خميني شهر منظريه مســكن مهر مجتمع بهار1 ط اول 
واحد2 ؛ مشــخصات محكوم له: نام و نام خانوادگي: ابوالفضل فخاري ، نام پدر: 
عزيزاله ، نشاني: خميني شهر اسفريز كوچه شهيد علي اصغر فخاري، محكوم به:به 
موجب راي شمارهـ  تاريخـ  حوزه هشتم شوراي حل اختالف شهرستان خميني 
شهركه قطعيت يافته اســت. محكوم عليه محكوم است به: صورت تضامني به 
پرداخت مبلغ يكصد ميليون ريال با احتساب خسارات تاخير تاديه از تاريخ صدور 
چک 97/4/30 و 97/3/30 لغايت زمان پرداخت به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
2/350/000 ريال بابت هزينه دادرسي در حق محكوم له و نيم عشر دولتي مي 
نمايد راي صادره غيابي است. ماده34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به 
محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي 
حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشــد و در صورتي كه خود قادر به اجراي 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت 
اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. م الف: 473577  ايمان 
 بختياري قاضي شعبه هشــتم شوراي حل اختالف خميني شــهر )224 كلمه، 

2 كادر(
اخطار اجرايی

3/16 شماره: 698/97 حل9 ، مشخصات محكوم عليه:نام و نام خانوادگی: داود 
غالمی ، نشانی: مجهول المكان ؛ مشــخصات محكوم له: نام و نام خانوادگی: 
منصور اســحاقيان ، نشــانی: درچه خ امام جنب بانک ملی مجتمع عدل طبقه 
همكف، محكوم به:به موجب رای شماره 757 تاريخ 97/11/06 حوزه نهم شورای 
حل اختالف شهرستان خمينی شهركه قطعيت يافته است. محكوم عليه محكوم 
است به: پرداخت مبلغ هشتاد ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/070/000 
ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چكها 96/8/18 
و 96/8/12 لغايت زمان اجرای حكم و همچنين پرداخت نيم عشر اجرايی در حق 
صندوق دولت رای صادره غيابی اســت. ماده34 قانون اجرای احكام: همين كه 

اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند 
كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود قادر به 
اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبــور صورت جامع دارايی خود را به 
قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد صريحاً اعالم نمايد. م الف: 471740 
عمار اميری آرانی قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف خمينی شهر  )200 كلمه، 

2 كادر(
مزايده

3/17 شماره آگهی: 139803902121000004 ، تاريخ آگهی: 1398/02/25 ، 
شــماره پرونده: 139704002121000185، آگهی مزايده اموال منقول پرونده 
اجرايی 9700246 بــه موجب پرونــده اجرائی 9700246 له فاطمه ســادات 
ميرلوحی درچه عليه محمد عباســی دينانی خودرو پرايد تيپ 111 به شــماره 
444 ن 99 ايران 43 مدل 1395 برنگ ســفيد روغنی به شــماره شماره شاسی 
G 5701080شــماره موتور M 13/5775833 كه باطری اتومبيل در اثر كثرت 
زمان توقف غيرقابل اســتفاده می باشد رنگ بدنه كاماًل ســالم است تودوزی 
خوب و بدون عيب است دارای بلندگوهای ضبط صوت می باشد وضع موتور به 
علت غيرقابل روشن شدن مورد بررسی قرار گرفت لكن بر حسب ظاهر و اينكه 
اتومبيل به حالت روشن در پاركينگ متوقف گرديده بدون عيب به نظر می رسد 
الستيک های اتومبيل بروی هم رفته حدود تقريبی هفتاد درصد سالم می باشد 
كه ششدانگ پرايد مذكور متعلق به مديون محمد عباسی دينانی بوده و قباًل در 
قبال مطالبات بستانكار بازداشت گرديده اســت و برابر نظريه كارشناس رسمی 
ششــدانگ مزبور به مبلغ 390/000/000 ريال ارزيابی گرديده از طريق مزايده 
به فروش می رسد. مزايده از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 1398/03/28 
در محل واحد اجرای اسناد رسمی خمينی شهر از مبلغ ارزيابی آغاز و به باالترين 
قيمت پيشنهادی نقداً فروخته خواهد باشد و چنانچه روز مزايده  مصادف با تعطيل 
رسمی غير مترقبه گردد مزايده روز اداری بعد از تعطيلی در همان محل و ساعت 
 انجام می شــود و حقوق دولتی و حق مزايده طبق مقررات وصول خواهد شــد. 
م الف: 470425   نبی اله يزدانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالك خمينی شهر  

)252 كلمه، 3 كادر(
ماده 105 آئین نامه قانون ثبت

3/18 شماره: 139885602006001536 ، شــماره: 1398/02/22 ، بر اساس 
تقاضای آقای عزت اله پورمحمدی فرزند يداله مبنی بر تعيين بهاء ثمنيه اعيانی 
يک سهم از پنج سهم دوازده حبه و هجده بيست و يكم حبه از 72 حبه بانضمام 
يازده حبه و سه هفتم حبه مشاع ششدانگ پالك 85/554 واقع در خمينی شهر 
بخش 14 ثبت اصفهان كه طبق سوابق متعلق است به خانم گوهر امينی خوزانی 
فرزند نورمحمد همسر مرحوم آقای حاج علی اكبر امينی كه در اجرای  تبصره يک 
ماده 105 اصالحی آئين نامه قانون ثبت كارشناسی رسمی دادگستری كارشناس 
مربوطه بموجب گواهی شــماره 1987 مورخ 98/2/16 اعالم نموده ملک مورد 
ارايه باير بوده و ثمن اعيانی به آن تعلق نمــی گيرد و چون متقاضی مزبور اعالم 
داشته مالک فاقد نشانی است لذا با توجه به مفاد تبصره يک آئين نامه فوق الذكر 
مراتب فقط يک مرتبه در روزنامه آگهی می شــود تا ذينفع جهت دريافت  بهاء 
تعيين شده به اداره ثبت اسناد و امالك خمينی شهر مراجعه نماييد و در صورتی 
كه مدعی تضييع حقی باشد می تواند از تاريخ انتشار اين آگهی به مدت يک ماه 
به مراجع صالحه قضائی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به اداره مذكور تســليم 
نمايد. بديهی است در صورت عدم ارائه گواهی طرح دعوی سند مالكيت متقاضی 
بدون اســتثناء ثمنيه اعيانی صادر و تسليم خواهد شــد. م الف: 471078 
 نبی اله يزدانی رئيــس اداره ثبت اســناد و امالك خمينی شــهر )229 كلمه، 

2 كادر(
اخطار اجرايی

3/19 شماره: 695/97 حل9 ، مشخصات محكوم عليه:نام و نام خانوادگی: فرزاد 
كريميان ، نشانی: مجهول المكان ؛ مشــخصات محكوم له: نام و نام خانوادگی: 
منصور اســحاقيان ، نشــانی: درچه خ امام جنب بانک ملی مجتمع عدل طبقه 
همكف، محكوم به:به موجب رای شماره 803 تاريخ 97/11/24 حوزه نهم شورای 
حل اختالف شهرستان خمينی شهركه قطعيت يافته است. محكوم عليه محكوم 
است به: پرداخت مبلغ سی ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 440/000 ريال 
بابت هزينه دادرسی و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چک 96/4/20 و 
خسارت تاخير حواله از تاريخ 9/17/ 97 لغايت زمان پرداخت و همچنين پرداخت 
نيم عشــر اجرايی در حق صندوق دولت رای صادره غيابی است. ماده34 قانون 
اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به 
بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتی كه خود قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد صريحاً اعالم نمايد. 
م الف: 471764 عمار اميری آرانی قاضی شــعبه نهم شورای حل اختالف 

خمينی شهر   )229 كلمه، 2 كادر( 
اخطار اجرايی

3/20 شماره: 696/97 حل9 ، مشخصات محكوم عليه:نام و نام خانوادگی: سميرا 
لطفی ، نشانی: مجهول المكان ؛ مشخصات محكوم له: نام و نام خانوادگی: منصور 

اســحاقيان ، نشــانی: درچه خ امام جنب بانک ملی مجتمع عدل طبقه همكف، 
محكوم به:به موجب رای شــماره 793 تاريخ 97/11/08 حوزه نهم شورای حل 
اختالف شهرستان خمينی شهركه قطعيت يافته است. محكوم عليه محكوم است 
به: پرداخت مبلغ 110/500/000 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/570/000 
ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چكها 95/4/25 
و 95/4/15 و 95/4/20 و 95/3/30 و 95/4/20 و 95/4/2 لغايــت زمان اجرا و 
همچنين پرداخت نيم عشر اجرايی در حق صندوق دولت رای صادره غيابی است. 
ماده34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم 
عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يــا ترتيبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به 
از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد 
صريحًا اعالم نمايد.  م الف: 471747 عمار اميری آرانی  قاضی شــعبه نهم 

شورای حل اختالف خمينی شهر    )206كلمه، 2 كادر(
اخطار اجرايی

3/21 شماره: 699/97 حل9 ، مشخصات محكوم عليه:نام و نام خانوادگی: داوود 
غالمی ، نشانی: مجهول المكان ؛ مشــخصات محكوم له: نام و نام خانوادگی: 
منصور اســحاقيان ، نشــانی: درچه خ امام جنب بانک ملی مجتمع عدل طبقه 
همكف، محكوم به:به موجب رای شــماره 765 تاريــخ 97/11/06 حوزه نهم 
شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهركه قطعيت يافته است. محكوم عليه 
محكوم اســت به: پرداخت مبلغ 160/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
3/130/000 ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد 
چكهــا 96/8/25 و 96/8/3 و 96/7/29 و 96/8/30 لغايت زمان اجرای حكم و 
همچنين پرداخت نيم عشر اجرايی در حق صندوق دولت رای صادره غيابی است. 
ماده34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم 
عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر 
باشد و در صورتی كه خود قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالی ندارد صريحًا 
اعالم نمايد. م الف: 471768 عمار اميری آرانی  قاضی شعبه نهم شورای حل 

اختالف خمينی شهر   )203 كلمه، 2 كادر(
اخطار اجرايی

3/23 شماره: 1277/97 حل8 ، مشــخصات محكوم عليه:نام و نام خانوادگی: 
حسين ســلطانی ، نام پدر: غالمحسين ، نشــانی: مجهول المكان ؛ مشخصات 
محكوم له: نام و نام خانوادگی: محمدعلی سعيدی ، با وكالت حسين حاج حيدری 
، نشانی: خمينی شهر بلوار جمهوری خ پاكروان ك الله3 ، محكوم به:به موجب 
رای شماره 1795 تاريخ 97/11/21 حوزه هشتم شورای حل اختالف شهرستان 
خمينی شهركه قطعيت يافته است. محكوم عليه محكوم است به: پرداخت مبلغ 
35/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/122/500 ريال بابت 
خسارات دادرســی و پرداخت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چک 94/8/5 لغايت استهالك كامل دين بر مبنای 
شاخص بهای كاال و خدمات مصرفی اعالمی بانک مركزی در حق محكوم له و 
نيم عشر دولتی می نمايد رای صادره غيابی است. ماده34 قانون اجرای احكام: 
همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد محكوم عليه مكلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی 
معرفی كند كه اجرای حكم و اســتيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی 
كه خود قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظــرف مهلت مزبور صورت جامع 
 دارايی خود را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد.  
م الف: 471807 ايمان بختياری قاضی شــعبه هشتم شورای حل اختالف 

خمينی شهر  )225 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/26 شماره: 176/98 حل11، مرجع رسيدگی: شــعبه يازدهم حقوقی شورای 
حل اختالف خمينی شهر به نشــانی: خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی 
كوی مهستانـ  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی: ساعت 
08:30 صبح روز دوشنبه مورخه 1398/04/03 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام 
خانوادگی: حسين محمدی ، نشانی: خمينی شهر خ كهندژ خ شمس پرنده سرای 
گلچين ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: مهدی بيات ، مجهول المكان، 
خواســته و بهای آن: الزام خوانده به پرداخت نود ميليون ريــال و پرداخت كليه 
خسارات دادرسی و حق الوكاله وكيل و تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد لغايت وصول 
دين ، داليل خواهان: سند دادخواســت فتوكپی مصدق چک شماره 718800-

93/9/10 و گواهی دادخواست آن ، گردش كار: خواهان.خوانده را مجهول المكان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی به وی از طريق نشر آگهی در 
يكی از روزنامه های كثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذكور خالصه 
دادخواست و مســتندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر جهت 
رسيدگی حاضر گردد.  م الف: 468575 رئيس شعبه يازدهم حقوقی شورای 

حل اختالف خمينی شهر )209 كلمه، 2 كادر( 



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2703 | چهارشنبه 1 خرداد 1398 | 16 رمضان 1440

 پاری سن ژرمن 
پاسخ »امباپه« را داد

باشگاه پاری  ســن  ژرمن به ســخنان امباپه 
واکنــش نشــان داد و تاکید کرد کــه اجازه 
جدایی را به این ستاره 

نمی دهد.
 »کیلیان امباپه« 
بســیار  فصــل 
خوبــی را با پاری 
ســن ژرمن پشت 
سر می گذارد. امباپه 
جوان، عنوان بهترین بازیکن و گلزن فصل را به 
دست آورده است. او مورد توجه تیم های بزرگی 
مثل منچسترســیتی و رئال مادرید قرار دارد. 
این ستاره فرانسوی پاری ســن ژرمن هنگام 
دریافت جایزه بهترین بازیکن فصل تاکید کرد 
که زمان جدایی او از این تیم فرا رسیده و همین 
باعث شــد تا زمزمه حضورش در رئال مادرید 
شنیده شود. باشگاه پاری سن ژرمن با منتشر 
کردن بیانیه ای خیلی زود به ســخنان امباپه 
واکنش نشــان داد. در این بیانیه باشگاه پاری 
سن ژرمن آمده اســت: »امباپه قرارداد دارد و 
فصل بعد جایی نخواهــد رفت. ما رابطه خوبی 
با این بازیکن داریم و این رابطه همچنان ادامه 

پیدا خواهد کرد«. 
امباپه در صورت جدایی از پاری  ســن  ژرمن 
بهترین جایگزیــن برای کریســتیانو رونالدو 
در رئال مادرید خواهد بود؛ اما ظاهرا باشــگاه 
پاریســی اجازه جدایی را به این ستاره جوان 

فرانسوی خود را نمی دهد.

 تنها راه جدایی »پوگبا« 
از شیاطین سرخ

چند رسانه انگلیســی از جمله نشریه »سان« 
ادعا کرده کــه پل پوگبا تنهــا در یک صورت 
می تواند بــرای رفتن به 
رئال مادرید شانس 
داشــته باشــد.  
او بایــد شــخصا 
تقاضانامــه کتبی 
بنویسد و از باشگاه 
بخواهــد او را به رئال 

بفروشند. 
 اد وودوارد، مدیرعامل منچستریونایتد مصمم 
است هرگونه پیشنهادی را برای خرید هافبک 
فرانسوی این تیم رد کند. با این حال سولشر، 
ســرمربی یونایتد از فروش پوگبا اســتقبال 
می کند؛ چرا کــه او نگران اســت ماندن یک 
بازیکن ناراضی در ترکیب تیمش، جایگاه خود 
او را هم در این تیم به خطر بیندازد.  برخالف 
سولشــر، وودوارد فکر می کند فــروش پوگبا 
منجر به لطمه خوردن اعتبار و شهرت باشگاه 
می شود. در همین حال نشــریه سان نوشته 
 که زین الدین زیدان، ســرمربی رئال مادرید

 به پوگبــا گفتــه اگــر می خواهد بــه رئال 
 مادرید برود، تابســتان امسال آخرین فرصت

 او ست.

بازگشت سربازان، برگ برنده ذوب آهن در لیگ قهرمانان

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

علی طاهران، هافبک تیم تراکتورسازی درباره وضعیتش گفت: 
قراردادم با تراکتورسازی تمام شده و بازیکن آزاد هستم. طبیعی 
است که به واسطه تعلق خاطرم به آذربایجان و اینکه تراکتورسازی 
را از ته قلبم دوست دارم، عالقه مند هستم بازهم در این تیم بمانم، 
اما باید شرایط مهیا شود. اولویت برای من بازی کردن است و به 
همین خاطر باید با بررسی همه جوانب بهترین تصمیم را بگیریم.

 اولویت من ، بازی کردن است
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بازگشت سربازان، برگ برنده 
ذوب آهن در لیگ قهرمانان

دانیال اســماعیلی فر، احســان پهلوان و مهدی 
مهدی پور 3 بازیکنی که نیم فصل لیگ هفدهم به 
عنوان بازیکن سرباز و با قراردادی قرضی از ذوب 
آهن راهی تراکتورســازی شــدند، حاال با پایان 
خدمت شان باید به تیم ســابق برگردند. در این 
خصوص، دانیال اســماعیلی فر که گفته می شد 
تراکتوری ها به دنبال حفظش هستند از هواداران 
آذربایجانی خداحافظی کرد تا مشــخص شــود 
بازگشتش به ذوب آهن قطعی شده است. از سوی 
دیگر احسان پهلوان ومهدی مهدی پور نیز باید 
به قراردادشان پایبند باشند و فصل آینده پیراهن 
ذوب آهن را بپوشــند. بازگشــت این 3 بازیکن 
اتفاقی خوب برای ذوب آهن محسوب می شود؛ 
تیمی که به عنوان تنها نماینده ایران در مرحله 
حذفی لیگ قهرمانان آسیا باقی مانده و باید برای 
رسیدن به مراحل پایانی این رقابت ها خودش را 
تقویت کند. بازگشت این 3 بازیکن سرباز اولین 
گام در این راستاست که می تواند کمک شایانی 

به ذوبی ها باشد.

»لیکنز«؛ مانعی برای ثبت 
قرارداد سرمربی جدید

مسئوالن باشگاه تراکتورسازی تبریز طی روزهای 
اخیر و پس از پایان فصل، مذاکراتی برای انتخاب 
ســرمربی جدید تیم شــان انجــام داده اند و در 
همین راستا هم به توافقات خوبی با جواد نکونام 
رســیده اند. این اتفاقات و مذاکره با گزینه های 
سرمربیگری تراکتورسازی در حالی رخ می دهد 
که این باشگاه هنوز دو سال دیگر با جرج لیکنز، 
سرمربی بلژیکی فصل گذشته خود قرارداد دارد 
و برای ثبت قرارداد ســرمربی جدید، باید ابتدا 
قرارداد این مربی بلژیکی فســخ شــود. همین 
موضوع هــم باعث تاخیر در اعالم نام ســرمربی 
جدید سرخ پوشان تبریزی شده است و مسئوالن 
این باشــگاه ابتدا به دنبال راه حلی برای فســخ 

قرارداد مربی بلژیکی هستند.

در حاشیه

گالیه بانوی المپیکی از مدیران ورزش اصفهان:
  فقط وقتی کار دارند

 تماس می گیرند
ملی پوش اصفهانی تیراندازی در خصوص آخرین 
وضعیت خود اظهار داشــت: قرار بود روز جمعه به 
اردوی تدارکاتی هانوفر، قبل از مســابقات جهانی 
مونیخ اعزام شــویم؛ اما ویزا صادر نشد و به همین 
دلیل روز دوشنبه اعزام شدیم. گلنوش سبقت الهی 
که سابقه حضور در المپیک ریو را دارد، در خصوص 
شانس کسب ســهمیه المپیک گفت: در مسابقات 
جهانی چین با اختالف کمی سهمیه را از دست دادم، 
هشتم شدم و نفر ششم سهمیه گرفت. وی تصریح 
کرد: همه تالش خودم را برای کسب سهمیه المپیک 
انجام می دهم و امیــدوارم خدا نیز در این راه به من 
کمک کند، امید باید وجود داشــته باشد تا انگیزه 
برای تالش بیشتر ایجاد شــود. سبقت الهی با بیان 
اینکه هیئت تیراندازی اصفهان تعامل زیادی با من 
ندارد، خاطرنشان کرد: فقط اگر کاری داشته باشند، 
به من زنگ می زنند؛ حتی جلسه ای هم برای شنیدن 
درددل ورزشکاران گذاشته نمی شود، فقط زمانی که 
مدالی کسب می شــود و افتخاری به دست می آید، 

می گویند تالش های بی وقفه ما بوده است.

رییس هیئت انجمن های ورزشی استان:
کمیته ها روی پای خودشان 

بایستند
رییس هیئت انجمن های ورزشــی استان اصفهان 
در خصوص شــکل گیری تیم های بانوان و آقایان 
ســپک تاکرا، اظهار کــرد: تیم نوجوانــان بانوان 
باهمکاری »شــهرزاد ســلیمانی« کــه به صورت 
 تخصصی در رشــته ســپک تاکرا فعالیت داشت 
راه اندازی شــد، تیم آقایان هم شکل گرفته که به 
زمان احتیاج دارند و تمرینات تیم ها در باشگاه های 
شخصی انجام می شــود. حمیدرضا غزنوی با بیان 
اینکه کمیته سپک تاکرا با سانس سالن ها مشکل 
دارد، تصریح کرد: اداره کل ورزش و جوانان، باشگاه 
در اختیار ما قرار داده که دوســتان ساعت سالن را 
مناسب ندیدند. رییس هیئت انجمن های ورزشی 
استان اصفهان با بیان اینکه کمیته های ورزشی باید 
بتواند روی پای خودشان بایســتند، افزود: کمیته 
سپک تاکرا از این موضوع جدا نیست و رییس کمیته 
باید آن را کنتــرل کند؛ هیئت وظایفــی در قبال 
کمیته ها دارد؛ اما نمی شود که همه کارها را بر دوش 

هیئت بگذاریم.

منهای فوتبال

افتتاحیه موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک دوشنبه در محل 
کمیته ملی المپیک انجام شــد.  این موزه، بیش از 3۰۰ مدال، 
جام و یادبود ورزشکاران رشته های مختلف از حضور در میادین 
بین المللی را در معرض دید عالقه مندان قرار می دهد. این یادبودها 
توســط اهالی ورزش و در دوره های مختلف تقدیم موزه ورزش 

شده است. در این میان، از مجسمه تعدادی از ورزشکاران تاریخ 
کشورمان هم رونمایی شــد که واکنش های متفاوتی را به همراه 
داشت. چندی از مجسمه ها شباهت زیادی به ورزشکاران نداشتند 
که شاید یکی از جنجالی ترین این مجســمه ها، متعلق به بهداد 
ســلیمی، وزنه بردار قهرمان المپیک کشورمان بود. بهداد درباره 

شباهت این مجســمه به خودش گفت: »البته که این مجسمه 
شباهت بسیار زیادی با من دارد؛ اما همه این شباهت ها از گردن 
به پایین است!«او این را گفت و ادامه داد:»البته ماهیت کار،کار 
زیبایی است؛ضمن اینکه قرار شده پس از افتتاح موزه نسبت به 

تغییراتی روی این تندیس، اقدام شود.«

واکنش بهداد سلیمی به مجسمه اش در موزه ملی ورزش: 
شبیه است؛ اما از سر به پایین!

پس از ســال ها بار دیگر یک کشــتی گیر اصفهانی 
توانســته اســت به ترکیب کادرتیم ملــی ایران راه 
یابد. ملی پوشــی از خطه لنجان که ســال هاســت 
جور کشــتی اســتان اصفهان را به تنهایی به دوش 
کشــیده و پیش از این نیز نام آوران بزرگی همچون 
محمد طالیی را به کشــتی ایــران و جهان معرفی 
کرده است. کســب عنوان نایب قهرمانی رقابت های 
بین المللی جام تختی توســط عباس مهدی زاده در 
سال گذشته که بعد از بیســت سال در تاریخ کشتی 
استان به دست آمد، بار دیگر استعدادهای باالی این 
خطه در ورزش اول کشور را به رخ کشید.کشتی در 
لنجان اگرچه پیشینیه ای تاریخی دارد؛ اما در چند 
سال گذشته پیشرفت چشــمگیری داشته و در دو 
سال گذشــته  عنوان برترین هیئت شهرستان را در 
استان اصفهان به خود اختصاص داده است. بی شک 
پیشــرفت قابل لمس این روزهای کشتی شهرستان 
لنجان، نتیجه فعالیت مربیان خوبی است که در راه 
آموزش کشتی گیران این شهرستان از هیچ کوششی 
دریغ نکرده اند. مهدی طوقانــی یکی از این مربیان 
پرتالش لنجانی اســت که در رتبه بنــدی ده مربی 
برتر سال 1397 در رشــته کشتی آزاد و فرنگی -که 
توسط هیئت اســتان اصفهان اعالم شد- در جایگاه 
نخست قرار گرفت. با او -که بیش از پانزده سال است 
به فعالیت در عرصه مربیگری اشــتغال دارد- درباره 
دالیل کســب ایــن موفقیت و وضعیت کشــتی در 

شهرستان لنجان، به گفت وگو نشستیم.

طوقانی با بیان اینکه ورزش کشتی با گوشت و خون 
مردم شهرستان لنجان آمیخته شده و این ورزش را 
به خوبی درک می کنند، گفت: در شهرستان لنجان 
مثل بســیاری از شــهرهای ایران، نخستین ورزش 
مورد عالقه مردم، ورزش کشتی اســت؛ به گونه ای 
که حتی نونهاالن و نوجوانان نیز دوســتدار کشتی 
هســتند و همواره برای ادامه راه مدال آوران لنجانی 
به حضور روی تشک های کشــتی تشویق شده اند.

وی افزود: در چند ســال گذشــته با تالش هایی که 
از ســوی هیئت کشتی  شهرســتان  صورت گرفته، 
روح تازه ای در کشــتی لنجان دمیدن گرفته است و 

کشتی گیران شهرستان لنجان در مسابقات مختلف 
حضور یافته و مقام های متعددی نیز در مسابقات آزاد 
و فرنگی کسب کرده اند که کسب مقام نخست کشور 
در رده بزرگساالن توســط عباس مهدی زاده، مقام 
نخست جوانان کشور توسط سجاد سبکتکین و ... از 
آن جمله هستند. این مربی کشتی فرنگی ادامه داد: 
در سال 97، عباس مهدی زاده توانست در مسابقات 
بین المللی جام تختی برای اولین بار در سطح تاریخ 
کشتی شهرستان لنجان و بعد از بیست سال در تاریخ 
کشتی استان، مقام دوم مســابقات بین المللی جام 
تختی را کســب کند. طوقانی به مالک های در نظر 

گرفته شــده برای انتخاب مربیان برتر استان اشاره 
کرد و گفت: نتیجه گرفتن در سطح مسابقات استانی 
و در سطح مسابقات کشوری هر کدام امتیازی دارد؛ 
همچنین اگرتعداد نفراتی که ما مربیان آنها هستیم از 
مسابقات استانی به مسابقات کشوری بروند و آنجا هم 
امتیاز بیاورند، یک سری امتیاز بندی دارد؛درنتیجه 
ما با یــک اختالف خیلــی خوب توانســتیم عنوان 
 برترین مربیان استان در کشــتی فرنگی را به دست

 بیاوریم. 
وی پیشرفت و توسعه کشــتی فرنگی در شهرستان 
لنجان را در رده های سنی مختلف خوب عنوان کرد 
و افزود: امروز با برنامه ریزی انجام شده و استفاده از 
نظرات مختلف کارشناســان و پیشکسوتان، کشتی 
فرنگی در شهرســتان لنجان در مســیر پیشــرفت 
قرار دارد؛ اما بزرگ ترین مشــکل هیئت کشتی این 
شهرســتان، کمبود اعتبــار اســت و امیدواریم این 
مشــکل با پیگیری مســئوالن و همکاری و حمایت 
صنایع بزرگ شهرســتان همچنیــن خیران، مرتفع 
شود تا کشــتی گیران و کادر فنی کشتی فرنگی در 
این شهرســتان بدون دغدغه فکری به دنبال تربیت 
و پرورش کشتی گیران نامی در سطح کشور و جهان 
باشند. این مربی کشــتی فرنگی با بیان اینکه تمرکز 
روی کار با نونهاالن و نوجوانان در اولویت برنامه های 
سال 1398 آنهاست، خاطرنشــان کرد: ما برای کار 
روی رده های پایه برنامه ریزی کــرده ایم تا بچه ها 
بتواننــد عضو تیم منتخب اســتان شــوند و در گام 
بعدی در مسابقات قهرمانی کشــور شرکت کنند و 

عنوان بیاورند.

قابلیت تربیت عباس مهدی زاده های زیادی را داریم
 مربی کشتی گیر اصفهانی تیم ملی ایران در گفت و گو با» زاینده رود«:

  قاب روز

 پایان افسانه »ژاوی« در تهران
قصه ۲۲ سال حضور »ژاوی هنرناندز« ستاره سابق بارسلونا در فوتبال حرفه ای در ورزشگاه 
بزرگ پایتخت ایران به نقطه پایان خود رســید. کمتر کسی تصور می کرد بازی خداحافظی 
ژاوی هرناندز از دنیای فوتبال حرفه ای روزی مقابل دیدگان طرفداران ایرانی ستاره ماتادورها 
بهتر است بگوییم کاتاالن ها، برگزار شود؛ اما این اتفاق افتاد تا در آخرین روز از مرحله گروهی 
پرسپولیس و السد در جدالی که جنبه تشــریفاتی داشت، زمینه وداع مهندس اسپانیایی را 
فراهم کنند. بازیکنان انگشت شماری هســتند که در تمام طول دوران حرفه ای خود تنها با 
پیراهن یک باشــگاه به میدان رفته و افتخارآفرینی کرده اند که یکی از این بازیکنان ژاوی 

هرناندز است.

»آیاندا پاتوسی« در مسیر جدایی از آبی ها قرار گرفت!
ستاره ازشمند استقاللی ها شاید فصل بعد پیراهن تیم دیگری را بپوشد. باشگاه استقالل با نظر مستقیم 
وینفرد شفر، آیاندا پاتوسی ستاره آفریقایی را به خدمت گرفت. پاتوسی خیلی زود با گل ها و پاس گل های 
خود در استقالل محبوب ســکوها شــد و حاال یکی از مهره های کلیدی تیم برای فصل آینده محسوب 
می شــود. این بازیکن تکنیکی که با قراردادی قرضی راهی ایران شده با وجود وعده مدیران تیم مبنی بر 
تمدید قراردادش هنوز پیشنهادی دریافت نکرده است و تعلل آبی ها شماره 5 استقالل را در مسیر خروج 
از تیم قرار داده است. پاتوسی پس از پایان بازی با العین اظهار داشت: نیاز به کمی استراحت دارم و بعد از 
آن در خصوص فصل جدید تصمیم گیری خواهم کرد. نمی دانم کجا به فوتبالم ادامه می دهم و هنوز به آن 

فکر نکرده ام. باید مدتی را دور از دنیای فوتبال باشم. باشگاه استقالل می داند باید چه کاری انجام دهد.

ترانسفر »بیرانوند« به نفع پرسپولیس است؟
انتشار خبر مربوط به فروش اللهیار صیادمنش به باشــگاه فنرباغچه با 8۰۰ هزار یورو، فوتبال ایران را تا حد 
زیادی تحت تاثیر قرار داد؛ اتفاقی که بعد از مدت ها باالخره یکی از بازیکنان ایرانی با قراردادی خوب راهی یکی 
از تیم های خارجی شود. حاال چنین چیزی در خصوص علیرضا بیرانوند هم شنیده می شود، دروازه بان اول تیم 
ملی که با پرسپولیس قرارداد دارد برای خروج از این باشگاه باید به فروش برسد و تمامی پول حاصل از فروش 
او هم به باشگاه خواهد رسید. همین امر باعث شده برخی بر این عقیده باشند که رفتن بیرانوند می تواند به نفع 
پرسپولیس باشد؛ چراکه بیرو حتما با رقمی نزدیک به یک میلیون یورو راهی تیم جدید می شود و این مقدار 
پول وضعیت باشگاه را تغییر می دهد. البته که هواداران پرسپولیس معتقد هستند فقط در یک صورت بیرانوند 

می تواند از لیست تیم خارج شود،آن هم جذب دروازه بانی هم سطح و یا نزدیک به بیرانوند.

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي همراه با ارزیابي فشرده

اداره کل را ه و شهرسازی استان چهارمحال وبختیاری

  چاپ دوم

م الف:473434

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

مدت موضوع مناقصهردیف
)ماه(

برآورد اولیه
 )ریال(

تضمین شرکت در 
 مناقصه

 )میلیون ریال(

حداقل پایه   
و رشته

کنار گذر شمال شهرکرد1
4- راه و 18187/286/150/4025/714*)تجدیدشده(

ترابری

احداث قطعه اول محور بن – داران 2
4- راه و 15143/955/824/4984/848*)تجدیدشده(

ترابری

آماده سازی فاز 1 و 2 مسکن مهر 3
4- راه و 2487/097/051/7673/710الهیه بروجن

ترابری

4
اجرای تقاطع غیر همسطح و مسیر 

لوپ سه راهی هفشجان
*)تجدیدشده(

5- راه و 1228/607/589/6091/431
ترابری

 مهلت دریافت اسناد مناقصه
زمان بازگشایی پیشنهادهامهلت تحویل پیشنهادها از سامانه ستاد ایران 

از ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 1398/۰۲/31
تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 1398/۰3/۰7

تا ساعت 14 روز چهارشنبه
مورخ 1398/۰3/۲۲

ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 
مورخ 1398/۰3/۲3

http://setadiran.ir محل دریافت و تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی
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زیر درختان پارک نکنید!
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خـبر

همزمانباهفتهمیراثفرهنگی
صورتگرفت؛

آغاز مرحله پنجم مرمت ایوان 
کاخ چهلستون اصفهان

مدیر مجموعه جهانی کاخ چهلستون اصفهان 
از آغاز مرحله پنجــم عملیات مرمت ایوان کاخ 
چهلستون شــامل: مرمت و موزون سازی رنگ 
تزئینات چوبی، سقف ایوان ســتوندار، مرمت 
کتیبه های گچ بــری و تزئینــات آیینه کاری 
ایوان آیینه خبر داد. عاصفه بدر مدیر مجموعه 
جهانی کاخ چهلستون با اعالم این مطلب افزود: 
»بــا عنایت به اجــرای عملیات مرمــت ایوان 
کاخ چهلســتون اصفهان از ســال 1394 که 
بزرگ ترین مجموعه چوبی و تاریخی کشــور با 
بیش از 700 متر مربع مساحت به شمار می رود، 
مرحله پنجم مرمت ایوان این مجموعه جهانی 
همزمان با هفته میراث فرهنگی آغاز شد.« او در 
همین رابطه تصریح کرد: »مرحله پنجم عملیات 
مرمت ایوان کاخ چهلستون در 3 مرحله به مدت 
6 ماه و در 140 متر مربــع از مجموع 700 متر 
مســاحت ایوان، با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد 
و 400 میلیون ریال صــورت می پذیرد.« مدیر 
مجموعه جهانی کاخ چهلســتون در خصوص 
ویژگی های پنجمین مرحله از عملیات مرمت 
ایوان کاخ تصریح کرد: »عملیات جدید مرمت 
ایوان کاخ چهلستون در سه مرحله شامل بخش 
اول، تزئینات الیه چینی، طالچسبان و مرمت 
رنگ ســقف ایوان، مرحله بخــش دوم، مرمت 
تزئینات الیه چینی، طالچســبان مرمت رنگ 
و آئینه کاری ایوان و بخش ســوم شامل مرمت 
تزئینات گچبری سقف اســت.« بدر همچنین 
تصریح کرد: »مرمــت داغ آب هایی که از اواخر 
دوران قاجار روی تزئینات معرق سقف ایوان که 
به واسطه نفوذ آب باران در بیش از یکصدسال 
قبل ایجاد شده بود نیز بر همین اساس صورت 

می پذیرد.«

میزبانی حرم زینبیه  در شب 
میالد امام حسن)ع(

مدیر اجرایی حرم مطهر حضرت زینب بنت موسی 
بن جعفر از توزیع 15 هزار افطاری در حرم حضرت 
زینب )س( خبر داد و اظهار کرد: چند سالی است 
که حرم حضــرت زینب )س( بنت موســی بن 
جعفر )ع( در زینبیه اصفهان به قطب فرهنگی و 
اجتماعی منطقه 14 اصفهان تبدیل شده است و 
این مجموعه با برنامه ها و خدمات فرهنگی-تربیتی 
در جهت ایجاد فضای معنوی و ارتباط دوسویه با 
مخاطبان و زائران همچنین ارتقای سطح فرهنگی 
اجتماعی با رویکرد مسئولیت اجتماعی در حال 
خدمت رســانی به زائران و مجاوران این منطقه 
است. حجت االسالم محســن صادق زاده با اشاره 
به رویکرد متفــاوت و جدید این آســتان افزود: 
برنامه ریزی هــای حرم بر اســاس ظرفیت های 
موجود و بر مبنای خدمــات زائرمحور و تربیت 
محور با همــکاری و مشــارکت مراکز فرهنگی 
منطقه و شــهری اســت و به لطف خدا، پذیرای 
خیل عظیم زیارت کنندگان شهری، کشوری و 
بین المللی از 17 کشور جهان اسالم در این حرم 
مطهر هســتیم و در جهت تکریم و ایجاد حس 
تعلق برای این گروه از مخاطبان تالش می کنیم. 
وی در ادامه به ویژه برنامه های تدارک دیده شده 
در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و اذعان داشت: 
با توجه به استقبال هر ساله زائران از برنامه های 
فرهنگی ویژه ماه رمضان، این آستان مقدس اقدام 
به برگزاری 133 ویژه برنامه به مناسبت این ایام در 
قالب ســخنرانی، مداحی، مناجات خوانی، دعای 
ابوحمزه ثمالی، پاتوق هــای دختران، غرفه های 
کودک و نوجوان، محفل روخوانی و تفسیر قرآن و 

اطعام زائران کرده است.

بازدید رایگان از موزه تنوع 
زیستی محیط زیست اصفهان

سرپرست معاونت نظارت و پایش حفاظت محیط 
زیســت اســتان اصفهان گفت: به مناسبت روز 
جهانی موزه و روز جهانی تنوع زیســتی از یکم تا 
ششم خرداد بازدید از همه بخش های موزه تنوع 
زیســتی اداره کل حفاظت محیط زیست استان 

اصفهان رایگان است. 
حسین اکبری افزود: عالقه مندان برای بازدید از 
این موزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری 
به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
به نشــانی میدان الله، ابتدای خیابــان پروین، 

مراجعه کنند. 
موزه تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان با مساحت 300 مترمربع در سال 
1367 تاسیس شــد. در این موزه 694 نمونه از 
انواع ماهی ها، دوزیســتان، خزندگان، پرندگان، 
پســتانداران، صدف هــای دریایــی، مرجان ها، 
ســنگ ها، کانی ها و گیاهان به همــراه 3۸ قاب 

حشره نگهداری می شوند.

نمایندهولیفقیهدراصفهان:
سازمان اوقاف، محور اصلی 

برنامه های قرآنی در کشور است
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان در دیدار با 
اعضای ســتاد برگزاری مرحله کشوری چهل و 
دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم استان 
اصفهان اظهار کرد: توجه ویژه مقام معظم رهبری 
به مســابقات قــرآن کریم همچنیــن برگزاری 
جلسات قرآنی، باعث شده است تا فرهنگ قرآنی 
بیش از پیش بین مردم و مســئوالن ترویج پیدا 
کند و مورد توجه همه شــیعیان جهان نیز قرار 

بگیرد. 
آیت ا... سیدیوسف طباطبایی نژاد ادامه داد: یکی 
از این برکات را می توان تربیت حافظان و قاریان 
مطرح و برجسته در سطح بین المللی دانست که 
این امر موجب شده تا ایرانیان و شیعیان بتوانند 
در مســابقات مختلف بین المللی موفق به کسب 

رتبه های برتر قرآنی شوند.
 امام جمعه اصفهان ادامه داد: قرائت قرآن کریم از 
فضایل بسیار پسندیده محسوب می شود؛ اما باید 
توجه داشت که حفظ قرآن کریم و عمل به آن، از 

افضل ترین فضایل است.
 آیت ا... سیدیوســف طباطبایی نژاد در ادامه به 
موثر بودن فعالیت قرآنی اداره اوقاف و امور خیریه 
اشاره و بیان کرد: برنامه های قرآنی درخور توجه و 
باکیفیتی که توسط اداره اوقاف برگزار شد، باعث 
شد تا این سازمان بتواند به عنوان یک محور اصلی 
در برگزاری و اجرای برنامه های قرآن در کشور و 

حتی در سطح جهان شناخته شود.
 وی ادامه داد: مهم تریــن کار فرهنگی، فعالیت 
قرآنی اســت، همچنین باالترین عبادتی که فرد 
می تواند به آن اهتمام داشــته باشد، برپا داشتن 

نماز ، قرائت و حفظ قرآن کریم است.

معاونشهرسازیومعماریشهردار
مطرحکرد:

بحران فراگیر بافت فرسوده
معاون شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان 
گفت: گســتردگی روزافزون بافت های فرسوده 
شــهرها، یکی از مهم ترین چالش های شهرهای 

ایران است. 
سید احمد حســینی نیا در دیدار با معاون وزیر و 
مدیرعامل شــرکت بازآفرینی شهری در وزارت 
راه و شهرسازی اظهار کرد: مســائل موجود در 
بافت های فرسوده از نوع مسائل چند بُعدی است 
و می توان ریشه های ایجاد این مسائل را در ابعاد 
اجتماعــی، اقتصادی، فرهنگــی، مدیریتی این 

بافت ها جست وجو کرد.
 وی تاکید کرد: رویکردهای مرمت و بهســازی 
شــهری از بازسازی، باز زنده ســازی، نوسازی و 
توسعه مجدد به بازآفرینی و نوزایی شهری تکامل 
یافته است و در این مسیر از توجه صرف به کالبد 
شهر و مالحظات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 
و هنری گذر کــرده و به دنبال رفع مشــکالت 
فرسودگی شــهری از طریق بهســازی مناطق 

محروم و در حال اضمحالل در شهرهاست. 
معاون شهرســازی و معماری شهردار اصفهان با 
بیان اینکه امروزه بافت های فرسوده و قدیمی و 
رفع ناپایداری آنها به موضوعی جدی و محوری 
تبدیل شده، به گونه  ای که سازمان های ذی ربط 
را به تکاپوی ســاماندهی و بازآفرینی بافت های 
مذکور ســوق داده و لزوم مداخله در این بافت ها 
را در دوره های مختلف زمانی مطرح کرده است، 
گفــت: رویکرد بازآفرینی شــهری فقــط به باز 
زنده ســازی مناطق متروکه نمی پردازد؛ بلکه با 
مباحث گســترده تری همچون اقتصاد رقابتی و 
کیفیت زندگی به خصوص برای کســانی که در 
محالت فقیرنشــین زندگی می کنند، در ارتباط 

است.
 وی تصریح کرد: توسعه محلی یا محله محوری و 
توجه به سرمایه های اجتماعی جهت تحقق عملی 
مشارکت مردمی و نهادینه کردن امر نوسازی، از 

اهمیت خاصی برخوردار است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه 
در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه طی یک سال 
گذشــته در حوزه های برنامه ریزی، مالی، فنی و ... 
شرکت اتوبوســرانی اصفهان 40 درصد تغییرات 
مختلف داشــتیم، اظهار کرد: این تغییرات جهت 
افزایش بهره وری و کارآمدی صورت گرفته و با توجه 
به نتایج نظرسنجی از مردم طی سال های 96 و 97 
شاهد افزایش و بهبود رضایت مردم از حوزه حمل و 

نقل عمومی اتوبوس هستیم. 
قــدرت افتخــاری تاکید کــرد: ایــن تغییرات و 
برنامه ریزی ها با وجود تمام مشکالت در حوزه های 
مالی و اقتصادی این شــرکت در افزایش شــدید 
قیمت ها، خدمــات نگهداری همچنیــن افزایش 
هزینه پرنســل صورت گرفته اســت. مدیرعامل 
شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه افزود: 
روزانه 550 هزار مسافر در اصفهان از طریق ناوگان 
اتوبوسرانی جابه جا می شوند و این حوزه سهم باالیی 

در جابه جایی مسافران دارد. 
وی تاکید کــرد: با وجــود افزایش عمــر ناوگان 
اتوبوســرانی اصفهان به باالی 9 و نیم سال، شاهد 
افزایش یک درصدی جابه جایی مسافران از طریق 
ناوگان اتوبوس در سفرهای شهری هستیم. افتخاری 
با بیان اینکه طی ســال گذشته به دلیل فرسودگی 
ناوگان، دچار مشــکالت فنی بودیم، اظهار کرد: با 
توجه به فرسودگی ناوگان در صورت خاموش شدن، 
احتمال روشن نشــدن اتوبوس ها وجود داشت که 

اقدام به بازمهندسی خطوط کردیم. 
وی افزود: با بازمهندسی بالغ بر 40 درصد از 10۲ 
خط اتوبوســرانی اصفهان قبل از مهر مــاه 97، با 
هدف افزایش رضایتمندی مردم، افزایش بهره وری 
ناوگان، کاهش تعداد سوار و پیاده شدن مسافران 
و ... انجام شد و با حفظ همان ناوگان قبلی و خارج 
کردن بیش از 70 دســتگاه اتوبوس فرسوده، چند 
خط جدید به خطوط اتوبوسرانی اصفهان اضافه شد. 
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه 
با بیان اینکه در حال حاضــر بیش از 10 خیابان به 

خیابان های تحت پوشش 
اتوبوســرانی اضافــه و 
موجب رضایتمندی مردم 
شده است، اضافه کرد: در 
سال 97 مدت زمان انتظار 
مسافر به حدود 1۲ دقیقه 
رسید و امیدواریم در سال 
9۸ بــه 10 دقیقه کاهش 

یابد. وی در خصوص سامانه خط تندرو اتوبوسرانی 
اصفهان، گفت: در حال حاضر باســامانه یک و دو 
اتوبوس تندرو که شــامل  100 دســتگاه اتوبوس 
می شود، بیش از 105 هزار مسافر را در روز جابه جا 
می کنیم که این آمار در کشور بی نظیر است و اکنون 
به ازای هر اتوبوس بی آر تی بیش از 1000 مسافر 

جابه جا می شود.
افتخاری افزود: با کمک تحقیقات مراکز دانش بنیان 
در جهت افزایش بهره وری ناوگان، نزدیک به ۲00 
دســتگاه اتوبوس، مجهز به فیلتــری برای کاهش 
مصرف یک چهارمی روغن شــده اســت و این در 
جهت کاهش آالینده ها و مصرف سوخت تاثیرگذار 

اســت. وی با بیان اینکه 
امروز قیمت یک دستگاه 
اتوبــوس معمولــی 1.5 
میلیــارد تومان اســت، 
گفت: این درحالی اســت 
که هزینــه خریــد یک 
دستگاه اتوبوس بی آر تی 
در ســال 95 بالغ بر 650 
میلیون تومان بود،درنتیجه ناچار به بازسازی ناوگان 

فرسوده هستیم. 
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و 
حومه با اشاره به اینکه در زمان حضورم در شرکت 
اتوبوســرانی، 430 دســتگاه اتوبوس فرسوده در 
قلعه شور متوقف شــده بود، تصریح کرد: عمر این 
اتوبوس ها بین پنج تا 10 سال بود که در حال حاضر 
یک ســوم ناوگان اتوبوســرانی اصفهان بازسازی 
شده، همچنین سال گذشــته 40 دستگاه اتوبوس 
 بازســازی و تبدیل بــه اتوبوس های دیزل شــده 

است.
 وی اظهار کرد: بازســازی ناوگان فرسوده اتوبوس 

با هزینه ای کمتــر از 100 میلیون تومــان انجام 
می شــود و اکنون نیز در دو پروژه بزرگ قرار است 
50 دستگاه اتوبوس دیزل بعد از بازسازی، تابستان 
امسال به ناوگان اتوبوسرانی شــهر اصفهان اضافه 
شــود، همچنین 100 دســتگاه اتوبوس تا پایان 
امسال به ناوگان اتوبوســرانی اضافه می شود، این 
درحالی اســت که نزدیک به ۲5 دستگاه اتوبوس 
گازسوز نیز بازســازی و در اختیار بخش خصوصی 

قرار خواهد گرفت. 
افتخــاری تاکید کرد: بــا 50 دســتگاه اتوبوس نو 
که در ســال 96 به نــاوگان اتوبوســرانی اصفهان 
اضافه شــد؛ همچنین خروج 70 دستگاه اتوبوس 
 فرسوده در طرح بازسازی، تا حدودی کمبود ناوگان

 حمل و نقل عمومی ما مرتفع شد. وی یادآور شد: 
هزینه بازســازی اتوبوس های فرسوده حدود ۲00 
میلیون تومان است که می توان حداقل پنج سال از 

این ناوگان استفاده کرد. 
مدیرعامل شــرکت واحــد اتوبوســرانی اصفهان 
و حومه ادامه داد: در حوزه نوســازی نــاوگان در 
ســال 96، تعداد 50 دســتگاه اتوبوس اسکانیا از 
قراردادهای قبلی که هزینه های آن پرداخت نشده 
بود، منتقل و به ناوگان اضافه شد، همچنین امسال 
۲5 دستگاه اتوبوس و 35 دســتگاه مینی بوس به 
ناوگان اتوبوســرانی اصفهان افزوده شد. وی با بیان 
اینکه یکی از برنامه های ما تزریــق مینی بوس به 
ناوگان اتوبوسرانی است، اظهار کرد: متاسفانه مینی 
بوس های بین شهری، عمری باالی 30 تا 40 سال 
دارند که از استانداری و فرمانداری خواستار نوسازی 
مینی بوس های حومه شهر هســتیم، همچنین با 
توجه به اینکه در حوزه درون شــهری بســیاری از 
معابر کم عرض هستند و مســافر کم است، در این 
مســیرها برنامه تزریق ناوگان مینی بوس را داریم. 
افتخاری همچنین با بیان اینکه در حال حاضر اقدام 
به احداث پنج پایانه درون شهری اتوبوس در اصفهان 
کرده ایم، افزود: عملیات عمرانی سه پایانه آغاز شده 
و امیدواریم تا پایان تابستان وارد مدار شوند و این 
پایانه ها موجب می شــود اتوبوس ها دیگر در کنار 

خیابان توقف نداشته باشند.

ناچار به بازسازی ناوگان فرسوده اتوبوس های شهری هستیم
مدیرعاملشرکتواحداتوبوسرانیاصفهاندرنشستخبریبااصحابرسانهمطرحکرد:

 محمد اعتدادی مدیــر کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان در نشســت خبری مسئوالن 
آمــوزش و پرورش بــا اصحاب رســانه ضمن 
تبریــک روز ملی ارتباطــات و روابط عمومی، 
گفت: همــه عزیزانی کــه در حوزه رســانه و 

ارتباطات مشغول فعالیت هستند، 
مانند شغل معلمی، وظیفه ای خطیر 
و ماموریتی ارزشمند بر عهده دارند. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به اینکه با شروع امتحانات 
نهایی خرداد ماه، ثبت نام برای سال 
آینده نیز آغاز می شود، توضیح داد: 
تصمیم آموزش و پرورش اصفهان بر 
این است تا با در نظر گرفتن حقوق 

شهروندی و با برگزاری نشست خبری در مورد 
ثبت نام دانش آموزان، مشکالت مربوط به این 

حوزه را کاهش دهد. 
مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان در 
ادامه افزود: ثبت نام پایــه ابتدایی از نیمه اول 
خرداد و مدارس متوسطه اول و دوم از اواسط 
تیر ماه آغاز می شــود؛ ســن ورود به پایه اول 
ابتدایی شــش ســال تمام، حداکثر سن برای 
ورود به پایــه هفتم 15 ســال و پایه دهم 1۸ 

سال است. 
وی با اشــاره به موضوع مشــارکت مالی اولیا 
دانش آموزان در توســعه مدارس، توضیح داد: 
مقرر شده است هیچ گونه وجه نقدی جز هزینه 

کتاب و بیمه هنگام ثبت نام دریافت نشود؛ اما 
مدارس خاص مانند شــاهد، مدارس استعداد 
درخشــان و مدارس غیر دولتی شامل شرایط 

خاص خود می شوند.
 اعتدادی ادامه داد: اولیــا می توانند به منظور 

ثبت نام فرزنــدان خود در مدارس شــاهد از 
سامانه سجا اســتفاده کنند؛ ســامانه سجا به 
منظور ثبت نــام فرزندان شــهدا، جانبازان و 
آزادگان طراحی شده و در صورت باقی ماندن 
ظرفیت خالی، از فرزندان فرهیختگان و سایر 

اقشار نیز ثبت نام می کند. 
وی با اشاره به لزوم نظارت همگانی بر انضباط 
مالی مدارس، تصریح کرد: خواسته آموزش و 
پرورش اصفهان از اهالی و اصحاب رســانه این 
است که در صورت مشــاهده تخلفی در زمان 
ثبت نام یا درخواســت مدیر مدرســه از اولیا 
مبنی بر دریافت وجه نقد، مراتب تخلفات را به 

روابط عمومی آموزش و پرورش اطالع دهند.

مدیرکلآموزشوپرورشاستاناصفهان:
در یافت وجه نقد ممنوع! حواس اولیا جمع باشد

یــک کارشــناس شهرســازی اظهــار کــرد: 
ورودی های شــهر، کریدورهای شهری و خط 
آســمان، ســه عنصر اصلی در ایجاد یک منظر 
شهری است. هر شــهر، فرم و ظاهر مخصوص 
خود را دارد؛ به طور مثال نخستین تصویر شکل 

گرفته از شهرهای شــمالی، خانه هایی با سقف 
شیروانی و نمای آجرهایی است که با نوع اقلیم 
شمال کشور همخوانی دارد. فرزاد مومنی با اشاره 
به وجود بادگیرها در شــهرهای کویری، ادامه 
داد: ساختمان های شهر یزد به عنوان یک شهر 
کویری، فرم، شکل و رنگ خردلی خاصی دارند 
که موجب کنترل گرما و سرما در فصل تابستان 
و زمستان می شــوند. این کارشناس شهرسازی 
با اشــاره به بافت شــهر تاریخی اصفهان افزود: 
نخستین تصویر شــکل گرفته از شهر اصفهان 
در ذهن مخاطب، گنبدهای فیروزه ای اســت، 
شهر اصفهان مساجد تاریخی بسیاری دارد که 
موجب ایجاد هویتی منحصر به فرد برای منظر 

شــهری اصفهان می شــود. مومنی با اشاره به 
اصطالح خط آسمان، تصریح کرد: منظر شهری 
در مفهوم عام آن به معنی فرم ظاهری شهر است؛ 
اما اصطالحی با عنوان کیلومتر شــهری یا خط 
آسمان نیز در قالب منظر شهری مطرح می شود 
که به مفهوم چشــم انداز بلندترین 
ساختمان ها و ســازه های شهرهای 
است. در آنها ســاختمان های بلند 
مرتبه قرار دارد که از دور و در زمینه 
آسمان دیده می شود، دورنمای ویژه 
هر شهر یا خط آسمان آن معموال به 
عنوان امضا و شناسه هر شهر بزرگ 
به حســاب می آید. وی عنوان کرد: 
وجود ســاختمان های بلند مرتبه و 
پرتراکم در شــهر تهران، خط آســمان خاصی 
را برای این شــهر ایجاد کــرده؛ در حالی که در 
شهر اصفهان سعی شده احداث ساختمان ها در 
مکان هایی با هویت تاریخی، حد ارتفاع مشخصی 
داشته باشند؛ بنابراین نوع خط آسمان در شهر 
اصفهان متفاوت است. این کارشناس شهرسازی 
خاطرنشــان کرد: نوع خط آســمان بر تنفس 
شــهری، بادهای اقلیمی و کلکســیون هوایی 
شهرها اثر گذار است، یکی از دالیل آلودگی هوا 
در شهرهای کشور، ســاختمان های بلند مرتبه 
اســت که از حرکت آزاد هــوا جلوگیری کرده 
و موجب تشــدید آلودگی هوای کالن شــهرها 

می شود.

یککارشناسشهرسازیمطرحکرد:

خط آسمان، شناسنامه هر شهر است

 با وجود افزایش عمر ناوگان 
اتوبوسرانی اصفهان به باالی ۹ و 

نیم سال، شاهد افزایش یک درصدی 
جابه جایی مسافران از طریق ناوگان 
اتوبوس در سفرهای شهری هستیم

محمد مغزی- سرپرست شهرداری نجف آباد

آگهی مناقصه
شهردارینجفآباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 9۸/543 مورخ 9۸/0۲/۲5 
شــورای محترم اســالمی شــهر اجرای عملیات خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات 
کشتارگاه صنعتی دام را از محل اعتبارات بودجه عمرانی شهرداری و تملک دارائیهای 
سرمایه ای با برآورد اولیه به مبلغ 56/000/000/000 ریال به پیمانکار واجد شرایط 

واگذار نماید.
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید دارای گواهی فعالیت صنعتی در زمینه 
تجهیز و راه اندازی سیستم های کشتارگاه های صنعتی بوده یا حداقل رتبه پنج آب 
و پنج تاسیسات بطور همزمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رزومه کاری 

مرتبط با موضوع مناقصه باشد.

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت می شود جهت کسب 
اطالعات بیشــتر و دریافت اســناد مناقصه، تا پایان وقت اداری روز دوشــنبه مورخ 

9۸/03/۲0 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند.
شــرکت کنندگان باید مبلغ ۲/۸00/000/000 ریال را طی فیش واریزی به حساب 
سپرده شماره 010454415000۲ شهرداری نجف آباد واریز و یا معادل آنرا ضمانتنامه 

معتبر بانکی بعنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نماید.
برندگان اول، دوم و ســوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به 
ترتیب ضبط خواهد شد سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است 

و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

م الف: 476770

نوبت اول

مدیرعاملسازمانپارکهاوفضایسبزشهرداری:
زیر درختان پارک نکنید!

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان گفت: شهروندان هنگام وزش باد از توقف و پارک 
خودرو زیر درختان شهر اصفهان به دلیل خطر آفرینی پرهیز کنند. فروغ مرتضایی نژاد اظهار کرد: احتمال سقوط 
درختان در مکان هایی که انبوهی از درختان یا ســاختمان ها وجود دارند، نسبت به کناره های خیابان و مکان 
قرارگیری درختان تک کاشت، کمتر است و لزوم توجه به این مهم در همه مکان ها و مناطق شهر، توصیه می شود. 
وی تصریح کرد: کارشناسان سازمان پارک ها با توجه به عالئم ظاهری درختان، پوکی آنها را تشخیص می دهند. 
شهروندان اطمینان خاطر داشته باشند که درختان خطرآفرین شهر به صورت مستمر توسط کارشناسان رصد 

می شوند تا از بروز خطرات احتمالی جلوگیری شود. 

حدیثزاهدی

شهردارینجفآباد

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2703 | May  22,  2019  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2703 | چهارشنبه 1 خرداد 1398 | 16 رمضان 1440



27
11

  امام حسن علیه السالم:
   همانا در اين قرآن چراغ هاي هدايت به سوي 

نور و سعادت موجود است و اين قرآن شفاي 
دل ها و سینه هاست. 
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

شرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان در چهاردهمین جشنواره روابط عمومی اســتان موفق شد با کسب 
باالترین امتیاز در ۹ محور تخصصی، به عنوان روابط عمومی سرآمد انتخاب شود.

در چهاردهمین جشنواره روابط عمومی استان اصفهان، ۱۵۱ اثر از دستگاه های اجرایی، سازمان ها، نهادها و 
شرکت های دولتی وخصوصی مورد ارزیابی کمی و کیفی قرارگرفت. در این جشنواره عملکرد روابط عمومی ها 
در محورهای تخصصی نوآوری وفعالیت های پیشــرو، برنامه ریزی و ارزیابی اثر بخشی، تحقیق و پژوهش، 
اطالع یابی و افکار ســنجی، روابط عمومی دیجیتال، ارتباطات رسانه ای، محتوا ســازی، رویداد پردازی و 

مسئولیت اجتماعی ارزیابی شدند.
مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در چهاردهمین جشنواره روابط عمومی استان با 
بیان اینکه عدم توجه مدیر دستگاه ها به روابط عمومی ها باعث از بین رفتن سرمایه اجتماعی می شود، گفت: 
اگر مدیر دستگاهی به روابط عمومی توجه نداشته باشــد باعث از بین رفتن سرمایه اجتماعی خواهد شد، 

امری که اکنون گریبانگیر بسیاری از دستگاه ها شده است.
وی در چهاردهمین جشنواره روابط عمومی های استان اصفهان افزود: در دنیای امروز بحث روابط عمومی و 

ارتباطات که ورد زبان همه شده، دارای چهار چالش عمده است و اگر دقت کنیم مشکالت روابط عمومی های 
استان اصفهان از این مسائل نشأت می گیرد. مسائل ساختاری، آموزشی، نیروی انسانی، تخصص، حرفه ای 

و فرهنگی از جمله موضوعاتی است که در این رابطه مغفول مانده است.
مدیر روابط عمومی آبفای اصفهان با اشاره به اینکه دانش روابط عمومی ها همواره باید ارتقا یابد و به آموزش 
اهمیت دهیم، اظهار داشت: در رابطه با نیروی انسانی و ظرفیت هایی که در این بخش وجود دارد  باید تفکر 

کنیم به گونه ای که با آموزش های مستمر زمینه ارتقای آنها را فراهم آوریم.
بنی طبا تصریح کرد: زمانی که دنیای امروز را مرور می کنیم متوجه می شویم که بحث فرهنگ هم اهمیت 
ویژه ای دارد، شکوفایی فرهنگی با در نظر گرفتن سازوکارهای اساسی میسر می شود که در این میان نقش 

روابط عمومی بسیار حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: مشکل اساسی اینجاست که اگر مدیران الیق و شایســته برای هدایت بخش روابط عمومی 
انتخاب نشــوند، نمی توان انتظار روابط عمومی پویایی را داشت به این خاطر که مدیر روابط عمومی باید به 

جمیع خدمات حوزه کاری سازمان خود اشراف داشته باشد.

بنی طبا تاکید کرد: اگر این اشرافیت وجود نداشته باشد جامعه هدف، مردم و حتی سازمان مربوطه آسیب 
خواهند دید.

مدیر روابط عمومی آبفای اصفهان گفت: متاســفانه در استان اصفهان انســجام درستی بین فعاالن بخش 
روابط عمومی وجود ندارد به عنوان مثال در زمینه کمبود آب، جلسات انسجام بخشی از سوی مدیریت ارشد 
استان که دفتر روابط عمومی استانداری باشد برگزار نشده و از ظرفیت هایی که پیرامون این موضوع وجود 

دارد، استفاده نشده است.
وی بیان کرد: به نظر می رسد در قالب برگزاری کارگروه های تخصصی و همایش های انسجام بخشی با حضور 
فعاالن روابط عمومی، اصحاب رسانه و اعضای ngo ها سیاست هایی واحدی با هدف رفع چالش های پیش رو 

در مدیریت استان در دستور کار قرار گیرد.
بنی طبا در پایان تصریح کرد: ضعف در سیستم های سخت افزاری، نرم افزاری و مغز افزاری از دیگر موضوعاتی 
است که در سازمان های دولتی و غیر دولتی وجود دارد و از دیگر چالش هایی است که دستگاه ها باید به آن 

واقف باشند.

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در چهاردهمین جشنواره روابط عمومی استان
 موفق به کسب عنوان»روابط عمومی سرآمد« شد

به مناســبت هفته روابط عمومی و ارتباطات، دیــدار صمیمی مدیرعامل 
شرکت با مجموعه مدیریت روابط عمومی در سومین روز این هفته که تحت 
عنوان »روابط عمومی، امید آفرینی، شــور و نشاط در جامعه«  نا م گذاری 

شده، در دفتر ایشان برگزار شد.
منصور یزدی زاده ضمن تبریــک هفته روابط عمومــی و ارتباطات، طی 
سخنانی با قدردانی از زحمات پرسنل روابط عمومی شرکت در بخش های 
مختلف گفت: روابط عمومی به عنوان عضو حیاتی سازمان مانند بخش های 
تولیدی کارخانه، نقش بسزایی در رشد و شکوفایی مجموعه در 2 بعد درون 
سازمانی و برون سازمانی دارد. نقش استراتژیک این مدیریت زمانی تبلور 

می یابد که روزی سازمان را بدون روابط عمومی تصور کنیم.
وی افزود: مجموعه مدیریت روابط عمومی شرکت با دانش و پتانسیل های 
فراوانی که دارا هستند، نیاز است در زمینه معرفی هر چه بیشتر این شرکت 
مادر صنعتی به افکار عمومی و ایجاد تصویر ســازمانی صحیح و شفاف از 

آن تالش کنند.
مدیرعامل شرکت ادامه داد: با تمرکز بیشتر بر فعالیت ها و استراتژی های 
روابط عمومی و تدوین چشم انداز این مدیریت و جایگاه آن طی یک برنامه 
مدون، می توان به نحو شایسته در راستای هم افزایی بیشتر از این مجموعه 

راهبردی بهره گرفت.
طبقه بندی مخاطبان و انتخاب رسانه مناسب، زمینه ساز ارتباط 

دو سویه است
یزدی زاده خاطر نشــان کرد: طیف مخاطب امــروزی متنوع و با نیازهای 
اطالعاتی گوناگون است بنابراین طبقه بندی مخاطبان و برنامه ریزی برای 
انتخاب رسانه مناسب ضروری به نظر می رســد و موجب اثر بخشی پیام 

روابط عمومی در راستای ارتباط دو سویه می شود.
این مقام مسئول، ضمن تشکر از مدیر روابط عمومی شرکت به منظور تعامل 
اثرگذار با جامعــه بیان کرد: ذوب آهن اصفهان در زمینه مســئولیت های 
اجتماعی اقدامات بسیاری را از بدو تاسیس تاکنون انجام داده و نیاز است 

در زمینه معرفی این دستاوردها به صورت ویژه برنامه ریزی شود.
یزدی زاده در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت های باشگاه فرهنگی 
ورزشی ذوب آهن پرداخت و گفت: باشگاه ذوب آهن با دارا بودن رشته های 
متنوع ورزشی می تواند از طریق برگزاری مسابقات و سایر اقدامات شور و 
نشاط بیشتری را در جامعه ایجاد کند که در این زمینه برنامه های الزم در 

دست اقدام است.
فعالیت های مجموعه روابط عمومی در هر ســازمان، وابسته به 

دیدگاه مدیریت عالی سازمان است
علیرضا امیری، مدیر روابط عمومی شــرکت ذوب آهن اصفهان نیز گفت: 
فعالیت های مجموعه روابط عمومی در هر ســازمان، وابســته به دیدگاه 
مدیریت عالی سازمان است. حضور مهندس یزدی زاده به عنوان مدیرعامل 
شرکت و ارتباط اثربخش ایشان با رسانه ها و تعامل موثر با جامعه پیرامون، 
فضای بسیار خوبی را برای فعالیت های تخصصی در روابط عمومی فراهم 

کرده است.
مدیر روابط عمومی شرکت اظهار داشت: تعامل با جامعه و معرفی فعالیت ها 
و دستاوردهای شرکت به عنوان یکی از راهبردهای اساسی روابط عمومی 

در دستور کار قرار گرفته  که قطعا در تنویر افکارعمومی بسیار موثر است.
شایان ذکر است در این نشست معاون، سرپرستان بخش های مختلف روابط 

عمومی و کارکنان نیز به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در دیدار با کارکنان مدیریت روابط عمومی:

روابط عمومی، عضو حیاتی سازمان است
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