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  برپایی ایستگاه های سیار در پایانه های مسافربری شهر
  در راستای مشارکت ارگان های مختلف برای اجرای بهتر طرح بسیج ملی کنترل فشار خون صورت گرفت؛

  بر اساس اعالم معاون شرکت راه آهن، چینی ها هنوز پای کار قطار سریع السیر تهران- اصفهان هستند؛

تاخیر در ایستگاه اصفهان
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مشکل تامین مواد اولیه 
ذوب آهن به زودی برطرف 

می شود

معاون معدنی وزیرصنعت، معدن و تجارت :

3

  سردرگمی تیم دو متولی ادامه دارد؛

ریسک دو جانبه امید و فرهاد!

مدرک فروشی زیر سایه 
پردیس ها

  دانشگاه صنعتی و دولتی اصفهان در رده 
 گران ترین پردیس های دانشگاه های 

دوره  دکتری قرار دارد؛
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حضور تولیدکنندگان برتر در پانزدهمین نمایشگاه 
قطعات خودروی اصفهان

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو از 21 
خردادماه در اصفهان برپا می شود تا بهترین تولیدکنندگان داخلی و نمایندگان 
شرکت های خارجی آخرین دســتاوردهای خود را در معرض بازدید عالقه مندان این بخش قرار 
دهند.به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، این نمایشگاه که به 

صفحه  3مدت چهار روز و تا بیست و چهارم خردادماه در...

 

شروع کالس ها با انتخا ب شما

کارت های اشتراک تا 50 درصد 
تخفیف

کالس ورزش در آب  و سینکرو 
نایر و یوگا

طرف قرارداد با شرکت نفت و  
زیبا موج نوین

آموزش عمومی و نیمه خصوصی

انواع ماساژ

خیابان چهارباغ عباسی جنب ایستگاه 
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
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وزیــر نیــرو گفته:»علــت اینکــه تحریــم 
شــدیم، همیــن بدعادتی در مصرف اســت، 
تحریم کننــدگان فهمیده انــد نقطه ضعف ما 
مصرف اســت. ما جامعه ای مصرفی هستیم؛ 
چرا چین اینگونه تحریم نمی شــود؟ چون با 
یک وعده غــذا هم رفع گرســنگی می کنند. 
40 سال فرصت داشــته ایم خودمان را از شیر 
نفت جدا کنیم و نکردیــم، آنها نقطه ضعف ما 
را فهمیده اند و دائم از همان ناحیه، فشار وارد 
می کنند؛ چون بیشــتر از متوسط کشورهای 
صنعتی و توســعه یافته غذا می خوریم، بیشتر 
می پوشیم و سرانه مسکونی باالتری داریم؛ در 
مقابل، احساس رضایتمندی و خوشبختی مان 
هم یک صدم است، باید چهارچوب های ذهنی 

را اصالح کنیم.«
باور کردنی نیســت! بعــد از شــاهکار وزیر 
کشاورزی که در پاسخ به سوالی درباره گرانی 
گوشت و مرغ گفت: »خدا را شکر کنید همین 
هم هست«)!( این بار نوبت به وزیر نیرو رسید 
که با یک اظهارنظر عجیــب و غریب، رکورد 
وزرای قبلــی در بیان اظهــارات عجیب- که 
حکم »نمک بر زخم مردم« را دارد- بشــکند 
و درصدر بایســتد. صدر لیست مسئوالنی که 
»غم نان« انگار ندارند و در حکم همان سواری 
هســتند که از پیاده خبر ندارد و سیری که از 

گرسنه بی خبر است.
مقایســه میزان وعده غذایی ایــران و چین و 

مقصر دانســتن مردم عادی کشــور به دلیل 
عادت بدغذایی، موضوعی نیســت که بشود 
با طنازی و حتی تمســخر از کنار آن گذشت 
ولی مردم چــاره دیگری ندارنــد. هیچ کس 
وزیر کشــاورزی را بازخواســت نکرد. کسی 
بابت اینکه وزیر ســابق بهداشــت به پیرمرد 
مظلوم بیمار گفت: »خــودت بمال« یا فالن 
فرماندار را »بی شعور« خطاب کرد، اورا از کار 
برکنار نکرد. هیچ کس به آقازاده ای که گفت 
»هرکسی پول ندارد، بهتر است برود بمیرد« 
حرفی نزد. وقتی دغدغه چهره ها و رســانه ها 
می شود اینکه چرا مطیعی شــعر عید فطر را 
خواند یا نخواند یا چرا احمد خمینی در صف 
اول بود یا آخر؛ مشخص اســت که وزیر نیرو 
هم به جای همدردی و همراهی با مردمی که 
شاید خیلی هایشان به سختی از پس امورات و 
دخل و خرج روزانه برمی آیند و برخی هایشان 
نان شب و همان یک وعده غذا را هم ندارند که 
بخورند، نمک بر زخم می پاشد و توی سرمان 
می زند که »از چینی ها یاد بگیرید.« قرار بود 
مقاومت را هم از یمنی های لنگ پوش که نان 
خشــک می خورند یاد بگیریم؛ حرفی نیست. 
ما ملت مقاومت و قناعتیم امــا ... اما هروقت 
مسئوالن ما هم لنگ پوشــیدند و نان خشک 
خوردند و مثل مسئوالن چینی کار کردند، آن 
وقت ما هم نان خشک می خوریم یا اصال مثل 
چینی ها یک وعده غذا می خوریم! هرچند این 
روزها همان یک وعده را هم به ســختی تهیه 

می کنیم. نگران نباشید آقای وزیر!

به بهانه اظهارنظر عجیب وزیر نیرو؛

شما مثل چینی ها کار کن، ما مثل چینی ها غذا می خوریم!

سرمقاله

زینب ذاکر
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هایکو ماس، وزیر امــور خارجه آلمان همچون یک 
میهمان دیپلماتیک عادی در یکی از معمولی ترین 
شرایط سیاسی به ایران وارد شــد و مالقات هایی 
را با وزیر امورخارجه کشــورمان و رییس جمهور 
انجام داد. طی این دیدار،  نه مقامات ایرانی امیدی 
به همکاری و گشــایش بن بســت برجام از سوی 
آلمانی ها داشــتند و نه آلمان راه حلی عملی برای 
حل مشــکالت اقتصادی و تحریمی ایران ارائه داد. 
سفر »ماس« به تهران اولین ســفر یکی از وزرای 
خارجه عضو گروه ۱+۴ بعد از بیانیه اخیر شــورای 
عالی امنیــت ملی ایران در توقــف برخی تعهدات 
برجامی اســت. وضعیت تقابل ایــران و آمریکا به 
درجه ای از دشــمنی رسیده اســت که رفت و آمد 
هر مقام خارجی به ایران به میانجی گری و مقدمه 
چینی برای مذاکره تعبیر می شــود؛ اما حتی این 
احتمال معمول هم در مورد سفر وزیر امور خارجه 
آلمان مطرح نشد و این مســئله نشان می دهد که 
اروپایی ها تا چه حد در برابــر برجام و تحریم های 
آمریکا ضعیــف و منفعل عمل کرده انــد. ناامیدی 
مقامات وزارت امور خارجــه از اروپایی ها حتی در 
سخنان موســوی، ســخنگوی وزارت امور خارجه 
هم مشهود بود. موسوی در جریان نشست خبری 
خود و در حالی که ظریف در حــال مذاکره با وزیر 
امور خارجه آلمان بود به رسانه ها گفت که امیدی 
به اینســتکس نداریم. وی در عین حال با اشاره به 

»فرصت« ۶۰ روزه تعیین 
شده از ســوی ایران برای 
داد و ســتد و تجــارت با 
ایران گفت:»اقدام عملی 
ویژه ای که خواســته ما را 
تامین و ایران را به صورت 
ملموس قانع کند، شاهد 
نبوده ایم. امیدواریم در این 

مدت باقــی مانده اروپایی ها اقــدام عملی ملموس 
و بزرگ تری انجــام دهند«. آلمان طی یک ســال 
گذشــته هیچ گاه حمایت قاطعی از ایران در مقابل 

آمریکا نداشته است. حتی 
»مــاس« پیــش از ورود 
به ایــران در ابوطبی و در 
واکنش به سخنان ظریف 
که گفته بــود »وظیفه ای 
کــه اروپایی هــا و بقیــه 
اعضای برجــام دارند این 
است که شــرایط روابط 
اقتصادی ایران عادی سازی شــود و باید بگویند تا 
به حال چقدر این موضوع عادی شده است« اعالم 
کرد: »این ها چیزهای تازه ای نیستند.« وزیر خارجه 

آلمان تاکید کرده بود که طرف های اروپایی برجام، 
یعنی فرانســه، بریتانیا و آلمان، در تالش هستند 
تا ساز و کار داد و ســتد مشــروع با ایران و نقل و 
انتقاالت مالی با تهران را اجرایی کنند. هایکو ماس 
در آستانه سفر به تهران، گفته بود: »در نهایت امر 
ایران هم باید تمایل سیاسی خود برای حفظ توافق 
اتمی در آینده را آشــکار کند«. وی در نشســت 
 خبری مشترک با ظریف هم به صراحت اعالم کرد:

» تالش می کنیــم؛ اما نمی توانیــم معجزه کنیم. 
تالش می کنیــم به تعهدات خــود در برجام عمل 
کنیم البتــه معجزه هم نمی توانیــم بکنیم. آلمان 
همچنان از برجام حمایــت می کند و اعتقاد داریم 
رسیدن به این توافق کار صحیح و درستی بود و آن 
را به رسمیت می شناسیم که ایران خواهان دریافت 
حقوق خود در چارچوب برجام اســت تا بتواند از 
منافع آن استفاده کند«. ماس در دیدار با روحانی 
هم چندان از کشورش مایه نگذاشت و مانند بقیه 
شرکای اروپایی توپ را به زمین ایران انداخت و از 
مقامات کشورمان خواست تا به اروپا فرصت دهند و 
در برجام باقی بمانند. به عقیده کارشناسان، آلمان 
و سایر طرف های اروپایی برجام حتی اگر بخواهند 
هم نمی توانند در برابر تحریم ها، کمپانی های خود 
را وادار به همکاری با ایران کنند به همین دلیل سفر 
ماس به ایران بیشــتر به گفت وگویی تشریفاتی و 
صرفا دیپلماتیک و البته بدون دســتاورد شباهت 
داشت تا رایزنی برای رسیدن به یک راه حل برای 

برون رفت از بحران برجام.

 جاسوسی ارتش کانادا
 از شهروندان این کشور

بر اســاس یک حکم فدرال که به تازگی افشا شده، 
جاسوسان ارتش کانادا می توانند اطالعات شهروندان 
این کشــور را برای تحقیقات قانونی، جمع آوری و 
حتی اشــتراک گذاری کنند. خبرگزاری »کندین 
پرس« بــه تازگی یک نســخه از حکمی هشــت 
صفحه ای به تاریخ اوت ۲۰۱۸ و موسوم به »دستور 
جمع آوری اطالعات شهروندان کانادایی« از طریق 
قانون »دسترسی به اطالعات« را رویت کرده است. 
این دستور که برای کارکنان وزارت دفاع ملی کانادا و 
نیروهای مسلح این کشور صادر شده، اظهار می کند 
که هرگونه اطالعاتی که درباره شهروندان کانادا به 
دست می آید، باید »ارتباطی مستقیم« با عملیات یا 

فعالیتی نظامی داشته باشد.

اعتراض مردم تونس به 
عادی سازی روابط با اسراییل

مقامات تونــس در راســتای عادی ســازی به 
صهیونیســت ها اجازه داده اند که بدون ویزا وارد 
این کشور شوند، این امر موجب اعتراض و خشم 
گسترده مردم و برخی شخصیت های این کشور 
شده است. زهیر المغزاوی، دبیر کل جنبش ملی 
در تونس، دولت و ائتالف حاکم را به اجرای عادی 
سازی تحت عنوان تسامح دینی متهم کرد. وی 
همچنین به المیادین اعالم کرد که مردم تونس 

همه این تالش ها را خنثی خواهند کرد.

طرح محدود سازی فروش 
سالح به عربستان در سنا

طرح محدود ســازی فروش ســالح به عربستان 
ســعودی که چندی قبل از ســوی ســناتورهای 
آمریکایی تهیه شــده بود، در کنگره مطرح خواهد 
شد. پیش نویس طرح محدود سازی فروش سالح 
به عربستان که از ســوی ســناتور »تاد یانگ« از 
حزب جمهوریخــواه و ســناتور »کریس مورفی« 
از حزب دموکــرات آماده شــده و از حمایت هر دو 
حزب برخوردار است، در ســنا مطرح می شود. در 
همین رابطه رویترز چند روز قبل اعالم کرده بود که 
گزارش ها حاکی است که شماری از اعضای کنگره 
آمریکا از جمله نمایندگانی از حزب جمهوریخواه در 
حال تهیه طرح هایی بــرای مقابله با تصمیم دولت 
دونالد ترامپ برای فروش ۸ میلیارد دالر تسلیحات 

به کشورهای عربستان، امارات و اردن هستند.

»تاکایف« رییس جمهور 
قزاقستان شد

کمیته انتخابات قزاقستان »قاسم ژامرت تاکایف« 
را به عنــوان برنده انتخابات ریاســت جمهوری 
این کشــور اعالم کرد. وی که در حال حاضر نیز 
رییس جمهور موقت قزاقســتان است، موفق به 
کســب ۷۰ رصد از آرای مأخوذه شده است. این 
انتخابات زودهنگام محصول اســتعفای ناگهانی 
نورسلطان نظربایف در ماه میالدی مارس است. 
وی بعد از استقالل قزاقستان از شوروی سابق تا 
زمان استعفا، زمام اداره این کشور نفت خیز را در 

دست داشت.

درخواست حماس برای انجام 
سفر خارجی »اسماعیل هنیه«

منابــع آگاه اعــالم کردنــد، حماس بــار دیگر 
درخواستی به منظور ســفر خارجی »اسماعیل 
هنیه« برای ســازمان اطالعات مصر فرســتاده 
است؛ اما این سازمان هنوز با سفر هنیه به برخی 
کشورها موافق نیســت. خبرگزاری فلسطینی 
»سما« به نقل از روزنامه »الحیاه« نوشت: هنیه 
تالش می کند که )از غزه( خارج شــود؛ اما طرف 
مصری مانع تراشــی می کند. چندیــن بار این 
موضوع عقب افتاده و حاال طرف مصری به هنیه 
وعده داد که به وی اجازه داده شــود نوار غزه را 

ترک کند. 

سفری بدون دستاورد سخنگوی دولت: 
هرگونه تغییر در دولت را 

تکذیب می کنم
سخنگوی دولت گفت که قرار نیست در دولت 
تغییری صورت گیرد. علــی ربیعی در جمع 
خبرنگاران در خصوص تغییرات احتمالی در 
کابینه دوزادهم بیان کــرد: هرگونه تغییر در 
دولت را تکذیب می کنم.وی  خاطرنشان کرد: 
قرار نیســت تغییراتی در دولت اتفاق بیفتد 
و باید بگویم آقایان رحمانــی و غالمی از این 

شایعات ناراحت هستند.

تشکیل »پارلمان اصالحات« 
منتفی شد

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران از منتفی 
شدن طرح تشکیل »پارلمان اصالحات« خبر 
داد. یدا... طاهرنژاد در مورد ســخنان برخی 
اعضای حزب متبوعش در مــورد اینکه هیچ 
توجهی به طرح حزب کارگزاران موســوم به 
»مجمع عالی اصالح طلبان« نشــده اســت، 
گفت: پارلمان اصالحــات همان مجمع عالی 
اصالح طلبان است که توسط کارگزاران مطرح 
شده بود، البته در کمیته سیاسی کمی جرح و 
تعدیل صورت گرفت. وی افزود: به دلیل همین 
جرح و تعدیل ها فعال طرح پارلمان اصالحات 
 از دســتور کار خارج شــده و بــه انتخابات 
 دوره یازدهــم مجلــس شــورای اســالمی

 نمی رسد.

از سوی نمایندگان مجلس تصویب شد؛
تشکیل منطقه تجاری میان ایران 

و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی الیحه 
موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری 
میان ایــران و اتحادیه اقتصادی اوراســیا را 

تصویب کردند. 
براســاس این ماده واحده موافقت نامه موقت 
تشــکیل منطقه آزاد تجــاری بین جمهوری 
اســالمی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و 
کشــورهای عضو، وزارت صمت موظف است 
گزارش ســاالنه عملکرد این موافقت نامه را با 
هدف توســعه بازارهای صادراتی و جلوگیری 
از بروز زیان بــه تولیدکننــدگان داخلی به 
کمیســیون های اقتصادی، صنایع و معادن و 
کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست 

مجلس شورای اسالمی ارائه دهد.

فالحت پیشه، از نامزدی ریاست 
کمیسیون امنیت کنار کشید

کرســی ریاســت کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس با عدم تمایل حشمت 
ا...فالحت پیشــه به نامزدی مجدد در آستانه 
دست به دست شدن است؛ اتفاقی که می تواند 
این جایــگاه را به تصاحب مجتبــی ذوالنور، 
نماینده نزدیک به جبهــه پایداری دربیاورد. 
قاســم میرزایی نیکــو، عضو هیئت رییســه 
فراکســیون امید تاکید کرد که حشــمت ا... 
فالحت پیشه به صورت غیررسمی اعالم کرده 
که در انتخابات ریاســت کمیســیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی حضور پیدا نخواهد 
کرد. یک عضو این کمیسیون هم با تایید این 
خبر گفت که عدم تمایل فالحت پیشه برای 
استمرار ریاست در این کمیســیون ناشی از 
عدم حمایت فراکسیون های سیاسی مجلس 
و همچنین مخالفت هایــی از بیرون مجلس 

با اوست.
 تا امــروز دو فراکســیون تعییــن کننده در 
انتخابــات کمیســیون امنیت ملــی، یعنی 
فراکســیون های امید و والیی فالحت پیشه 
را در فهرســت نامزدهای مورد بررسی خود 
برای این کمیســیون قرار نداده انــد که این 
باعث نگرانی برخی اعضای فراکســیون امید 
در مجلس نسبت به آینده ریاست کمیسیون 

امنیت ملی شده است.

بروجردی
عضو کمیسیون امنیت ملی:

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در 
مورد درخواســت ایران از سوی روسیه برای خرید 
سامانه موشــکی اس ۴۰۰ گفت: ما درخواستی از 
روســیه در این ارتباط نداشــته ایم و نیازی به آن 
نداریم و دانشــمندان خودمان سامانه های زیادی 
را طراحی کرده اند. سید عباس موسوی در ادامه در 
مورد اظهارات وزیر خارجه قطر مبنی بر اینکه این 
کشور در حال انجام گفت وگوهای جداگانه ای بین 
مقامات ایران و آمریکاســت و آیا ایران این موضوع 
را تایید می کند، تصریح کرد: گمان نمی کنم آنچه 
که وزیر خارجه قطر در ارتباط با موضوع گفت وگو 
مطرح کردند بــه معنای مذاکره بــا معنای خاص 
دیگری باشــد. وی اظهار کرد: ایشان چندی پیش 
به تهران آمده بودنــد و گفت وگوهایی را با مقامات 
ایران داشــتند. قطر به عنوان یکی از کشــورهای 
منطقه نگرانی هایی داشــت که این نگرانی ها را با 
مقامات ایران در میان گذاشتند و ما نیز نظرات آنها 
را شنیدیم. از طرف ما هیچ کشوری ماموریتی برای 

مذاکره ندارد.

درخواستی از روسیه برای 
خرید اس 400 نداشته ایم

سخنگوی وزارت امور خارجه: 

کافه سیاست

عکس  روز 

تظاهرات صدها هزار نفری 
معترضان هنگ کنگی علیه 

قانون استرداد مجرمان به چین

برگزاری پارتی مختلط درسفارت انگلیس پیگیری می شود

پیشنهاد سردبیر:

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با بیان اینکه محور سفر »شینزو آبه« 
به تهران روابط ایران و آمریکا نیســت، گفت: 
هدف از این سفر توسعه روابط دوجانبه است. 
بروجردی ادامه داد: گمانه زنی هایی وجود دارد 
مبنی بر اینکه سفر آبه برای میانجی گری بین 
ایران و آمریکاست. این اظهارات در حد گمانه 
زنی اســت نه واقعیت. عضو کمیسیون امنیت 
ملی مجلس گفت: البته بحث آمریکا حتما در 
دستور کار مذاکرات خواهد بود؛ اما سفر آبه به 
ایران با هدف میانجی گری بین ایران و آمریکا 
انجام نشده است. وی با اشاره به تماس نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی با  نخست وزیر 
ژاپن در آستانه سفر به ایران گفت: نتانیاهو یک 
ولگرد سیاسی اســت و در کشورهای مختلف 
می گردد برای اینکه جمله ای بگوید و فشــار 

مضاعفی بر جمهوری اسالمی وارد کند.

هدف سفر »آبه« 
میانجی گری نیست

محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه:

مشاور رییس قوه قضاییه در امور بین الملل گفت: 
توافق نامه برجــام در واقع هزینه ســنگین ایران 
برای تغییر نگاه سیاســتمداران نســبت به غرب 
بود. محمدجواد الریجانی ضمن اشــاره به برجام 
گفت: معتقدم که تمام خواســته های سیاسی ما 
نه از مســیر برجام بلکه از راه های دیگر امکان پذیر 
خواهد بــود. اکنــون وارد عصر جدیــدی با غرب 
شده ایم اما نه از مدخل برجام؛ برجام یک کج راهه 
بود. متاسفانه بعضی از سیاســتمداران ما به دلیل 
فشارهای اقتصادی به تحلیل های عجیبی رسیده 
بودند. مثال فکر می کردند که اگر چرخ سانتریفیوژ 
بچرخد، چرخ اقتصاد نمی چرخد یا این که احساس 
می کردند ممکن است جنگ شود و اگر آمریکا فوت 
کند، همه چیز نابود می شــود. بر همین اســاس، 
تالش شــد تا غل و زنجیرهایی در مسیر جمهوری 
اســالمی قرار داده شــود و این هدف را داشتند تا 
ایران را به کشــوری تبدیل کنند کــه به اصطالح 
 خودشان »معقول« است و حرف تند به آمریکایی ها

 نمی زند.

برجام، کج راهه سیاست 
خارجی ایران بود

مشاور رییس قوه قضاییه در امور بین الملل: 

 وزیر امور خارجه کشــورمان اظهــار کرد: ما 
هیچگاه نگران گفت وگو با کشورهای دوست و 
کشورهایی که با آنها ارتباط داشتیم،نیستیم. 
»محمدجواد ظریف«در توضیح ارزیابی خود از 
آینده سیاسی کشور با توجه به وضعیت کنونی 
منطقه ای و بین المللی و سفر نخست وزیر ژاپن 
به تهران، گفت: آینده سیاست خارجی ایران 
ادامه سیاســت معقول و منطقــی جمهوری 
اســالمی اســت. وی تصریح کرد: ما در این 
سیاست، هیچ گاه نگران گفت وگو با کشورهای 
دوست و کشورهایی که با آنها ارتباط داشتیم 
نیستیم، از همین رو با مقامات کشور ژاپن هم 
گفت وگو خواهیم کــرد. ظریف در واکنش به 
اظهارات برخی افراد که اذعان دارند در شرایط 
کنونی امید مردم برای بهبود اوضاع کشور به 
سفر نخســت وزیر ژاپن به تهران است، گفت: 

امید مردم باید به خدا و توان خودشان باشد.

ایران نگران گفت وگو با 
کشورهای دوست، نیست

پیشخوان

بین الملل

روزنامه مکه از رســانه های نزدیک به پادشــاهی عربســتان 
سعودی، در گزارشی مدعی شد شــرکت های عربی برای توقف 
ســرویس دهی به همه کانال ها و رســانه های ایران در منطقه 
خاورمیانه تحت هر شــرایطی به توافق رسیده اند. این اقدام که 
بنابرادعای این روزنامه بر اساس توافق برخی رهبران کشورهای 
عربی رخ داده، از شرکت نایلست با توقف پخش سه شبکه ایران 
کلید می خورد. ایــن روزنامه ادعا کرده هــدف از این اقدامات 

مخرب، تمایل به مقابله با نفوذ ایران در منطقه است و در همین 
راستا هیچ قرارداد جدیدی نیز امضا نمی شود.

 روزنامه مکه به شــبکه های عربی ایران اشــاره کرده و همین 
مسئله باعث شده چنین تصوری تقویت شود که تحرکات مطرح 
شده علیه شبکه های عرب زبان ایران نیز العالم است و اقداماتی 
علیه سایر شبکه ها در جریان نخواهد بود؛ اما در نهایت باید صبر 
کرد و دید این ادعا تا چه میزان رنگ واقعیت به خود می گیرد و 

تا چه حد وسعت می یابد. 
مصر به عنوان مالک »نائل ست« ممکن است وارد این بازی شود 
و یا »یاه ســت« متعلق به ابوظبی در این پروژه بازی کند؛ اما به 
نظر نمی رســد بتوان به صورت کلی پوشش ماهواره ای ایران را 
قطع کرد، چرا که اگر چنین اقدامی ســهل الوصول بود، برخی 
کشــورهای عربی به عنوان اهرم فشاری علیه ایران از سال های 

دور آن را مورد استفاده قرار می دادند.

ماهواره های عربی، شبکه های تلویزیون ایران را حذف می کنند؟

  وزیر امور خارجه آلمان اعالم کرد نمی تواند در مورد وضعیت برجام معجزه کند؛

شــرکت  72 اســامی 
 گیرنده وام ارزی

در چاه ویل

پرسش های ایران روی میز 
اروپا

راست و دروغ چرنوبیل

ماس در دیدار با روحانی هم 
چندان از کشورش مایه نگذاشت 

و مانند بقیه شرکای اروپایی 
توپ را به زمین ایران انداخت

تبادل جاسوس آمریکایی با ایرانیان در بند غرب
صبح نو نوشت: نزار زکا، تبعه لبنانی که از سال ۲۰۱۵ در ایران زندانی شده است، وارد بیروت خواهد شد. 
با آزادی نزار زکا، چندین نفر از شهروندان ایرانی دربند غرب هم که به بهانه های واهی و با ترفندهای رژیم 
صهیونیستی در برخی از کشورهای اروپایی در زندان به سر می برند نیز آزاد خواهند شد. نزار زکا، شهروند 
لبنانی است که در خدمت سرویس جاسوســی آمریکا بوده و زمانی که پس از چهارمین سفرش به ایران 
قصد خروج از این کشور را داشــت در فرودگاه امام خمینی)ره( بازداشت شد. اتهام او همکاری با دولت 
بیگانه علیه منافع ملی ایران بود که در دادگاه به ۱۰ سال حبس و پرداخت ۴/۲ میلیون دالر جزای نقدی 
محکوم شد. برهمین اســاس وزارت خارجه لبنان در بیانیه ای اعالم کرد که در پی تالش طوالنی مدت 
که این اواخر افزایش یافته بود، سفیر ایران در بیروت در تماس با وزیر خارجه موافقت رسمی مسئوالن 
ایرانی با درخواست میشل عون از حسن روحانی، مبنی بر عفو نزار زکا به مناسبت عید فطر را اعالم کرد.

رییس مجلس شورای اسالمی به کمیسیون امنیت ملی ماموریت داد برگزاری پارتی مختلط در سفارت انگلیس را 
مورد رسیدگی قرار دهد. در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی الیحه موافقت نامه 
همکاری بین گمرک ایران و ویتنام، علیرضا سلیمی که در مخالفت با کلیات این الیحه صحبت می کرد، با اشاره 
به برگزاری پارتی مختلط در سفارت انگلیس گفت: در کشــور ما سفارتخانه ای پارتی مختلط برگزار می کند و 
هنرمندنماها شرکت می کنند و در ماه مبارک رمضان مشروب سرو می شود؛ جای تعجب دارد. نماینده دلیجان 
با بیان اینکه دولت انگلیس از هر ابزاری برای برخی مسائل استفاده می کند، گفت: این سفارتخانه یک روز مراسم 
افطاری می گیرد و روز دیگر پارتی مختلط برگزار می کند. سلیمی از رییس مجلس خواست به وزارت امور خارجه 
و وزارت ارشاد در این خصوص تذکر دهد تا جلوی هنجارشکنی ها گرفته شود. در ادامه علی الریجانی، رییس 

مجلس شورای اسالمی از کمیسیون امنیت ملی خواست این موضوع را پیگیری کند.

چهره ها

برگزاری پارتی مختلط درسفارت انگلیس پیگیری می شود

علیرضا کریمیان
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آغاز برداشت زردآلو از باغ های استان اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بازار

مداد رنگی

 رونق تولید ملی 
در صنعت پوشاک

رییس اتحادیه پوشــاک اصفهان گفت: بیش از ۹۰ 
درصد پوشاک دوخته شده در استان اصفهان، تولید 
داخلی اســت.ابراهیم خطابخش، گفت: در دوسال 
اخیر با رونق صنعت پوشاک در استان اصفهان، ۹۰ 
درصد پوشاک عرضه شده در فروشگاه های استان 
اصفهــان، در کارگاه های تولیــدی و کارخانه های 
داخلی تولید می شــود و ۱۰ درصد جنس خارجی 
موجود دربازار هم مربوط به خریِد ســال های قبل 
اســت. وی با تاکید بر اینکه در سال جاری می توان 
۱۰۰ درصد پوشاک دوخته شده را در داخل تولید 
کرد، گفت: بــا باال رفتن تیراژ تولیــِد کارخانه های 
داخلی و افزایش کیفیت پوشــاک ایرانی، می توان 
رقابت را افزایش داد و این امر، باعث کاهش قیمت 

پوشاک تولید شده می شود.

مصوبه محدودیت کشت برنج  
برای اصفهان همچنان پابرجاست

مدیر کل امور آب وزارت کشــاورزی با بیان اینکه 
طرح محدودیت کشت برنج در کشور همچنان اجرا 
می شود، گفت: هیئت وزیران هیچ تغییری در این 
مصوبه ایجاد نکرده است.رضا سرافرازی با اشاره به 
تعیین الگوی کشــت برای محصوالت کشاورزی، 
توضیح داد: وزارت جهاد کشاورزی تقریبا برای تمام 
دشت های کشور الگوی کشت مشخص کرده است، 
ولی در این زمینه با برخی مشکالت مواجه هستیم. 
به عنوان مثال بحث محدودیت کشت برنج یکی از 
مصوبات وزارت جهاد کشاورزی بوده که کشت این 
محصول را برای حدود سه سال محدود کرده ایم.وی 
افزود: سال گذشته، سطح زیرکشت برنج در استان 
اصفهان ۲۵ هزار هکتار بوده ولی در حال حاضر به 
دو هزار هکتار رسیده و کشت ارزن با کمک دولت، 

جایگزین آن شده و به تدریج در حال توسعه است.

 آغاز برداشت زردآلو 
از باغ های استان اصفهان

برداشت زردآلو با پیش بینی افزایش۱۲/۵ درصدی 
از باغ های بارور اســتان اصفهان آغاز شــد.مدیر 
باغبانی سازمان جهادکشــاورزی استان اصفهان، 
وســعت باغ های زردآلوی این اســتان را دوهزار و 
۱۹۹ هکتار بیان کرد و گفت: هزار و ۱۹4 هکتار از 
این وسعت باغ های زردآلوی استان اصفهان، بارور 
اســت.احمدرضا رییس زاده، عمده ارقام تولیدی 
این محصول باغی را دراین اســتان نوری، کتانی، 
شکرپاره و قیسی برشمردو افزود: پیش بینی می شود 
تا نیمه تیر ۱۲ هزارو 6۰۰ تن زردآلو با افزایش ۱۲ 
ونیم درصدی عملکرد از باغ های باروراین اســتان 

برداشت شود. 

 آخرین جزئیات مبارزه علیه
 آفت ملخ صحرایی؛

 قدرت تخریبی ملخ های 
مراکشی چقدر است؟

محمدرضا میر، سخنگوی ســازمان حفظ نباتات 
کشور درباره آخرین وضع هجوم ملخ های صحرایی 
به کشور اظهار کرد: بنا بر آخرین آمار تا ۱۸ خرداد، 
ســطح مبارزه شــیمیایی با ملخ های صحرایی در 
سطحی حدود ۵۳۱ هزار و ۸۸۰ هکتار در ۸ استان 
جنوبی کشور صورت گرفته است.میر درباره آخرین 
وضعیت ورود موج دوم ملخ های صحرایی به کشور 
گفت: بنابــر پیش بینی های فائو، بــه احتمال زیاد 
دســته جدید ملخ ها وارد ایران می شوند؛ سپس به 
ســمت هند و پاکســتان عزیمت می کنند.وی در 
خصوص هجوم ملخ های مراکشــی به نوار شمالی 
کشور گفت: تاکنون در سطح حدود 6۰ هزار هکتار 
از اراضی نوار شمالی کشور مبارزه صورت گرفته و 
همچنان در حال مبارزه علیه این آفت هســتیم و 
هیچگونه نگرانی در این زمینه نداریم.میر با اشاره 
به اینکه قدرت تخریبی ملخ های مراکشی کمتر از 
ملخ های صحرایی است، اظهار کرد: اگرچه امسال به 
سبب شرایط مســاعد آب و هوایی، حجم آفت ملخ 
بومی در نوار شمالی کشور بیشتر شده، اما این آفت 
کامال تحت کنترل اســت و جای هیچ گونه نگرانی 

وجود ندارد.

مداد رنگی 12 رنگ پیکاسو 
superb writer مدل

 16,500
تومان

مداد رنگی 24 رنگ اونر

 44,000
تومان

 مداد رنگی 48 رنگ 
Classic فابر-کاستل مدل

 197,000
تومان

پروژه قطار سریع الســیر اصفهان- تهران از آن دست 
برنامه های خوب اما دور ازدســترس دولت است که 
مانند سایر پروژه های هم سرنوشــت خود مانند آزاد 
راه تهران -شــمال، هر از گاهی خبر و اظهار نظری از 
آن مخابره می شــود؛ اما اینکه دقیقا کی و چطور این 
پروژه ساخته و آماده خواهد شد، مشخص نیست. چند 
روز پیش بود که یکی از نمایندگان استان از احتمال 
ســفر رییس جمهور به اصفهان به منظور تسهیل در 
پروژه قطار سریع  السیر خبر داد؛ در حالی که شایعاتی 
مربوط به کنار کشیدن چینی ها از این پروژه و لغو ال 
سی آن شنیده می شد. پیش از این محمدرضا رضایی 
رییس کمیســیون عمران مجلس گفتــه بود اجرای 
پروژه قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان متوقف 
نشده است و مشــکالت ســرمایه گذار چینی باعث 
شده تا سرعت اجرای این پروژه در مقطعی کند شود. 
این خبر را البته دیروز نور ا... بیرانوند معاون شــرکت 
راه آهن تکذیب کرد. وی در پاسخ به این سوال مبنی 
 بر اینکه علت توقف پراجرای پروژه قطار سریع السیر 
تهران – قم – اصفهان چه بوده و چه مشــکلی برای 
ال سی چینی این پروژه ایجاد شــده؟ گفت: در حال 
حاضر عملیات اجرایی این پروژه آغاز شــده و ال سی 
دیگر مشکلی ندارد. مبلغ ال ســی چینی این پروژه 
۱۳.6 میلیارد یوان است و تهدید چینی مبنی بر لغو 
ال ســی صحت ندارد و تحریم ها هم هیچ تاثیری در 
بازگشایی این ال سی نداشته اســت. این سخنان در 
حالی بیان شــد که این پروژه در ماه های اخیر بارها 
میان شــرکت های تابعه وزارت راه، پاس کاری شده 
است و البته ســرمایه گذاری و تجهیزات خارجی آن 
نیز در هاله ای از ابهام و کلی گویی مسئوالن قرار داشته 
 است.بهمن ماه سال گذشته پروژه قطار سریع السیر
 تهرانـ  قمـ  اصفهان از شــرکت راه آهن به شــرکت 
ساخت برگشت داده شد؛ پیش از این مجری طرح چهار 
بار تغییر کرده بود. در آن زمان اعالم شــد که شرکت 
چینی تعلل هایی در زمینه ال ســی دارد؛ اما هنوز آن 
را باطل نکرده است. بی تدبیری در پیشبرد این پروژه 

زمانی مشخص تر می شود که بدانیم جابه جایی پروژه و 
انتقال آن به شرکت راه آهن، تیم راهبری پروژه از مدیر 
پروژه تا کارشناسان فنی را کامال تغییر داد و چندین 
ماه زمان صرف تکمیل مراحل اداری، انتقال اســناد، 
آشنایی نیروهای جدید با پروژه و روال کار تیم مشاور 
و پیمانکار شد. عالوه بر این، از آنجا که اسناد قراردادی 
پروژه و تضامین مالی در بانک عامل چینی با نام شرکت 
ساخت ثبت شده بود، تا زمان ثبت تغییر نام کارفرما در 
این بانک عمال امکان تامین مالی پروژه وجود نداشت. 
عالوه بر تاخیر در روند اجرای پروژه، اتالف سرمایه های 
ملی و نیز ضرر و زیان شــرکت راه آهــن بابت حدود 
۲۰۰ میلیارد تومان ال سی که توسط شرکت راه آهن 
گشایش یافته؛ اما به پروژه منتقل نشده، تنها بخشی از 
مشکالت این تغییرات بوده است. پس از آن استاندار 
اصفهان در نشست مجمع نمایندگان استان اصفهان 
از حل مشکالت اجرای طرح مسیر قطار سریع السیر 

اصفهان - تهران خبر داد و گفت: در جلسات با پیمانکار 
و کارفرمای طرح، به آنها اطمینان دادم که برای اجرای 
این طرح در استان اصفهان با مشکلی مواجه نخواهند 
شد و چنانچه در استان های واقع در مسیر نیز مشکلی 
بود، در مذاکره با دولت، مشکالت را حل و فصل خواهیم 
کرد. علی رغم این قول مســاعد اما این پروژه، هم در 
داخل و هم خارج از کشــور با مشکالت جدی روبه رو 
است؛ در حالی که شهرداری قم مخالف عبور این قطار 
از کنار شهر اســت و در مناطق حاشیه ای اصفهان در 
مناطق دســتگرد و دولت آباد هم مشــکالت اساسی 
جانمایی ریل این قطار وجود دارد. در خارج هنوز هیچ 
اقدام عملی از سوی سازنده اصلی چینی صورت نگرفته 
است. این وضعیت در حالی مضحک تر می شود که اخیرا 
مدیرعامل راه آهن اعالم کرده است این شرکت در حال 
مذاکره با سازمان برنامه و بودجه برای ارتقای سرعت 
قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان تا ۳۵۰ کیلومتر 

است و البته هنوز کشــمکش ها در مورد سرپرستی 
و مالکیت این پروژه میان راه آهن و شــرکت ساخت 
هم ادامه دارد. بر اساس اعالم مدیر عامل راه آهن طی 
تفاهم نامه ای که با مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل به امضا رسید، مسئولیت اجرای 
پروژه و بررسی و نظارت میدانی برعهده شرکت ساخت 
اســت و تایید نهایی و پرداخت صورت وضعیت ها در 
شرکت راه آهن انجام می شود. سرمایه، مهم ترین عامل 

بر سر راه توسعه خصوصی ریلی در کشور است.
 هزینه برخی از طرح ها تا دو برابر هزینه های عمرانی 
کشور را شــامل می شــود؛ به همین دلیل وابستگی 
زیــادی بــه فاینانس هــای خارجــی در این بخش 
وجود دارد و با توجه به ســابقه چینی ها در ســاخت 
پروژه های مشــابه به نظر نمی رســد این طرح نیز تا 
 سال های آینده چندان پیشرفت قابل توجهی داشته

 باشد.

تاخیر در ایستگاه اصفهان
  بر اساس اعالم معاون شرکت راه آهن، چینی ها هنوز پای کار قطار سریع السیر تهران- اصفهان هستند  

 

طرح جامع مالیاتی چیست؟
اجرای طرح جامع مالیاتی، حسن دیگری 
نیــز دارد و آن اینکــه وظایــف مالیاتی، 
تخصصی شده و مامورین مالیاتی به جای 
اینکه کلیــه امور مالیاتــی مربوط به یک 
پرونده را انجام دهند، هرکدام فقط در یک 
فرآیند )مشابه یک خط تولید( به صورتی 
کامال تخصصی تنها یکی از وظایف مالیاتی 

را به انجام می رسانند.
شناســایی مودیان جدیدی کــه در نظام 
مالیاتی فاقد پرونده هستند، از دیگر مزایای 
مهم اجرای طــرح جامع مالیاتی اســت. 
اجرای این طرح تاکنون، باعث شناســایی 
شمار زیادی از مودیان دانه درشت و فاقد 
پرونده شده است که فرآیند تشکیل پرونده 
و مطالبه و وصول مالیات آنها در دستور کار 
عملیات مالیاتی سازمان قرار گرفته است. 
 شناســایی مالیات گریزانی از این دست،

نقش بســزایی در افزایش عدالت مالیاتی 
خواهد داشت. 

حذف مالیات علی الراس نیز از دیگر مزایای 
اجرای طــرح جامع مالیاتــی خواهد بود. 
محاسبه مالیات بر اساس اطالعات شفاف 
باعث عدم نیاز به تعیین مالیات به شــیوه 
علی الرأس خواهد شــد که این امر نیز به 
وصول مالیــات واقعــی و عادالنه خواهد 
انجامید و رضایت مودیان مالیاتی را نیز در 

پی خواهد داشت.
کوتاه ســخن اینکه طرح جامــع مالیاتی 
علی رغم چالــش هایی که ممکن اســت 
در مســیر اجرا پیــش روی خــود ببیند، 
چشــم انداز و افق روشــنی را مقابل نظام 
مالیاتی و اقتصادی کشــور گشوده است؛ 
چشــم اندازی که دورنمایی از شــفافیت 
اقتصادی و عدالت مالیاتی در آن به وضوح 

قابل رویت است.

حمید عشقی- شهردار شاهین شهر

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری شاهین شهر به استناد مجوز شــماره ۵۹/ش مورخ ۹۸/۰۱/۲4 
شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد عملیات اجرایی محوطه سازی محل 
استقرار فالفل فروشی ها در کمپینگ شرق را با برآورد اولیه ۱۵/۱6۵/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مناقصه می بایستی در 
ساعات اداری به واحد عمران شهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر 
تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۳/۳۰ به دبیرخانه حراست تحویل 

نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یاکلیه پیشنهادها مختار است.
م الف:486200

نوبت دوم 

عکس خبر

تکریم و معارفه ریاست اداره حراست مخابرات منطقه اصفهان

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو از ۲۱ خردادماه در اصفهان برپا 
می شود تا بهترین تولیدکنندگان داخلی و نمایندگان شرکت های خارجی آخرین دستاوردهای خود را در 
معرض بازدید عالقه مندان این بخش قرار دهند.به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان، این نمایشگاه که به مدت چهار روز و تا بیســت و چهارم خردادماه در محل برپایی نمایشگاه های 
بین المللی استان واقع در پل شهرســتان برپا خواهد بود، به ارائه توانمندی های شرکت های فعال در زمینه 
قطعات خودرو، بازرگانی و خدمات پس از فروش، ماشــین آالت و تجهیزات قطعه سازی، تجهیزات جانبی، 
تزئینات و محصوالت وابسته به خودرو و تعمیر و نگهداری خودرو می پردازد.پانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودروی اصفهان در ۸۵۰۰ مترمربع فضای نمایشگاهی برگزار می شود.

شرکت های معتبری از اســتان های اصفهان، تهران، البرز، خراســان رضوی، مازندران، آذربایجان شرقی، 
خوزستان، زنجان، گیالن، مرکزی و یزد در این نمایشــگاه حضور خواهند داشت که از جمله مهم ترین این 
شرکت ها می توان به ساپکو، کیان پارت، سینا پارت، شاهین یدک، قطعه گستر بارمان کیمیا، سپنا توسعه 
تجارت، رایان خودرو، باتری ســازی برند برتر، ماد پارت، نگار خودرو، نوآوران صنعت پندار، فیلتر ولیعصر، 
کوشش رادیاتور، پارتیزان صنعت و گروه تولیدی مایعات خودروی گلپایگان اشاره کرد.این نمایشگاه در حالی 
برگزار می شود که صنعت قطعه سازی خودروی کشور با وجود فشار اقتصادی و مشکالت مختلف حوزه تولید، 
با تنگناهای جدی روبه رو شده که حمایت از کارآفرینان این حوزه و اتخاذ سیاست های راهبردی می تواند به 
توسعه اقتصادی و کیفی صنعت خودروسازی کشور و رشد ارزش افزوده بینجامد.بر اساس برآوردهای انجام 
شده، صنعت قطعه سازی خودرو، نیازمند سرمایه گذاری ثابت ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی به انضمام سرمایه گذاری 
ثابت ارزی سه میلیارد یورویی است تا بتواند زمینه ساز رونق اقتصادی کشور باشد. حضور در نمایشگاه، در کنار 
ایجاد بازارهای جدید برای شرکت های فعال در حوزه قطعات خودرو، می تواند فرصت مناسبی برای جذب 
سرمایه گذاری در این بخش باشد. سرمایه گذاری هایی که صنعت قطعه سازی را از رکود خارج کند و روزهای 

روشنی را برای این صنعت به همراه آورد.
عالقه مندان به بازدید ازنمایشگاه می توانند از ساعت ۱6 الی ۲۲ روزهای ۲۱ تا ۲4 خردادماه امسال به محل 

برپایی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع درپل شهرستان مراجعه کنند.

 حضور تولیدکنندگان برتر 
در پانزدهمین نمایشگاه قطعات خودروی اصفهان

مراسم تکریم و معارفه ریاست اداره حراســت مخابرات منطقه اصفهان برگزار شد.به نقل از اداره 
روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، مراســم تکریم و معارفه ریاست اداره حراست مخابرات 
منطقه اصفهان، با حضور مدیر کل حراست استان، مسئوالن حراست مجموعه های سازمان تنظیم 
مقررات، پست بانک، اداره کل فناوری ارتباطات و فناوری استان، شرکت مخابرات ایران همچنین 
مدیر مخابرات منطقه اصفهان، معاونین وی، جمعی از مدیران مخابراتی و کارکنان اداره حراست 
این مجموعه روز مورخ ۹۸/۳/۱۹ در ســالن اجتماعات ساختمان ستاد مخابرات منطقه اصفهان 
برگزار شد.در این مراسم جناب آقای حسینی به عنوان رییس جدید اداره حراست مخابرات منطقه 
اصفهان معرفی و از زحمات جناب آقای مبارک نژاد قدردانی شــد.مهندس مهدی حیدری زاده 
مدیر مخابرات منطقه اصفهان، ضمن تقدیر از خدمات ارزشمند آقای مبارک نژاد در زمان تصدی 
این مسئولیت اظهار داشت: امیدواریم در آینده نیز همچون گذشته شاهد پیشرفت روز افزون و 
مضاعف فعالیت های اداره حراست باشیم.شایان ذکر است در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر و 
هدایایی از سوی حضار از تالش های آقای مبارک نژاد تقدیر و تجلیل به عمل آمد و نیز حکم انتصاب 

جناب آقای حسینی قرائت و برای وی در سمت جدید آرزوی موفقیت شد.

معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفــت: در حال حاضر 
واگذاری پهنه های معدنی به شرکت های فوالدسازی در دستور کار 

قرار دارد و در مذاکراتی که با شرکت ذوب آهن اصفهان 
 نیز داشــته ایم، برنامه هایی برای تامین بخشــی از نیاز 

مواد اولیه آن داریم. 
جعفر ســرقینی با اشــاره به اینکه واگذاری پهنه های 
معدنی به شرکت های پایین دستی زنجیره ای فوالد به 
مشکالت ناشی از قیمت گذاری پایان می دهد، گفت: در 
حال حاضر طبق ماده ۳۲ قانون معادن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت می تواند بخشی از مجوز پهنه های معدنی 
را بدون برگزاری مزایده به شرکت هایی بدهد که دارای 

صالحیت فنی هستند و این مسئله کمک می کند تا آنها بتوانند بدون 
اینکه مشکلی در زمینه قیمت گذاری مواد اولیه همچون سنگ آهن 

داشته باشند، نیاز خود را تامین کنند. جعفر سرقینی درباره چگونگی 
حل مشکل شــرکت ذوب آهن در تامین نیاز سنگ آهن اش، افزود: 
این شرکت پیش از این از بخش های مختلفی تشکیل شده 
بود که معدن سنگ آهن نیز بخشــی از آن بود؛ اما بعد از آن 
به دلیل واگذاری بخشی از آن در کنار کک سازی واگذار شد 
که در نتیجه آن، این شرکت برای تامین نیاز خود به معادن 
دیگر وابسته شد که در حال حاضر نیز مذاکراتی برای حل این 
مشکل انجام شــده و توافق هایی نیز به دست آمده است که 
به زودی به طور کامل اطالع رســانی می شود؛ اما در مجموع 
می توان گفت بخشی از نیاز این شــرکت در نتیجه تصمیم 

گیری که قرار است به زودی اجرایی شود، تامین می شود.

معاون معدنی وزیرصنعت، معدن و تجارت :

مشکل تامین مواد اولیه ذوب آهن به زودی برطرف می شود

مرضیه محب رسول

محمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوق

آگهی تجدید مزایده
شهرداری خورزوق به استناد مصوبه شماره ۹6 شورای محترم اسالمی 
شــهر خورزوق در نظر دارد بهره برداری از جایگاه سوخت CNG را از 
طریق مزایده عمومی با قیمت پایه کارشناســی به مدت یکسال به بهره 

بردار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند 
جهت دریافت اســناد مزایده و تحویل حداکثر تا پایان وقت اداری روز 

یکشنبه مورخ ۹۸/۰4/۰۹ به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.
م الف: 496446 
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ابالغ رای
3/179 کالسه پرونده:164/97 ،شماره دادنامه:505-97/04/03 مرجع رسیدگی: شعبه 
یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: آصف )کاظم( آقایی به نشانی: سمیرم 
خ مولوی کوچه تاکســتان ؛ خوانده: مهدی زائر قجرانی نشانی: خمینی شهر درچه فلکه 
اصلی خ نواب صفوی ســه راه طالقانی باالتر از سه راه ش بیات ، موضوع: شورا با بررسی 
اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به انشاء رای می نماید. رای 
شــورا: در خصوص دادخواســت آقای کاظم آقایی معروف به آصف فرزند عباسعلی به 
طرفیت آقای مهدی زائر قجرانی به خواسته مطالبه مبلغ 11/250/000 ریال به انضمام 
خسارت دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه شورا با توجه به دادخواست تقدیمی کپی مصدق 
قرارداد تنظیمی، اظهارات گواهان تعرفه شــده و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی 
شورا و اینکه دلیلی بر اداء دین خود به شورا ارائه نکرده است خواسته خواهان را مقرون به 
صحت دانسته به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 11/250/000 ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 170/000 ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و خسارت 
تاخیر تادیه با رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه بانک مرکزی که در زمان اجرا محاسبه 
می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای شورا غیابی و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز 
 قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی  شهرســتان خمینی شــهر می باشد. 
م الف: 486874 یداله زمانی خارائی قاضی شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )262 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/180 کالســه پرونده:12/98 - 98/03/02 شــماره دادنامه:438-98/03/07 مرجع 
رسیدگی: شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر ، خواهان: سعادت تاتایی فرزند 
مصطفی به نشانی: خمینی شهر منظریه مجتمع آســمان 5 ط2 واحد6 ؛ خوانده: فرزانه 
صادقی علی آبادی فرزند احمد نشانی: مجهول المکان ،خواسته: مطالبه ، گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای ســعادت تاتایی فرزند مصطفی به 
طرفیت خانم فرزانه صادقی علی آبادی فرزند احمد به خواسته مطالبه قسمتی از وجه یک 
فقره چک به شــماره 6/626085 به مبلغ 300/000/000 ریال مورخ 97/11/21 عهده 
بانک سپه شــعبه اصفهان از جاری 1283531984 به انضمام هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر در تادیه شورا با توجه به دادخواست تقدیمی و ضمایم و وجود اصل مستندات دعوی 
در ید خواهان و اینکه خوانده دلیل ومدرکــی مبنی بر برائت ذمه خود یا ادای دین در حق 
خواهان ارایه نکرده دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و با توجه به نظریه مشورتی 
اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 98/03/02 و همچنین به استناد مواد 519 و 198 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310 و 313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده2 قانون صدور 
چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 3/530/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک 97/11/21 لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای شورا غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شــورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی  شهرستان خمینی شهر می باشد. م الف: 487292 ایمان 
بختیاری قاضی شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )330 

کلمه، 3 کادر(
مزایده

3/181 شــماره: 980119 اجرا - تاریخ:1398/03/05 ، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 980119 له آقای محسن افتادگان علیه آقای 
علی کرمی به خواســته مطالبه مبلغ 285/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته به 
 انضمام خسارت تاخیر تادیه ، هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی که در روز مزایده محاسبه

 می گردد در نظر دارد ملکی به پالک ثبتی 115/784 واقع در مزرعه باغ حج امیر خمینی 
شهر به نام آقای محســن افتادگان که طی قولنامه ای به آقای علی کرمی فروخته است 
را از طریق مزایده به میزان طلب به فروش رســاند ملک مذکور بصورت قطعه زمینی با 
کاربری کشاورزی  به مساحت 490 مترمربع با ســهم آبه از چاه صحرا و کانال می باشد 
که کارشناس رسمی دادگســتری ارزش هر مترمربع ملک فوق را 2/200/000 ریال و 
کل آن را 1/078/000/000 ریال ارزیابی نموده است لذا جلسه مزایده در تاریخ یکشنبه 
1398/04/16 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی 
شهر برگزار می گردد. و طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی فوق مراجعه 
و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید. خریدار کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد 
نماید، خریدار می بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک 
ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگســتری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد 
اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.شایان ذکر است اجرای 
احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شــرکت در مزایده 
می بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی به حساب سپرده دادگستری 
خمینی شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دست داشتن اصل 
فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه 
و درخواست شــرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده 
تحویل اجرا نمایید. م الف: 486146  دفتراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 

خمینی شهر)326 کلمه، 3 کادر(
مزایده

3/182 شــماره: 972072 اجرا - تاریخ:1398/03/05 ، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرســتان خمینی شــهر در پرونده کالســه 972072 له علیرضا ، نصرت و شــهناز 
 همگی خوش خو علیه بیگم و شوکت خوش خو به خواسته دســتور فروش در نظر دارد
 ملکی به پالک ثبتی 165/986 واقع در خمینی شــهرـ  میدان نمــازـ  خیابان مولویـ  
کوچه شماره9ـ  هشتمین پالک سمت راست )چهارمین پالک بعد از منزل مسکونی به 
کدپستی 8419653934 و به شــماره پالک7( قطعه زمین را از طریق مزایده به فروش 
 رساند ملک مذکور بصورت یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 200 مترمربع
 می باشد که سه ضلع شمال ، شرق و غرب آن محصور به پالک های ساخته شده و ضلع 
جنوب مشرف به گذر8 متری می باشد که کارشناس رسمی دادگستری ارزش ششدانگ 
ملک فوق را 1/500/000/000 ریال ارزیابی نموده اســت لذا جلســه مزایده در تاریخ 
 دوشنبه 1398/04/17 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 
خمینی شــهر برگزار می گردد. و طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشــانی 
فوق مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید. خریدار کســی اســت که باالترین 
 قیمت راپیشنهاد نماید، خریدار می بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و 
مابقی را ظرف یک مــاه از تاریخ مزایده به حســاب ســپرده دادگســتری واریز نماید 
در غیر اینصــورت ده درصــد اولیه پس از کســر هزینه هــای مزایده بــه نفع دولت 
ضبط خواهد شد.شــایان ذکر اســت اجــرای احکام مدنــی تکلیفــی در تحویل مال 
به خریدار نــدارد. تذکر: متقاضیان شــرکت در مزایــده می بایســت 10 درصد بهای 
مال را طی فیش چهار نســخه ایی به حســاب ســپرده دادگســتری خمینی شــهر به 
شــماره 2171290271003 نــزد بانــک ملی واریــز و با در دســت داشــتن اصل 
 فیــش و اصــل کارت ملی نیم ســاعت قبــل از شــروع مزایده بــه اجــرای احکام
  مدنی مراجعه و درخواســت شــرکت در مزایده را تکمیل و به همــراه کپی کارت ملی
 و اصل فیش ســپرده تحویل اجرا نمایید. م الف: 486981  دفتراجرای احکام مدنی 

دادگستری شهرستان خمینی شهر)325 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/183 کالســه پرونده:14/98 - 98/02/28 شــماره دادنامه:379-98/02/30 مرجع 
رسیدگی: شــعبه یازدهم شــورای حل اختالف خمینی شــهر ، خواهان: سعادت تاتایی 
فرزند مصطفی به نشــانی: خمینی شهر منظریه مجتمع آســمان 5 ط2 واحد6 ؛ خوانده: 
فرزانه صادقی علی آبادی فرزند احمد نشــانی: مجهول المکان ،خواسته: مطالبه چک ، 
گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات 

قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای سعادت 
تاتایی فرزند مصطفی به طرفیت خانم فرزانه صادقی علی آبادی فرزند احمد به خواسته 
مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 7448000698/10 به مبلغ 50/000/000 ریال 
مورخ 97/10/01 عهده بانک سپه شــعبه اصفهان از جاری 1283531984 به انضمام 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه شــورا با توجه به دادخواست تقدیمی و ضمایم و 
وجود اصل مستندات دعوی در ید خواهان و اینکه خوانده دلیل ومدرکی مبنی بر برائت ذمه 
خود یا ادای دین در حق خواهان ارایه نکرده دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و با 
توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 98/02/28 و همچنین به 
استناد مواد 519 و 198 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
مواد 310 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به ماده2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ 50/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 655/000 ریال بابت هزینه دادرســی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رســید چک 97/10/01 لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه 
می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای شورا غیابی است و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست 
 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی  شهرستان خمینی شهر می باشد. 
م الف: 487294  ایمان بختیاری قاضی شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )329 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/184 کالســه پرونده:13/98 - 98/02/28 شــماره دادنامه:387-98/02/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر ، خواهان: سعادت تاتایی فرزند 
مصطفی به نشانی: خمینی شهر منظریه مجتمع آســمان 5 ط2 واحد6 ؛ خوانده: فرزانه 
صادقی علی آبادی فرزند احمد نشانی: مجهول المکان ،خواسته: مطالبه ، گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای ســعادت تاتایی فرزند مصطفی به 
طرفیت خانم فرزانه صادقی علی آبادی فرزند احمد به خواسته مطالبه قسمتی از وجه یک 
فقره چک به شــماره 6/626087 به مبلغ 200/000/000 ریال مورخ 97/10/21 عهده 
بانک سپه شــعبه اصفهان از جاری 7448000698 به انضمام هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر در تادیه شورا با توجه به دادخواست تقدیمی و ضمایم و وجود اصل مستندات دعوی 
در ید خواهان و اینکه خوانده دلیل ومدرکــی مبنی بر برائت ذمه خود یا ادای دین در حق 
خواهان ارایه نکرده دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و با توجه به نظریه مشورتی 
اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 98/02/28 و همچنین به استناد مواد 519 و 198 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310 و 313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده2 قانون صدور 
چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 2/540/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک 97/10/21 لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای شورا غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شــورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی  شهرستان خمینی شهر می باشد. م الف: 487295 ایمان 
بختیاری قاضی شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )330 

کلمه، 3 کادر(
مزایده

3/185 شــماره: 980045 اجرا - تاریخ:1398/03/09 ، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 980045 له آقای محمد نصراصفهانی علیه آقای 
محسن عشقی به خواسته مطالبه مبلغ 2/116/400/000 ریال به عنوان اصل خواسته به 
انضمام خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرســی و نیم عشر دولتی که در روز مزایده محاسبه 
می گردد در نظر دارد سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 133/353 واقع در خمینی 

شهرـ  جاده اصفهان آتشگاه  به نجف آبادـ  بلوار الغدیرـ  خیابان قلعه امیریهـ  خیابان شهید 
رجایی که متعلق به خوانده می باشد را از طریق مزایده به میزان طلب به فروش رساند ملک 
مذکور بصورت یک ساختمان یک طبقه به مساحت عرصه 350 مترمربع و اعیانی حدود 
350 مترمربع می باشد که اسکلت ساختمان از نوع دیوار باربر و چند ستون بتنی وستون 
فلزی در وسط سقف بتن آرمه تیرچه بلوک قسمتی از سقف چوبی و قسمت دیگر سقف 
با ورق گالوانیزه می باشد و دارای انشعابات آب ، برق و گاز می باشد که کارشناس رسمی 
دادگستری ارزش سه دانگ ملک فوق را 2/898/000/000 ریال ارزیابی نموده است لذا 
جلسه مزایده در تاریخ سه شنبه 1398/04/18 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی 
دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد. و طالبین می توانند 5 روز قبل از روز 
مزایده به نشانی فوق مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید. خریدار کسی است 
که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید، خریدار می بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی را فی 
المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید 
در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد 
شد.شایان ذکر اســت اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: 
متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی 
به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شــماره 2171290271003 نزد بانک ملی 
واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به 
اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت 
ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایید. م الف: 488895 دفتراجرای احکام مدنی 

دادگستری شهرستان خمینی شهر)368 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/186 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی: 
خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:30 صبح روز شنبه مورخه 1398/04/22 ، مشخصات 
خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: ابوالفضل شفیعی ، نام پدر: محمدحسین ، با وکالت آقای 
عباس مهرابی ، نشــانی: خمینی شهر ســه راه معلم مجتمع آوا ط2 واحد7 ؛ مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی:ابراهیم حیدری ، نام پدر: محمد ، خواسته و بهای آن:مطالبه 
مبلغ 141/950/000 ریال 3 فقره چک به انضمام کلیه خســارات دادرسی و حق الوکاله 
وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکها ، دالیل خواهان: کپی مصدق چک 
و گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 490505 رئیس شعبه چهارم 

حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)210 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/187 شماره: 467/98 حل2 ، مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 05:50 بعدازظهر روز دوشنبه 
مورخه 1398/04/24 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: سعادت تاتایی ، نام 
پدر: مصطفی ، نشانی: خمینی شهر منظریه آسمان5 واحد13 ؛ مشخصات خوانده: 1-نام 
و نام خانوادگی:هادی امیری قهفرخی ، نام پدر: مرتضی ، خواســته و بهای آن:مطالبه ، 
گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت 
 رسیدگی حاضر گردد. م الف: 491537 رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر)171 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/188 شماره: 475/98 حل3 ، مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 04:40 بعدازظهر روز دوشنبه 
مورخه 1398/04/24 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: سعادت تاتایی ، نام 
پدر: مصطفی ، نشانی: خمینی شهر منظریه آسمان5 واحد13 ؛ مشخصات خوانده: 1-نام 
و نام خانوادگی:هادی امیری قهفرخی ، نام پدر: مرتضی ، خواسته و بهای آن:مطالبه وجه 
یک فقره چک به شماره 619574 عهده بانک سپه به مبلغ 190/000/000 ریال ، دالیل 
خواهان: رونوشت چک و رونوشت گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 491534  رئیس شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر)195 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/189 شــماره: 491/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:30 صبح روز دوشنبه 
مورخه 1398/04/24 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: سعادت تاتایی ، نام 
پدر: مصطفی ، نشانی: خمینی شهر منظریه آسمان5 واحد13 ؛ مشخصات خوانده: 1-نام 
و نام خانوادگی:هادی امیری قهفرخی ، خواســته و بهای آن:مطالبه وجه یک فقره چک 
به شماره 621738 عهده بانک سپه به مبلغ صد و پنجاه میلیون ریال از خوانده به عنوان 
صادر کننده چک با احتساب جمیع هزینه های دادرســی و خسارت تاخیر تادیه ، گردش 
کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 491538 رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی 

شهر)201 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/190 شماره: 252/98 حل1 ، مرجع رســیدگی: شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 04:45 بعدازظهر روز دوشنبه 
مورخه 1398/04/24 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: سعادت تاتایی ، نام 
پدر: مصطفی ، نشانی: خمینی شهر منظریه آسمان5 واحد13 ؛ مشخصات خوانده: 1-نام 
و نام خانوادگی:هادی امیری قهفرخی ، نام پدر: مرتضی ، خواسته و بهای آن:مطالبه وجه 
یک فقره چک به شماره 861140 عهده بانک سپه به مبلغ 150/000/000 ریال به عنوان 
بخشی از چک از خوانده به عنوان صادر کننده چک با احتساب جمیع هزینه های دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه لغایت زمان اجرای حکم ، دالیل خواهان: کپی چک و کپی گواهی عدم 
پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 491539 رئیس شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر)221 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/191 شماره: 425/98 حل12 ، مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:30 صبح روز چهارشنبه 
مورخه 1398/04/26 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: سعادت تاتایی ، نام 
 پدر: مصطفی ، نشــانی: خمینی شــهر منظریه آسمان5 واحد13 ؛ مشــخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی:هادی امیری قهفرخی ، نام پدر: مرتضی ، مجهول المکان ، خواسته 
و بهای آن:مطالبه یک فقره چک به شــماره 488213 بانک قرض الحسنه مهرایران به 
مبلغ 200/000/000 ریال از خوانده به عنوان صادر کننده چک با احتساب جمیع هزینه 
های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه لغایت زمان اجرای حکم ، دالیل خواهان: کپی چک و 
کپی گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
 کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی
 نموده اســت. لذا در اجــرای قانون مذکــور خالصه دادخواســت و مســتندات یک 
نوبت آگهــی می گــردد خوانده مــی توانــد با مراجعــه به این شــورا نســخه ثانی 
 دادخواســت و ضمائم را دریافت نمــوده و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضر گردد. 
م الف: 491550 رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)219 

کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/192 شماره: 568285-98/3/13 نظر به اینکه آقای علیرضا مهیاری نجف آبادی با ارائه 
یک برگ استشهادیه محلی که هویت شهود رسمًا گواهی گردیده مدعی مفقود شدن سند 
مالکیت دفترچه ای شماره 958763  شده که بر روی پالک ثبتی یک فرعی باقیمانده از 7 
اصلی بخش دوازده ثبت اصفهان که در راستای اجرای استانداردسازی پالک های ثبتی به 
شماره 9 فرعی از 7 اصلی تبدیل شده است و در دفتر 50 صفحه 506 ذیل شماره 6696 به 
نام اکبر رحمانی نجف آبادی به میزان 9 حبه مشاع صادر و بعد از یک سری نقل و انتقاالت 
طی سند انتقال 133627-1391/4/3 تنظیمی دفترخانه 88 نجف آباد به میزان سه حبه 
مشاع در سهم علیرضا مهیاری نجف آبادی واقع شده است. اینک برابر ماده 120 اصالحی 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی 
ذکر شده است و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه ســند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل آن به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند مالکیت المثنی صادر و به 
متقاضی تسلیم می گردد. م الف: 490266 سید محمد حسن مصطفوی رئیس  اداره 

ثبت اسناد و امالک تیران وکرون)231 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی و ابالغ تامین خواسته

3/193  خواهان خانم زهرا محمدنیا فرزند علی دادخواســتی به خواســته مطالبه مبلغ 
هفتاد میلیون ریــال بابت یک فقــره چک به شــماره ســریال 324/953474 جاری 
0101480070006 بــه تاریخ 87/8/30 به انضمام تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک 
تا زمان اجرای حکم و کلیه هزینه های دادرســی و صدور قرار تامین خواســته از اموال 
بالمعارض خوانده به طرفیت خوانده مهدی نادریان به شــورای حل اختالف شعبه دوم 
شهرستان تیران و کرون تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 135/98 ثبت گردیده 
و وقت رســیدگی به تاریخ 98/4/22 شنبه ســاعت 10/30 صبح تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المــکان و دارای آدرس و نشــانی معینی نمی باشــد به تقاضای 
خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب یک بار 
در روزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی می شــود و به خوانده اخطــار می گردد که 
از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نســبت به دریافت 
نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه رســیدگی تعیین شده حضور 
یابد بدیهی اســت در صورت عدم حضور، شــورا به خواسته رســیدگی نموده و تصمیم 
شایســته اتخاذ خواهد نمود. ضمنا در خصوص تامین خواســته، قرار توقیف معادل مبلغ 
70/000/000 ریال از اموال بالمعــارض خوانده صادر گردید. قــرار صادره همزمان با 
 ابالغ قابل اجرا بوده و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض در همین شــعبه می باشد.   
م الف:490411 شعبه دوم مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف تیران و کرون 

)240 کلمه، 2 کادر(

آگهی تغییرات شــرکت تولیدی و صنعتی شــاهین 
 روی سپاهان ســهامی خاص به شــماره ثبت 728 

و شناسه ملی 10260131527 
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی ســالیانه مورخ 
1397/02/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و صورتحساب 
عملکرد ســود و زیان ســال مالی منتهــی بــه 1396/12/29 به 
تصویب رسید. - موسسه حسابرســی و خدمات مدیریت رهبین به 
شناسه ملی 10100379311 به عنوان حســابرس و بازرس اصلی 
و موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت داریا روش به شناســه 
ملــی 10320272938 به عنــوان بازرس علی البدل برای ســال 
 1397 انتخاب شــدند. - روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج 
آگهی های شرکت در سال 1397 انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

فالورجان )473896(

آگهی تغییرات شرکت سبز دشت ماشین سهامی خاص 
به شماره ثبت 42982 و شناسه ملی 10260608175 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مورخ 1397/12/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - سید جعفر سبط 
روضاتی به کدملی 1285342526، سیدحســین ســبط روضاتی 
به کدملی1291157621 و نفیســه ســبط روضاتی بــه کدملی 
1290389306 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب شدند. - محمد قزوینی به کدملی 1286690927 به عنوان 
بازرس اصلی و مائده سید محتشــمی به کدملی 1284928111 به 
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب شــدند. - 
روزنامه ی کثیراالنتشــار زاینده رود برای درج آگهی های شرکت 
انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )486330(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی کویر مقوا اردستان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 112 و شناسه ملی 10861076602 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/23 سرمایه 
شــرکت از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده و صدور ســهام جدید از مبلغ 
213300000000 ریال به مبلغ 319950000000 افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه 
به شرح ذیل اصالح گردید.ماده 5 : سرمایه شرکت مبلغ 319950000000 ریال 
نقدی می باشد که به 3199500 سهم بانام عادی 100000 ریالی منقسم گردیده 
و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره )493747(

آگهــی تغییــرات شــرکت پویــا کک ســپاهان 
 شرکت ســهامی خاص به شــماره ثبت 13028 

و شناسه ملی 10260340479
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/12 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : داریوش اختیاری به شماره ملی 4284236989 
به ســمت مدیرعامل و مریم بنکدار هاشــمی به شــماره ملی 
1284667774 به سمت رئیس هیئت مدیره و گیلدا اختیاری به 
شماره ملی1270570641 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با 
امضاء مدیر عامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اداره 
کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )489758(

آگهــی تغییرات شــرکت ســبز دشــت ماشــین 
 شــرکت ســهامی خاص به شــماره ثبت 42982 

و شناسه ملی 10260608175 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/12/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : آقای سیدجعفر ســبط روضاتی به شــماره ملی 
1285342526 به ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدحســین 
سبط روضاتی به شــماره ملی 1291157621 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره مدیر عامل و خانم نفیسه سبط روضاتی به شماره ملی 
1290389306 به ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با امضا مدیرعامل یا 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )486336(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی کویر مقوا اردستان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 112 و شناسه ملی 10861076602

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1398/01/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :تراز مالی سال 97 به تصویب رسید. روزنامه کثیراالنتشار 
زاینده رود جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. آقای محســن برنجی 
اردستانی به شماره ملی 1189349760 به ســمت بازرس اصلی و آقای مسعود 
بهرامی به شماره ملی 0069446741 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای 
مدت یکسال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره )493750(
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بیش از  800 هزارکارت ملی هوشمند در دفاترپست باقی مانده است

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

با مسئوالن

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور:
بیش از  800 هزارکارت ملی 
هوشمند در دفاترپست باقی 

مانده است
سخنگوی سازمان ثبت احوال با اعالم تکمیل 
ثبت نام ۸۰ درصــد واجدین شــرایط برای 
دریافت کارت ملی هوشمند گفت: ۸۳۹ هزار 
و ۵۸  کارت ملی هوشــمند در دفاتر پســت 
و پیشــخوان باقی مانده اســت و صاحبانش 
برای دریافت آن مراجعه نکرده اند. ســیف ا... 
ابوترابی با بیان اینکه تا ۱۰ خرداد سال جاری 
۵۱ میلیــون و ۲۲۲ هزار و ۲۷۹ نفر نســبت 
به تکمیل ثبت نام کارت ملی هوشــمند خود 
اقدام کرده اند، اظهار کــرد: از این تعداد برای 
۴۵ میلیون و ۵۱۸ هزار و ۶۳۲ نفر کارت ملی 
هوشــمند صادر شده اســت و حدود هشت 
میلیون نفر از واجدین شرایط نیز هنوز برای 
ثبت نام کارت ملی هوشمند مراجعه نکرده اند. 
سخنگوی سازمان ثبت احوال اضافه کرد: ۸۰ 
درصد واجدین شرایط کارت ملی هوشمند را 
دریافت کرده اند و اگــر ۲۰ درصد باقی مانده 
نیز ثبت نام کنند این طرح بــه پایان خواهد 
رسید. ابوترابی در پایان گفت: از ابتدای خرداد 
۹۸ تدابیری اندیشیده شــده است تا افرادی 
که تکمیل ثبت نام کارت ملی هوشمندشــان 
را انجام داده اند با دریافــت برگه ای بتوانند تا 
زمان صدور کارت هایشان، کارهای اداری خود 
را انجام دهند و دستگاه هایی مانند بانک و …

نیز می توانند از ثبت احوال برای احراز هویت 
افراد استعالم بگیرند.

 عدم اعالم »شهریه«
 مهد کودک ها و احتمال 

ورشکستگی آنها
مدیــرکل دفتر امــور کــودکان و نوجوانان 
سازمان بهزیســتی کشور پیشــنهاد کرد تا 
به دنبال تاخیر ســازمان حمایــت از حقوق 
مصرف کنندگان در اعالم نرخ جدید شــهریه 
مهدهای کودک، مسئولیت تصمیم گیری در 
این خصوص به سازمان بهزیستی واگذار شود. 
سید منتظر شبر، با بیان اینکه از مدت ها پیش 
تا کنون سازمان بهزیستی تالش زیادی کرده 
است تا هرچه سریع تر میزان افزایش شهریه ها 
مشــخص شــود، افزود: تالش های ما تا این 
لحظه نتیجه نداده  و این مشکل نتیجه ای جز 
ورشکسته شدن مهدهای کودک را به دنبال 

نخواهد داشت. 
مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان افزود: 
به ویژه کارمندان و زنان شاغل در طول سال 
نیاز دارند کــه فرزندان شــان را در مهدهای 
کودک نگهداری کنند و به این ترتیب الزم بود 
تا هرچه سریع تر شهریه مهدهای کودک اعالم 
شود این درحالی اســت که با عدم همکاری 
ســازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، 
مهدها بــه دنبال افزایش قیمت هــا، در تهیه 
نیازهای اولیه شــان دچار مشــکل هستند و 
وزارت صنعــت و معدن هم هنــوز نرخی را 

مشخص نکرده است.

۴ کتاب درسی دوره ابتدایی 
کوچک می شوند

معاون توســعه منابع و پشــتیبانی سازمان 
پژوهــش و برنامه ریزی آموزشــی اعالم کرد 
که برای ســال تحصیلی ۹۹-۹۸ اندازه چهار 
کتاب دوره ابتدایی کوچک تر شــده و از قطع 
رحلی به قطــع وزیری تغییــر می کند. علی 
باقرزاده افزود: اولویت با دوره ابتدایی اســت 
که کتب بزرگ تری به لحاظ سایز دارند؛ البته 
در دوره متوسطه تعداد کتاب های رحلی کم 
است و تنها در کارودانش و فنی کتبی داریم 
که ناگزیریم با توجه به ضرورت بزرگ نمایی 
تصاویر در برخی رشته ها، چاپ در ابعاد قبلی 
را ادامه دهیم. معاون توسعه منابع و پشتیبانی 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: 
همکاران ما برای سال تحصیلی  سال آینده در 
حال مطالعه گسترده تر هســتند تا بخشی از 
کتب ابتدایی که امکان تغییر قطع دارند را به 
این فهرست اضافه کنند و شاید حدود نیمی از 
کتاب ها که قطع رحلی دارند به قطع کوچک تر 

تبدیل شوند.
 وی درباره تاثیر این تصمیم در صرفه جویی 
کاغذ مصرفی نیز گفت: این تصمیم بیشتر روی 
کاهش میزان کاغذ ضایعاتی تاثیر دارد. ماشین 
آالت چاپ با قطع وزیری ســازگارند و چاپ 
کتاب در قطع رحلی باعــث افزایش ضایعات 
کاغذ می شود. برآورد کردیم اگر نیمی از کتب 
فعلی در قطع رحلی، از این پس با قطع وزیری 
چاپ شوند، ۱۵۰۰ تا ۲۰۰ تن کاغذ ضایعاتی 
کمتر شود؛ آن هم در شرایطی که بیش از ۹۵ 
درصد کاغذ مورد نیاز ما از خارج کشــور وارد 

می شود.

 
فرمانده انتظامی استان خبر داد:

کشف یک میلیون و 3 هزار لیتر 
سوخت قاچاق در شاهین شهر

یک میلیون و ۳ هــزار لیتر ســوخت قاچاق در 
عملیات ماموران انتظامی شهرســتان شــاهین 
شهر و میمه کشف و توقیف شد. فرمانده انتظامی 
استان گفت: ماموران پاســگاه انتظامی منطقه 
صنعتی مورچه خورت شهرستان شاهین شهر و 
میمه حین گشــت زنی به یک خودروی سوخت 
رسان متعلق به یک شرکت تولید روغن خودرو 
مشــکوک و آن را متوقف کردند. سردار مهدی 
معصوم بیگی افزود: ماموران در بازرســی از این 
خودرو بیش از ۳۰ هزار لیتر ســوخت گازوییل 
خارج از شبکه توزیع که به صورت قاچاق حمل 
می شد را کشف کردند. وی افزود: در ادامه راننده 
خودرو، عنوان کرد که این مقدار ســوخت را از 
پاالیشگاه نفت شهرستان شــاهین شهر و میمه 
تحویل گرفته و قصد داشته آن را به صورت غیر 
مجاز به انبار یک شــرکت تولیــد روغن خودرو 

منتقل کند.
 ســردار معصوم بیگی افزود: در بازرســی از این 
انبار یک میلیون و ۳ هزار لیتر ســوخت قاچاق 
شــامل ۶۰۰ هزار لیتر نفت ســفید و ۴۰۳ هزار 
لیتر گازوییل که در مخازن بزرگ دپو شده بود، 

کشف شد.

شرور متواري گرفتار قانون شد
رییس پلیس امنیت عمومي استان از دستگیري 
عامل نزاع و درگیري در یکي از محله های اصفهان  
خبر داد.سرهنگ محمد حسن اسماعیلي اظهار 
داشت:در پي ارجاع پرونده قضایي با موضوع نزاع 
و درگیري در یکي از محلــه هاي اصفهان به این 
پلیس، عوامل تخصصي  این یــگان با انجام یک 
سري اقدامات علمي تخصصي موفق به شناسایي 
محل اختفای متهم  در یکي از شهرســتان هاي 
تابعه شدند. وي در ادامه گفت: با توجه به ناامني 
ایجاد شــده، ماموران ســریعا پس از اخذ نیابت 
قضایي به شهرســتان محل اختفای متهم اعزام 
و با هماهنگي قضایي آن شهرستان و شناسایي 
محل، در یک عملیات ضربتي و غافلگیرانه نسبت 

به دستگیري وي اقدام کردند. 

سرپرست پلیس آگاهی استان:
سارق 35 دوچرخه در اصفهان 

دستگیر شد
سرپرســت پلیس آگاهی اســتان از دستگیری 
سارقی که اقدام به سرقت ۳۵ دستگاه دوچرخه 
کرده بود، توســط ماموران پلیــس آگاهی این 
فرماندهی خبر داد. ســرهنگ حســین ترکیان 
اظهار داشــت : در پی وقوع چندین مورد سرقت 
دوچرخه در شهر اصفهان رسیدگی به موضوع در 

دستور کار قرار گرفت.
 وی افزود: ماموران اداره مبارزه با سرقت پلیس 
آگاهی اصفهان پس از انجام یکســری کارهای 
تخصصی موفق شــدند ســارق را شناســایی و 
دســتگیر کنند. این مقام انتظامی بیان داشت: 
فرد دستگیر شده هنگامی که با مستندات پلیس 
روبه رو شد به سرقت ۳۵ دســتگاه دوچرخه در 

شهر اصفهان اعتراف کرد. 

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
خبر داد:

کشف انواع مواد مخدر و پلمب 
10 واحد صنفی متخلف 

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از اجراي 
طرح عملیاتي ظفر۲۲ و کشف انواع مواد مخدر 
از ۱۰ واحــد صنفی متخلف خبرداد. ســرهنگ 
غالمحسین صفري  اظهار داشت: طرح بازرسی 
از واحد های صنفی در شهر اصفهان اجرایی شد.

وی افزود: در نتیجه اجرای ایــن طرح عملیاتی 
از ۱۵ باب واحد صنفی بازرســی شــد که مقدار 
۲۰۰گرم ماري جوانا، ۷ هزار و ۹۸۵ گرم شربت 
متادون، ۴ کیلو و ۸۲۰ گرم شــربت تریاک، یک 
هزار و  ۹۹۲عدد قرص متــادون، ۲ هزار و ۲۵۳ 
عدد قرص ترامادول، ۴ هزار و ۵۰۰عدد کپسول 
الغري و تعداد یک هزار عدد انــواع قرص هاي 
غیر مجاز کشــف شــد.این مقام انتظامی بیان 
داشــت: در این طرح ۲۰ نفــر از عوامل توزیع 
کننده دستگیر و ۱۰ باب واحد صنفی متخلف نیز 
پلمب  شــدند.رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
اصفهان در پایان افزود: افراد دستگیر شده برای 
 اقدامات قانونی به مراجع قضایــی تحویل داده

 شدند.

رییس ستاد آزمون استان اصفهان گفت: در شهر 
اصفهان ۳۳ هزار و ۲۵۷ نفر داوطلب شــرکت در 
آزمون رشد ســال ۹۸ وجود دارد که از این تعداد 
۱۸ هزار و ۶۳ نفر داوطلب زن و ۱۵ هزار و ۱۹۴ نفر 
داوطلب مرد هستند. محمدرضا ایروانی با اشاره 
به اینکه آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال ۹۸ 
همزمان در سراسر کشــور پنجشنبه ۲۳ و جمعه 
۲۴ خردادمــاه در هفته جاری برگزار می شــود، 
اظهار کرد: این آزمــون در دو نوبت صبح و بعد از 
ظهر پنجشنبه و یک نوبت صبح جمعه در ۱۳۲ کد 

رشته برگزار خواهد شد.
وی افزود: همزمان با آزمون کنکور ارشد، المپیاد 
علمی متمرکز دانشجویی مرحله نخست، برگزار 
می شــود. ایروانی ادامه داد: ایــن آزمون در ۱۰ 
حوزه امتحانی در شــهرهای اصفهان، نجف آباد، 
شاهین شــهر و گلپایگان در شش گروه آموزشی 
علــوم انســانی، علوم پایــه، فنی و مهندســی، 
کشــاورزی و منابع طبیعی و دامپزشکی برگزار 
می شــود. رییس ستاد آزمون اســتان اصفهان با 

بیان اینکــه داوطلبان این آزمــون در پنج حوزه 
امتحانی در دانشــگاه اصفهان، صنعتی اصفهان، 
پیام نور اصفهان، دانشگاه معارف قرآن و عترت و 
دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهان شرکت 
می کنند، خاطر نشان کرد: آمار داوطلبان امسال 
استان اصفهان نســبت به ســال گذشته حدود 
 ۸ هزار و ۴۹۹ نفر معــادل۱۶/۲۷ درصد کاهش 

داشته است. 

رییس ستاد آزمون استان اعالم کرد:
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رییس اداره امــور آزمایشــگاه های اداره کل حفاظت 
محیط زیست اســتان اصفهان گفت: بررسی وضعیت 
کیفیت هوای استان اصفهان در دو ماهه ابتدای سال 
۹۸ و ۹۷ نشان می دهد که وضعیت کیفیت هوا در سال 
۹۸ نسبت به سال گذشته بهبود پیدا کرده است. بابک 
صادقیان اظهار کرد: با توجه به اطالعات استخراج شده 
از ایستگاه های پایش کیفی هوا در سطح شهر اصفهان 
از اول فروردین ماه تا ۳۱ اردیبهشــت ماه سال جاری، 
تعداد روزهای پاک ۱۶ روز، تعداد روزهای ســالم ۴۶ 
روز و تعداد روزهای ناســالم چهار روز بوده است. وی 
افزود: بر اســاس این آمار باید گفت که روزهای پاک 
و سالم در دوماهه ابتدایی ســال جاری نسبت به سال 
گذشته ۸/۷ درصد افزایش داشــته و همین درصد از 
تعداد روزهای ناسالم کاسته شــده است. رییس اداره 
امور آزمایشــگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست 
اســتان اصفهان ادامه داد: همچنیــن نتایج حاصل از 
بررسی »میانگین وزنی شاخص کیفی هوا در دو ماهه 
اول ساری جاری نسبت به زمان مشــابه در سال ۹۷، 
بیانگر یکســان بودن این میانگین در محدوده شرایط 

مطلوب )پاک و سالم( است؛ اما با توجه به وجود ۴ روز 
ناسالم برای گروه های حساس در دو ماهه اول سال ۹۷، 
مجموع میانگین وزنی شاخص کیفی هوا در دو ماهه 
اول سال ۹۸ با عدد ۶۱ کمتر از میانگین وزنی شاخص 
کیفی هوا طی این مدت در ســال ۹۷ با عدد ۶۵ است. 
باالترین شاخص کیفی هوا در سال ۹۸ مربوط به روز 
۲۱ اردیبهشت با عدد ۹۵ و کمترین شاخص کیفی هوا 

مربوط به روز سوم اردیبهشت با عدد ۳۳ است.

رییس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان خبر داد:

بهبود کیفیت هوای دو ماهه امسال نسبت به سال قبل

 محیط زیستخبر

تحصیــل و گرفتن مدرک از دانشــگاه های معتبر 
کشور دیگر یک رویا نیست. حتی الزم نیست شما 
دانشجوی فعال و درس خوانی باشید و ماه ها برای 
شکستن سد کنکور شــب و روز درس بخوانید تا 
بتوانید از این دانشگاه ها مدرک کارشناسی ارشد و 
دکتری بگیرید فقط کافی است پولدار باشید و هر 
ســه ماه نزدیک به ده میلیون برای تحصیل دراین 

دانشگاه ها هزینه کنید. 
پس از ۵ ســال با کمی بــاال و پاییــن و احتماال با 
رساله ای که باید برای نوشتن  آن ده تا ۱۵ میلیون 
دیگر هم بپردازید می توانید از دانشــگاه شریف یا 
صنعتی اصفهان و حتــی عالمه طباطبایی مدرک 
دکتری دریافت کنید. ایــن حکایت پردیس های 
خودگرانی اســت که طی چند سال گذشته عمال 
مدرک فروشــی را در کشــور رســمیت داده اند؛ 
دانشــگاه هایی که نه امکانات فیزیکــی دارند و نه 
 محتوای آموزشــی و تنهــا مدرک حــرف اول را 

می زند.
تبعیض روی خط پردیس ها

پردیس هــا در ابتدا با هدف پذیرش دانشــجویان 
بین المللی و خارجی در مناطــق آزاد راه اندازی 
شد؛ هدفی که در همان ســال های اول با شکست 
مواجه شده و به دلیل نبود امکانات عمال تمایلی از 
ســوی غیر ایرانی ها برای حضور در این دانشگاه ها 

به وجود نیامد.
 هر چند در ســال های ابتدایی تاسیس پردیس ها 
اعتراضاتی نســبت به تبعیض میان دانشــجویان 
پذیرفته شده در کنکور با دانشجویانی که با پرداخت 
هزینه وارد این دانشگاه ها می شوند، وجود داشت؛ 
اما پس از به نتیجه نرســیدن این اعتراضات عمال 
این مراکز به عنوان بخشی از سیستم آموزش عالی 
کشــور پذیرفته شــدند در حالی که هر روز دامنه 
پذیرش در این دانشگاه ها گســترده تر می شود و 

حتی حاال در رشته های پزشکی نیز این پذیرش ها 
ادامه دارد.

رونمایی از دانشگاه های صد میلیونی
بر اساس جدیدترین جدول شــهریه ها از پردیس 
دانشگاه های بزرگ کشور، دانشگاه های صنعتی و 
دولتی اصفهان پس از دانشگاه تهران و شریف جزو 
گران ترین دوره های دکتری در کشــور به حساب 

می آیند. 
میزان شــهریه دوره های تحصیلی شــهریه پرداز 
دانشگاه صنعتی اصفهان برای دانشجویان ورودی 
دوره دکتــرای تخصصی در ســال ۱۳۹۸ در دوره 
نوبت دوم )شبانه( برای هر نیمســال ۸۵ میلیون 
ریال )۸ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان( و شــهریه 
پردیس دانشگاه اصفهان ۹۰ میلیون ریال برای هر 
نیمسال )۹ میلیون تومان( است. دانشگاه صنعتی 
اصفهان اعالم کرده است این دانشگاه می تواند هر 
سال نســبت به افزایش حداکثر ۲۵ درصد شهریه 
هر نیمســال تحصیلی دوره های نوبت دوم مقطع 
دکتری نسبت به ســال قبل اقدام کند. همچنین 

می تواند هر سال نسبت به افزایش ۱۵ درصد شهریه 
دوره های پردیس نســبت به ســال قبل اقداماتی 
انجام دهد. میزان شهریه دانشگاه تهران هم برای 
پردیس های ارس، البرز و کیش و نیز دانشــجویان 
دکتــری نوبــت دوم )شــبانه( در گروه های علوم 
انســانی و علوم رفتاری ۷۱۶.۶۵۷.۲۸۸ ریال )۷۱ 
میلیون تومان( و در سایر گروه ها ۸۷۵.۹۱۴.۴۶۳ 
ریال )۸۷ میلیون تومان( اســت. شهریه دانشگاه 
تهــران در مقطع دکتــری در پردیس های کیش، 
البــرز و ارس در گروه هــای علوم انســانی و علوم 
رفتاری ۸۵۹.۹۸۸.۷۴۵ ریال )۸۵ میلیون تومان( 
و در ســایر گروه ها ۱.۰۵۱.۰۹۷.۳۵۵ ریال )۱۰۵ 
میلیون تومان( اســت. هزینــه تحصیل در مقطع 
دکتــرای تخصصــی دوره پردیــس خودگردان 
دانشگاه عالمه طباطبایی در ســال ۱۳۹۸ نیز در 
گروه علوم انسانی برای کل دوره ۷۲۶.۰۰۰.۰۰۰ 
ریال )۷۲ میلیون تومان( و برای ســایر گروه های 
آموزشــی بــرای کل دوره ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
)۷۷ میلیون تومان( اعالم شــده اســت. شــهریه 

دوره برای نیمســال اول ســال تحصیلی ۹۹-۹۸ 
پردیس کیش دانشگاه صنعتی شــریف نیز برای 
شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی ۸۵.۰۵۲.۰۰۰ 
ریال، هر واحد نظری ۶.۵۱۰.۰۰۰ ریال، هر واحد 
آزمایشــگاهی ۱۳.۰۱۹.۰۰۰ ریال، امتحان جامع 
دکتری ۳۱.۴۹۳.۰۰۰ ریال، پیشــنهاد پژوهشی 
۳۱.۴۹۳.۰۰۰ ریــال، هــر واحد رســاله دکتری 
۱۳.۰۱۹.۰۰۰ ریال و هر واحد جبرانی ۳.۲۵۶.۰۰۰ 

ریال تعیین شده است.
رقابت برای درآمد

بخش آموزش عالی کشورمان با کم شدن جمعیت 
جوان حاال بــا تمرکز روی دوره هــای تحصیالت 
تکمیلی در پی جبران ســرمایه گذاری و گسترش 
بی حد و حصر دانشگاه هاست. عالوه بر دانشگاه آزاد 
که ظرفیت های خود در اغلب رشــته ها در مقاطع 
ارشد و دکتری را افزایش داده است چند سالی است 
پای خصوصی سازی و درآمد زایی به دانشگاه های 
دولتی و معتبر هم باز شــده اســت و پردیس ها به 
عنوان شعبه های غیر انتفاعی دانشگاه های بزرگ 
کشــور در مقاطــع تحصیالت تکمیلی دانشــجو 

می پذیرند.
 سیاســت هایی مبتنی بر خصوصی سازی آموزش 
که کم کم جای خــود را در میان طیفی از مردم که 
خواستار دسترسی به آموزش بهینه در دانشگاه های 
درجه یک کشور بودند، باز کرد؛ اما مروری بر کارنامه 
پنج ساله پردیس های پولی نشان می دهد، اجرای 
سیاست ایجاد این دانشــگاه نتوانسته آن چنان که 
باید موفق باشد. این دانشگاه ها اغلب فاقد تجهیزات 
مطلوب فیزیکی هستند و محتوای کالس ها بسیار 
پایین تر از حد دانشــگاه های اصلی اســت. حتی 
 پذیرش دانشجویان در این دانشــگاه ها هم اغلب

  با ســهل انگاری و آســان گیری و تنها مبتنی بر 
جذب بیشــتر دانشــجویان بوده و البته خروجی 
 این چنیــن پذیرش هایــی هم چنــدان مطلوب

 نخواهد بود.

مدرک فروشی زیر سایه پردیس ها
  دانشگاه صنعتی و دولتی اصفهان در رده گران ترین پردیس های دانشگاه های دوره  دکتری قرار دارد؛

همکاری  دانشگاه اصفهان با بخش تجارت سازمان ملل، توسعه می یابد
اعضای بخش سرمایه گذاری و تجارت سازمان ملل متحد با رییس دانشگاه اصفهان، بر ضرورت تعمیق روابط 
علمی و همکاری های دوجانبه تحقیقاتی و پژوهشی تاکید کردند. مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی 
دانشگاه اصفهان در این ارتباط گفت: این مرکز علمی در مسیر بین المللی شدن با بخش سرمایه گذاری و تجارت 
سازمان ملل متحد همکاری نزدیک داشته است. سید کمیل طیبی افزود: طرفین بر تعمیق همکاری های علمی 
و انجام طرح های تحقیقاتی مشترک به ویژه اقتصاد منطقه ای تاکید کردند. در این نشست خانم» میا میچیک« 
مسئول بخش سرمایه گذاری و تجارت سازمان ملل متحد مستقر در بانکوک و آقای»هام« نایب رییس اجرایی 
اسکاپ در نشست داخلی دانشــکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه اصفهان در زمینه های پروتکل های تجاری 
بین کشورها بر اساس زمینه های علمی و مزیت های نسبی همکاری های بین المللی سخنرانی کردند. دانشگاه 
اصفهان به عنوان دانشگاه جامع و مادر استان اصفهان دارای دست کم ۱۵ هزار دانشجو و ۶۵۰ عضو هئت علمی 

و یکی از دانشگاه های برتر کشور است. 

12 میلیارد تومان صرف پروژه های عمرانی امامزادگان اصفهان می شود
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اصفهان گفت: هر ســاله ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان صــرف پروژه های عمرانی 
امامزادگان اصفهان می شود که سهم عمده آن به شهرستان های اصفهان، کاشان و بادرود اختصاص دارد.

 حجت االسالم صادقی با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی موجود با دشواری همراه شده است، افزود: وضعیت 
اقتصادی، شرایطی پدید آورده که مردم با وجود میل باطنی، قادر نیستند  به بقاع متبرکه کمک کنند؛ این 
درحالی است که یکی از سرمایه گذاری هایی که عالوه بر درآمدزایی منجر به صیانت از اماکن متبرکه می 

شود مشارکت اقتصادی و سرمایه گذاری مردمی در این حوزه است.
  مدیرکل اوقاف و امور خیریه اصفهان با بیان اهمیت ســرمایه گذاری در کنار بقــاع متبرکه تصریح کرد: 
اقداماتی مانند توسعه گردشــگری و ایجاد مجتمع های تجاری و مسکونی در کنار اماکن متبرکه می تواند 
منجر به جذب زوار بیشتری شود ضمن اینکه سرمایه گذاران در توسعه اماکن متبرکه می توانند بخشی از 

سود سرمایه گذاری را با نیتی مشخص صرف امور وقفی کنند.

کارشناس پیش بینی هوای استان اصفهان با اشــاره به تدوام ناپایداری های 
جوی طی چند روز آینده در استان، گفت: تندباد لحظه ای همراه با گرد و خاک 
برای نیمه شرقی اصفهان پیش بینی می شود. رضا کریمیان با اشاره به تداوم 
شرایط جوی نسبتا ناپایدار در استان، اظهار کرد: بر این اساس طی این مدت در 
بیشتر مناطق در ساعات بعدازظهر افزایش ابر، گاهی وزش باد نسبتا شدید تا 
شدید و در نیمه شرقی استان تندباد لحظه ای همراه با گرد و خاک پیش بینی 

می شــود. وی ادامه داد: در مناطق غربی، شمالی و جنوبی استان نیز احتمال 
بارش های گباری بهاری گاهی همراه با رعــد و برق وجود دارد.وی همچنین 
به بارندگی های  اخیر در سطح استان اشاره کرد و افزود: طی این مدت بارش 
رگباری در کالن شهر اصفهان با میانگین دو دهم میلی متر، اردستان با میانگین 
هشت دهم میلی متر، فریدونشهر با میانگین هفت دهم میلی متر و نجف آباد با 

میانگین پنج دهم میلی متر بارش ثبت شده است.

هوا
 و 

آب

 اصفهان بارانی 
می شود

کارشناس پیش بینی هوای 
استان:

پریسا سعادت
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بوفون؛ گزینه اصلی 
جایگزینی »دخئا« در یونایتد

جان لوئیجی بوفون بعد از جدایی از یوونتوس 
پیراهن پاری ســن ژرمن را بر تــن کرد. این 
ســنگربان فصل خوبی 
را با پاری سن ژرمن 
تجربــه نکرد و در 
نهایت برای ادامه 
حضور در این تیم 
پاریســی با مدیران 
این باشــگاه به توافق 
نرسید و رســما از این تیم جدا شد. با توجه به 
اینکه جدایی دخئا از منچستریونایتد تا حدود 
زیادی نهایی شده است، کوریره دلو اسپورت 
ایتالیا نوشت که بوفون گزینه اصلی جایگزینی 
سنگربان اسپانیایی منچستریونایتد خواهد بود. 
این روزنامه ایتالیایی در ادامه نوشت که بوفون 
از تیم های پارما، لیون، فنرباغچه، آتاالنتا و رم 
پیشنهاد دارد و هفته آینده تصمیم نهایی خود 
را خواهد گرفت. بوفون 41 ســال سن دارد، با 
این حال هنوز از نظــر بدنی در وضعیت خوبی 
به ســر می برد و می تواند یکی دو فصل دیگر 

بازی کند.

 اعالم آمادگی »روبن«
 برای بازی در التزیو

بال هلندی ســابق بایرن مونیــخ تمایل دارد 
دوران بازیگری اش را در ســری A ادامه دهد. 
رســانه هایی ایتالیایی 
گــزارش داده اند 
که آریــن روبن از 
طریق نمایندگان 
خــود بــه اطالع 
التزیــو  باشــگاه 
رســانده که دوست 
دارد در فصل آینده برای ایــن تیم بازی کند. 
روبن 35 ساله در پایان فصل گذشته به دوران 
بازیگری اش در بایرن مونیــخ خاتمه داد و از 
30 ژوئن بازیکن آزاد اســت. گفته می شــود 
او که ســابقه بــازی در تیم هایــی پی اس وی 
آیندهوون، چلســی و رئال مادرید را دارد، به 
بازنشســتگی فکر نمی کنــد. در همین حال 
سایت کالچومرکاتوی ایتالیا مدعی شده است 
که مدیربرنامه های روبن با باشگاه التزیو تماس 
گرفته تا بــه آن اطالع دهد که ایــن بازیکن 
هلندی عالقه مند اســت در فصل آینده برای 

آبی پوشان شهر رم توپ بزند.

 واکنش رونالدو به قهرمانی 
در لیگ ملت های اروپا

تیم ملی فوتبال پرتغال در فینال لیگ ملت های 
اروپا توانســت با یک گل هلند را شکست دهد 
و جام قهرمانی را باالی 
سر ببرد. کریستیانو 
رونالدو، کاپیتان 
تیم ملــی فوتبال 
پرتغــال کــه در 
قهرمانــی تیمــش 
سهم بسزایی داشت، 
گفت:» بسیار خوشــحالم که توانستیم عنوان 
قهرمانی را به دســت آوریم. مــردم پرتغال از 
این قهرمانی خوشحال هســتند و باید ما هم 
خوشــحال باشــیم. افتخار بزرگی اســت که 
قهرمانی در ایــن جام را به دســت آوردیم«. 
رونالدو تنها در دو دیدار پایانی برابر ســوئیس 
و هلند به میدان رفــت. او در دیدار قبلی برابر 
سوئیس که با پیروزی ســه بر یک پرتغال به 
پایان رسید، هر سه گل تیمش را به ثمر رساند.

پیشنهاد 15 میلیون یورویی 
الهالل برای خرید »گومیز«

زمستان گذشته ســران الهالل تالش زیادی 
کردند تا بابو گومیز، ستاره 30 ساله آرژانتینی 
باشــگاه آتاالنتــا را 
شــکار کننــد؛ اما 
درخواســت 20 
میلیــون یورویی 
باشــگاه ایتالیایی 
مانــع تحقــق این 
آرزوی الهاللــی هــا 
شد تا ســعودی ها باالجبار به سراغ سباستین 
جووینکو بروند. حاال با گذشت چندماه یک بار 
دیگر رسانه های سعودی از تالش سران الهالل 
برای به تــور انداختن این شــکار بزرگ پرده 
برداشته و این بار مدعی شدند باشگاه متمول 
ریاض حاضر به پرداخــت 15 میلیون یورو به 
آتاالنتا همین طور حقوق سنگین به خود این 
بازیکن برای امضای قراردادی دو تا ســه ساله 
شده اســت که می تواند تمام رکوردهای نقل 

و انتقاالتی عربستان و خاورمیانه را بشکند.

پاتک قلعه نویی و نکونام به »برانکو«

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

دربی اصفهان در اولین هفته 
لیگ برتر فوتسال

استان اصفهان امسال با دو سهمیه در لیگ برتری 
فوتســال حضور پر رنگ تری را نسبت به سالیان 
گذشته تجربه خواهد کرد. گیتی پسند همیشه 
جزو مدعیان بوده و سال گذشــته نیز در کمال 
ناباوری در واپسین دقایق، نتیجه این دیدار با مس 
سونگون را واگذار کرد تا تبریزی ها در اصفهان جام 
قهرمانی را باالی سر ببرند. قرمز پوشان فوتسال 
اصفهان در ســال جاری با ترکیبــی از بازیکنان 
جدید و قدیم خود پا به عرصه این رقابت ها خواهند 
گذاشت و شاید نکته قابل تأمل در این رابطه حضور 
فرهاد فخیم و محمدرضا سنگ سفیدی، بازیکنان 
فصل پیش مس ســونگون در تیم گیتی پســند 
اصفهان خواهد بود. هایپر شاهین شهر دیگر تیم 
اصفهانی است که توانست در اولین فصل حضورش 
در لیگ دسته یک فوتسال کشور، با انجام بازی های 
مهیج و با استفاده از بازیکنانی جوان امتیاز حضور 
در عالی ترین سطح فوتسال کشــور را به دست 
بیاورد. اولیــن دیدار گیتی پســند، مقابل هایپر 
شاهین شهر اســت که امتیاز میزبانی این دیدار 
را تیم فوتسال گیتی پسند در اختیار دارد و باید 
دید که تیم جوان و با انگیزه هایپر پیروز این دیدار 

خواهد بود یا گیتی پسند.

»شفر« الماس سیاه استقالل را 
هوایی کرد

وینفرد شــفر، ســرمربی جدید بنــی یاس که 
نمی خواهد فعال توافقش با بنی یاس رســانه ای 
شــود، در یک حرکت عجیب خواســتار حضور 
پاتوســی در تیم بن یاس امارات شــده اســت. 
ســرمربی آلمانی فصل گذشــته اســتقالل با 
باشــگاه بن یاس امارات به توافق رسیده و از این 
رو به دنبال مقدمــات حضور پاتوســی در این 
تیم است. وینفرد شــفر از اینکه خبر توافقش با 
این تیم رســانه ای شده به شــدت ناراحت بوده 
است. اگر شفر سرمربی هر تیمی بشود، باشگاه 
اســتقالل از دادن غرامت به او معاف می شود و 
شفر می خواست با رســانه ای نشدن توافقش با 
بنی یاس، همچنان برای باشگاه استقالل حاشیه 
بســازد. او به مدیران بنی یــاس گفته 4 بازیکن 
خارجی شان را رد کنند تا او خودش 4 بازیکن به 

بنی یاس بیاورد.

در حاشیه

 شروع طوفانی سپاهان 
در نقل و انتقاالت والیبال

رحمان محمدی راد، بازیکن و مربی ســابق تیم 
ملــی والیبال که فصــل گذشــته روی نیمکت 
شــهرداری ورامین حضور داشــت و توانست با 
این تیم به عنــوان قهرمانی لیگ برتــر و البته 
جام باشگاه های آســیا برسد، هدایت زردپوشان 

اصفهانی را برعهده گرفت.
 محمدی راد بــه عنوان بازیکن، ســابقه حضور 
در تیم ملی ایران و کســب مدال نقره مسابقات 
آسیایی بوسان 2002 را در کارنامه خود دارد. وی 
همچنین به عنوان مربی با والسکو، کواچ و لوزانو 
همکاری داشته و در تیم های مختلف لیگ برتری 
به عنوان مربی و سرمربی کار کرده است. سپاهان 
که به تازگی توانســته مجوز حضور در لیگ برتر 
والیبال را برای سال 98 کسب کند، سرمربی تیم 
قهرمان فصل را اســتخدام کرد تــا احتماال یک 
تیم مدعــی را روانه فصل پیــش روی لیگ برتر 

والیبال کند.

منهای فوتبال

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان بعد از استخدام علیرضا منصوریان 
متحول شــد و از تیمی ته جدولی کــه برای بقــا در لیگ برتر 
می جنگید، به تیمی با شخصیت تبدیل شد که عنوان بهترین تیم 
ایرانی در آســیا را هم از آن خود کرد. ذوب آهن اصفهان که تنها 
تیم بدون شکست در لیگ قهرمانان آسیاست و عملکرد این تیم 
چشم ها را در آسیا هم خیره کرد، در حالی باید تا کمتر از دو ماه 

آینده به مصاف االتحاد عربســتان برود که تعدادی از ستاره های 
فصل گذشته اش یا جدا شــده و یا در معرض جدایی قرار دارند. 
رشید مظاهری، سنگربان ملی پوش ذوب آهن نخستین ستاره ای 
بود که جدایی اش از این تیم را اعالم کرد و محمدرضا حســینی 
یکی دیگر از ســتاره های این تیم در خط میانی، دومین بازیکن 
مهمی بود که از ذوب آهن جدا شد. زمزمه هایی مبنی بر جدایی 

ارسالن مطهری و پیوستن او به استقالل به گوش می رسد و دیگر 
مهاجم توانمند این تیم »کریستین اوساگونا« هم پتانسیل جدا 
شدن از آن را دارد. این روزها بزرگ ترین دغدغه این تیم اصفهانی 
که حاال تنها نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیاســت، جدایی 
بازیکنانی است که در ترکیب این تیم موثر بودند و نقش مهمی در 

موفقیت های داخلی و آسیایی آنها داشتند.

جدایی ستاره ها بالی جان بهترین تیم ایرانی در آسیا

در حالی که پس از کش و قوس های طوالنی برای تعیین سرمربی 
تیم ملی امید، باالخره فدراسیون فوتبال با فرهاد مجیدی برای قبول 
این مسئولیت به توافق رسید و این خبر هم از سوی حمید استیلی، 
مدیر فنی تیم ملی امید تایید شد، وزرات ورزش و کمیته ملی المپیک 
از این انتخاب ابراز تاســف کردند تا ماجرای های تیم ملی امید هم 
چنان ادامه داشته باشد. ماجرای تیم ملی امید از آن دسته ماجراهای 
تمام نشدنی فوتبال کشور است که همیشه برای رسانه ها سوژه دارد؛ 
تیمی که حسرت چهل ساله دوری از المپیک را بر پیشانی داشته و 

نقش فرزند ناخوانده فدراسیون فوتبال ایران را بازی می کند.
ماجرای جدید تیم ملی امید به ماجرای انتخاب سرمربی برای این 
تیم بر می گردد؛ جایی که فدراسیون فوتبال به دلیل عملکرد ضعیف 
شاگردان زالتکو کرانچار در رقابت های مقدماتی المپیک 2020 و 
هم چنین افزایش نرخ دالر تصمیم به قطع رابطه با این مربی کروات 

گرفت تا جلوی ضررهای احتمالی گرفته شود.
به دنبال این تصمیم، مسئوالن فدراسیون پای مذاکره با یحیی گل 
محمدی، ســرمربی موفق تیم پدیده رفته و تالش کردند تا خیلی 
زود با او به توافق برســند؛ اما مسئوالن باشگاه مشهدی با پیشنهاد 
رقمی نجومی مانع از انجام این کار شــدند تا سئول نشینان به فکر 

گزینه های دیگر باشند.
امیر قلعه نویی، علیرضا منصوریان، عبدا...ویسی، مهدی تارتار، افشین 
قطبی، جواد نکونام و ... برخی از مربیانی بودند که نام آنها به عنوان 
گزینه سرمربیگری تیم ملی امید مطرح شــد؛ اما رقم پیشنهادی 
فدراسیون فوتبال به این مربیان سرشناس، رقمی نبود که آنها را به 
نشستن روی نیمکت تیم ملی امید ترغیب کند و این گزینه ها یکی 

یکی پر کشیدند.
 فرهاد مجیدی، آخرین نامی بود که در این میان به گوش رســید. 
حمید اســتیلی، مدیر تیم امید همراه با فرهاد مجیدی و خســرو 
حیدری برای تماشای بازی ایران و سوریه به ورزشگاه آزادی رفته و 
با حضور در ورزشگاه از نزدیک نظاره گر بازی دوستانه تیم های ملی 
ایران و سوریه شدند تا شــائبه هایی که در مورد حضور مجیدی در 
تیم امید مطرح می شــد به حقیقت بپیوندد. خبر توافق مسئوالن 
این تیم با مجیدی در نشست خبری روز شنبه مهدی تاج با اصحاب 

رسانه نیز مورد تایید قرار گرفت و رییس فدراسیون در 
این جلسه از نهایی شدن این قرارداد در یکی دو روز 

آینده خبر داد.
مجیدی که در فصل گذشته رقابت های لیگ برتر 
فوتبال کشور ابتدا با عنوان مربی و کمک شفر روی 
نیمکت آبی پوشان تهرانی نشست به دنبال نتایج 

ضعیف استقالل جانشین سرمربی آلمانی این تیم در 
هفته های پایانی شد. اگرچه مجیدی لیگ هجدهم 

را با قرار گیری اســتقالل در رده سوم به پایان رسانید 
و این تیم را آســیایی کرد ؛ اما این نتیجــه را نمی توان 

مربوط به توانایی های ســرمربی جوان آبی پوشان دانست 
و انتخاب او به عنوان سرمربی تیم ملی امید ریسک بزرگی 

برای فدراسیون فوتبال محسوب می شود. این فدراسیون 
به هیچ وجه نباید فراموش کند شاید المپیک 2020، 
آخرین دوره ای باشــد که در آن شرکت می کند و اگر 
تیم ملی امید بازهم نتواند به این رقابت ها صعود کند، 
حسرت المپیکی شدن برای فوتبال ایران از 44 سال 

به حسرتی ابدی تبدیل می شود.
انتخاب مربیان جوانی مثل مجیدی برای تیم ملی 

امید باید چند سال زودتر صورت می گرفت، نه 
در این زمان که هر گونه بی تجربگی ممکن 
اســت به از دســت دادن رویای المپیک 
بینجامد. تیم ملی امید ایــران در حالی با 
سرمربیگری زالتکو کرانچار موفق شد به 
دور دوم مسابقات مقدماتی المپیک صعود 

کند که این تیم در مرحلــه اول رقابت های 
مقدماتی المپیک میزبان بود ولی بــه عنوان تیم دوم به 

دور نهایی راه یافت.
از سوی دیگر نشستن روی نیمکت تیم ملی امید برای 
فرهاد مجیدی نیز ریســک بزرگی محسوب می شود، 
اگر او نتواند با این تیــم به المپیک صعود کند، ممکن 
اســت در ادامه کار فرصت های بزرگــی از او به دلیل 
 این نتیجه گیری از دســت برود و جلوی پیشرفت او 

گرفته شود.

  قاب روز

استایل عربی ستاره بارسلونا در دبی
ایوان راکیتیچ، ستاره کروات بارســلونا که با این تیم به مقام قهرمانی اللیگا رسید، پس از 
پایان لیگ برای تعطیالت به دبی سفر کرد. او در این سفر به باغ وحش دبی رفته و با خرس 

و سمور عکس گرفت.

ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس برای تقویت تیمش فهرستی را به 
مسئوالن باشــگاه داد که نام پنج بازیکن در آن دیده می شود؛ اما قبل 
از اینکه سرخ پوشان اقدامی کنند، دو سرمربی به برانکو »پاتک« زدند! 
سومین قهرمانی متوالی پرسپولیس در رقابت های لیگ برتر و باال بردن 
کاپ قهرمانی جام حذفی سبب شــده تا کادر فنی این تیم تصمیم به 
ایجاد کمترین تغییر در لیست بازیکنان خود گرفته و تنها پنج بازیکن را 

در لیست خرید خود قرار دهند. 
سرمربی سرخ پوشان پایتخت در بین بازیکنان قدیمی پرسپولیس که 
سابقه همکاری با برانکو را دارند تنها مهدی طارمی را خواسته و تاکید 

فراوانی نیز روی جذب مهاجم تیم ملی فوتبال ایران داشته است. محمد 
بلبلی، بازیکن فصل گذشته سپیدرود رشت، محمدرضا حسینی بازیکن 
فصل گذشته ذوب آهن اصفهان، علی نعمتی و مهران امیری بازیکنان 
فصل گذشته پدیده مشهد نیز در این لیست حضور دارند. بلبلی که یکی 
از بازیکنان مد نظر برانکو بــود در روزهای ابتدایی فصل نقل و انتقاالت 
تکلیفش را مشخص کرد و از تیم ســقوط کرده سپیدرود به خوزستان 
رفت و شاگرد نکونام در تیم فوالد خوزستان شد. مدافع و هافبک پدیده 
نیز در حالی مدنظر برانکو ایوانکوویچ هستند که با باشگاه خود قرارداد 
دارند و یحیــی گل محمدی به مدیران پدیده اعــالم کرده تحت هیچ 

شرایطی حاضر به فروختن آنها نیســت. همچنین محمدرضا حسینی 
وینگر ذوبی ها نیز که مدت ها در رادار امیر قلعه نویی بود با عقد قراردادی 
دو ساله به سپاهان پیوست تا امیر قلعه نویی زودتر از برانکو بتواند این 

بازیکن را در اختیار داشته باشد.
 مهدی طارمی نیز که با شخص برانکو صحبت داشته است به وی اعالم 
کرده اولویتش رفتن به اروپاســت در غیر این صورت به پرسپولیس باز 
می گردد. برانکو در حالی لیســت خرید خود را قبــل از خروج از ایران 
 اعالم کرده که مدیران پرســپولیس تاکنون هیچ کدام از آنها را جذب

 نکرده اند.

اواسط شهریورماه سال گذشته بود که فرهاد رستم شیرازی از ریاست هیئت تکواندوی استان اصفهان 
استعفا داد و به همین دلیل حسین کفعمی با ابالغیه فدراســیون تکواندو به عنوان سرپرست هیئت 

تکواندو منصوب شد. 
بعد از انتصاب سرپرست برای هیئت های ورزشی، 3 ماه مهلت فراهم آوردن مقدمات برگزاری انتخابات 
هیئت و مشخص شدن رییس جدید زمان وجود دارد و این زمان تا 2 دوره 3 ماهه دیگر قابل تمدید 
است؛ اکنون بیش از 9 ماه از مشخص شدن سرپرســت هیئت تکواندوی استان اصفهان گذشته؛ اما 
هنوز مجمع انتخاباتی این هیئت برگزار نشده است. تاکنون 2 بار برای برگزاری انتخابات از کاندیدها 
ثبت نام به عمل آمده؛  اما هر بار بنا به دالیلی این انتخابات برگزار نشده و در تازه ترین اتفاق برگزاری 
مجمع انتخاباتی به دلیل ثبت نام از بازنشستگان به تعویق افتاده است. طی قانونی که مجلس شورای 
اسالمی تصویب کرد بازنشستگان نمی توانند در دستگاه های دولتی به کار گرفته شوند؛ اما دی ماه سال 
گذشته محمدرضا داورزنی، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان از معاف 
شدن هیئت های ورزشی از این قانون خبر داد.  نکته مشخص این است که این معافیت برای هیئت های 
ورزشی به اداره کل های ورزش و جوانان استان ابالغ نشده و همین موضوع سبب سردرگمی آنها برای 
برگزاری مجامع انتخاباتی شده اســت. علیرضا امین آزاد در همین خصوص اظهار داشت: این هفته 
مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان جلسه ای با معاون وزیر ورزش خواهد داشت تا تکلیف 
بازنشستگان برای حضور در مجمع انتخاباتی مشخص شــود. معاون اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان افزود: 2 کاندیدای بازنشسته هستند و مشکل ما همین است که هنوز به صورت کتبی به ما 
اعالم نشده است که بازنشستگان مشکلی برای حضور در انتخابات هیئت های ورزشی ندارند و باید از 

این نظر مطمئن شویم تا بعد از انتخابات دچار مشکل نشویم.

تکواندوی اصفهان بالتکلیف  مانده است

پاتک قلعه نویی و نکونام به »برانکو«

مهاجم سابق پرسپولیس همچنان در پی دریافت معوقات خود 
از سرخ پوشان تهرانی است. وکیل مدافع »جری بنگستون« در 
این باره گفته است: مهلت پرسپولیس برای پرداخت مطالبات 
بنگستون طبق صلح نامه ای که بین موکل و باشگاه منعقد شده، 
پایان یافته است و حدود دو هفته پیش هم در این خصوص به 

پرسپولیس هشدار دادیم؛ اما اقدامی صورت ندادند. به گفته 
وی، پیش از این یک مرتبه از باشــگاه پرسپولیس به خاطر 
نپرداختن مطالبات بنگســتون به فیفا شکایتی انجام گرفته 
که این باشــگاه در فیفا محکوم و صلح نامــه ای بین موکل و 
پرسپولیس برای پرداخت مطالبات به صورت اقساطی تنظیم 
شد؛ اما مسئوالن باشگاه فقط یک قســط را که ۱۰ هزار دالر 
بود پرداخته و مابقی صلح نامه را اجــرا نکرده اند. وی گفت: 
با توجه به عدم اجرای مفاد صلح نامــه تنظیمی بین موکل و 

پرسپولیس، از این باشگاه دوباره به فیفا 
شــکایت می کنیم ضمن اینکه در صلح 

نامه مزبور خسارت هایی نیز پیش 
بینی شده و پرسپولیس باید 

بپردازد. در حال حاضر اصل 
طلب بنگستون و خسارت 
ناشی از تاخیر تأدیه آن 
حدود ۱۰۰ هزار دالر است.

 شکایت 100 هزاردالری
 از پرسپولیس

فوتبال
 ایران - 

کره جنوبی
ساعت 
۱5:3۰

شبکه 
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ساعت

2۰

شبکه 
ورزش

فوتبال
ایتالیا - 
بوسنی

ساعت
23:۱5

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور
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 21 خرداد
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جادهمرگ،ساماندهیمیشود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

 شهرستان

خبر

پیوستن شهردار و اعضای 
شورای شهر فالورجان به 
پویش کنترل فشار خون

در اقدامی شهردار، ریاســت و اعضای شورای 
اسالمی شهر و کارکنان شهرداری فالورجان به 
پویش بسیج ملی کنترل فشار خون پیوستند. 

به گزارش روابط عمومی شــهرداری و شورای 
اسالمی شهر فالورجان؛ بیماری فشار خون باال 
را بیماری منجر به مرگ خاموش می گویند که 
اثرات زیانباری بر سالمت فرد از جمله چشم، 
قلب، کلیه، مغز، سکته های قلبی و عروقی وارد 
می کند و در صورت شناســایی زودهنگام این 
بیماری ضمن پیشــگیری از بروز عوارض، از 
مرگ و میر زودرس نیز جلوگیری می شــود. با 
دستور شــهردار فالورجان جهت اندازه گیری 
فشار خون و راه اندازی ایستگاه سیار در محل 
شــهرداری و فرهنگســرای غدیر شهرداری، 
کارکنان شهرداری و شــهروندان می توانند با 
مراجعه حضوری و به صورت رایگان نسبت به 
گرفتن فشــار خون خود اقدام کنید. مهندس 
جواد نصــری همچنین از عموم شــهروندان 
فالورجانی جهت شــرکت در این طرح دعوت 

به عمل آورد.

21 میلیارد ریال اعتبار عمرانی 
سال 1397 امور برق اردستان

مدیر امور برق شهرستان اردستان گفت: مبلغ 
21 میلیارد ریال اعتبار عمرانی سال 97 هزینه 
شده است. قاسمعلی ناظری افزود: این اعتبار 
ازمحــل اعتبارات داخلی شــرکت توزیع برق 
اســتان اصفهان و برای احــداث 20 کیلومتر 
شبکه فشار متوســط و ضعیف هزینه و 845 

مشترک جدید جذب شده است.
 وی عنوان کــرد: توســعه و احداث شــبکه 
 برای متقاضیان جدید و ایجــاد قدرت مانور و 
بهینه سازی 1.5 کیلومتر شــبکه فرسوده، 2 
کیلومتر شبکه روشنایی روستایی، بهینه سازی 
70 کیلومتر شبکه موجود به روش خط گرم، 
اصالح چمپر، تعویض مقرره ها، کابل گذاری و 
جلوگیری از خاموشی های غیرارادی با صرف 
اعتباری بالغ بــر 5 میلیارد ریــال همچنین 
سرویس و تعمیر 75 دســتگاه ترانسفورماتور، 
تعویض 15 اصلــه پایه های برق فرســوده و 
5 کیلومتر شــبکه ســیمی به کابلی از جمله 
اقدام های یک سال گذشــته بوده است. مدیر 
امور برق اردســتان تاکید کرد: این مجموعه با 
51 نفر پرسنل دارای 32 هزار مشترک عادی 

و دیماندی است.

معاون آموزشی حوزه علمیه استان 
اصفهان مطرح کرد:

انتشار تعالیم دینی در جامعه 
رسالت مهم حوزه

حجت االســالم عبداالمیر خطاط معاون آموزشی 
حوزه علمیه اســتان اصفهان در نشست خبری با 
اصحاب رسانه و همراه با آغاز پذیرش حوزه علمیه 
اصفهان در رابطه با اهمیت فعالیت حوزه در جامعه 
اظهار کرد: در آیاتی از ســوره توبــه در میان آیات 
جهاد، گروهی به فراگیری و تفقــه در علوم دینی 
فراخوانده شــدند تا احکام و تعالیــم دینی را برای 
جامعه تبیین کنند. وی ادامه داد: یکی از وجوبات 
جامعه اسالمی آشنایی با دین اســت که به عهده 
گروهی از مردم جامعه است. مدیر حوزه علمیه امام 
صادق )ع( چهارباغ با اشاره به یکی از نیازهای انسان 
که نیاز به پرستش است، عنوان کرد: حس پرستش، 
حسی است که باید هدایت شود، در غیر این صورت 
می تواند انسان را از انسانیت و شرافت ساقط کند.وی 
با اشاره به دیگر نیاز انسان که حس عشق و زیبایی 
دوستی است، تصریح کرد: این حس نیز که در فطرت 
تمامی انسان ها نهاده شده است، باید در مسیری که 
ریشه در وحی دارد، هدایتگری شود تا زمینه رشد 
انسان را فراهم کند. خطاط با بیان اینکه در جامعه 
امروز شاهد مشکالت اجتماعی و اقتصادی هستیم، 
اظهار کرد: مشکالتی از قبیل طالق، قتل، خودکشی، 
جرم و جنایت در همه کشــورها وجود دارد؛ اما از 
جوامع دینی انتظار می رود کــه این ناهنجاری ها  
درآنهاحداقل باشــد و فرهنــگ زیربنایی را طلب 
می کند تا ریشه چنین مشکالتی ســوزانده شود. 
معاون آموزشی حوزه علمیه استان اصفهان با اشاره 
به نقش حوزویان گفت: بهره گیری از تعالی وحیانی 
و دینی و انتشار در جامعه از رسالت های مهم حوزه 
است و پیوند جامعه با تعالیم دینی، منجر به کاهش 

ناهنجاری های اجتماعی می شود.

مدیر درآمدهای شهرداری اصفهان:
جرائم دیرکرد قبض عوارض 

نوسازی بخشوده نمی شود
مدیر امور درآمدهای شــهرداری اصفهان اظهار 
کرد: قبض عوارض نوســازی در سال جاری طی 
سه مرحله توزیع می شــود؛ در حالی که سال های 
گذشته قبض عوارض نوسازی طی دو مرحله توزیع 
شد. نادر آخوندی با اشاره به قانون نوسازی، ادامه 
داد: چنانچه شهروندان عوارض نوسازی خود را به 
موقع پرداخت نکنند، مستند به ماده 14 قانون ذکر 
شده مشــمول 9 درصد جریمه تاخیر و در صورت 
پرداخت بــه موقع عوارض بر اســاس تبصره یک 
ماده 10 همان قانون، مشــمول 10 درصد جایزه 
خوش حسابی می شوند. آخوندی خاطر نشان کرد: 
برای توزیع قبض عوارض نوسازی از سیستم توزیع 
شرکت پست استفاده می شود و ماموران با مراجعه 
به منزل افراد براساس کد بلوک ملکی تعیین شده 
برگه قبض نوسازی را تحویل می دهند. وی تاکید 
کرد: چنانچه در توزیع انبوه قبوض نوسازی و کسب 
و پیشه در بین شهروندان فیش عوارض به دست 
آنان نرسد، شهروندان می توانند با مراجعه به منطقه 

مربوطه مشکل را بررسی و مرتفع کنند.

معاون شهرسازی و معماری شهردار:
پروانه ساختمانی تنها در 1۸ روز 

صادر می شود
معاون شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان 
اظهار کــرد: در گذشــته فرآیند صــدور پروانه 
ساختمانی 45 روز زمان نیاز داشت؛ اما در حال 
حاضر با فرآیندهای تعریف شــده در راســتای 
تســهیل امــور، تنهــا در 18 روز کاری پروانه 
ســاختمانی برای متقاضیان ساخت و ساز صادر 
می شود. سید احمد حسینی نیا با بیان اینکه در 
دو ماه نخســت ســال جاری، تعداد 979 پروانه 
ســاختمانی در شــهرداری اصفهان صادر شده 
است، گفت: در مدت مشابه ســال گذشته تنها 
541 پروانه ســاختمانی صادر شــده بود که بر 
اســاس این آمار شاهد رشــد 81 درصدی آمار 
صدور پروانه ســاختمانی در دو ماهه نخســت 
 ســال جاری نســبت به مدت مشــابه سال 97 

هستیم. 

در راستای مشــارکت ارگان های مختلف 
برای اجرای بهتر طرح بســیج ملی کنترل 
فشــار خون، مدیر عامل سازمان پایانه های 
مســافربری شــهرداری اصفهان از اجرای 
طرح پایش سالمت ســنجش رایگان فشار 
خون در پایانه هــای کاوه، صفه، زاینده رود 
و صمدیه خبر داد. طرح بســیج ملی کنترل 
فشار خون با هدف شناســایی افراد دچار 
به فشــارخون و درمان به هنگام آنها از روز 
جمعه 27 اردیبهشت ماه در استان اصفهان 
همزمان با سراسر کشــور آغاز شد. در این 
طرح کــه در دو مرحله اجرایی می شــود 
نزدیک به دو هزار ایستگاه و مرکز بهداشت 
در اســتان به کار گرفته شده است. به گفته 
مدیر گروه ســالمت خانواده مرکز بهداشت 
اصفهان، این مراکــز دربرگیرنده نزدیک به 
هزار خانه و پایگاه بهداشــت، بیمارستان 
و مرکز درمانی وابســته به دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان و ۹۰2 ایستگاه سنجش 
فشــار خون ثابت و ســیار در مکان های 
گوناگــون از جملــه خانه هــای کارگری، 
 شهرک های صنعتی، کارخانه ها، مراکز خرید

 بزرگ و اداره هاست.
 راحله صادق با بیــان اینکه جامعه هدف این طرح 
50 درصد جمعیت استان است، می گوید: ساعت 
مراجعه به ایستگاه های ثابت و سیار 9 تا 12:30 و 

1۶ تا 21 بوده و ســاعت 
کار پایگاه هــا و خانه های 
بهداشت نیز از 8 صبح تا 

14 است.
معاون بهداشتی دانشگاه 
علــوم پزشــکی اصفهان 
نیز از مشــارکت مردم و 

ارگان ها در این طرح خبــر می دهد و می گوید: در 
مرحله اول و اطالع رسانی و آموزش داوطلبان برای 
مشارکت در اندازه گیری فشارخون مردم کارکنان 

علوم پزشکی، کارمندان 
ســفیران  بهزیســتی، 
سالمت، بســیج مساجد، 
خیریه ها، بیمارستان های 
خصوصــی، کلینیک ها و 
درمانگاه هــا، هالل احمر، 
مســلح  نیروهــای 
و شــرکت های بیمه و شــهرداری ها تاکنون وارد 
عمل شدند و اعالم آمادگی کردند.به گفته معاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در 20 روز 

اجرای این طرح، فشارخون بیش از 283 هزار نفر 
از مردم اســتان اصفهان گرفته و در سامانه سیب 

سالمت ثبت شده است.
 با آغاز اجرای این طرح، مسئوالن زیادی از استان 
از جمله شــهردار اصفهان، اعضای شورای شهر و 
برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به این 
طرح پیوســتند تا اهمیت کنترل فشار خون را به 
شهروندان یاد آوری کنند. این مسئوالن همچنین 
بر لزوم همکاری ارگان هــای مختلف برای اجرای 
هرچه بهتر این طرح که بــرای اولین بار در چنین 

سطحی در کشور برگزار می شود، تاکید کردند.
 در همین راستا شهرداری اصفهان نیز از همکاری 
مشترک با دانشــگاه علوم پزشــکی جهت ایجاد 
ایســتگاه های ســیار در معابر پررفت و آمد مانند 
ایستگاه های مترو، پایانه ها و .... خبر داد که به گفته 
مدیر عامل سازمان پایانه های مسافر بری شهرداری 
اصفهان برپایی ایستگاه های ســیار جهت کنترل 
فشــار خون در پایانه های کاوه، صفه، زاینده رود و 

صمدیه اجرایی شده است.
عباس محبوبی با اینکه اجرای طرح پایش سالمت از 
روز شنبه در این پایانه ها آغاز شده است، می گوید: 
این طرح تا یک هفته ادامه خواهد داشــت و عموم 

شهروندان و مسافران می توانند شرکت کنند.
به گفته مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری 
شــهرداری اصفهان در پایانه صفــه، طرح پایش 
ســالمت همه روزه صبح ها از ســاعت 9 تا 13 و 
بعدازظهرها از ســاعت 17 تــا 21 و در پایانه کاوه 
تنها بعد از ظهرها از ساعت 17 تا 21 اجرا می شود.

برپاییایستگاههایسیاردرپایانههایمسافربریشهر

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: در 
سال جاری برنامه های راهبردی خود را بر مبنای هفت سرفصل تدوین 
کرده ایم و در راستای تحقق آن، از هیچ تالشی دریغ نمی کنیم. حسن 
محمدحسینی با اشــاره به برنامه های راهبردی در سال 98 اظهار 
کرد: یکی از سرفصل های مورد تاکید در سال جاری در بخش »علم و 
پژوهش« خالصه می شود که یکی از راهبردهای آن، تبیین نیاز کشور 

به جوشاندن چشمه دانش است. وی بیان کرد که در سال گذشته در 
راستای تببین نیاز کشور، دوره های آموزشی عمومی و تخصصی برای 
کارکنان نظیر آموزش ضوابط و مقررات شهرداری در حوزه شهرسازی 
و مقررات ملی ساختمان برگزار شــد؛ همچنین آشنایی با قوانین و 
مقررات شهرداری ها در بخش خدمات شهری و رفع تخلفات  وتوزیع 
جزوات آموزشــی جهت بهبود دانش و عملکرد پرسنل انجام شد. 

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: 
در سال جاری در راستای توانمندسازی پرسنل از طریق افزایش دانش 
سازمانی و در راستای اجرا و عملیات از طریق برگزاری دوره ها و توزیع 
جزوات آموزشی نظیر آموزش های حقوقی و آیین دادرسی، تهیه و 
تنظیم گزارش ها و صورت جلسات حقوقی، دوره ضوابط و مقررات 

شهرسازی و دوره حقوق شهروندی اقدام خواهیم کرد.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان تشریح کرد:
تدوین برنامه های راهبردی بر اساس 7 سرفصل

  در راستای مشارکت ارگان های مختلف برای اجرای بهتر طرح بسیج ملی کنترل فشار خون صورت گرفت؛

مدیر منطقه 14 شــهرداری اصفهان با اشاره 
به بازدید اخیر استاندار اصفهان از پروژه های 
عمرانی سطح منطقه 14 شهر اصفهان، اظهار 

کرد: یکی از پروژه های مورد بازدید 
اســتاندار، ادامه احــداث خیابان 
جلوان بود کــه برای احــداث آن 
نیاز بــه تعامــل بیشــتر اداره کل 
 راه و شهرســازی اســتان اصفهان 

داشتیم. 
علی شمسی ادامه داد: طی بازدید 
استاندار اصفهان و تماس با مدیرکل 
راه و شهرسازی استان در ارتباط با 
پروژه ساخت ادامه خیابان جلوان، 

دستور تسریع ســاخت این خیابان صادر شد 
و قرار شــد شــهرداری منطقه 14 نسبت به 
آزادســازی زمین های مورد نیــاز اقدام کند. 
مدیر منطقــه 14 شــهرداری اصفهان افزود: 
بخشی از خیابان جلوان به طول 400 متر که 
در محدوده شهری شــهرداری اصفهان واقع 
شده بود، سال گذشته به بهره برداری رسید؛ 
اما بخشــی از آن که برای رســیدن به جاده 
فرودگاه در نظر گرفته شــده اســت، به دلیل 
خروج از محدوده شهرداری، نیاز به همکاری 
بیشــتر اداره کل راه و شهرسازی داشت. وی 
تصریح کرد: این مســیر حدود یــک کیلومتر 
طول و 3۶ متر عرض دارد که با دســتور چند 
روز گذشــته اســتاندار، عملیات آزادسازی 
زمین هــای آن که دارای کاربری کشــاورزی 
است، به زودی آغاز خواهد شد. در این زمینه 

نیاز به توافق شهرداری با کشاورزان داریم که 
درصدد هستیم تا پایان ســال جاری یا تا سه 
ماهه اول سال آینده، این بخش از جاده جلوان 

نیز تکمیل شــود. شمســی افزود: آزادسازی 
زمین های در مســیر پــروژه از محل بودجه 
منطقه 14 صورت می گیرد. وی با بیان اینکه 
در حال حاضر این بخش از جاده جلوان باریک 
و بدون شانه اســت و تردد خودروهای باری 
سنگین باعث ایجاد خطرات برای رانندگان و 
نیز ساکنان شهرک 800 واحدی شده است، 
اظهار کرد: بــا احداث ادامه جــاده جلوان به 
سمت فرودگاه شــهید بهشــتی، ترافیک در 
منطقه کاهش و امنیت تردد برای شهروندان 
افزایش می یابد. مدیر منطقه 14 شــهرداری 
اصفهان بیــان کرد: این جاده هــم اکنون در 
میان شــهروندان به جاده مرگ شهرت دارد؛ 
از همین رو شــهرداری درصدد احداث ادامه 
این خیابان برای تامین امنیت جانی ساکنان 

منطقه 14 است.

آزادسازی یک کیلومتر باقی مانده جاده جلوان از سوی شهرداری منطقه 14؛

جاده مرگ، ساماندهی می شود
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان اظهار کرد: 
این منطقه تعداد مشخصی چاه های اختصاصی 
برای تامین منابع آبی مــورد نیاز خود دارد؛ اما 

بنا بر اعالم معاونت خدمات شهری شهرداری 
و ســازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری، 
آب بعضی از چاه های سطح منطقه در شرایط 
اضطرار قرار دارد؛ به همیــن دلیل با تانکر یا از 
طریق لوله آب به مناطق مجــاور انتقال داده 
می شــود. مهین شــکرانی تاکید کرد: از سال 
گذشــته تاکنون میزان برداشــت از چاه های 
منطقه به وســیله کنتور رصد می شــود، این 
کنتورها میزان برداشــت آب را اعالم می کند، 
بعضی از چاه ها به دلیل نداشتن مجوز و برخی 
دیگر به دلیل بازدهی پایین و مصرف انرژی از 

مدار مصرف خارج شده است. 
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: برنامه ریزی ایجاد و تکمیل سیستم های 
آبیــاری قطره ای و تعویض لوله های فرســوده 
که از سال گذشته آغاز شــده است، همچنان 

در دســتور کار قرار دارد. شــکرانی با اشاره به 
طرح هــای چهارچوب دار ســازمان پارک ها و 
فضای سبز شــهرداری اصفهان، افزود: بخش 
عمده ای از سیســتم آبیاری تحت 
فشار در سال جاری اجرا شده است، 
اصالح روش های کاشــت و تکثیر 
گونه های مقاوم به کــم آبی نیز در 
دســتور کار قراردارد. وی ادامه داد: 
جایگزینی چمن هــای پر مصرف با 
چمن ها و درختانی با نیاز آبی کمتر و 
آموزش کارگران فضای سبز، پرسنل 
و باغبان ها جزو برنامه های سازمان 
پارک ها و فضای ســبز شــهرداری 
اصفهان برای تمام مناطق اســت. مدیر منطقه 
یک شــهرداری اصفهان افزود: بخش عمده ای 
از آبیاری فضای ســبز توســط باغبانان انجام 
می شود؛ بنابراین آموزش آبیاری صحیح فضای 
سبز و استفاده بهینه از منابع آبی ضرورت دارد. 
شــکرانی خاطرنشــان کرد: طرحی به منظور 
لکه گیری چمن ها و احداث معبرهای ضروری 
ابالغ شده و در دستور کار قرار دارد، در این راستا 
قســمت هایی که با چمن پر نیاز آبی پوشیده 
شــده، به طور کامل جمع و لکه گیری چمن با 

نوع مقاوم به کم آبی انجام می شود. 
وی عنوان کرد: ایجاد مســیر یــا معبر در کنار 
فضای سبز چمنی یا برخی قسمت های پوشیده 
شده با چمن، با موافقت معاونت عمران منطقه 
و معاونت های باالدستی و در راستای طرح های 

بهسازی انجام می شود.

مدیر منطقه یک شهرداری خبر داد:

لکه گیری چمنی با گونه مقاوم به کم آبی

این طرح تا یک هفته ادامه خواهد 
داشت و عموم شهروندان و 

 مسافران می توانند 
شرکت کنند

علیرضااطهریفر-شهردارورنامخواست

آگهیتجدیدمزایده
شــهرداری ورنامخواست به استناد مجوز شــماره 48 مورخ 
1398/02/15 شــورای اســالمی شــهر در نظر دارد نسبت به 
اجاره زمیــن به منظور نصب کیوســک اغذیه فروشــی واقع در 
ورنامخواســت بلوار الغدیر داخل پارکت ملــت از طریق مزایده 

عمومی اقدام نماید. لــذا عالقمندان شــرکت در تجدید مزایده 
می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده تا تاریخ 
 1398/04/09 به واحد مالی شــهرداری ورنامخواســت مراجعه

 نمایند.
مالف:496440

نوبتاول

میثممحمدی-شهردارزرینشهر

تجدیدآگهیمناقصهعمومی
شهرداری زرین شهر به اســتناد بودجــه عمرانی مصوب سال 
1398 خود در نظر دارد نســبت بــه اجرای عملیات زیرســازی 
و آســفالت خیابان های سطح شــهر زرین شــهر با اعتبار اولیه 
9/940/000/000 ریــال از محل اعتبارات شــهرداری از طریق 

مناقصه عمومی اقدام نماید، لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت 
بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر 
از تاریخ انتشــار تا پایان وقت اداری مورخ 98/4/4 به شــهرداری 

زرین شهر مراجعه نمایند.
مالف:496448

نوبتاول

 نرگس طلوعی

شناسنامه دار شدن 40 هزار 
هنرمند صنایع دستی دراستان

مدیــرکل میــراث فرهنگی ، صنایع دســتی 
وگردشگری استان اصفهان درحاشیه برگزاری 
سه رویداد فرهنگی به مناســبت روز جهانی 
صنایع دســتی در اصفهان گفت: تاکنون 70 
هزار هنرمند صنایع دســتی و هنرهای سنتی 
در پهنه اســتان اصفهان شناســایی شد که از 
این تعــداد، 40 هزار هنرمند در چهار ســال 
اخیر شناسنامه دار شــده اند.فریدون ا... یاری 
افزود: بدون شــک اصفهان بــه عنوان دومین 
شهر جهانی صنایع دستی در طول تاریخ، نقش 
مهمی در رشد و توســعه فرهنگ و تمدن این 
سرزمین کهن ایفا کرده اســت.وی یک سوم 
صنایع دســتی جهان را بومی استان اصفهان 
دانست و گفت: اگر چه بسیاری از صاحبنظران، 
توسعه صنعتی را پس از وقوع رنسانس در اروپا 
و آغاز انقالب صنعتی در ســده های هفدهم و 
هجدهم میالدی می دانند؛ درحالی که هنرهای 
دســتی به عنوان یک صنعت حداقل در فالت 
مرکزی ایران از پیشینه ای شــش هزار ساله 
برخوردار است که این خود نشان از هنر پروری 

مردم این دیار دارد.
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  امام جواد علیه السالم:
 هركس موقعیت شناس نباشد، جریانات او را 

مى رباید و هالك خواهد شد.

Z A Y A N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی   

نشانى: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3       تلفن: 8-36284167-031 فکس: 36284166

رتبه: 4 ضریب كیفى روزنامه:  33               چاپخانه: آینده             آدرس:  ابتدای جاده حبیب آباد- روبه روی شهرك امام حسین )ع(

سه شنبه 21 خرداد 1398 | 7 شوال 1440    شماره 2716 | 8 صفحه  قیمت: 1000 تومان  

No.2716 | June 11. 2019 |8 Pages Society.Cultural  Newspaper @zayanderoudonline 31
12

جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

آگهی مزایده امالک
اداره کل اموال وامالک استانهای  اصفهان و چهارمحال و بختیاری در نظر دارد: تعدادی از امالک خود را از طریق مزایده عمومی با شرایط ویژه )به صورت اقســاط بلند مدت وبدون کارمزد(واگذار نماید. متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 98/03/18 لغایت 98/04/01  همه روزه حتی ایام 

تعطیالت از ساعت 8/30 صبح لغایت 19 جهت اخذ اطالعات و بازدید ازمحل و دریافت فرم شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات خود به دفاتر مزایده زیر مراجعه فرمایند.

 www.amval-amlak.org :آدرس سایت
قابل توجه:

1-  اخذ اطالعات از دفاتر مزایده و بازدید از امالک الزم و ضروری می باشد . بدیهی است در صورت عدم بازدید و اخذ اطالعات الزم مسئولیتی متوجه این سازمان نخواهد بود.
2-  اخذ چک تضمینی) بانکی(  به میزان 5% قیمت پایه طبق فرم  شرایط شرکت در مزایده در وجه سازمان اموال وامالک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی به شناسه ملی 10100171920 الزامیست.)ضمنا چک های تضمینی که به نام شخص صادر شده باشد مورد قبول نبوده و مردود میباشد(

3- پیشنهادات فاقد سپرده و یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و رعایت مفاد شرایط شرکت در مزایده که از طریق دفاتر فروش ارائه میگردد الزامی می باشد.ضمنا امضاء پشت وروی فرم تقاضا ضروری است.
4- هزینه محضر)حق الثبت و حق التحریر( بالمناصفه به عهده طرفین می باشد.

5- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار می باشد.
6-  اخذ پاکت های پیشنهادی در  روزیکشنبه  مورخ 98/04/02 تا ساعت  9/30 صبح امکان پذیر میباشد.

7-  یک درصد رقم پیشنهادی به عنوان هزینه مزایده از برندگان نقداً دریافت می گردد.
8- بازگشایی پاکت های پیشنهادی استان اصفهان در محل اداره کل روز یکشنبه 98/04/02 ساعت 10/30 صبح انجام خواهد شد.

9-  شرایط فروش کلیه امالک مندرج در لیست مزایده بصورت جدول زیر خواهد بود. 

بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
سازمان اموال و امالک

بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
سازمان اموال و امالک

هتل پل-ابتدای چهار باغ باال -کوچه باغ نگار-پالک 4    تلفن :  3-36670271-031)محل اداره کل(اصفهان

خیابان حافظ جنوبی- فرعی یک شرقی – پالک دوم جنوبی  تلفن : 45279060-031شاهین شهر

بلوار شهید خادمی-روبروی فرمانداری-خروجی خیابان زیارتی-ساختمان عقیق –طبقه دوم 55549559-031کاشان

درصد تخفیف درصورت پرداخت نقدی نسبت به60% باقیماندهدوره اقساطدرصد پرداخت قسطی )باقیمانده(درصد پرداختی زمان تحویل ملکدرصد پرداخت نقدیقیمت پایه مزایدهردیف

%2415ماهه%60%10%30تا سقف 100 میلیارد ریال1

%3018ماهه%60%10%30باالتر از 100 میلیارد ریال2

قیمت پایه )ریال(میزان مالکیت /توضیحاتنوع ملک / )کاربری(  اعیان )متر مربع(عرصه)مترمربع(آدرس/قطعه/پالک ثبتیردیف

 3,000,000,000ششدانگزمین / مسکونی204/010کاشان - بلوار قطب راوندی - محل سابق کارخانه کرک  پالک ثبتی 19484

 3,000,000,000ششدانگزمین / مسکونی204/010کاشان - بلوار قطب راوندی - محل سابق کارخانه کرک  پالک ثبتی 29485

 3,000,000,000ششدانگزمین / مسکونی204/010کاشان - بلوار قطب راوندی - محل سابق کارخانه کرک  پالک ثبتی 39486

 3,000,000,000ششدانگزمین / مسکونی204/010کاشان - بلوار قطب راوندی - محل سابق کارخانه کرک  پالک ثبتی 49502

 3,000,000,000ششدانگزمین / مسکونی204/010کاشان - بلوار قطب راوندی - محل سابق کارخانه کرک  پالک ثبتی 59504

 3,000,000,000ششدانگزمین / مسکونی204/010کاشان - بلوار قطب راوندی - محل سابق کارخانه کرک  پالک ثبتی 69505

 3,000,000,000ششدانگزمین / مسکونی204/010کاشان - بلوار قطب راوندی - محل سابق کارخانه کرک پالک ثبتی 79503

8
 کاشان - خیابان افضل - روبروی بانک ملی مرکزی - سرای ذغال فروشان پالک ثبتی

1060/2
831407

 زمین و ساختمان / پارکینگ ، مسیر
معبر قسمتی جهانگردی و گردشگری

  مشاعی– میزان چهار سهم مشاع از یازده سهم ششدانگ عرصه و اعیان
 ) بصورت 11 باب مغازه(  - دارای مستاجر که حق کسب و پیشه متعلق به

مستاجر و هر گونه توافق با مستاجرین بعهده خریدار میباشد.
19,500,000,000 

 2,550,000,000ششدانگزمین / تجاری - خدماتی500شاهین شهر- مجموعه مسکونی میالد - خیابان استقالل- پالک ثبتی 9406/13626

 2,600,000,000ششدانگزمین / تجاری - خدماتی500شاهین شهر- مجموعه مسکونی میالد - خیابان استقالل - پالک ثبتی 10406/13688

 2,600,000,000ششدانگزمین / تجاری - خدماتی500شاهین شهر- مجموعه مسکونی میالد - خیابان استقالل- پالک ثبتی  11406/13687

 2,800,000,000ششدانگزمین / تجاری - خدماتی500شاهین شهر- مجموعه مسکونی میالد - خیابان استقالل - پالک ثبتی 12406/13627

 6,500,000,000ششدانگزمین / تجاری - خدماتی1500شاهین شهر- مجموعه مسکونی میالد - خیابان استقالل - پالک ثبتی 13406/13634

 2,500,000,000ششدانگزمین / تجاری - خدماتی500شاهین شهر- مجموعه مسکونی میالد - خیابان استقالل - پالک ثبتی 14406/13635

 2,600,000,000ششدانگزمین / تجاری - خدماتی500شاهین شهر- مجموعه مسکونی میالد - خیابان استقالل - پالک ثبتی 15406/13689

 6,000,000,000ششدانگزمین / مسکونی2000شاهین شهر - بلوار طالقانی - بین فرعی 2 و 3 -  پالک ثبتی 16406/11068

 6,000,000,000ششدانگزمین / مسکونی2000شاهین شهر - بلوار طالقانی - بین فرعی 2 و 3 - پالک ثبتی 17406/11069

 19,500,000,000ششدانگزمین / مسکونی7500شاهین شهر - بلوار طالقانی - فرعی 12 پالک ثبتی 18301/1379

 18,000,000,000ششدانگزمین / مسکونی7500شاهین شهر - بلوار طالقانی - فرعی 12 پالک ثبتی 19301/1473

7120شهرضا - بلوار جانبازان - کوچه باغ صبا پالک ثبتی 20100/181
 زمین / خارج از محدوده قانونی و

داخل حریم شهر
 سی حبه مشاع از 84 حبه هفتدانگ - انتقال بصورت مشاعی - سهم
مالکیت بنیاد بصورت مجزا و مفروز الرعیه در اختیار بنیاد می باشد.

2,600,000,000 

لیست مزایده نوبت اول سال 1398 استان اصفهان 
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