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نگارخانه صفوی
نقش قلم / مدیا:نقاشی

۱۱ الی ۱۶ مرداد

گالری صفر/یک
گوشه ها مدیا:فیلم/ویدئو

۱۱ الی ۲۸ مرداد

دلجویی از سالمندان؛
امروز تصمیم بگیریم اگه سالمندی 

توی فامیل داریم بهش 
سر بزنیم و حتی با یه شاخه لگ 

ازش دلجویی کنیم.

 Society.Cultural  Newspaper  / No.2761/August 04. 2019 روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاســی، اقتصادی و ورزشی / یکشنبه 13 مرداد 1398 /2  ذی الحجه 1440 / شماره 2761 / 8 صفحه / قیمت: 1000  تومان 

  پارک جای موتورسواری نیست!
 شهردار اصفهان از گالیه شهروندان درخصوص یک معضل شهری سخن گفت

   پیگیری» زاینده رود« در مورد حواشی این روزها پیرامون استفاده از کارت سوخت در اصفهان؛

 فعال خبری نیست!
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ویژه برنامه رونمایی از آثار 
منتشر نشده جالل الدین 

تاج اصفهانی

هنرسرای خورشید وابسته به سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برگزار کرد؛
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سرمربی تیم سپاهان:

 این سپاهان
 پنج سال تاریخ مصرف دارد

سیگارهای  زیرمیزی

 هشدار مرکز بهداشت در مورد ورود 
سیگارهای مشکوک به بازار؛
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خواسته بحقی که با جاری شدن زاینده رود محقق شده است؛

 شب، زاینده رود و نشاط
اگر در این شب های گرم تابستان، گذرتان به کناره های رودخانه زاینده رود افتاده 
باشد حتما زنده شدن شب نشینی های مردم دیار گنبدهای فیروزه ای را در کنار 
طوالنی ترین رود خانه فالت مرکزی دیده اید، صدای خنده و شادی کودکان، صدای موسیقی و 
نوای آواهای قدیمی که در دهانه های پل ها می پیچد، نشاط شهروندانی که بعد از سال ها بار دیگر 

این فرصت را پیدا کرده اند تا...
صفحه   7

نمایش دیو پر کلک و دختر بانمک
۸ الی ۱۶ مرداد

فرهنگسرای کوثر جی



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2761 | یکشنبه 13 مرداد  1398 | 2 ذی الحجه 1440

تحلیلگران معتقدند عربســتان به دنیال آشــتی 
سیاســی و نزدیکی با ایران اســت؛ این مسئله به 
خصوص پــس از درز اخباری مبنــی بر مذاکرات 
امارات با ایران جدی تر هم شده است. به تازگی وزیر 
حج عربستان از راه اندازی دفتر حافظ منافع ایران 
در این کشورخبر داد؛ اتفاقی که به گفته آقای وزیر، 
خودش شــخصا آن را پیگیری می کند. مالطفتی 
که حداقل در چند ســال اخیر به شدت بی سابقه 

بوده است!
 یاسر ابوهالله، مدیر سابق شــبکه خبری الجزیره 
قطر در تحلیلی گفته بود»هدف عربستان از تقابل 
با ایران و حمایت از جریــان تندروی دولت آمریکا 
)بولتون و پمپئو( و نتانیاهو این است که این کشور 
امیدوار است جنگ به ســقوط نظام ایران منتهی 
شــود و در مقابل، عربســتان تمام خسارت های 
احتمالی را متحمل خواهد شد«. محمد بن سلمان  
معتقد است که پرداخت یک باره هزینه ها بهتر از 
قسط بندی کردن آن طی چند سال است؛ اما طی 
هفته های اخیر شکست این نگرش با نزدیک شدن 

عربستان به ایران آشکار شده است.
 یک اشتباه محاسباتی که نه تنها هزینه زیادی را 
به این کشور تحمیل کرد بلکه آن را در آستانه یک 
افتضاح جنگی دفاعی در برابر یمن قرار داده است. 
طی هفته های اخیر، معادالت منطقه خلیج فارس 
 به سود ایران بوده است در حالی که عربستان طی

 یک جنگ فرسایشی در یمن گرفتار شده و آمریکا 
هم آنچنان که باید نتوانســته فشــارها بر ایران را 
مطابق خواسته های عربســتان و یاران منطقه ای 
خود پیش ببرد. امارات و عربستان دوباره به تکاپو 
 افتاده انــد تا راهی بــرای نزدیک شــدن به ایران

 پیدا کنند.
نشانه های آغاز گفت وگوها میان ایران و 

عربستان
در ادامــه سیاســت های منعطف در برابــر ایران 
المعلمی، نماینده دائم عربســتان در سازمان ملل 
هم اواخر هفته گذشــته بر آمادگی عربستان برای 
برقراری روابط همکاری میان کشــورهای عربی و 
ایران که مبتنی بر حسن همجواری و عدم دخالت 
در امور داخلی کشــورها و احترام به حاکمیت آنها 
باشــد، تاکید کرد و خبر از زمــان پایان جنگ در 

یمن داد! در داخل کشور هم متقابال سیاستمداران 
بر باز بودن باب گفت وگو با این کشــور و متحدان 
عربی اش تاکیــدی می کنند. برخی از رســانه ها 
 حتی پا را از این هم فراتر گذاشته اند و مدعی آغاز 

گفت وگوها میان ایران و عربستان شده اند. 
پایگاه خبری »دبکا« وابسته به رژیم صهیونیستی 
مدعی شــد که امــارات و عربســتان تماس های 
مخفیانه خود با ایران را افــزاش داده اند و ولیعهد 
ســعودی به طور جدی درحال بررســی گفت وگو 
با تهران اســت. این پایگاه به نقــل از منابع خود 
نوشت: امارات و عربستان به این نتیجه رسیده اند 
که اهــداف دونالد ترامپ، رییــس جمهور آمریکا 
در رابطه با ایران با اهــداف ریاض و ابوظبی تطابق 
ندارد. برخــی منابع اطالعاتی با اشــاره به ســفر 
اخیــر هیئت اماراتی بــه تهران اعــالم کردند که 
مســئوالن اماراتــی در دیدار با مســئوالن ایرانی 
در رابطه با مســئله امنیت کشــتیرانی در خلیج 
 فارس، تنگه هرمــز و تنگه باب المنــدب بحث و 

گفت وگو کردند. یک مسئول اماراتی که نخواست 
نامش فاش شود  در گفت وگو با دبکا گفته است: اگر 
واشنگتن به دنبال مذاکره با ایران است در پیوستن 
به اتئالف آمریــکا برای حمایت از کشــتیرانی در 
خلیج فارس هیچ منفعتی نداریم زیرا در این صورت 
قدرت بازدارندگی آن بســیار محدود خواهد بود. 
دبکا می نویســد، این تحوالت باعث شد که محمد 
بن سلمان، ولیعهد عربستان به طور جدی درحال 

بررسی بازکردن باب گفت وگو با تهران باشد.
نوچه های عربستان در راه ایران

عربســتان برای باز کردن باب مراوده با ایران ابتدا 
کشــورهای مورد حمایت خود را به ایران فرستاده 
است. عالوه بر امارات که به عنوان شریک راهبردی 
عربستان و یک پای جنگ یمن است، مالدیو و برخی 
از کشــورهای آفریقایی که تحت نفوذ عربستان با 
ایران قطــع رابطه کرده بودند دوبــاره راهی ایران 
شده اند. دولت مالدیو اعالم کرده که به دنبال احیای 
روابط خود با تهران و دوحه است. این اخبار مسلما 

به مذاق صهیونیست ها خوش نمی آید؛ اما قطعا برای 
ایران در منطقه می تواند یک برتری مثبت محسوب 
شود. لحن به ظاهر آشتی جویانه عربستان سعودی 
در قبال ایران، تا حد زیادی ناشی از وضعیت بغرنجی 
است که این کشور در ارتباط با بحران یمن، امنیت 
ملی خــود و ناامیدی از آمریکا با آن مواجه شــده 
است. هر چند برای نتیجه گیری درباره اینکه این 
تغییر لحن به معنای تغییری واقعی در سیاســت 
ها نیز خواهد بود و یا صرفــا اقدامی تاکتیکی برای 
کاهش موقت فشــارها، زود باشــد؛ اما هر چه که 
باشــد تغییرات کالمی و بعضا عملی محســوس 
است. عربستان در یمن وضعیت خوبی ندارد و از به 
خطر افتادن امنیت خلیج فارس به شدت بیمناک 
است به خصوص آنکه هر تنش و حرکتی مبنی بر 
محدودیت تردد نفتکش های عربستان در وضعیت 
فعلی که این کشــور در جنگ با یمن دست برتر را 
ندارد، می تواند یک شکســت مفتضحانه برای آل 

سعود باشد.

کره شمالی آزمایش جدید سامانه 
پرتاب موشک را تایید کرد

کره شمالی اعالم کرد،  کیم جونگ اون بر آزمایش 
موشکی دیگری از یک سامانه پرتاب راکتی چندگانه 
جدید که به طور بالقوه می تواند قابلیت پیونگ یانگ 
برای حمله بــه اهدافــی در پایگاه هــای نظامی 
کره جنوبی و آمریکا را ارتقا دهد، نظارت کرده است. 
»کی سی ان ای« تاکید کرد:رضایت فوق العاده ای از 
آزمایش های روز جمعه وجود داشــت که عملکرد 
پرواز در سطح کنترل ارتفاع، قابلیت تغییر مسیر، 
دقت در برخورد به هدف و قــدرت انفجار کالهک 

موشک هدایت شونده این سامانه را تایید می کند.

 دومین پایگاه نظامی آمریکا 
در استرالیا ایجاد می شود

 وزیر امور خارجه استرالیا اعالم کرد که آمریکا قصد 
دارد دومین پایگاه نظامی خود در استرالیا با هزینه 
۲۱۱.۵ میلیون دالر بسازد. این پایگاه نظامی دومین 
مرکز نظامی واشنگتن در اســترالیا پس از داروین 
خواهد بود.  »ماریس پین« گفت: برنامه ریزی برای 
حضور نظامی بیشــتر ایاالت متحده در استرالیا در 
حالی صورت می گیرد که متحــدان غربی به طور 
فزاینده ای نگران تالش های چین برای گســترش 

نفوذ خود در اقیانوس آرام هستند.

 انهدام گروهکی تروریستی 
در مسکو

سرویس امنیتی فدرال روسیه اعالم کرد اعضای 
هسته ای تروریستی را که در حال تدارک حمله ای 
به یک یگان نظامی بودند، در مســکو بازداشت 
 )FSB( کرده است. سرویس امنیتی فدرال روسیه
از انهدام یک هسته تروریستی خبر داد که در حال 
تدارک حمله ای به یک یگان نظامی به منظور به 
دست آوردن تســلیحات و مهمات بود. سرویس 
امنیتی فدرال روسیه اعالم کرد اعضای این هسته 
تروریســتی  در منطقه »والدیمیــر« در یکصد 

کیلومتری شمال شرقی مسکو دستگیر شدند. 

۱۳ ایالت آمریکا از دولت 
ترامپ شکایت کردند

بنابر اعالم هیل، ۱۳ ایالت آمریــکا از دولت دونالد 
ترامپ به دلیل کاهش مجازات خودروســازانی که 
قوانین زیست محیطی را رعایت نمی کنند، شکایت 
کردند. دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا قوانین 
جدیدی را وضع کــرده که بر اســاس آن جریمه 
شــرکت های خودروســازی که با رعایت نکردن 
استانداردهای آالیندگی خودروها، قوانین را نقض 
کرده اند به یک ســوم کاهش یافته اســت. لتیشیا 
جیمز، دادستان کل نیویورک در بیانیه ای اعالم کرد: 
این قوانین تنها یکی دیگر از تالش های اشتباه دولت 
دونالد ترامپ علیه استانداردهای هوای پاک کشور 
ماســت. با وضع نکردن جریمه های سنگین علیه 
کسانی که اســتانداردهای مصرف سوخت را نقض 
می کنند، اقتصاد و محیط زیست ما در معرض خطر 

قرار گرفته است.

آمار رسمی تعداد نیروهای 
الحشد الشعبی اعالم شد

 در حالی که در طول ســنوات گذشته پیرامون 
تعداد حقیقی نیروهای الحشد الشعبی گمانه زنی 
می شــد و برخی آنها را بین ۱۱0 تــا ۱۵0 هزار 
نفر اعالم کــرده بودند، مدیرکل امــور مالی در 
تشکیالت الحشد الشعبی، آمار رسمی این نیروها 
را اعالم کردند. »حسین اسماعیل خلیل« گفته 
است که ۱60 هزار نفر تعداد کل نیروهای الحشد 
الشــعبی هســتند که برنامه پرداخت حقوق از 
طریق سیســتم بانکی برای ۱۳0 هزار نفر از این 
نیروها تاکنون به اجرا درآمده اســت. وی اضافه 
کرده که بــرای یکصد و ۱۵ هزار نفــر نیز از این 
نیروها کارت های هوشــمند دریافت حقوق نیز 

صادر شده است. 

شکست رویکرد خصمانه عربستان در برابر ایران

آخرین مهلت دولت برای 
معرفی وزیر آموزش و پرورش

عضو هیئت رییســه مجلس با اشاره به حضور 
سرپرست در رأس وزارت آموزش و پرورش گفت: 
این کار فقط تا پایان دهه اول شهریور مجاز بوده و 
بعد از آن غیرقانونی است. اکبر رنجبرزاده، درباره 
زمان معرفی وزیر آموزش و پرورش به مجلس 
گفت: با توجه به اینکه وزارت آموزش و پرورش 
در حال حاضر با سرپرست اداره می شود باید در 
مورد تعیین تکلیف این وزارتخانه بزرگ و تاثیر 

گذار هر چه سریع تر اقدام شود.

برگزاری کمیسیون مشترک 
همکاری های ایران و ترکیه

راه هــای توســعه و تقویــت بیــش از پیش 
همکاری های اقتصــادی تهران و آنــکارا، در 
نشست مشترک رییس دفتر رییس جمهور و 
وزیران انرژی و منابع طبیعی و دارایی و خزانه 
داری ترکیه مورد بررســی و تبــادل نظر قرار 
گرفت. محمود واعظــی و »فاتح دونمز« وزیر 
انرژی و منابــع طبیعی و »بــرات آلبایراک« 
وزیر دارایی و خزانــه داری ترکیه پس از بحث 
درباره راه های توسعه و تقویت همکاری های دو 
کشور، موافقت کردند که کمیسیون مشترک 
همکاری های ایران و ترکیه در آینده ای نزدیک 

برگزار شود. 

تعلل دولت برای راه اندازی 
سامانه شفافیت حقوق

نماینده مردم شــاهین شــهر گفت: اگر ظرف 
روزهای آینده، سامانه شفافیت حقوق و مزایای 
مسئوالن توسط دولت راه اندازی نشود، مجلس 
از طریق کمیسیون اصل ۹0 به این موضوع ورود 
پیدا خواهد کرد. حسینعلی حاجی دلیگانی افزود: 
متاسفانه دولت برای راه اندازی این سامانه تعلل 
می کند، همچنین این وظیفه بر عهده سازمان 
امور اداری و استخدامی است، اما به دلیل آنکه 
کار خود را به درســتی انجام نداده سعی دارد تا 

توپ را در زمین وزارت اقتصاد بیندازد. 

کافه سیاست

عکس  روز 

 جشن روز ملی سوئیس 
در ایران

حساب کاربری سفارت سوئیس در جمهوری 
اســالمی به مناســبت روز ملی این کشور، در 
توئیتی نوشت: »خوشامد به شــمار بزرگی از 
دوستان سوئیس و هم وطنان سوئیسی در روز 
ملی سوئیس، یک آگوســت سبب خوشوقتی 
اســت. به ویژه که آغاز صدمین ســال حضور 
دیپلماتیک ســوئیس در ایران را با کنســرت 
پگاسوس )گروه موســیقی( بی نظیر و بزرگ 

شاهد بودیم«.

گام سوم کاهش تعهدات اجرا می شود

پیشنهاد سردبیر:

وزیر امور خارجه ایران:

نماینده تهران در مجلس گفت: باید ضمن تشریح 
منطــق جمهوری اســالمی برای دنیــا، کارهای 
عملیاتی هــم انجام دهیم لذا وقتی انگلیســی ها 
کشــتی مان را توقیف کردند وظیفه ما آن بود که 
کشتی آنها را توقیف کنیم و وقتی پهپاد آمریکایی 
وارد حریم سرزمینی کشورمان شد باید حتما آن 

را سرنگون می کردیم.
 علی مطهری افزود: باید تمامی این کارها )اقتدار 
نظامی و اقتدار دیپلماســی( توأم با هم باشــد و 
صرف اینکه بگوییم فقط باید اقدامات عملی انجام 
دهیم و باب مذاکره را به صورت کلی ببندیم، کار 
صحیحی به حســاب نمی آید، لذا ایــن اقدامات 
باید به موازات یکدیگر جلو بــرود. نماینده مردم 
تهران در مجلس شــورای اســالمی تصریح کرد: 
باید ضمــن تشــریح منطق جمهوری اســالمی 
برای دنیا، کارهــای عملیاتی هــم انجام دهیم و 
هر جایی که نیاز بود وارد فاز عمل شویم که البته 
 واقعیت آن اســت که همین موضــوع را تاکنون

 نشان  داده ایم.

 نمی توان باب مذاکره را 
به صورت کلی بست

نماینده تهران در مجلس:

وزیر خارجه کشــورمان اظهار کرد: گام سوم 
کاهش تعهــدات برجامی در شــرایط فعلی 
اجرا خواهد شد و تنها حق جمهوری اسالمی 
 است که درباره اجرا یا عدم اجرای آن تصمیم

 بگیرد. 
محمدجواد ظریف ادامه داد: همه کشورهای 
عضو کمیســیون مشــترک برجام به اجماع 
رسیده اند که آمریکا باعث همه تشنج ها شده 
و خواسته های ایران از ابتدا مشخص و روشن 
بوده و انتظاری فراتر از برجام نداشــته است. 
وی افزود: ما گفتیم اگر برجام توسط دیگران 
به شکل کامل اجرا نشود ما هم به همان شکل 
ناقص آن را اجرا می کنیم و البته همه اقدامات 

ما در چارچوب برجام بوده است.
 وی گفت: ایــن موضوع در حــوزه  اختیارات 
جمهوری اسالمی است که در این باره تصمیم 
بگیرد و حتما اگر تعهدات طرف های خارجی 
برجام اجرا نشــود، این گام در امتداد اقدامات 

قبلی برداشته خواهد شد.

گام سوم کاهش تعهدات 
اجرا می شود

پیشخوان

بین الملل

 رسانه ها، از نزدیکی میان ایران و عربستان خبر می دهند؛
همه ما ظریف هستیم

تحریم دیپلماسی

آفتاب یزد؛ آماده گفت وگو 
با مایک پمپئو

چــه کســی از ظریف 
می ترسد؟

 نیویورکر 
مدعی دعوت »ظریف« به کاخ سفید شد

یک رسانه آمریکایی مدعی است، ماه گذشته از وزیر خارجه 
ایران برای حضور در کاخ سفید و دیدار با ترامپ دعوت شده 
اســت. نیویورکر به نقل از منابع آگاه مدعی شده تنها چند 
هفته قبل از آنکه محمدجواد ظریــف، وزیر خارجه ایران 
هدف تحریم های آمریکا قرار بگیرد، در سفر به نیویورک، به 
طور غیرمنتظره به کاخ سفید دعوت شد تا با دونالد ترامپ 
رییس جمهوری آمریکا دیدار کند. به ادعای نیویورکر، این 
دعوت در حین دیدار ظریف با »رند پال« عضو حزب جمهوریخواه مطرح شــد. در جریان این دیدار یک 
ساعته، ظریف و پال ابتدا درباره اختالفات قدیمی میان طرفین به ویژه برنامه هسته ای ایران گفت وگو 
کردند. تشــدید تنش های اخیر در خلیج فارس هم از جمله موضوعات مورد بحث عنوان می شود. گفته 
می شود ظریف پیشنهادات خود درباره نحوه خاتمه دادن به بن بســت ها بر سر برنامه هسته ای ایران را 
با پال مطرح کرد؛ اما پال پیشــنهاد می دهد وزیر خارجه ایران، در دیدار با ترامپ، شخصا این ایده ها را با 
وی در میان بگذارد حال آنکه ظریف تاکید کرده بود تصمیم گیــری درباره پذیرش این دعوت بر عهده 
 او  نیســت و بعید می داند هرگونه دیداری با ترامپ به غیر از عکس )تبلیغاتی(، دستاورد دیگری داشته

 باشد.

 نامزد حقوقدان شورای نگهبان
 ادعای نوشتن نامه به رهبری را تکذیب کرد

نامزد حقوقدان شــورای نگهبان که در روز انتخابات در مجلس 
شــورای اســالمی انصراف داد، اظهار کرد: ادعای نگارش نامه 
اعتراضی این حقیر به رهبر حکیم انقالب حفظه ا... تعالی، مطلبی 
خالف واقع است. علی غالمی که در روز انتخاب سه حقوقدان این 
شورا در مجلس شورای اســالمی انصراف داد، با صدور بیانیه ای 
توضیحاتی را نسبت به حواشی پیش آمده درخصوص انصرافش 
از نامزدی عضویت در شورای نگهبان ارئه داد. در این بیانیه آمده 
است: آنچه در روزهای اخیر با هر قصد و نیتی له یا علیه اینجانب ابراز شده، حاصل »تحلیل و گمانه« افراد و 
نهادهای مختلف بوده و بنده از هیچ فرد یا نهادی درخواستی مبنی بر پیگیری امری یا اعالن مطلبی نکرده ام 
و به عنوان یکی از فرزندان کوچک این نظام مقدس هیچ گاه آبروی نظام مقدس اسالمی را فدای آبروی اندک 
خود نکرده و نخواهم کرد. ادعای نگارش نامه اعتراضی این حقیر به رهبر حکیم انقالب حفظه ا...تعالی مطلبی 
خالف واقع است و اینجانب نسبت ایشان با خویش را، نسبت ولی و مولی  علیه می دانم و در قاموس شاگردان 
مکتب امام صادق علیه السالم و فرزندان معنوی حضرت آیت ا... مهدوی کنی رحمه ا... علیه، اعتراض و تصدیع 
خدمت نایب امام عصرارواحنا فداه تعریف و جایگاهی ندارد. تکذیب نگارش چنین نامه ای دلیل اصلی نوشتن 

این سطور است.

چهره ها

 غالمرضا باباییان  _شهردار طرق رود 

 آگهي تجدید مزایده عمومی )نوبت دوم چاپ اول(
 شهرداري طرق رود ،در نظر دارد یک دستگاه لودر zl50gn  سال ساخت ۲0۱7 
نوع سوخت گازوئیلی  با قیمت پایه کارشناسی 7/000/000/000ریال )هفت میلیارد 
ریال( از طریق مزایده عمومي موضوع ماده ۱۳ آیین نامه مالي شهرداریها بفروش رساند.

1-مشخصات لودر : 
- سال ساخت ۲0۱7

- نوع سوخت گازوئیلی
2-شرایط عمومی شرکت در مزایده :

 ۲-۱: بپیشنهادات مخدوش ، مبهم و بدون سپرده ویا سپرده کمتر از مبلغ تعیین شده  
ونیز پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شوند بی اعتبار تلقی خواهند شد 

و در مزایده شرکت داده نمی شوند .
۲-۲: موضوع مزایده با وضعیت موجود که به رویت و اطالع پیشنهاد دهندگان رسیده 

به فروش خواهد رسید .
۲-۳: پیشنهاد دهندگان در تنظیم اسناد و ارائه پیشنهاد می بایست به شرایط و تعهدات 

خود دقت کامل داشته باشند .
۲-4: شرکت کننده نباید ممنوع المعامله باشد .

۲-۵: کلیه هزینه های مربوط به چاپ آگهی  مزایده ، ارزیابی کارشناسی،مالیات و بیمه 
و انتقال مالکیت به عهده برنده مزایده می باشد . به مبلغ پیشنهادی 9 درصد ارزش 

افزوده اضافه خواهد گردید.
۲-6: اعالم شماره حساب شخصی از طرف شــرکت کننده در مزایده ، جهت استرداد 

احتمالی وجه سپرده

۲-7: مبلغ واریزي، به صورت شفاف در برگ پیشنهاد قیمت اعالم گردد.
۳- مدارک الزم جهت شرکت در مزایده :

۱-۳: تصویر کارت ملی و شناسنامه متقاضی و یا معرفی نامه شرکت 
۲-۳:اســناد شــرکت در مزایده به صورت مهر و امضاء شــده )جهت اخذ مدارک به 

شهرداری طرق رود مراجعه فرمایید(
3-3:ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 5 درصد مبلغ پایه کارشناسی بشماره 

حساب 0104629754001بانک صادرات شعبه  طرق رود
4-۳: تنظیم و امضا فرم پیشنهاد قیمت بدون هر گونه قید و شرط

4-نحوه تنظیم و ارسال مدارک :
متقاضیان می بایست اســناد مزایده و مدارک مورد نیاز و نیز پیشنهاد قیمت خود را 
بطور مجزا در پاکت های )الف (  و )ب(  بشرح ذیل و به صورت الک و مهر شده  تا پایان 
وقت اداری ۱۳۹8/0۵/۲۲به دبیرخانه شــهرداری طرق رود تســلیم نموده و رسید 

دریافت نمایند.
-اسناد مزایده  با درج نام و امضاء در ذیل تمامی صفحات 

-مدارک شناسایی متقاضی )کپی صفحه اول شناسنامه  و در صورت داشتن توضیح، 
کپی صفحه آخر  و کپی کارت ملی ( توضیح : متقاضیان حقوقی می بایست عالوه بر 
کپی اساسنامه شرکت  و آگهی روزنامه رسمی ، مدارک شناسایی اعضای  هیئت  مدیره 

را نیز ارسال  نمایند.
-اصل فیش واریزی ســپرده  یا اصل ضمانت نامه بانکی شــرکت در مزایده  با اعتبار 

حداقل ۳ ماهه.

م الف:544263

 شهرداري طرق رود

علیرضا کریمیان
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در قانون جدید مالیاتی، کتمان درآمد مجازات سنگین دارد
پیشنهاد سردبیر:

بازار

 کوله پشتی

 کوله پشتی فوروارد مدل 
FCLT5001 Forward

 190,000
تومان

کوله پشتی فوروارد 
 FCLT5003 مدل

 106,000
تومان

 کوله پشتی فوروارد مدل 
FCLT5004 Forward

 109,000
تومان

مرضیه محب رسول

حرف و حدیث ها پیرامون اســتفاده از کارت سوخت با نزدیک تر 
شدن به تاریخ اســتفاده اجباری از آن در چهار استان اصفهان، 
البرز، تهران و شیراز بیشتر می شــود. تجربه ما ایرانی ها از کارت 
ســوخت و حواشــی پیرامون آن چندان خوب نیست، شاید به 
همین دلیل اســت که تنها یک شــایعه در مورد سهمیه بندی 
توانست سیستم سوخت رســانی کل ایران را برای چندین روز 
مختل کند و حاال اجرای آزمایشی طرح سوختگیری با کارت در 
اصفهان، واکنش ها و موضع گیری های مختلفی را در پی داشته 
اســت؛ در حالی که مسئوالن ســازمان پخش و پاالیش، در این 
مدت از آمادگی و آماده بودن اصفهان برای اجرای این طرح خبر 
داده بودند، اما رییس انجمن جایــگاه داران اصفهان در روزهای 
اخیر گفته است این استان آمادگی الزم را برای استفاده از کارت 
ســوخت ندارد؛ این صحبت از یک مقام مسئول، نگرانی هایی را 
در مورد آینده بنزین و ســوختگیری در استان، احتمال گرانی و 
ســهمیه بندی و صف های طوالنی در جایگاه هــا به وجود آورده 
است. بســیاری از مردم هنوز کارت ســوخت ندارند، این را آمار 
کارت های انباشته شده در اداره پســت می گوید، از سوی دیگر 
متولی اتحادیه جایگاه داران می گوید هنوز زیرســاخت ها فراهم 
نیســت، اما مدیر روابط عمومی شــرکت پاالیش و پخش نفت 
اســتان اصفهان در گفت وگو با »زاینده رود«، با بیهوده خواندن 

این جوسازی ها، گفت: فعال هیچ خبری نیست.
دوسوی ماجرای استفاده از کارت سوخت

کارت و جایگاه را می توان اصلی ترین رکن در اجرای برنامه پیش 
روی دولت برای به جریان انداختن کارت سوخت و زمینه سازی 
برای مبارزه با قاچاق بنزین دانســت. نکته ای کــه در مصاحبه 
رییس اتحادیه جایگاه داران جنجالی شــده اســت، نداشــتن 
زیرســاخت های کافی در جایگاه های عرضه ســوخت است، اما 
بر اساس اعالم شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، 
قرار نیســت کارت خوان جدیدی در جایگاه های سوخت نصب 
شود و سوخت گیری با کارت های ســابق به همان روال گذشته 

انجام خواهد شد. 
همچنین به روزرســانی ســامانه هوشــمند، نیازمند تجهیزات 
اضافی نیست و صرفا نرم افزار است که تماما در داخل کشور انجام 
می شود. هر چند به نظر می رسد در این میان هزینه هایی نیز به 
جایگاه داران تحمیل شده که چندان به مذاق آنها خوش نیامده 
است. آن سوی ماجرا هم کارت های ســوختی است که تاکنون 
700 هزار عــدد از آن تولید شــده و البته تعداد زیــادی از این 

کارت ها به دالیلی در ادارات پست مانده است.
روند دریافت کارت سوخت کند است

یغمایی، معاون توزیع اداره پست اســتان اصفهان در گفت و گو 
با »زاینده رود« در مورد کارت های ســوخت  موجود در ادارات 
پست استان، گفت که نمی توان اطالعات و آمار دقیقی از میزان 

کارت هایی که به دالیل مختلف در اداره پســت مانده، ارائه داد، 
اما بر اساس نامه ای که اخیرا از تهران ارسال شده، تاکنون حدود 
13هزار کارت سوخت وارد چرخه شده است. وی با اشاره به اینکه 
مردم هنوز برای گرفتن کارت ســوخت مراجعه زیادی ندارند، 
گفت: براســاس آخرین آماری که گرفته ایــم، در دو روز در کل 
استان تنها 575 مورد تحویل شــده و در شهرهای کوچک این 
تعداد هم بسیار کمتر است. یغمایی با بیان اینکه انباشت کارت 
سوخت در اداره پست زیاد است، تصریح کرد: مشکلی که در مورد 
اطالع از صدور کارت سوخت زیاد به چشم می خورد، پیامک هایی 
است که برای افراد صاحب کارت سوخت به منظور آگاه ساختن 
آنها ارسال شده؛ چرا که بسیاری از شماره ها در سازمان سوخت 
هنوز به روز رسانی نشده و پیامک صدور کارت برای مالکان قبلی 

ارسال شده است. 
وی افزود: اگر فردی به هر علــت پیامک صدور کارت را دریافت 
نکند، باید به پلیس به اضافــه 10 مراجعه کرده تا در آنجا کارت 
سوخت ها تعیین تکلیف  شــود که در صورت صدور کارت، بارکد 
آن به فرد تحویل داده می شود و مالک می تواند با مدارک از طریق 
سایت پست و یا دفاتر آن، مرسوله خود را رهگیری و دریافت کند. 
یغمایی در پاسخ به سوال »زاینده رود« مبنی بر اینکه اگر کارت 

سوخت اشتباه به شهر دیگری پست شده باشد، صاحب کارت باید 
چه اقدامی انجام دهد، گفت: بر اساس برنامه ریزی اداره پست اگر 
کارت سوخت به شهر دیگری ارسال شــده باشد، صاحب کارت 
باید با در دست داشتن مدارک خودرو، به ادارات پست مراجعه 
کرده و در آنجا مدارک کپی برابر اصل شــده و به اداره پستی که 
کارت سوخت در آن موجود است، فرستاده می شود. پس از تایید 

مدارک، کارت سوخت به شهر مورد نظر پست خواهد شد.
فعال هیچ خبری نیست، مردم نگران نباشند

» فعال هیچ خبری نیســت، مــردم نگران نباشــند«؛ این اولین 
واکنش مدیر روابط عمومی شــرکت ملی پخــش فرآورده های 
نفتی منطقه اصفهان در مواجهه به ســوال »زاینده رود« مبنی 
بر وضعیت آمادگی اصفهان و نگرانی مردم در اســتفاده از کارت 
ســوخت در این اســتان، بود. بهمن علیپور با اشــاره به اینکه 
افراد نباید در شــرایط کنونی با اظهار نظر شتاب زده، جو روانی 
منفی ایجاد کنند، افزود: هنوز هیچ خبر خاصی نیســت و حتی 
افرادی که کارت ســوخت ندارند هم می تواننــد فعال به راحتی 
ســوخت گیری کنند. وی افزود: این طرحی است که به صورت 
پایلوت در اســتان اصفهان به همراه سه اســتان دیگر اجرایی 
خواهد شــد و هیچ برنامه و دســتورالعملی برای اجباری شدن 

کارت سوخت سهمیه بندی و یا تغییرات قیمتی بنزین فعال اعالم 
نشده و مشخص نیست که چه زمانی دولت برای استفاده اجباری 
از کارت سوخت تصمیم خواهد گرفت. علی پور با اشاره به نگرانی 
مردم از افزایش قیمت ها و یا سهمیه بندی، تصریح کرد: مسلما 
اجرای این طرح تنها در اســتان اصفهان یا مناطقی که به عنوان 
پایلوت انتخاب شده، صورت نمی گیرد و حتما طرح های دیگری 

در کل کشور اجرایی خواهد شد.
مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اصفهان با اشاره به اینکه اصوال سه دســته از افراد برای دریافت 
کارت سوخت و یا استفاده از آن با مشکل روبه رو هستند، گفت: 
دسته اول افرادی هستند که کارت ســوخت خود را گم کرده یا 
شکسته و مخدوش کرده اند، دســته دوم افرادی هستند که رمز 
کارتشــان را فراموش کرده اند که این افراد می توانند به نواحی 
12گانه شــرکت نفت در اســتان مراجعه کرده و با ارائه مدارک 
هویتی مالک و خودرو، نسبت به حذف و بازیابی رمز خود اقدام 
کنند، همچنین دسته سوم افرادی هستند که ماشین نو خریده 
و یا اطالعات حسابشان به روز نشــده که این افراد هم می توانند 
فعال تا برطرف شدن مشکل کارت ســوخت خود، در جایگاه ها 

بنزین بزنند.

فعال خبری نیست!
   پیگیری» زاینده رود« در مورد حواشی این روزها پیرامون استفاده از کارت سوخت در اصفهان

رییس اتحادیه خدمات فنی خودروهای سبک اصفهان با تاکید بر ارائه اطالعات شفاف به سازمان امور مالیاتی از 
سوی فعاالن این صنف، گفت: در قانون جدید مالیاتی، کتمان درآمد مجازات سنگین به دنبال دارد.

روح ا... چلونگر با اشاره به مباحث مالیاتی، خطاب به فعاالن این صنف گفت: از حسابداران ارزان قیمت و غیرحرفه ای 
دوری کرده و در ارائه اطالعات به سازمان امور مالیاتی بسیار شــفاف عمل کنید؛ چون در قانون جدید مالیاتی، 
کتمان درآمد مجازات و جریمه های سنگینی در پی خواهد داشــت. چلونگر با بیان اینکه برخی فعالیت های این 
صنف در کارگروه های تخصصی بررسی خواهد شد، از نمایندگی ها خواست تا در بحث دفاعیات و مشکالتی که در 
مورد قراردادها با کارکنان خود دارند، حتما موضوع را به اتحادیه اعالم کنند و از مشاوران صنف در مباحث مختلف 

حقوقی و قضایی استفاده کنند.

در قانون جدید 
مالیاتی، کتمان درآمد 
مجازات سنگین دارد

خبر
  

  عکس روز

جلوگیری از ساخت وسازهای غیر قانونی در حریم زاینده رود
با پیگیری کانون خبرگان کشــاورزی اســتان اصفهان، بخش هایی از ساخت وســازهای 
غیرقانونی شرکت سیمان اصفهان مربوط به خیریه همدانیان و نیروگاه اصفهان تخریب شد.

تجارت الکترونیک دی
اپلیکیشــن موبایلی»دیبــا«  
محصــول شــرکت تجــارت 
الکترونیــک دی، در حــوزه 
پرداخت اســت که جهت ارائه 
خدماتی نظیر خرید شارژ، خرید 
بسته اینترنتی، پرداخت قبوض، 
انتقال وجه، خدمات گردشگری، 
خدمات بیمه ای و ... به کاربران 

راه اندازی شده است. 

دیبا

شن مالی
معرفی اپلیکی

 

 نقش سامانه های فروش 
 در شفاف سازی اقتصادی

 و مالیاتی )3(
به طور معمول برخی از انواع جرایم مالیاتی 
همچون ابــزاری برای کنتــرل پدیده  فرار 
مالیاتی بــه کار می روند. پژوهش ها نشــان 
داده انــد که حتی با وجود حسابرســی های 
شدید و وضع جرایم سنگین، کاهش درآمد 
دولت ها از طریق عدم تمکیــن مالیاتی، به 
تهدید قابــل توجهی برای اقتصــاد برخی 

کشورها تبدیل شده است.
عالوه بر این، برخی پژوهش ها نشان داده اند 
تفاوت های مشاهده شــده در سطح تمکین 
مالیاتی بین کشورها و فرهنگ های مختلف، 
ارتباطی به تفاوت در قوانین و الزامات مالیاتی 
آنها ندارد. بنابراین افزایش تمکین مالیاتی، 
تنها منوط به استفاده از ابزار قانونی و جرایم 
ســنگین یا افزایش حسابرسی های مالیاتی 
نیســت؛ چراکه جرایــم ســنگین مالیاتی 
ممکن است با ایجاد محیطی ناسالم و ترویج 
رشوه خواری و فســاد، به اخذ نتیجه  کامال 
معکوس منجر شود. بنابراین در کنار قوانین و 
مقررات مالیاتی، باید عوامل تاثیرگذار دیگری 
نیز بر تمکین مالیاتی وجود داشــته باشــد. 
درک کامل تفاوت در رفتار تمکین مالیاتی 
مودیان، مستلزم درک تفاوت رفتار مالیاتی 
آنهاست که خود تابعی از هنجارهای فرهنگی 
و اجتماعی اســت. در این راســتا، تمکین 
مالیاتی مودیان، یکی از مهم ترین مســائل 
مرتبط با مقوله رضایت افراد مطرح می شود. 
به زبان دیگر می تــوان تمکین مالیاتی را به 
عنوان شاخص خالصه شــده ای از کارایی 
و اثربخشــی برنامه عملیاتی ســازمان امور 

مالیاتی تلقی کرد.

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی- شماره مجوز )2776 ، 1398(

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه ای با موضوع و شرایط زیر 
برگزار نماید:

موضوع مناقصه: عملیات امداد، تعمیرات و نگهداری تأسیسات گازرسانی، 
ایستگاه های تقلیل فشار، اندازه گیری و حفاظت از رنگ و خدمات عمومی در 

سطح شهرستان مبارکه و توابع
میزان تضمین: 2/600/000/000 ریال )دو میلیارد و ششصد میلیون ریال(

کد فراخوان: 3210168 

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت 
گاز استان اصفهان

مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ 98/05/23
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانی 
 www.nigc.isfahan.ir الکترونیکی شرکت گاز استان اصفهان به آدرس
www.iets.mporg.ir ، یا با شــماره تلفن 38132-031 داخلی 2584 

تماس حاصل فرمایند.

نوبت اول

فرماندار اصفهان در نشستی با هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی:

نقش کلیدی اتاق بازرگانی اصفهان در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی

فرماندار اصفهان گفت: اتاق بازرگانی اصفهان در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی نقش کلیدی و اثرگذار دارد. به گزارش روابط 
عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، حسین سیستانی در نشستی با هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: نگاه واقع بینانه 
و تخصصی اتاق بازرگانی اصفهان به موضوعات اقتصادی، می تواند جذابیت های ســرمایه گذاری را برای استان و شهرستان اصفهان 

دو چندان سازد. 
وی تصریح کرد: رشــد اشــتغال و کاهش نرخ بیکاری به ســرمایه گذاری فعاالن اقتصادی وابسته اســت و اتاق بازرگانی اصفهان 
نقش موثری در این راســتا دارد. وی با اشاره به پیگیری اســتاندار اصفهان در موضوعات اقتصادی استان گفت: بازدیدهای میدانی 
استاندار و سایر مسئوالن استان از شهرک های صنعتی، می تواند بسیاری از مسائل بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط را برطرف 
ســازد. مســعود گلشــیرازی، رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این دیدار گفت: رویکرد هیئت نمایندگان دوره نهم اتاق، مبتنی بر 
بهبود کســب و کار فعاالن اقتصادی و بهبود معیشــیت مردم استان اســت. وی تصریح کرد: همراهی مســئوالن استان با فعاالن 
اقتصادی، می تواند مسائل و مشکالت اقتصادی را به صورت موردی و کلی برطرف ســازد. رییس اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: 
 بهبود شــاخص های کســب و کار باید محور فعالیت بخش دولتی و خصوصی در استان باشد تا شاهد رشــد و توسعه پایدار استان

 باشیم.
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مفاد آراء
5/86 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صــدور آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
1- رای شــماره 1324 مورخ 98/03/28 هیات اول خانم زهرا مویدزفره به شناســنامه 
شماره 7 كدملي 1111447675 صادره فالورجان فرزند حسینعلي بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 93/74 مترمربع مفروزی از پالك شــماره89 فرعي از4858 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
2- رای شــماره 7594 مورخ 97/12/20 هیات اول آقاي مهــدي مصطفایي دوركي به 
شناسنامه شماره 1108 كدملي 4689475822 صادره اردل فرزند محمد علي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 184/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2 فرعي از 3063 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
3- رای شماره 1503 مورخ 98/04/10 هیات اول آقاي ابراهیم خدابخشي صادق آبادي به 
شناسنامه شماره 10 كدملي 6209877265 صادره لنجان فرزند پرویز بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 152/66 مترمربع مفروزی از پالك شماره 12 فرعي 
از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
4- رای شماره 1506 مورخ 98/04/10 هیات اول خانم حمیرا خدابخشي صادق آبادي به 
شناسنامه شماره 14 كدملي 6209890741 صادره لنجان فرزند ولي محمد بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 152/66 مترمربع مفروزی از پالك شماره 12 
فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
5- رای شــماره 1519 مورخ 98/04/10 هیات اول آقاي اصغر وحیدي دســتجردي به 
شناسنامه شماره 26 كدملي 1288728311 صادره فرزند حیدرعلي بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 143/67 مترمربع مفروزی ازپالك شماره 116فرعي از 4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
6- رای شماره 1094 مورخ 98/03/09 هیات اول آقاي رضا ناطقیان به شناسنامه شماره 
43 كدملي 1199796174 صادره شهرضا فرزند محمد بر پنج دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 160/25 مترمربع مفروزی از پالك شماره967 فرعي از4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
7- رای شماره 1095 مورخ 98/03/09 هیات اول خانم زهره ناطقیان به شناسنامه شماره 
73 كدملي 1199791652 صادره شهرضا فرزند حسین بر یك دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 160/25 مترمربع مفروزی از پالك شماره967 فرعي از4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
8- رای شــماره 1363 مورخ 98/04/01 هیات اول خانم زهره آزادي حســین آبادي به 
شناسنامه شــماره 58 كدملي 1288837380 صادره اصفهان فرزند حسین بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 238/90 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2932 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
9- رای شــماره 741 مورخ 98/02/21 هیات اول آقاي محمود فروزان دســتجردي به 
شناسنامه شماره 25 كدملي 1288500246 صادره اصفهان فرزند قربانعلي بر پنج دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 448/06 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1 فرعي 
از 3535 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
10- رای شــماره 740 مورخ 98/02/21 هیات اول خانم جهان صالحیان دستجردي به 
شناســنامه شــماره 35 كدملي 1288615361 صادره اصفهان فرزند مانده علي بر یك 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 448/06 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
1 فرعي از 3535 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
11-  رای شــماره 1365 مورخ 98/04/01 هیات اول خانم شــهین احمدي تشنیزي به 
شناسنامه شماره 11 كدملي 6339667198 صادره شهركرد فرزند عزیزاهلل بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 161/10 مترمربع مفروزی از پالك شماره 129فرعي از4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
12- رای شماره 1475 مورخ 98/04/06 هیات اول آقاي  حسین رفیع بلداجي به شناسنامه 
شــماره 7 كدملي 6299794331 صادره فرزند محمدجان بر ششدانگ یکباب مغازه به 
مســاحت 48/88 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 131فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای علی اكبر شمسایی خریداری شده است.
13- رای شــماره 1507 مورخ 98/04/10 هیــات اول آقاي خدامــراد رفیع بلداجي به 
شناسنامه شماره 451 كدملي 6299427485 صادره فرزند محمدجان بر ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 80/83 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 

طرف آقای علی اكبر شمسایی خریداری شده است.
14- رای شماره 1511 مورخ 98/04/10 هیات اول آقاي سعید عسگري سده به شناسنامه 
شماره 19853 كدملي 1282667874 صادره فرزند رمضانعلي بر ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 31/25 مترمربع مفروزی از پالك شــماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای علی اكبر شمسایی خریداری شده است.
15- رای شــماره 1617 مــورخ 98/04/17 هیات اول آقاي ساســان هادي چرمهیني 
به شناســنامه شــماره 1272332438 كدملي 1272332438 صــادره اصفهان فرزند 
غالمحسین بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 198 مترمربع پالك شماره 4432 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
16- رای شــماره 1582 مورخ 98/04/15 هیات اول آقاي محمد فروزنده به شناسنامه 
شماره 1250 كدملي 4621622579 صادره شهر كرد فرزند عبداله بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 311/17 مترمربع مفروزی از پالك شماره596 فرعي از4473 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
17- رای شــماره 1583 مورخ 98/04/15هیات اول خانم شــهال طهماسبي بلداجي به 
شناسنامه شــماره 1 كدملي 6299837977 صادره فرزند محمدحســین بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 100/90 مترمربع مفروزی از  پالك شماره131 فرعي از 4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای علی اكبر شمسایی خریداری شده است.

18-  رای شــماره 1627 مورخ 98/04/18 هیات اول خانم مرضیه فروتن دســتجردي 
به شناسنامه شماره 1156 كدملي 1288886731 صادره فرزند رمضانعلي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 110/75 مترمربع مفروزی از پالك شماره 364 فرعي از4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
19- رای شماره 1522 مورخ 98/04/10 هیات اول آقاي محمد باقر بابایي به شناسنامه 
شــماره 82 كدملي 1288928246 صادره فرزند محمدرضا بر ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 81 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای 

قاسمعلی جرست شمس آبادی خریداری شده است.
20- رای شــماره 201 مورخ 98/01/25 هیات اول آقاي  ســید رمضــان میراحمدي 
باباحیدري به شناســنامه شــماره 2006 كدملي 4679041382 صادره باباحیدر فرزند 
سیدمطلب بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 243/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای علی رمضانپور خریداری شده است.
21- رای شــماره 1483 مورخ 98/04/10 هیات اول آقاي سیدمحمد موسوي شهركي 
به شناسنامه شــماره 93 كدملي 4622372843 صادره شهر كرد فرزند سیدحسن بر سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 75/60 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
131فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به 

موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای علی مقدس خریداری شده است.
22- رای شــماره 1484 مورخ 98/04/10 هیــات اول خانم حبیبــه ابراهیمي درچه به 
شناسنامه شماره 12 كدملي 5419457067 صادره مباركه فرزند نادرقلي بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 75/60 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای علی مقدس خریداری شده است.
23- رای شــماره 1513 مورخ 98/04/10 هیات اول خانم زینت كاظمی مهرجردی به 
شناسنامه شــماره 2297 كدملي 4489392397 صادره میبد فرزند عزیزاله بر ششدانگ 
یکباب مغازه به مســاحت 40/20 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3536 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5  حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
24-  رای شماره 1514 مورخ 98/04/10 هیات اول آقاي  اكبر عابدي درچه به شناسنامه 
شــماره 18117 كدملي 1282650661 صادره اصفهان فرزند علي بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 112/91 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي از 4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای محمد صادق ناظر دستجردی خریداری شده است.
25- رای شماره 1577 مورخ 98/04/13 هیات اول آقاي رجبعلي عاملي نجف ابادي به 
شناسنامه شماره 343 كدملي 1090816847 صادره نجف آباد فرزند جعفر بر سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 29/66 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
450و449 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

به موجب بیع نامه عادی از طرف آقای حسین آزادی رنانی خریداری شده است.
26- رای شــماره 1580 مورخ 98/04/15 هیات اول آقاي  مهــدي عاملي نجف ابادي 
به شناسنامه شــماره 681 كدملي 1288898223 صادره اصفهان فرزند رجبعلي بر سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 29/66 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره 450و449 فرعي از4348 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك 
 جنوب اصفهان به موجب بیــع نامه عادی از طرف آقای حســین آزادی رنانی خریداری

 شده است.
27- رای شماره 1312 مورخ 98/03/26 هیات اول خانم صغري صادق لکي دستجردي 
به شناسنامه شماره 57 كدملي 1288530781 صادره اصفهان فرزند كریم بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 243 مترمربع پالك شماره352و351 فرعي از4999 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 205/5 ســهم مشاع از 347/5 
سهم شــش دانگ پالك 4999/351 بخش 5 ثبت اصفهان در صفحه 319 دفتر 203 
امالك به نام خانم صغري صادق لکي دســتجردي ســابقه ثبــت دارد همچنین پالك 
4999/352 افراز و 278/8 سهم مشاع از 508/8 سهم شــش دانگ پالك مزبور كه در 
صفحات 173 الی 191 دفتر 1248 امالك و صفحــه 411 دفتر 691 امالك به نام ورثه 
عبدالحمید قادری پور سابقه ثبت و سند مالکیت داشته به میزان 129/5 مترمربع كه 100 
مترمربع آن در پالك 352 فرعی بوده به غیر واگذار گردیده و 76/34مترمربع )سهم ( از 
پالك مزبور نیز جهت تعریض گذر به شهرداری منتقل گردیده كه 74 مترمربع از پالك 
مزبور مع الواسطه و به موجب بیع نامه عادی به متقاضی واگذار و قسمتی از آن در تعریض 

گذر واقع و 51/16 مترمربع آن باقی مانده است.
28- رای شــماره 4601 مورخ 97/09/10 هیــات اول خانم اعظم بابادي عکاشــه به 
شناسنامه شماره 2279 كدملي 1289189919 صادره فرزند علي بر ششدانگ یکبابخانه  
به مســاحت 97/16 مترمربع مفروزی از پالك شماره 229 فرعي از4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
29- رای شــماره 1469 مورخ 98/04/06 هیات اول آقاي حسینقلي خسروي اصل به 
شناسنامه شماره 1977 كدملي 4621096273 صادره شهر كرد فرزند علیرضا بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 91/94 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 131فرعي از4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای سیف اله دهخدا خریداری شده است.
30- رای شــماره 325 مورخ 98/01/29 هیات اول خانم ســمیه الفت نیا به شناسنامه 
شماره 1909 كدملي 1289081190 صادره اصفهان فرزند مرتضي بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 235/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره6 فرعي 
از4346 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
31-  رای شماره 324 مورخ 98/01/29 هیات اول خانم اشــرف خیرخواه به شناسنامه 
شماره 694 كدملي 1288949936 صادره اصفهان فرزند حســن بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 235/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره6 فرعي 
از4346 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
32- رای شــماره 696 مورخ 98/02/18 هیات اول خانم زهرا كهــزادي عطاآبادي به 
شناسنامه شماره 937 كدملي 1289378967 صادره اصفهان فرزند خداداد بر ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 140/38 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای عبدالرحیم هادیان خریداری شده است.
33-  رای شماره 824 مورخ 98/02/23 هیات اول آقاي رضا شریفي به شناسنامه شماره 
1750 كدملي 5499144729 صادره تیران فرزند حیدر بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
101/87 مترمربع مفروزی از پالك شــماره131 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای 

سیف اله دهخدا خریداری شده است.
34-  رای شــماره 772 مورخ 98/02/22 هیات اول آقاي مسعود شجاعي به شناسنامه 
شماره 55 كدملي 5499542880 صادره نجف آباد فرزند محمدعلي بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 112/36 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای سیف اله دهخدا خریداری شده است.
35-  رای شماره 550 مورخ 98/02/08 هیات اول خانم سکینه بیگم صهري به شناسنامه 
شــماره 54 كدملي 1140982133 صادره خمیني شــهر فرزند آقاكمال بر ششــدانگ 

یکبابخانه به مســاحت 49/50 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 3075 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
36-  رای شــماره 1594 مورخ 98/04/15 هیات اول آقاي رضا كاظمي به شناســنامه 
شماره 2607 كدملي 1289193207 صادره اصفهان فرزند علي بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 133/14 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای غالمعباس 

دنبه خریداری شده است.
37-  رای شماره 1584 مورخ 98/04/15 هیات اول خانم رویت آتشي غالمعلي زاده به 
شناسنامه شماره 1270574965 كدملي 1270574965 صادره اصفهان فرزند حبیب اله 
بر ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 24/87 مترمربع مفروزی از پالك شماره 156 فرعي 
از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
38- رای شــماره 913 مورخ 98/02/29 هیــات اول آقاي عبدالکریــم آقا رحیمیان به 
شناسنامه شماره 1084 كدملي 1816665738 صادره آبادان فرزند صادق بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت136/68 مترمربع مفروزی از  پالك شماره330 فرعي از 4999 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
39-  رای شــماره 1668 مورخ 98/04/24 هیات اول خانم پروانه رســتگاري شــمس 
آبادي به شناسنامه شــماره 3179 كدملي 1285017196 صادره اصفهان فرزند محمود 
بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 69/66 مترمربع پالك شماره 1 فرعي از 3144 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
40-  رای شــماره 1265 مورخ 98/03/23 هیات اول آقاي بهمن شاهیني شمس آبادي 
به شناسنامه شــماره 1205 كدملي 4620509175 صادره فرزند میرزاخان بر ششدانگ 
یکباب ساختمان نیمه ساز به مساحت 140/46 مترمربع مفروزی از پالك شماره41 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
41-  رای شــماره 1323 مورخ 98/03/28 هیات اول  خانم مدینــه رضائي جونقاني به 
شناسنامه شماره 142 كدملي 4679581360 صادره فرزند رحمن بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 39/65 مترمربع مفروزی از پالك شماره2956 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/05/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/05/28

م الف: 553522  اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت 

5/104 شــماره نامه: 139885602006004227 ، تاریخ: 1398/05/07 ، آقای محمد 
زمان جبل عاملی فروشــانی فرزند احمدرضا به اســتناد یک برگ استشهادیه محلی که 
هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت دوازده حبه مشاع از 
هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک شــماره 107/718 واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت 
اصفهان که در صفحــه 346 دفتر 243 امالک ذیل ثبــت 56422 به نام اقدس صرامی 
فرزند محمدعلی ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 109008 - 
1380/12/23 دفترخانه اسناد رسمی شماره 63 به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری 
 هم انجام نشده نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته مفقود شده است چون
  درخواســت صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصــره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعی انجام معامله 
)غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده( نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
با ارایه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 552214  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )240 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/105 شماره: 711/98 حل12 ، مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ساعت 09:45 صبح روز سه 
شنبه مورخه 1398/06/26 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: سجاد خشتی 
ورنوســفادرانی ، نام پدر: رجبعلی ، نشانی: خمینی شهر خ پاســداران مجتمع آزادگان ، 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: موسی حســین نژاد اصل ، مجهول المکان ، 
خواســته و بهای آن: مطالبه ، دالیل خواهان: فتوکپی چک و عــدم چک ، گردش کار: 
خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 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: 550552 رئیس شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر)184 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

5/72 مرجع رســیدگي کننده : شعبه ششم شــوراهای حل اختالف شهرستان شهرضا، 
خواهان : حجت اله مطهری نشاني : شهرضا سروستان فاز4 الماس 6 واحد 15 طبقه دوم، 
بشماره دادنامه 254ـ  27 / 4 / 1398 وشماره کالســه پرونده 97 / 966 ش 6 حقوقی، 
خوانده : فتحعلی رحمت آبادی نشاني : مجهول المکان، موضوع : مطالبه وجه، راي شوراي 
حل اختالف: درخصوص دعوي حجت اله مطهری به طرفیت آقای فتحعلی رحمت آبادی 
فرزند عزیزعلی به خواسته مبلغ یکصد و شصت وشش میلیون ریال به عنوان اصل خواسته 
به عالوه خسارات دادرسي و خســارت تاخیرتادیه ازتاریخ صدورگواهینامه عدم پرداخت 
به استنادیک فقره چک به شماره 744492 مورخ 08 / 10 / 1388 عهده بانک صادرات 
شعبه کرمانشاه . قاضی شوراباتوجه به گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و با عنایت به 
وجود چک مستند دعوی درید خواهان و امضا خوانده در ذیل آن که از تعرض مصون مانده 
و توسط بانک مربوطه گواهی گردیده و خوانده دلیلی بر ما فی الذمه خود ارائه نداده است 
و با توجه به نظر اعضای محترم شورا دعوی خواهان رامقرون به صحت تشخیص داده و 
با استناد مواد 313 و 310 قانون تجارت وت بصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و 
مواد 303 و 305 و 306 و 522 و 515  قانون آئین دادرسي دادگاههای عمومی وانقالب 
در امور مدني حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یکصد و شصت و شش میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 000 / 415 / 3 ریال بابت هزینه دادرسي و همچنین به پرداخت 
خسارت تاخیرتادیه نسبت به خواسته ازتاریخ چک مذکور لغایت پرداخت کامل محکوم 
به بر مبنای میزان تغییرشــاخص ساالنه اعالم شده از ســوی بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران که محاســبه آن برعهده واحد اجرای احکام مدنی دادگستری می باشد 
درحق خواهان صادر و اعالم مي نماید راي صادر شــده غیابي و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهي درهمین شعبه و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی 
در دادگاه محترم عمومی حقوقي شهرســتان شهرضا مي باشــد. م الف: 552519  
 مجتبی رضائی قاضي شعبه ششم شوراهاي حل اختالف شهرستان شهرضا )304 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

 5/87 بدینوســیله به ســهیل قاســمی معبود فرزند قربان فعاًل مجهول المکان ابالغ 

مي گرددکه خواهان علی هادی به فرزند محمد علی به نشاني شهرضا طالقانی خ حافظ 
شرقی روبروی هالل احمر موبایل امین دادخواســتي با موضوع مطالبه وجه به این شورا 
 تسلیم که به کالسه 98 / 166 ش3 ح  ثبت و وقت رســیدگي براي روز چهارشنبه مورخ 
20 / 6 / 98  ساعت 30 / 4 عصر تعیین گردیده اینک حسب درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شود تا از 
تاریخ انتشار ظرف یک ماه با مراجعه به دبیرخانه شوراي حل اختالف شعبه سوم حقوقي 
شهرضا حاضر شوید و اگر بعداً احتیاج به نشر آگهي باشد یک نوبت منتشرخواهد شد و مدت 
آن ده روز خواهد بود. م الف: 552489 عکاشه رئیس دبیرخانه شوراي حل اختالف 

شعبه سوم حقوقي شهرضا )134 کلمه، 2 کادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

5/88 بدینوسیله به 1- ابراهیم صفدریان 2- حمزه صفدریان فعاًل مجهول المکان ابالغ 
مي گرددکه خواهان مرتضی غریبی جاوانی به نشــاني اصفهان خ کهندژ تقاطع چهارم 
 امامزاده الوان دادخواســتي با موضوع اعتراض ثالث به این شــورا تسلیم که به کالسه
98 / 61 ش3 ح  ثبت و وقت رســیدگي براي روز چهارشــنبه مورخ  20 / 6 / 98  ساعت 
5 عصر تعیین گردیده اینک حسب درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م 
مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شود تا ازتاریخ انتشارظرف یک 
ماه با مراجعه به دبیرخانه شــوراي حل اختالف شعبه سوم حقوقي شهرضا حاضر شوید و 
 اگر بعداً احتیاج به نشرآگهي باشد یک نوبت منتشر خواهد شد و مدت آن ده روز خواهد بود. 
م الف: 552490 عکاشــه رئیس دبیرخانه شــوراي حل اختالف شعبه سوم حقوقي 

شهرضا )134 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

5/92 کالسه پرونده:2983/98 ،شــماره دادنامه:722 -98/4/1 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: امین شیروی فرزند عبدالرسول با وکالت 
آقای عباس مهرابی به نشانی:خمینی شهر ســه راه معلم مجتمع آوا ط2 واحد7 ؛ خوانده: 
جواد ماهروخ فرزند احمد نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک ، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای امین شیروی با وکالت آقای 
عباس مهرابی  به طرفیت آقای جواد ماهروخ به خواسته مطالبه مبلغ 43/200/000 ریال 
وجه 1 فقره چک به شــماره 416371 مورخ 95/12/22 عهده بانک رسالت به انضمام 
خسارت دادرســی و خســارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواســت مالحظه رونوشت 
مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخــت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در جلســه 
مورخ 98/3/25 و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشــان و با عنایت به نظریه مشورتی 
اعضاء شورا و احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی 
بودن اسناد تجاری مستنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 
مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته 
و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 43/200/000 ریال بابت اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ 1/640/000 ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای 
شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضاء مدت واخواهی 
قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشد.م الف: 546636  
عمار امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )368 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/93 کالسه پرونده:2770/98 ،شماره دادنامه:972 -98/05/1 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: ابوالفضل شــفیعی با وکالت عباس 
مهرابی به نشانی:خمینی شهر سه راه معلم مجتمع آوا ؛ خوانده: 1-ابراهیم حیدری نشانی: 
مجهول المکان 2-هادی رفیع نشــانی: خمینی شهر شــهرک برق الکترونیک خیابان 
 دوم واحد3 سمت راست ، خواســته: مطالبه وجه چک ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به
 این شــعبه و ثبت آن به کالســه فوق و جری تشــریفات 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 تقدیمی آقای ابوالفضل شفیعی با وکالت عباس 
مهرابی به طرفیت آقای 1-ابراهیم حیدری 2-هادی رفیع به خواسته مطالبه وجه 3 فقره 
چک به شــماره 795137-97/4/18 مبلغ 43/950/000 ریال و 97/4/12-795136 
مبلغ 45/000/000 ریال و 795136- 97/2/29 مبلــغ 58/000/000 ریال به انضمام 
خسارت دادرســی و خســارت تاخیر تادیه نظر به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی 
مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی مورخ 
98/4/22 و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب وی و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که 
حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضاء 
شورا و احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دین و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 
27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون آئین 
دادرسی مدنی و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 141/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 3/002/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید چک تا زمان اجرای حکم که توســط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس 
شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلــت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم 
عمومی حقوقی خمینی شهر می باشــد. در خصوص دعوای تاخیر تادیه نسبت به خوانده 
ردیف دوم بعلت عدم توجه دعوا مســتنداً به ماده89 ناظر به بند 4 مــاده 84 قانون آئین 
دادرســی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعالم می گردد. م الف: 546635 عمار امیری 
 آرانی قاضی شــعبه چهارم شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )411 کلمه، 

4 کادر(
فقدان سند مالکیت 

5/103 شماره نامه: 139885602006004226 ، تاریخ: 1398/05/07 ، آقای محمد زمان 
جبل عاملی فروشانی فرزند احمدرضا به اســتناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت 
و امضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که ســند مالکیت سه حبه و بیست و چهارـ  
دویست و هفتاد و پنجم حبه مشاع از ششدانگ پالک شماره 107/718 واقع در خمینی 
شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 343 دفتر 243 امالک ذیل ثبت 56421 به نام 
بتول صرامی فرزند مصطفی ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 
109008 - 1380/12/23 دفترخانه اسناد رسمی شــماره 63 به او انتقال قطعی یافته و 
معامله دیگری هم انجام نشده نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته مفقود 
شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 552213 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک خمینی شهر )247 

کلمه، 2 کادر(
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داروخانه ها نباید حق فنی بگیرند

پیشنهاد سردبیر:

خبر

اخبار

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان:
 داروخانه ها نباید 
حق فنی بگیرند

بیش از یک ســال از ممنوعیت اخذ حق فنی 
در داروخانه ها با حکم دیــوان عدالت اداری 
می گذرد، اما دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
همچنــان دریافــت آن را قانونــی می داند. 
غالمرضا صالحی، مدیرکل تعزیرات حکومتی 
استان اصفهان در جمع خبرنگاران گفت: اخذ 
هرگونه حق فنی توســط داروخانه ها ممنوع 
اســت و مردم باید این تخلــف را به تعزیرات 
گزارش کنند تا پیگیری شود. صالحی اظهار 
کرد: حکم ممنوعیت اخذ حق فنی همچنان 
پابرجاست، مســئوالن دانشگاه علوم پزشکی 
در جلسه چند روز قبل مستنداتی ارائه کردند، 
امــا قانع کننده نبود و مقرر شــد بــرای رفع 
مشکل، شبه استعالمی از ســازمان تعزیرات 
حکومتی کشــور گرفته شــود که پاسخ آن، 
نتیجه نهایی است. مدیرکل تعزیرات حکومتی 
استان اصفهان تصریح کرد: تعزیرات حکومتی 
طبق احکام صادر شده از هیئت عمومی دیوان 
عدالت اداری، اخذ هرگونه وجهی تحت عنوان 
حق فنی، مدیریت خدمات دارویی و عناوین 

مشابه را به رسمیت نمی شناسد.

آغاز اجرای مرحله دوم 
 بررسی الگوی مصرف 
مواد غذایی در اصفهان

هم زمان با کشــور، مرحله دوم بررسی الگوی 
مصرف مواد غذایی در اصفهــان کلید خورد. 
معاون غذا وداروی دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهان گفت: این طرح با محوریت اطالعات 
مربوط بــه الگــوی غذایی در ایــن فصل در 
مناطق روستایی، شــهری و حاشیه شهر در 
9 شهرســتان تابعه دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان شــامل اصفهان، فالورجان، لنجان، 
خمینی شــهر، نجف آباد، مبارکه، ســمیرم، 
شاهین شــهر و فریدن با روش یکســان اجرا 
می شــود. ابوالفضل اصالنی افزود: همچنین 
در اجــرای این طــرح تا دوازدهم شــهریور 
داده های الگوی مصرف مواد غذایی خانوار از 
طریق کارشناسان تغذیه شاغل در شبکه های 
بهداشــت و درمان شهرســتان ها و از طریق 
مراجعــه حضوری بــه منازل شــهروندان و 
مصاحبه مستقیم با افراد جمع آوری می شود.

 معاون فنی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان اصفهان مطرح کرد:

احتمال آتش سوزی در 
جنگل ها و مراتع تا مهرماه

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان اصفهان اظهارداشت: بارندگی های ماه های 
قبل باعث شده پوشــش گیاهی در جنگل ها و 
مراتع نســبت به مدت زمان مشــابه سال های 
گذشته، در همه جای کشــور همچون اصفهان 

افزایش چشــمگیری پیدا کند و بر این اساس 
پیش بینی می شد که میزان آتش سوزی ها نیز 
افزایش پیدا کند و بر اســاس گزارش ها باید تا 
آخر مهر ماه برای مقابله با هرگونه آتش سوزی 
آماده باشیم. عبدالرضا مهاجری ادامه داد: با این 
وجود با اطالع رســانی های مناسب و همچنین 
افزایش مشــارکت های مردمی و بهتر شــدن 
آمادگی های عوامل ســتادی در ایــن منطقه، 
آتش سوزی ها در مقایسه با سال های قبل کمتر 
بوده و تاکیــد می کنیم که در همه ایام ســال و 
در همه جای کشــورمان باید مشارکت مردمی 
و اطالع رســانی ها به یک اصل فراگیر و متداوم 

تبدیل شود. 
وی با اشــاره به اهمیت برخورداری از امکانات و 
تجهیزات الزم افزود: برخــی امکانات در اختیار 
اداره مناطــق قرار گرفته و برخــی تجهیزات را 
نیز در اختیار تشــکل های مردم قــرار دادیم تا 
در بحران ها بتوان بهترین واکنش را نشــان داد. 
مهاجری استفاده از ظرفیت های مردمی و قابلیت 
دیگر نهادها نظیر شــوراهای اسالمی شهرها و 
روستاها را ضروری خواند و ادامه داد: تلفن ۱۵۰۴ 
در سراسر کشور آماده دریافت اطالعات مردمی 
در خصوص هرگونه تخریب منابع طبیعی از هر 

نوع و در هر زمانی خواهد بود.

سیگار برای بعضی ها از نان شب هم واجب تر است، 
برای برخی دیگر که اغلب کم سن و سال تر هستند، 
وســیله ای تفریحی و برای بعضی دیگر که بیشتر 
زن ها هســتند، وســیله ای برای پز دادن و نشان 
دادن نوعی طغیــان اجتماعی اســت؛ به هر حال 
تعداد ســیگاری های ایران کم نیســت. عالوه بر 
تمام حاشیه های ریز و درشت و پول های کالنی که 
دربازار سیگار جابه جا می شود، این روزها به دلیل 
وفور قاچاق در میان تولیدات داخلی، بازار جذابی 
برای دست فروشان و سودجویان هم هست. سال 
گذشته بود که در پی التهابات رنگارنگ، بازار سیگار 
هم بی نصیب نماند و به دلیل وارداتی و قاچاق بودن 
بخش زیادی از آن، قیمت ها ناگهان چند برابر شد. 
مردم به بازارهای عمده فروشــی هجــوم آوردند 
و پولشــان را با خرید باکس های سیگار خارجی، 
به روش مرســوم آن موقع، مثال ســرمایه گذاری 
کردند. در همان موقع اعالم شد انبارها از کاالهای 
بی کیفیت و تاریخ گذشــته خالی شــده و تقریبا 
تمامشان به مردمی که با هدف سرمایه گذاری در 
این بازار خرید می کردند، به فروش رســیده است. 
این البته تمام ماجرای بازار سیگار نیست؛ هر چند 
پشت ویترین ســوپر مارکت ها و دکه ها خبری از 
سیگارهای قاچاق نیست، اما مشتری ها می دانند 
که تقریبا هر برند قاچاقــی را بخواهند می توانند 
به راحتی تهیه کنند. مالبــرو در میان خارجی ها 
بیشترین فروش را دارد؛ سیگاری که بیشتر از هر 
نوع دیگری قاچاق می شود. سال گذشته وزیر صمت 
دســتور ورود قانونی آن به ایران را صادر کرد، اما 
چندی بعد این دستور به دالیل نامعلومی لغو شد. 

حاال اما هشدار تازه ای در مورد سیگارهای قاچاق 
شنیده می شود؛ خطر ورود و شــیوع سیگارهای 
الکچری. سال گذشــته بود که خبر فروش سیگار 
با ورقه های طــال در فضای مجازی ســر و صدا به 
پا کرد، حاال انــگار این ســیگارهای گران قیمت 
البته نه با روکش طال بلکه بــا مارک ها و برندهای 
الکچری خارجی در حال عرضه در مغازه ها و برخی 
از ســوپرمارکت ها هســتند. مدیر گروه بهداشت 
محیط مرکز بهداشت استان اصفهان به تازگی در 
مصاحبه ای گفته است در زمینه فروش محصوالت 
دخانی، موارد و روش های جدید مشاهده می شود.

در این روش فردی جوان با ظاهری بسیار آراسته 
و لباس رسمی دِرمغازه می ایســتد و به تبلیغات و 

فروش سیگارهای خارجی قاچاق مشغول می شود 
و به خریداران این ســیگارها هم هدایای تشویقی 
می دهد. حســین صفاری بیان کرد: به تازگی در 
شهر اصفهان شــاهد پدیده ای خطرناک هستیم 
که می تواند تبعات خطرناکی را برای سالمت افراد 
و سالمت عمومی جامعه داشــته باشد. مدیر گروه 
بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان ادامه 
داد: در زمینه فروش محصــوالت دخانی، موارد و 
روش های جدید مشاهده شده؛ در این روش فردی 
جوان با ظاهری بسیار آراســته و لباس رسمی دِر 
مغازه می ایســتد و به تبلیغات و فروش سیگارهای 
خارجی قاچاق مشــغول می شــود. وی افزود: این 
فروشندگان برای جلب رضایت مغازه دارها، هدایایی 
مانند سشــوار، هولدر و موارد مشــابه می دهند و 
همچنین به خریداران این ســیگارها هم هدایای 
تشویقی از جمله سیگار رایگان، فندک و... می دهند. 
این مدیر بهداشــتی در ادامه با بیــان اینکه برند 
اکثر این سیگارها جدید اســت، خاطر نشان کرد: 
این نوع فروش مشــکوک ســیگار با هدایایی که 

در نظر می گیرند، می توانــد تبعات دیگری هم در 
پی داشته باشــد و در این زمینه باید دستگاه های 
ذیربط ورود کنند تا با این پدیــده جدید برخورد 
شــود. مدیر گروه بهداشــت محیط دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان در بخش دیگری از گفت وگوی 
خود تصریح کــرد: فروش ســیگارهای خارجی و 
قاچاق، از محصوالت دخانی ایرانی بیشــتر است و 
اکثر این محصوالت دخانی نیز تاریخ گذشته است 
که متاســفانه خریداران به تاریــخ تولید آن هیچ 

توجهی ندارند. 
وی ادامه داد: برخی چایخانه دارها هم از تقلبی بودن 
تنباکوهای مصرفی اطالعی ندارند؛ این محصوالت 

در بسته بندی های بسیار شــکیل خارجی عرضه 
می شود ولی اکثرا در کارگاه های غیرمجاز داخلی 
تولید می شود که اسانس و رنگ های استفاده شده 

در آنها از ترکیبات شیمیایی و خطرناک است.
وضعیت سیگار این روزها بســیار پیچیده است؛ از 
سویی پزشکان و کارشناسان سالمتی، هشدارهای 
جدی در مــورد دادن یارانــه ســیگار و برخی از 
حمایت های دولت برای تولید ایــن کاال درداخل 
کشور داده اند و از سوی دیگر سهم قاچاق که هیچ 
نظارتی بر آن نیست، هر روز در حال افزایش است 
که تولید کنندگان، علت آن را مالیات و تعرفه های 
دست و پاگیر برای تولید داخل می دانند که اجازه 
نمی دهد نیاز بازار با تولیدات داخلی تامین شود و 
حاال هم فاز جدیدی از فعالیت های قاچاق در سطح 
شهر مشاهده می شود که می تواند بسیار خطرناک تر 
و جدی تر از همیشه باشد؛ پدیده ای که البته به دلیل 
عدم عرضه این سیگارها به صورت علنی، به نوعی 
تجارت زیر میزی ســیگار در ســطح شهر تبدیل 

شده است.

سیگارهای  زیرمیزی
پریسا سعادت  هشدار مرکز بهداشت در مورد ورود سیگارهای مشکوک به بازار؛ 

فروش سیگارهای خارجی و 
قاچاق، از محصوالت دخانی ایرانی 
بیشتر است و اکثر این محصوالت 

دخانی نیز تاریخ گذشته است .

مفاد آراء
5/82  شــماره صادره : 1398/15/577735-1398/5/9 آگهی موضوع ماده 3 قانون و 
ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی شهرســتان فریدن به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

1- برابر رای شــماره 139860302012000269 هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی آقای ذوالفقار نبی ازان آخاری فرزند 
رمضانعلی به شماره شناسنامه 39 صادره از چادگان در ششدانگ یک درب باغ مشجر با 
حق الشرب طبق قانون توزیع عادالنه آبها و نحوه ملی شدن آن به مساحت 25074/70 
متر مربع واقع در حجت آباد حوزه ثبت فریدن جزی بخش سیزده ثبت اصفهان مفروز و 
مجزی شده از پالک 1 فرعی از 127 اصلی خریداری از مالک رسمی خانم نرگس امیدی 

محرز گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول: 1398/05/13
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1398/05/27

م الف: 552293 موسی الرضا امامی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدن
مفاد آراء

5/83  آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره

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

مالکیت می نماید. صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1- رای شماره 139860302021000079 مورخ 98/05/07- آقای سید احمد توالئی 
زواره فرزند سید رضا به شــماره ملی 1188931695 تمامت یکدانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه ملک مزروعی تحت پالک ثبتی 1691 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان 
گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 7051/84 متر مربع خریداری عادی 

مع الواسطه از شوکت خانم احتشام.
2- رای شماره 139860302021000080 مورخ 98/05/07- آقای سید احمد توالئی 
زواره فرزند ســید رضا به شــماره ملی 1188931695 تمامت  پنجاه و هشــت حبه و 
ده – یازدهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی تحت پالک ثبتی 
7230 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ 

به مساحت 322/54 متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از میرزا حسین توالئی زواره.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/05/13                                                                                                                            

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/28          
م الف:  552247  ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

فقدان سند مالکیت
5/84 نظر به اینکه آقای بهرام دادخواه فرزند حسن با ارائه یک برگ استشهادیه محلی که 
هویت شهود رسمًا گواهی گردیده مدعی مفقود شدن سند مالکیت دفترچه ای ششدانگ 
پالک ثبتی 1240 فرعی از یــک اصلی بخش دوازده ثبت اصفهان شــده که در دفتر 4 
صفحه 634 ذیل شماره 549 به نام معصومه دادخواه تهرانی فرزند زین العابدین صادر و 
پس از یک سری نقل و انتقاالت و به موجب سند انتقال 38626-1359/02/9 دفترخانه 
اسناد رسمی 21 اصفهان به بهرام دادخواه نامبرده فوق الذکر انتقال گردیده است. اینک 
برابر ماده 120 اصالحی قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هــر 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 
سند 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 ســند مالکیت المثنی صادر و به متقاضی تســلیم می گردد. م الف: 551132 
 سید محمد حســن مصطفوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تیران وکرون )199 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

5/89 کالسه پرونده:60/97 ،شــماره دادنامه:2857 -97/12/1 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
چهارم شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: یوســف مختاری فرزند مهدی به 
نشانی:خمینی شهر بلوار شهید بهشتی جنب کبابی فانوس ؛ خوانده: مریم موسوی ترابی 
فرزند سیدمحمود  نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک ، گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای یوسف مختاری به طرفیت خانم مریم 
موسوی ترابی به خواســته مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال وجه 1 فقره چک به شماره 
638374 مورخ 95/4/15 عهده بانک ملت به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت 
آن و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه مورخ 97/11/29 و عدم ارائه الیحه دفاعیه 
از جانب ایشان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضاء شــورا و احراز اشتغال ذمه خوانده و 
استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستنداً به مواد 9 و 18 و 
19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از 
قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
15/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/247/500 ریال بابت خسارات 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک لغایت استهالک کامل 
دین بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و ســپس ظرف مهلت 20 روز پس از 
 انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 544941  عمار امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )353 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
56/97 ،شــماره دادنامــه:2856 -97/12/1 ،مرجــع  5/90 کالســه پرونــده:
 رسیدگی:شــعبه چهارم شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: یوسف مختاری
 فرزند مهدی به نشانی:خمینی شهر بلوار شهید بهشتی جنب کبابی فانوس ؛ خوانده: محمد 
باقر حقیقی فرزند علی نشــانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک ، گردشکار: 
 پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالســه فوق و جری تشریفات قانونی
 و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
 صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای یوسف مختاری به طرفیت
 آقای محمد باقر حقیقی به خواســته مطالبه مبلــغ 86/000/000 ریــال وجه 2 فقره 
چک به شــماره 624780 و 792906 مورخ 96/3/15 و 96/4/15 عهده بانک مسکن 
به انضمام خســارت دادرســی و خســارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه 
 رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در 
جلســه مورخ 97/11/29 و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت به نظریه 
مشورتی اعضاء شورا و احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دین و با توجه به وصف 
تجریدی بودن اســناد تجاری مســتنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 
522 از قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان 
را ثابت دانســته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 86/000/000 ریال بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/185/000 ریال بابت خســارات دادرســی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص 
 بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران در حق
 خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 544942  عمار 
 امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )357 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

5/91 کالسه پرونده:170/98 ،شماره دادنامه:975-98/05/01 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: هارون گنجی فرزند فرامرز ، نشانی: 
خمینی شــهر میدان امام خمینی خ ولیعصر پارکینــگ بازار دفتروکالــت ؛ خواندگان: 
1-محمود اسماعیلی فرزند غالمرضا 2-بهنام احمدی فرزند عیدی نشانی: هردو مجهول 
 المکان ، بتاریخ 98/4/19 در وقت فوق العاده جلسه شــعبه چهارم شورای حل اختالف
 حوزه قضایی خمینی شهر به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 170/98 
تحت نظر می باشد با بررســی اوراق پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص 
دادخواست تقدیمی آقای هارون گنجی به طرفیت آقایان 1-محمود اسماعیلی 2-بهنام 
احمدی به خواســته تقاضای الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال 
سند یک دستگاه خودرو پژو405 ، 58-537 ب 16و مطالبه هزینه دادرسی شورا با بررسی 
مجموع اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق بیع نامه 
عادی مورخ 98/4/19 که حکایت از وقوع عقد بیع فی مابین خواهان و خوانده ردیف دوم 
دارد و اســتعالم معموله از پلیس راهور که اعالم نموده مالکیت رسمی خودرو موصوف 
 به نام خوانده ردیف اول می باشد لذا شورا خواســته خواهان را ثابت و با استظهار از اصل 
صحت و لزوم قراردادها مستندا به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و مواد 198 و 519 
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شورای حل اختالف مصوب 

94/8/10 خوانده ردیف اول محمود اســماعیلی را به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و 
انتقال سند مالکیت یک دستگاه خودرو پژو405 به شماره انتظامی 58-537 ب 16  ملزم 
 می نماید و اعالم می دارد در خصــوص دعوی خواهان به طرفیــت خوانده ردیف دوم
 بهنام احمــدی  نظر بــه اینکه حســب اســتعالم معمولــه از پلیس راهــور مالکیت 
رســمی خودرو به نــام وی نمــی باشــد به اســتناد بنــد4 مــاده 84 قانــون آئین 
دادرســی مدنی قــرار رد دعوی صــادر و اعالم مــی دارد رای صــادره غیابی و ظرف 
مدت 20 روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در همین شــورا و پــس از آن ظرف 
 20 روز قابــل تجدیدنظــر در محاکــم عمومــی حقوقی خمینی شــهر می باشــد. 
م الف: 547295  عمار امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر)369 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/101 شماره: 748/98 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 رســیدگی: ســاعت 05:40 بعدازظهر روز شنبه 
مورخه 1398/06/23 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگــی: ابوالفضل کریم 
 خانی ، نام پدر: رضا ، نشانی: خمینی شهر خ جانبازان معلم25 پ24 ، مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: علیرضا مهرابی ، نام پدر: محمدحسین ، خواسته و بهای آن: مطالبه 
مبلغ 50/000/000 ریال یک فقره چک بانضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رســید چک، دالیل خواهان: رونوشــت 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 نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
 ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده اســت. 
 لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد 
خوانــده می توانــد با مراجعــه به این شــورا نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائم را 
دریافت نموده و در وقــت مقرر جهت رســیدگی حاضر گــردد.  م الف: 552180 
 رئیس شــعبه ســوم حقوقی شــورای حــل اختــالف خمینــی شــهر)202 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت 

5/102 شــماره نامه: 139885602006004223 ، تاریخ: 1398/05/07 ، آقای محمد 
زمان جبل عاملی فروشــانی فرزند احمدرضا به اســتناد یک برگ استشهادیه محلی که 
هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی اســت که سند مالکیت بیست و یک حبه و 
سهـ  یازدهم حبه مشاع از ششدانگ پالک شماره 107/718 واقع در خمینی شهر بخش 
14 ثبت اصفهان که در صفحه 340 دفتر 243 امالک ذیل ثبــت 56420 به نام محمد 
زمانی فروشانی فرزند علی ثبت و صادر و تســلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 
109008 - 1380/12/23 دفترخانه اسناد رسمی شــماره 63 به او انتقال قطعی یافته و 
معامله دیگری هم انجام نشده نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته مفقود 
شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 552212  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )244 

کلمه، 2 کادر(
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 »نیمار« غایب بزرگ 
سوپر جام فرانسه

سوپر جام فرانسه را دو تیم پاری سن ژرمن و 
رن برگزار خواهند کرد. 
این دیدار قرار است 
در چیــن برگزار 
شــود و نیمــار، 
ســتاره برزیلــی 
پــاری ســن ژرمن 
این دیدار حساس را 
به خاطــر محرومیت از دســت داد. توخل در 
این باره گفت: خوشــبختانه نیمار روز به روز 
در حال بهتر شــدن اســت. او در تمرین اخیر 
آمادگی باالی خود را نشان داد و با وجود آنکه 
هوا گرم بود؛ اما آماده و سرحال نشان داد. نیمار 
به فوتبال عالقه بسیار زیادی دارد و می خواهد 
که هر چه سریع تر برگردد. او با وجود اینکه در 
تور آسیایی پاری ســن ژرمن در چین تیمش 
را همراهی کرد؛ اما در هیچ دیدار دوستانه ای 
 برای این تیم به میدان نرفته اســت. خبرهای

 زیادی دربــاره جدایی این بازیکــن از پاری 
سن ژرمن و بازگشــت او به بارسلونا به گوش 

می رسد.

 »کاوانی« احتمال حضور 
در اینتر را رد کرد

اینتر از جذب لوکاکو تقریبا ناامید شده است. 
لوکاکو یکی از گزینه هــای اصلی کونته برای 
تقویــت خــط حمله 
اینتر بــود که این 
بازیکن فعال بیشتر 
یوونتــوس  بــه 
نزدیک اســت و 
همیــن موضــوع 
باعث شده بازیکنان 

به اینتر لینک شــوند. یکی از این دیگــری 
افراد، کاوانی 32 ســاله اســت، با وجود اینکه 
قرارداد او تا سال 2020 اعتبار دارد ولی کاوانی 
نمی خواهــد در این تابســتان پاریس را ترک 
کند: »من قول داده بــودم که تا آخر قراردادم 
در پاریس می مانم. به هــواداران و خودم قول 
داده بودم که تا پایان قرارداد فعلی ام حتما در 
پاریسن ژرمن می مانم و این یک موضوع قطعی 
است. در آینده ممکن است به اروگوئه بازگردم 
 ولی فوتبال فقط مربوط به شما و خواسته تان

 نیست«.

 بارسلونا 
در اندیشه فروش »کوتینیو«

دوران حضور فیلیپه کوتینیو در بارســلونا به 
نظر رو به پایان است. دو نشــریه کاتالونیایی 
»اســپورت« و »موندو 
دپورتیوو« گزارش 
دادنــد، مدیران 
باشــگاه بارسلونا 
در نظــر دارنــد 
کوتینیــو را در این 
تابســتان در لیست 
فــروش بگذارنــد و زمانی که ایــن بازیکن از 
تعطیالت تابستانی بازگردد با او در این زمینه 
صحبت خواهند کرد. بر اساس این گزارش ها، 
باشگاه بارسلونا پیشــنهادی رسمی از سوی 
یک باشگاه لیگ برتری بابت کوتینیو دریافت 
کرده و در نظر دارد به این پیشــنهاد پاســخ 
مثبت بدهد. این دو نشریه نامی از این باشگاه 
نبرده اند؛ اما یک منبع آگاه مدعی شده آرسنال 
پیشــنهاد جذب قرضی این هافبــک بزریلی 
 با قابلیت خرید را به باشــگاه بارســلونا داده

 است.

پاسخ منفی یووه به پیشنهاد 
آرسنال برای مدافع ایتالیایی

آرسنال برای تقویت خط دفاعی خودبه دنبال 
جذب یک دفاع چپ و یک دفاع وســط بوده و 
برای پست دفاع وسط، 
دانیلــه روگانــی، 
ســتاره ایتالیایی 
یوونتــوس را در 
نظر گرفتــه بود. 
روگانــی از زمانــی 
که بعــد از یک فصل 
حضور در امپولــی به عنــوان بازیکن قرضی 
به یووه بازگشته، نتوانســته آنطور که انتظار 
می رفت بدرخشــد؛ اما یوونتوس در تابستان 
جاری دو پیشنهاد آرســنال برای به خدمت 
گرفتن او را رد کرده است. آرسنال در آخرین 
پیشــنهاد خود به یوونتوس اعالم کرده حاضر 
اســت روگانی را با یک قرارداد قرضی دوساله 
به خدمت بگیرد با این گزینه که در پایان این 
 مدت بتواند او را به صــورت دائمی خریداری

 کند.

این سپاهان، پنج سال تاریخ مصرف دارد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

پایگاه خبری البلد مصر با اشاره به انتقال هافبک ملی پوش عراقی از 
باشگاه استقالل به االسماعیلی مصر، دلیل این جدایی را فسخ قرارداد 
طارق همام با باشگاه ایرانی به دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات عنوان 
کرد. در گزارش البلد آمده است: »طارق همام به دلیل تاخیر در دریافت 
مطالبات مالی خودش از باشگاه استقالل قراردادش را با این باشگاه 

فسخ کرده و به عنوان بازیکن آزاد به االسماعیلی می پیوندد«.

»طارق« با استقالل فسخ کرد

وحید خشتان که طی روزهای ابتدایی نقل و انتقاالت از استقالل 17
خوزستان به نفت مسجدسلیمان پیوسته بود در نهایت از این تیم 
جدا شد و فوتبالش را در تیم دیگری دنبال می کند. وی در ابتدای 
فصل قبل برای استقالل خوزستان درخشان ظاهر شده بود؛ اما 
در ادامه با توجه به عملکرد تیمش نتوانســت روزهای اوجش را 

ادامه بدهد.

»خشتان« از نفت مسجدسلیمان جدا شد
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ابهام در مورد یک انتقال؛
قرارداد »رضا اسدی« با باشگاه 
تراکتور ۴ میلیارد تومان است؟

در تازه تریــن اتفاق نقل و انتقاالتــی لیگ برتر 
فوتبال ایران، رضا اسدی هافبک فصل گذشته 
تیم فوتبال سایپا راهی تیم تراکتور شد تا شاگرد 
مصطفی دنیزلی در این تیم شــود. جدی ترین 
مذاکرات اســدی پیــش از امضای قــرارداد با 
تراکتور با باشگاه ســپاهان صورت گرفت. گفته 
می شود اسدی از سپاهان مبلغ ۴ میلیارد تومان 
را برای یک ســال درخواســت کرده بود که با 
مخالفت صریح مســئوالن سپاهانی مواجه شد. 
هرچند اسدی به تازگی از سوی مارک ویلموتس 
بــه اردوی داخلی تیــم ملی دعوت شــده؛ اما 
ســپاهانی ها تاکید کرده اند که حاضر نیستند 
این مبلغ را به بازیکنی بدهند که سابقه زیادی 

در تیم ملی ندارد.
 به فاصله کمتر از 2۴ ســاعت از آخرین مذاکره 
اسدی با سپاهان، این بازیکن به یکباره با باشگاه 
تراکتور به توافق می رسد و ســر از این تیم در 
می آورد. گفته می شــود شــرایط درخواستی 
اسدی از تراکتور مشابه با سپاهان بوده و مدیران 
تیم تبریزی حاضر شــده اند با درخواست های 

مالی اسدی موافقت کنند.

در حاشیه

 گیتی پسند
 در یک قدمی صدرنشینی

پرونده هفته ششم لیگ برتر فوتسال روز جمعه 
با برگزاری پنج بازی باقی مانده بسته شد. در یکی 
از مهم تریــن بازی های هفته، تیم گیتی پســند 
اصفهان در شــیراز با نتیجه چهار بر یک از سد 
تیم ارژن شــیراز گذشــت. کادر فنی تیم ملی 
فوتسال ایران از نزدیک نظاره گر این بازی بودند. 
گیتی پسند در این بازی مهران عالیقدر و حسین 
فهیمی مقدم را به دلیل مصدومیت و محمدرضا 
سنگ ســفیدی، مرتضی عزتی و سرمربی خود 
حمید بی غــم را به دلیل محرومیــت در اختیار 
نداشــت. اصفهانی ها با این پیروزی ۱۱ امتیازی 
شــدند و با دو امتیاز کمتر نســبت به ســن ایِچ 
صدر جدولی، به رده دوم صعود کردند. دو بازی 
دیگر یعنی شاهین کرمانشاه با شهروند ساری و 
آذرخش بندرعباس و سن ایچ ساوه نیز با تساوی 

سه بر سه به پایان رسید.

 دزدی از اسنوکرباز ایرانی
 در فرودگاه چین!

حســین وفایی، تنها نماینده ایران در اسنوکر 
حرفه ای جهان در حالی که برای حضور در یک 
دوره تور حرفه ای در چین راهی این کشور شده، 
با دردسر بزرگی مواجه شده است. این اسنوکرباز 
ایرانی با انتشــار ویدئویی در صفحه اینستاگرام 
خود از یک سرقت خبر داده که باعث شده او در 
فرودگاه بیجینگ چین بــه پلیس مراجعه کند. 
حســین وفایی در ویدئویی که منتشر کرده، در 
این باره می گوید: »من االن در شــهر بیجینگ 
هستم. برای پرواز دوم منتظر بودم و جلوی در 
گیت روی صندلی خوابم برده بود. وســایلم هم 
باالی ســرم بود؛ اما وقتی بیدار شدم، دیدم که 

وسایلم نیست!
 متاسفانه پاسپورت، کیف پول و همه وسایلم در 
این کیف بود و به ســرقت رفت!« وی که جلوی 
گیت پلیس در فرودگاه ایستاده، عنوان می کند: 
»االن پیــش پلیس آمــدم. متاســفانه داخل 
دوربین ها خودم را هــم نمی توانند پیدا کنند، 
چه برسد به پاســپورتم! اصال باورم نمی شود و 

نمی دانم باید چکار کنم.«

عذرخواهی مجری صداوسیما 
از هواداران استقالل

مجری یکــی از برنامه های صبح گاهی شــبکه 
سه ســیما در واکنش به توقیف لوگوی باشگاه 
استقالل با ادبیات نامناسبی درباره طرح لوگوی 
این باشــگاه صحبت کــرد که باعــث ناراحتی 
هواداران آبی های پایتخت شد. باشگاه استقالل 
پس از ایــن موضوع اطالعیه ای منتشــر کرد و 
اعالم کرد تا زمانی که صداوســیما عذرخواهی 
نکند، ارتباط استقالل و سازمان صداوسیما قطع 
خواهد بود. در همین راســتا، مجری این برنامه 
تلویزیونی با انتشار پیامی تصویری از هواداران 
استقالل عذرخواهی کرده و دلیل این اقدامش 

را کل کل با عوامل پشت صحنه عنوان کرد.

منهای فوتبال

بحث حضور زن ها در ورزشــگاه ها برای تماشای 
مســابقات فوتبال، این روزها با هشــدارهایی که 
فدراســیون فوتبال داده بســیار جدی تر از قبل 
دنبال می شــود. فیفا، مصرتر از گذشــته خواهان 
حضور بانوان در استادیوم ها برای تماشای مسابقات 
فوتبال شــده و به نظر می رســد تــاج و همکاران 
چاره ای جز فراهم کردن شرایط این حضور ندارند. 
ماجرا به نامه رســمی فیفا به فدراسیون فوتبال بر 
می گردد؛ جایــی که »جیانــی اینفانتینو« رییس 
فدراســیون جهانی فوتبال پس از دیدار دوستانه 
تیم های ایران و ســوریه که در ورزشگاه آزادی با 
حضور گزینشــی تعدادی از بانوان برگزار شــد، با 
ارســال نامه ای ضمن تقدیر از این اقدام، خواستار 
فراهم شدن شرایط برای ورود بانوان به ورزشگاه ها 
شد. در نامه مذکور، این موضوع عنوان شده که در 
صــورت پـابـرجـا ماندن ممنوعیت ورود بانوان به 
استادیوم های ورزشی، احتمال محرومیت ایران از 
میزبانی دیدارهای خانگی در مقدماتی جام جهانی 
2022 وجود خواهد داشــت؛ موضوعی که رییس 
کمیته اســتیناف صدور مجوز حرفه ای فدراسیون 

فوتبال می گوید »شوخی بردار نیست«.
داریوش مصطفوی که در برنامه مناظره شبکه اول 
ســیما حضور یافته بود، در این باره گفت: » فیفا تا 
نهم شــهریور مهلت داده تا تکلیف حضور زنان در 
استادیوم مشخص شــود، شوخی هم ندارد. دست 
دولت هم نیست؛ ممکن است من زنده نباشم ولی 
به زودی زنان برای تماشــای فوتبال در استادیوم 

حاضر می شوند.«
 وی درباره اینکه وزیر ورزش و جوانان اعالم کرده 
زنان در بازی های ملی در مرحله اول وارد استادیوم 
می شــوند، اظهار کرد: »فیفا نگفتــه فقط زنان در 
بازی های ملی وارد استادیوم شوند. فیفا می گوید 
زنان در ایران در بازی های لیگ هــم باید بتوانند 
وارد اســتادیوم شــوند و جدی هم هشــدار داده 

است.«

از  الگوبــرداری 
تماشــای خانوادگی 

فوتبال در فرانسه
برای فوتبــال ایران بحث 
ورود بانوان به ورزشگاه ها 
بــه ماهیــت خانوادگی 
تغییر شــکل یافته و این 
موضوع نیز به اطالع فیفا 

رســیده و با موافقت ایــن نهاد بـیـن الـملـلـــی 
همراه شـده است، تا جــایــــی که ایـنـفـانتینو 
به مســئوالن فوتبال ایران توصیه کرده از ســبک 
تماشــای خانوادگی فوتبال در فرانسه الگوبرداری 
کنند. غالمحســین زمان آبادی، مشاور فرهنگی 
فدراســیون فوتبال درگفت وگو با رسانه ها تاکید 
دارد کــه ورود بانوان بــه ورزشــگاه ها موضوعی 
اســت که باید قدم به قدم جلــو رود. وی در این 
باره می گوید: مشــکالتی که در سطح استادیوم ها 
داریم، بخشی مربوط به مســائل زیرساختی است 
که این موارد قابل حل اســت و حتــی می توان از 
سازه های موقت هم اســتفاده کرد. به گفته زمان 

آبادی، مســئله دیگری 
که دربــاب ورود زنان به 
ورزشگاه مورد توجه قرار 
می گیرد، مفســده هایی 
است که از ناهنجاری های 
گفتاری شــکل می گیرد 
مثل فحاشی یا ورود مواد 
مخدر به ورزشــگاه ها که 

این مسائل جز با حضور خانواده ها حل نمی شود.
تغییر نظر حوزه علمیه قم در مورد ورود 

بانوان به استادیوم ها
چیزی تا آغاز بازی های مقدماتی جام جهانی 2022 
نمانده و فدراسیون فوتبال زمان زیادی پیش رو ندارد 
تا اقدامات الزم برای ورود زنان به ورزشــگاه ها را به 
سرانجام برساند. اگرچه فدراسیون فوتبال موافقت 
خود را به فیفا اعالم داشته؛ اما تصمیم گیری درباره 
این موضوع تنها به این فدراسیون مرتبط نمی شود 
و ابعاد گسترده تری دارد. از وزارت ورزش و جوانان 
تا علما باید درباره این موضوع تصمیم گیری کنند. 
چرا که باید روز پنجشنبه ۱۸ مهر امسال، در دیدار با 

کامبوج بستر حضور زنان در ورزشگاه را مهیا سازیم.
سایت اقتصاد نیوز با انتشار مطلبی از نرم شدن برخی 
از نهادها نسبت به موضوع ورود زنان به ورزشگاه ها 
خبر می دهد. در متنی که در خروجی این ســایت 
قرار گرفته، آمده است: آیت ا...سید حسین موسوی 
تبریزی، دبیــر مجمع محققین و مدرســین حوزه 
علمیه قم، با اشــاره بــه حرف وحدیث هایی که در 
خصوص ورود زنان به ورزشگاه ها مطرح است، گفته 
است: »زن در اسالم حرمت دارد و به همین دلیل چه 
در ورزشگاه ها و چه در معابر دیگر باید احترام زنان 
حفظ شود.همچنین درباره اینکه عده ای می گویند 
مردان موقع بازی فوتبال شــلوار کوتاه می پوشند، 
خب بپوشند! این دلیل می شود که زنان نباید فوتبال 
تماشا کنند؟ زمانی که مردان با شلوار کوتاه به بازار 
بروند، پس زنان نباید در بازار حضور داشته باشند؟ 
البته باید بگوییم مرد و زن هیچ کــدام نباید با نظر 
شــهوت و ریبه به همدیگر نگاه کنند و مرتکب فعل 
شــوند. وگرنه هیچ کس در هیچ کجا نگفته تماشای 
بازی فوتبال برای زنان حرام اســت و آنچه مســلم 
است رعایت مســائل شرعی اســت که در همه جا 
می شود رعایت کرد و باید هم رعایت کرد.اگر دولت 
بتواند راه های ورود و خروجی را جدا کند، به طوری 
که زنان و مردان در رفت وآمد کنار هم در فشار و با 
مزاحمت همدیگر و برخی مزاحمت های افراد نااهل 
مواجه نشوند، مسلما حضور زنان در ورزشگاه ها برای 
تماشای فوتبال هیچ اشــکالی ندارد. همچنین نیاز 
است در داخل ورزشــگاه یک طرف را برای زنان و 
یک طرف را برای مردان مشخص کنند و جدا از هم 
بنشینند. اگر این موارد لحاظ شود، مشکلی ندارد و 
کسی نمی تواند و نباید برای حضور زنان در مجامع 

ورزشی ممنوعیت قائل شود.«
 به نظر می رسد شاید تجهیز شــدن ورزشگاه ها به 
بلیــت الکترونیک، نصب دوربین و شــماره گذاری 
صندلی، مؤید این باشــد که اولین بــازی خانگی 
ایران در روز پنجشــنبه یازدهم اکتبــر )۱۸ مهر( 
 مقابل تیم کامبوج با حضور زنان در ورزشگاه برگزار

 خواهد شد.

ورود بانوان به ورزشگاه ها آزاد می شود؟
  به دنبال اولتیماتوم فیفا؛ 

  عکس روز

دیدار رییس سازمان لیگ فوتسال کشور با مادر شهیدان عسگری
محمدحسن انصاری فرد، رییس ســازمان لیگ فوتسال کشــور به همراه سردار کمالی از 
بازرسی ستاد کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی با مادر شــهیدان گرانقدر زین العابدین 
عسگری )شهید دفاع مقدس( و حاج مهدی عسگری )شهید مدافع حرم( مدیرعامل سابق 

باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت البرز دیدار کردند.

هیچ کس در هیچ کجا نگفته 
تماشای بازی فوتبال برای زنان 
حرام است و آنچه مسلم است 

رعایت مسائل شرعی است

کار سخت »بشار رسن« برای جلب اعتماد کالدرون
بشار رسن که باالخره بعد از مذاکرات طوالنی در پرسپولیس ماندنی شد، هنوز در تمرینات پرسپولیس شرکت 
نکرده است. او که در اردوی ترکیه هم در کنار هم تیمی هایش نبود حتی هنوز خودش را به گابریل کالدرون 
آرژانتینی نشان نداده و این شاید کار او را برای لیگ نوزدهم سخت کند. به خصوص حاال که شنیده می شود 
کالدرون قصد دارد از وحید امیری در پســتی جدید بازی بگیرد و دیدار پرسپولیس مقابل نیروی زمینی 
مشخص کرد همه هافبک های پرسپولیس باید در تیم سرمربی آرژانتینی آماده بازی در تمامی پست های 
خط هافبک باشند. رسن با وجود اینکه این روزها تمرینات خودش را در کشور قطر سپری می کرد باز هم 
روزهای سختی را در پیش دارد. او فعال  از تمامی بازیکنان پرسپولیس از نظر تمرین و کار گروهی عقب است 

و بعید هم به نظر می رسد که کالدرون به این راحتی ها بشار را وارد ترکیب اصلی کند.

تمدید قرارداد ترابزون اسپور با ستاره ایرانی
درست یک سال پیش بود که باشــگاه ترابزون اسپور موفق شد با رســیدن به تفاهمی دشوار با باشگاه استقالل، 
قراردادی دوساله با مجیدحســینی مدافع جوان و خوش آتیه آبی ها به امضا برســاند. این قرارداد که برای سال 
اول 500 و برای ســال دوم 600 هزار یورو ارزش داشــت در انتهای این فصل به پایان می رسد. مجیدحسینی با 
نمایش های درخشان خود در سوپرلیگ ترکیه، مشتریان زیادی در همین تابستان به دست آورد از جمله دو تیم 
آلمانی و اسپانیایی که ســران ترابزون با جدایی او موافقت نکردند. همین اتفاق کافی بود تا باشگاه ترکیه ای برای 
تمدید قراردادمدافع 2۴ ساله ایرانی به تکاپو افتاده و پیشنهاد تمدید قرارداد بلندمدت را به حسینی بدهد. سایت 
»دامگا« ترکیه در همین خصوص نوشت: »مدیران ترابزون اسپور به خاطر رضایت از عملکرد این بازیکن قصد دارند 

قراردادش را پیش از اتمام برای مدت طوالنی تمدید کنند تا در هنگام فروش به سود خوبی برسند«.

سرمربی تیم سپاهان:

این سپاهان، پنج سال تاریخ مصرف دارد
سرمربی تیم سپاهان در پایان مســابقه تیم های ســپاهان و گل گهر در جمع خبرنگاران با اشاره به 
برنامه های سپاهان برای ســال جاری اظهار کرد: اینجا سپاهان اســت و در هر زمان، بین قطب های 
فوتبال ایران بوده است، البته به غیر از دو سه ســال گذشته که شرایط خوبی نداشت؛ اما همان موقع 
هم از سپاهان انتظارات زیادی وجود داشت و االن این انتظارها دوچندان شده است. هواداران سپاهان 
همیشه قهرمانی و شرایط خوب می خواهند. امیر قلعه نویی اضافه کرد: سپاهان بهتر از سال های گذشته  
شده؛ اما تا لیگ شروع نشود نمی توان پیش بینی کرد. باید یک سوم از لیگ سپری شود تا عیار تیم ها 
مشخص شود؛ اما من به این سپاهان امیدوارم. سرمربی تیم فوتبال سپاهان در خصوص آینده سازی و 
جوانگرایی اش در سپاهان اظهار کرد: بازیکنانی که سپاهان خریده است، می توانند به این تیم در آینده 
کمک کنند؛ من آینده سازی که برای سپاهان انجام داده ام را در سایر تیم ها از جمله تراکتور و استقالل 
هم اجرا کردم و بازیکنانی نظیر سردار آزمون، اکبر ایمانی، حسن جعفری، محمدرضا حسینی، امید 
نورافکن، محسن کریمی را به فوتبال ایران معرفی کردم. وی با بیان اینکه هدف از تشکیل تیم جوانان 
در کنارتیم اصلی اثرگذاری در انگیزه بازیکنان است، اضافه کرد: اگر می خواستیم نتیجه گرا باشیم یک 
تیم دو سه ساله می بستیم؛ اما االن بر خالف این دید کوتاه مدت، یک تیم مدعی ایجاد کردیم و تیمی 
برای سپاهان درست کردم که 5-۴ سال تاریخ مصرف دارد. قلعه نویی در خصوص وضعیت تیمش در 
مقابل گل گهر و اولین تساوی ســپاهان در بازی های تدارکاتی این فصل، اظهار کرد: گل گهر  نمایش 
خوبی داشت و از طرفی بازیکنان تیم سپاهان نیز 5-۴  ساعت بازی تدارکاتی و تمرین داشتند و بسیار 
خسته بودند.  وی افزود: اگر وقتی یک گل جلو بودیم از موقعیت ها بهتر استفاده می کردیم می توانستیم 
نتیجه را با پیروزی همراه کنیم و از طرفی در این بازی، سه چهار بازیکن اصلی ما نبودند که با حضور 

این بازیکنان، روند سپاهان بهتر خواهد شد.

سمیه مصور
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مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان در نشست 
خبری  اظهار کرد: رســالت ســازمان پایانه ها نگهداری، بهســازی، 
نوسازی و گسترش پایانه ها با اســتفاده از توانمندی نیروهای داخلی 
در بخش های خصوصی و دولتی اســت. عباس محبوبی ادامه داد: در 
سال ۹۷ بالغ بر ۱۳ میلیون مسافر در پایانه های شهر اصفهان جابه جا 
کردیم و ۵ درصد عوارض دریافتی از مسافران برابر ۵ میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون تومان شــد. وی عنوان کرد: سازمان پایانه های مسافربری در 
چهار ماه اول و دوم سال ۹۷ در میان ۱۷ سازمان وابسته به شهرداری، 
به عنوان سازمان برتر شناخته شــد و از معاون عمرانی وزارت کشور 
تقدیرنامه دریافت کرد. محبوبی افزود: پایانه های صفه و کاوه به خط 

مترو متصل شدند تا مسافران بتوانند به طور مستقیم از پایانه به مترو 
رفت و آمد کنند. مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری 
اصفهان، با بیــان اینکه هزینه نگهداری پایانه کاوه برای یک ســال ۲ 
میلیارد تومان اســت، اظهار کرد: پایانه کاوه جزو بهترین پایانه های 
کشــور اســت و از لحاظ امنیت نیز در وضعیت خوبی قرار دارد. سال 
گذشته مسئله گازوئیل به چالشی برای رانندگان تبدیل شده بود که 
امسال با وجود پمپ گازوئیل در پایانه کاوه، این مشکل را نداشتیم. وی 
تصریح کرد: توزیع مواد مخدر در پایانه کاوه گزارش شده بود که امروز 
تمام موتورسیکلت های وارد شده به پایانه کاوه شناسنامه دار شدند و 

این مشکل حل شده است.

جابه جایی ۱۳ میلیون مسافر از پایانه های مسافربری اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

 اجرای ۴۰ برنامه تابستانه 
در سطح محالت منطقه ۵

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان اظهار کرد: 
بر اســاس برنامه ریزی، ویژه برنامه تابستانی 
»نشاطستان« چهارشنبه هر هفته در یکی از 
محالت منطقه پنج با برنامه هــای تفریحی و 
جشن های مناسبتی توســط حوزه فرهنگی 
برگزار می شــود. احمد رضایی بــا بیان اینکه 
برای برگزاری برنامه های تابستانه در روزهای 
پنج شــنبه و جمعــه در کوه صفه یا حاشــیه 
زاینــده رود برنامه ریزی در حال انجام اســت، 
تصریح کرد: از عید قربان تا عیــد غدیر، ویژه 
برنامه های مختلفــی در این منطقــه برگزار 
خواهد شــد. مدیــر منطقه پنج شــهرداری 
اصفهان گفت: در مجموع ۴۰ برنامه در سطح 
محالت منطقه پنج تا قبل از مــاه محرم اجرا 
می شود و شعار امســال برنامه های تابستانی 
منطقه پنج شهرداری اصفهان »شهروند شاد، 
شــهر فعال« اســت که عمدتا تفریحی بوده و 
در قالب مســابقات برگزار می شــود. رضایی 
ادامه داد: جشــن های مذهبی نیز هم زمان با 
میالدها و مناسبت های خاص مذهبی در کنار 
برنامه های تابســتانی برگزار می شود و حضور 
برای عموم شــهروندان آزاد است. شهرداری 
اصفهان در فصل تابستان بیش از ۵۰۰ برنامه 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ویژه اوقات فراغت 
شهروندان طراحی کرده است. ویژه برنامه های 
تابســتانه در پارک هــای مناطــق ۱۵ گانه با 
برنامه های ورزشی و مسابقات والیبال، فوتسال، 
تنیس روی میز و بازی های فکری اجرا می شود.

۶۰ روز، ۶۰ برنامه، در منطقه ۱۳
مدیر منطقه ۱۳ شــهرداری اصفهان گفت: از 
ابتدای تیرماه تا ابتدای شهریورماه سال جاری 
۶۰ برنامه تفریحی و ورزشــی به مدت ۶۰ روز 
در ســطح محالت این منطقه برگزار می شود. 
محمد شــرفا اظهار کرد: مجموعه برنامه های 
نشاطســتان تابســتان ۹۸ در راستای توسعه 
شــور، نشــاط اجتماعی و فرهنگــی در بین 
شهروندان با برنامه ریزی از سوی اداره فرهنگی 
و اجتماعی منطقه ۱۳ در حال برگزاری است. 
وی مهم ترین ویژگی برنامه های نشاطســتان 
را محله محوری، موضــوع محوری و مخاطب 
محوری عنوان کرد و گفت: این برنامه ها با هدف 
ارتقای سطح سالمت و شــادابی مردم به ویژه 
نوجوانان و جوانان اجرا می شود. مدیر منطقه 
۱۳ شــهرداری اصفهان ادامه داد: برنامه های 
نشاطستان شامل برگزاری جشن، برنامه های 
متنوع ورزشــی، فرهنگــی و اجتماعی همراه 
با ارائه مشــاوره مســائل اجتماعی و شناخت 
آسیب های اجتماعی اســت. وی با بیان اینکه 
این برنامه ها در راستای پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی است، خاطرنشــان کرد: جشن های 
فرهنگی همدالنه ویژه تمام گروه های ســنی 
و اکران فیلم های ســینمایی با عنوان »سینما 
پارک« با موضوعات اجتماعی و فرهنگی همراه 
با بحث های اجتماعی پیرامون موضوع فیلم در 
پارک های سطح منطقه ۱۳، از دیگر برنامه های 

این منطقه است. 

 
شهردار اصفهان از گالیه شهروندان 

درخصوص یک معضل شهری سخن گفت؛
  پارک جای موتورسواری 

نیست!
شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« 
اظهارکرد: در چند روز گذشــته به طور سرزده در 
بعضی از پارک های شــهر حضور یافتــه و با مردم 
صحبت کردیم، اکثــر آنها از تردد موتورســواران 
در پارک های شــهر گالیه مند بودنــد، البته حق با 
شهروندان است؛ زیرا مردم برای داشتن آرامش که 
حق طبیعی آنهاست، به پارک ها مراجعه می کنند. 
قدرت ا... نوروزی با تاکید بر اینکه موتورسواران باید 
از ورود به پارک ها خودداری کنند، تصریح کرد: سه 
هفته قبل معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری 
اصفهان ماموریت پیدا کرد تا با اجرای طرح ترافیکی 
مناسب، از ورود موتورســواران به پارک های شهر 
جلوگیری کند که در این راستا اقداماتی انجام شده 
است. نوروزی خاطرنشان کرد: شهرداری اصفهان با 
نصب بنرهای تبلیغاتی برای فرهنگ سازی اقدام کرده 
که امیدواریم با همکاری تمام شــهروندان بتوانیم 
هوای یکدیگر را داشته باشــیم تا نیاز به راه بندان و 
اجرای طرح های ترافیکی نباشــد. شهردار اصفهان 
از موتورســواران درخواســت کرد: موتورهای خود 
را در پارکینگ هایی که خدمات شــهری شهرداری 
تعبیه کرده یا فضاهای بیرون از پارک قرار دهند تا 
تضمین کننده آرامش و ایجــاد کننده حس خوب 
برای شهروندان باشند؛ زیرا در این صورت است که 
شهروندان و گردشگرانی که شهر اصفهان را برای سفر 
خود انتخاب کرده اند، می توانند لحظات خوبی را در 

پارک های حاشیه زاینده رود سپری کنند.

معاون خدمات شهری  شهرداری مطرح کرد:
سرعت عمل، مهم ترین اولویت 

سازمان آرامستان ها
معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان گفت: 
آرامســتان باغ رضــوان در ۱۲ کیلومتری شــرق 
شــهر اصفهان، امروز در جایگاه یکی از مجهزترین 
آرامستان های کشــور قرار دارد و یکی از مهم ترین 
وظایف شــهرداری، ارائه خدمــات مربوط به دفن 
اموات شهروندان است. حســین امیری، ادامه داد: 
سازمان آرامستان های شــهرداری اصفهان متولی 
ارائه خدمــات مرتبط با حمل، تکفین، تغســیل، 
خاک ســپاری و خدمات پس از دفن اموات است و 
آرامستان باغ رضوان با مساحت بیش از ۶۰۰ هکتار، 
یکی از بزرگ ترین آرامســتان های کشور است که 
انجام دقیق امور شــرعی متوفیات را برعهده دارد. 
امیری، دلجویی از بازماندگان را بسیار مهم دانست و 
افزود: یکی از مهم ترین اهداف سازمان آرامستان ها، 
این است که بازماندگان هنگام مراجعه به سازمان 
بتوانند کارهای خود را به ســرعت و بدون دغدغه 
خاطر انجام دهنــد و از کارکنان ســازمان همواره 
خواسته ایم تا با برخورد و رفتار مناسب، تسلی بخش 

بازماندگان باشند. . 

اگر در این شــب های گــرم تابســتان گذرتان به 
کناره های رودخانه زاینده رود افتاده باشــد، حتما 
زنده شدن شب نشــینی های مردم دیار گنبدهای 
فیروزه ای را در کنــار طوالنی ترین رود خانه فالت 
مرکزی دیده اید. صدای خنده و شــادی کودکان، 
صدای موســیقی و نــوای آواهای قدیمــی که در 
دهانه های پل ها می پیچد، نشــاط شهروندانی که 
بعد از ســال ها بار دیگر این فرصت را پیدا کرده اند 
تا در کنار آب، شــب های بلند ســال را پشت سر 
بگذارند. تفریح در کنار موج هــای آبی که از دهانه 
پل های خواجو و سی و سه پل می جوشد، آنچنان 
لذت بخش است که کلمات در توصیف آن به یاری 

نمی آیند.
زاینده رود همچون عنصری طبیعی و رودی جاری 
که از شهر اصفهان می گذشــت، در اطراف واکناف 
خود به یمن آب و سرســبزی های گســترده اش، 
پارک ها و فضاهای طبیعــی و عمومی بکــری را به 
صورت تاریخی به وجود آورده بود و همین امر باعث 
اقبال بی نظیر شــــهروندان اصفهانی به این کرانه 
سبز و خرم و فضاهای ســبز اطراف آن مانند پارک 

و بیشه ناژوان شده بود.
مرور خاطــــرات جوانان اصفهانی از سال های دور 
تاکنون نشــان می دهد همان طور که هستی شهر 
اصفهان به صورت تاریخی با حیات زاینده رود گره 
خورده بوده، فراغت شهری شهروندان هم بدون در 
نظر گرفتن جریان طولی و عریض زاینده رود ناممکن 
اســت؛ به طوری که هرچه به ذهــن و خاطره های 
شــهری رجوع می کنیم، پیوندزمان های فراغت و 
تفرج های درون شهری خود را با کرانه زاینده رود به 
خاطر می آوریم. برای اصفهانی ها رودخانه زاینده رود 
و تفریحــات در حاشــیه آن، یکــی از اصلی ترین 

گزینه های فراغت محسـوب شده و می شود.
جــاری بــودن زاینــده رود، شــــادی خاصی را 
بــرای اصفهانی ها بــه ارمغان مــی آورد و هرکس 
در گذشــــته غم و اندوهی داشت، کنار رودخانه 
می رفت و تماشــــای آب روان ســبب می شد تا 
توان بیشــتری برای مبــارزه بــا ناراحتی هایش 
پیداکند ولی متاســــفانه خشکســالی های چند 
ســاله اخیر، موجب شــد تــا اصفهانی هــا از این 
نعمت حیات بخــش محروم باشــند و دیگر از آن 
 شور و نشــاطی که در گذشــته حاکم بود، خبری

 نباشد.
زاینــده رود جایگاه ویــژه ای در هویت شــهری 
شهروندان اصفهانی نیز داشت، مسئله ای که می شد 
با توجه به عالئم و نمادهای مختلفی که در ســطح 
اصفهان مشــاهده می شــود و هر کدام نشانه ای از 
زاینده رود را با خود همراه داشت، حس کرد. برای 
همین بود که با جاری شدن دوباره آب در تابستان 
جاری -که به یمن بارش های خوب امســال فراهم 
شد-  بار دیگر حیات در شهر اصفهان دمیدن گرفت 
و شب های نصف جهان جان دوباره ای به خود گرفت.

حضور فراوان شــهروندان اصفهانی در کناره های 
رودخانه زاینده رود، موجب شد تا شهرداری اصفهان 
نیز برنامه های مختلفــی در پارک های اطراف این 
رود برگزار کند؛ برنامه هایی که با اســتقبال زیادی 
روبه رو شــده است. این حضور نشــان می دهد که 
مسئوالن باید فکری اساسی برای جاری بودن دائمی 
زاینده رود داشته باشند و نگذارند این حال خوشی 
 که نصیب اصفهانی ها به واسطه زنده رود می شود،

 از بین برود.

 شب، زاینده رود  و نشاط

مدیر کمیته مخاطبان در ســی و دومین جشنواره بین المللی فیلم 
کودکان و نوجوانان گفت: بنا بــه تجربه موفق دوره قبلی این رویداد 
بزرگ فرهنگی، باشگاه مخاطبان وظیفه خود را در جشنواره سی و 
دوم کودکان و نوجوانان از طریق عضوگیری در این باشگاه آغاز کرد. 
حمید رسولی افزود: باشگاه هواداران نخستین بخش است که تمامی 
شهروندان اصفهان می توانند عضو این باشگاه شوند تا از تخفیف پخش 

فیلم ها در زمان برگزاری جشنواره بهره مند شوند. وی گفت: شهروندان 
می توانند برای ثبت نام به درگاه اینترنتی club-icff.ir مراجعه کنند 
و همه شهروندان اصفهان می توانند با ثبت نام در این درگاه، کارتی با 
عکس و نام خود داشته باشند تا در زمان برگزاری جشنواره بتوانند از 
آن استفاده کنند، همچنین این کارت قابل استفاده در حمل و نقل 
عمومی بوده و پس از اتمام جشنواره منقضی نمی شود. رسولی، بخش 

دوم باشگاه مخاطبان را جذب داوطلبان برشمرد و گفت: در فراخوانی 
از بیست و ششم تیر تا سوم مرداد پس از مصاحبه هایی با داوطلبان، 
۴۵ نفر از آنان انتخاب و در نهایت ثبت نام شدند. وی وجود داوطلبان را 
در افزایش سرمایه انسانی موثر دانست و تاکید کرد: یکی دیگر از نکات 
مثبت وجود داوطلبان این اســت که آنان می توانند با ارائه ایده های 

نوین خود، کمک های شایانی به جشنواره داشته باشند.

مدیر کمیته مخاطبان در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان:
آغاز فعالیت باشگاه مخاطبان جشنواره کودک در اصفهان

خواسته بحقی که با جاری شدن زاینده رود محقق شده است

ابالغ رای
5/94 کالسه پرونده:2825/97-98/3/1 شماره دادنامه:415-98/3/5 مرجع رسیدگی: 
شعبه 11 شــورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: رســول روح الهی فرزند محمد به 
نشــانی: محمود آباد خیابان24 سنگبری سی ســنگان ,وکیل: محمدکاظم دری فرزند 
نوراله نشانی: خمینی شــهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان مجتمع دندانپزشکی غدیر 
ط3 واحد3 ؛ خوانده: منصور حاج حیدری فرزند علی اکبر نشانی: مجهول المکان ،خواسته: 
مطالبه 3 فقره حواله ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
آقای رســول روح الهی فرزند محمد با وکالت محمدکاظم دری به طرفیت آقای منصور 
حاج حیدری فرزند علی اکبر به خواســته مطالبه مبلغ جمعًا 113/000/000 ریال بابت 
وجه 3 فقره حواله به شــماره 1-030716 به مبلغ 23/000/000 ریال 2-030717 به 
مبلغ 30/000/000 ریال 3-030718 به مبلغ 30/000/000 ریال 4-030719 به مبلغ 
30/000/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 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 ومدرکی مبنی بر برائت ذمه خــود 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 98/03/01 و همچنین به استناد مواد522 و 519 و 198 قانون 
آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مــواد 307 و 308 از قانون 
تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ جمعًا 113/000/000 ریال بابت اصل 
خواســته و مبلغ 1/662/500 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل وفق آیین 
نامه تعرفه حق الوکاله وکال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/12/21 
لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاســبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای شــورا غیابی است و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
عمومی حقوقی  شهرستان خمینی شهر می باشد. م الف: 547536 ایمان بختیاری 
 قاضی شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )363 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/95 شماره: 628/98 حل12 ، مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 09:00 صبح روز سه شنبه مورخه 
1398/06/26 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حسینعلی اعتمادی ، نام پدر: 

محمود ، نشانی: خمینی شــهر منظریه ک صبا1 غربی ، مشخصات خوانده: 1-نام و نام 
خانوادگی: محمدتقی جعفری ، نام پدر: هادی ، 2- نام و نام خانوادگی: حبیب مهرعلیزاده 
، نام پدر: حسین ، خواســته و بهای آن: مطالبه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات 
یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 549529 

رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)186 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/96 شماره: 781/98 حل3 ، مرجع رسیدگی: شــعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 04:50 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1398/06/23 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حسینعلی اعتمادی ، نام پدر: 
محمود ، نشانی: خمینی شــهر منظریه ک صبا1 غربی ، مشخصات خوانده: 1-نام و نام 
خانوادگی: امراله طاهری ، نام پدر: اسداله ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 17/000/000 
ریال بابت وجه یک فقره چک بانضمام جمیع خســارات دادرســی و تاخیر تادیه ، 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: 549569 رئیس شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر)198 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/97 شماره: 858/98 حل4 ، مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 08:30 صبح روز شنبه مورخه 
1398/06/23 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مصطفی مرادی چم گاوی ، 
نام پدر: سهراب ، نشانی: خمینی شهر خ نبوی منش ک120 کوچه ایمان 421 ، مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: محمود میرزائی ، خواسته و بهای آن: الزام به استرداد مبلغ 
20/000/000 ریال ، دالیل خواهان: کپی فیش واریزی ، 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: 550420  رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)185 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/98 شــماره: 744/98 حل12 ، مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 10:15 صبح روز یکشنبه 
مورخه 1398/06/17 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: میالد صدری ، نام 
پدر: امیدعلی ، نشانی: اصفهان سپاهان شهر بلوار الغدیر کوچه کاشف پ43 ، مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: سیدمسعود موسوی ، نام پدر: رجب ، خواسته 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 شــورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در 
وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 551532  رئیس شعبه دوازدهم حقوقی 

شورای حل اختالف خمینی شهر)175 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/99 شماره: 851/98 حل4 ، مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:45 صبح روز یکشنبه مورخه 
1398/06/24 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: میالد صــدری ، نام پدر: 
امیدعلی ، نشــانی: اصفهان سپاهان شــهر بلوار الغدیر کوچه کاشف پ43 ، مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: امین مرادپور ، نام پدر: حمید ، خواسته و بهای آن: مطالبه 
مبلغ 10/400/000 تومان معادل 104/000/000 ریال بابت یک فقره چک بانضمام کلیه 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و عدم برگشت چک ، 
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 دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف: 551531 رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل 

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

5/100 شــماره: 823/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:30 صبح روز چهارشنبه 
مورخه 1398/06/20 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: میالد صدری ، نام 
پدر: امیدعلی ، مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: محمدتقی نوری ، نام پدر: علی 
اصغر ، خواسته و بهای آن: تقاضای مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال بابت یک فقره چک 
به شماره 435152 به انضمام خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید  لغایت وصول حکم ، 
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 دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 551535 رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر)190 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/85 خانم ناهید عابدیان دارای شناســنامه شماره 673 به شــرح دادخواست به کالسه 
217/98 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان محمود عنایتی  عطاآبادی به شناســنامه 26 در تاریخ 98/3/4 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ناهید عابدیان فرزند یداله 
به شماره ملی 0056923112 همسر متوفی 2- فرهاد عنایتی عطاآبادی فرزند محمود 
به شماره ملی 0021911071 پسر متوفی 3- یوســف عنایتی عطاآبادی فرزند محمود 
به شماره ملی 0411107771 پســر متوفی 4- علی عنایتی عطاآبادی فرزند محمود به 
شــماره ملی 5120121942 پســر متوفی 5- بهاره عنایتی عطاآبادی فرزند محمود به 
 شماره ملی 5120042651 دختر متوفی. متوفی به جز نامبردگان فوق فاقد ورثه دیگری
می باشد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه  به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
  م الف: 552399 شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف دهاقــان )174 کلمه،

2 کادر(  

جابه جایی ۱۳ میلیون مسافر از پایانه های مسافربری اصفهان
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  امام صادق علیه السالم:
 كمال ادب و مروت، در هفت چیز است: 

خردمندى، بردبارى، شكیبايى، ماليمت، خاموشى، 
نیك خويى و مدارا.
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان اصفهان

آگهی فراخوان مشارکت در ساخت شماره 98/03 الی 98/19 
سازمان ملی زمین و مسکن در نظر دارد پروژه های ذیل را در قالب مشارکت از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با برگزاری مناقصه عمومی واگذار 

نماید.
کلیه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی واجد شرایط )دارای گرید انبوه سازی و یا رتبه ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی( به شرح جدول ذیل، می توانند برای دریافت 
اسناد و مدارک فراخوان از تاریخ 98/05/14 لغایت 98/05/19 به دبیرخانه کمیسیون معامالت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان و یا پایگاه ملی مناقصات کشور 

به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت نمایند. 

آخرین مهلت تحویل پیشنهادها تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ 98/06/05 می باشد و بعد از زمان مذکور هیچگونه پیشنهادی پذیرفته نخواهد شد.
جلسه بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/06/06 می باشد.

 http://iets.mporg.ir محل دریافت اسناد دبیرخانه کمیسیون معامالت اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان و یا پایگاه ملی مناقصات کشور به نشانی
می باشد.

محل تحویل پاکات دبیرخانه حراست اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان )به نشانی اصفهان، خیابان سعادت آباد، چهار راه فرایبورگ( می باشد.

پروژه های مشارکتی ساختمانی-طرح و ساخت ، اداره تشکلهای حرفه ای و بازآفرینی شهری - معاونت بازآفرینی شهری و مسکن )اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان(

کل مبلغ سرمایه گذاری 
)میلیون ریال(

رتبه و صالحیت

مبلغ ضمانتنامه)میلیون ریال(
هزینه کل ساخت

)میلیون ریال(

مساحت زیربنا تقریبی

)مترمربع(

قیمت کل زمین

)میلیون ریال(

مساحت زمین تقریبی 

)متر مربع(
کاربری نام شهر نام پروژه

ان
خو

فرا

ابنیه انبوه سازی

572,274 2 2 11,293 466,236 25,902 106,038 17,673 مسکونی شهرضا مشارکتی مسکونی شهرضا-1 98/3

594,961 2 2 11,241 463,641 25,758 131,320 17,509 مسکونی شهرضا مشارکتی مسکونی شهرضا-2 98/4

152,613 4 2 4,664 134,813 10,785 17,800 3,560 مسکونی خمینی شهر مسکونی خوزان خمینی شهر 98/5

1,283,989 1 1 18,809 1,028,082 46,731 255,907 11,126 تجاری - مسکونی شاهین شهر تجاری - مسکونی مسکن مهر شاهین شهر 98/6

539,247 2 2 11,754 489,317 23,301 49,930 8,322 مسکونی  دولت آباد مسکونی مسکن مهر دولت آباد 98/7

396,586 3 2 7,790 291,111 12,657 105,475 2,110 مسکونی اصفهان چشمه توتی مسکونی-2 98/8

964,063 1 1 17,168 864,000 43,200 100,063 18,193 مسکونی نائین مسکونی مسکن مهر نائین 98/9

456,564 3 2 9,439 373,553 18,678 83,011 10,376 مسکونی تیران مسکونی تیران- 1   98/10

1,829,952 1 1 23,439 1,491,072 67,776 338,880 21,180 مسکونی خمینی شهر مسکونی اراضی منظریه -  زندانها 98/11

282,423 3 2 7,110 257,103 11,687 25,320 3,896 مسکونی شهرضا مسکونی شهرضا 98/12

406,407 3 2 9,243 363,725 17,320 42,682 6,186 مسکونی مبارکه 98/13 مسکونی صفائیه مبارکه

1,924,000 1 1 25,844 1,731,600 86,580 192,400 48,100 مسکونی سده لنجان مسکونی سده لنجان 98/14

766,000 2 1 15,248 672,000 33,600 94,000 14,461 مسکونی باغبهادران مسکونی باغبهادران- 1    98/15

323,369 3 2 7,728 288,000 14,400 35,369 5,441 مسکونی باغبهادران مسکونی باغبهادران-2 98/16

287,078 3 2 7,351 269,136 13,457 17,942 2,243 مسکونی خوانسار مسکونی مسکن مهر خوانسار 98/17

198,144 4 3 5,683 185,760 9,288 12,384 3,096 مسکونی اردستان مسکونی اردستان 98/18

221,235 4 2 5,878 195,510 10,290 25,725 8,575 مسکونی زواره مسکونی زواره 98/19

م الف: 552772

نوبت دوم

آیین رونمایی از آوازهای منتشر نشده جالل الدین تاج اصفهانی در قالب 
یک آلبوم با حضور شــاگردان و هم کیشان این استاد آواز سرشناس در 
هنرسرای خورشید اصفهان برگزار شد. رییس سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی اصفهان در ابتدای این آیین اظهار کرد: برای استاد تاج، جهان 
هم کم است، سالن هنرسرای خورشید که جای خود دارد. عیدی افزود: 
جهان شهر اصفهان، بیش و پیش از هرچیز نیاز به شخصیت هایی مثل 
تاج اصفهانی دارد، متاســفانه روحیه ما که همه چیز را به فراموشــی 

می سپارد، هویت های ما را مشوش کرده است.
تاج اصفهانی به معنای واقعی کلمه یک حکیم است

وی ادامه داد: جامعه امروز، احتیاج به الگو دارد و اگر ما نتوانیم الگوهای 
خود را معرفی کنیم، نباید انتظار داشــته باشیم که وضعیتی که در آن 
قرار داریم، بهتر از چیزی که هســت، شــود. عیدی معتقد است: تاج 
اصفهانی معنای واقعی کلمه یک حکیم است و با وجود اینکه بعضی از 
حوزه های اندیشه ای از حفظ و اشــاعه موسیقی در طول تاریخ محصور 
 بودند؛اما موســیقی در آغوش دو حوزه سترگ فلســفه و عرفان رشد

 کرده است.
 رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی اصفهان اظهار کرد: فلسفه، در 
مکاتب فارابی و ابن سینا و ... به این حوزه پرداخته و جالل موسیقی را به 
رخ کشیده و عرفان جمال موسیقی را منعکس کرد که این جمال و جالل 
در شخصیت هنرمندی تاج به کمال می رسد. وی افزود: وقتی ما از کمال 
در این ارکان در فردی سخن می گوییم، از یک حکیم صحبت می کنیم، 
از این حیث جالل الدین تاج اصفهانی، حکیم این شهر به حساب می آید. 
عیدی گفت: قابلیت تکثیر این اســتاد وجود داشت و تاج های اصفهان 
تحت نظر جالل الدین تاج اصفهانی پرورش یافتند و امروز بر ماست تا 
آنها محل توجه قرار گیرند و بسترهایی فراهم شود تا دنیای امروز، بیشتر 
این شخصیت ها را بسازند. رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
اصفهان در واکنش به انتقاد یکی از حضار در خصوص بی مخاطب شدن 
موسیقی سنتی، گفت: باید سلیقه موسیقیایی مردم را انقدر باال ببریم تا 

به خود اجازه ندهند هر موسیقی را گوش دهند.
کشف آوازهایی از سید رحیم اصفهانی

دبیر شورای موسیقی اصفهان نیز با تشکر از استقبال مردمی این برنامه 
و پوزش به خاطر شرایط بد استقبال از آنها، گفت: برای موسیقی اصفهان 

سالن درخورتر از چیزی که اکنون هست، نیاز داریم.
رضا شریعت افزود: امروز، روز بزرگی برای موسیقی اصفهان است. طرح 
نغمه های زنده رود ما را بر آن داشت، نغمه های دیروز تا امروز موجود در 

اصفهان را بازسازی و منتشر کنیم.
شریعت اضافه کرد: در این بین حاصل تالش های ما، یافتن 27 صفحه از 

آوازهای استاد تاج بود که توسط کمپانی های مختلف در سال های جوانی 
فعالیت این استاد گرانقدر ضبط شده بودند و طی چند سال اخیر توسط 

نوید نوروزی جمع آوری شدند. 
دبیر شورای موسیقی اصفهان ادامه داد: تصمیمات بر این اساس بود که 
امروز نغمه های زنده رود سه رونمایی شود؛ اما به دلیل برخی مشکالت 
دولتی و مجوزی که کند پیشروی می کنیم، این اتفاق حادث نشد، ولی 
خبر خوب برای طرفداران آواز اصفهان، کشــف آوازهایی از سید رحیم 
اصفهانی است که 7 تا 8 صفحه استوانه ضبط شده است. وی همچنین 
افزود: ادامه برنامه دلنوازان که به کار ضبط موسیقی در اصفهان مشغول 
بود، در دستور کار شــورای موسیقی است. شــریعت گفت: جشنواره 
موسیقی بین المللی اصفهان از دیگر اموری است که در دستور کار دفتر 
موسیقی اصفهان قرار گرفته و امید اســت به زودی در موعد مقرر این 

امور انجام شود.
آوازهایی از تاج را می شنویم که تاکنون شنیده نشده است

نوید نوروزی، گردآورنده آلبوم آوازهای منتشر نشده از تاج اصفهانی در 
ادامه، گفت: برای من امروز، روز غرورآفرین و بزرگی اســت، چراکه بعد 
از قریب به 100 سال آوازهایی را از تاج می شــنویم که تاکنون شنیده 
نشده اند. وی اظهار کرد: وقتی در مورد سبک شناسی یک هنرمند سخن 
می گوییم از ابتدای زندگی، سیر تحول این هنرمند را مد نظر می گیریم 
و در خصوص تــاج اصفهانی، چیزی که تاکنون از او شــنیده شــده، 
آوازهای متعلق به سن 60 سالگی تاج اســت و چیزی که امشب شاهد 
رونمایی از آن هستیم، کارهایی اســت که در دوران جوانی تاج توسط 
کمپانی های مختلف ضبط و آرشیو شده است. نوروزی در ادامه به توضیح 
دیســکوگرافی و اموراتی که به منظور استخراج اطالعات از صفحات پر 
شده با آوازهای تاج انجام داده، پرداخت. به گفته گردآورنده و پژوهشگر 
آلبوم آثار منتشر نشده تاج اصفهانی، سال 1306 نخستین آوازهای تاج 
اصفهانی، در دوره قدرت و توانمندی صدای این خواننده ضبط شده که 
این آوازها از صفحات ضبط شده توسط یکی از کمپانی های خارج از ایران 
کشف شد و فرهاد شاهزیدی پاالیش های متعدد بر این آثار انجام داده 
است. وی ادامه داد: در سال 1312، دومین کمپانی برون مرزی، آثاری 
از تاج اصفهانی را ضبط کرده بود که این آثار هم اســتخراج و در آلبوم 
قرار گرفت. طی این ســال ها نگاه تاج به آواز متفاوت شده و این تفاوت 
در آثار ضبط شده محرز است. نوروزی اظهار کرد: بعد از جنگ جهانی 
 ضبط صفحات در ایران محدود می شود و هنرمندان برای ضبط صفحات

 ناچار به ســفرهای مشــقت بار به کشــورهای همســایه بــوده اند. 
 هنرمندان مشــقت زیاد را به جان خریده و نســبت به ضبط صفحات

 اقدام کرده اند. 

تاج، معیار سنجش همیشــگی در پایتخت آواز و موسیقی   
ایران است

گردآورنده آلبوم آثار منتشر شده از تاج اصفهانی، گفت: از سال 1320 
تاج اصفهانی به دعوت وزیر فرهنگ و رادیو، به رادیو وارد می شود و بعد از 
مدتی به دلیل حقوق کم از رادیو استعفا می دهد و امسال 92 سال بعد از 
ضبط آثار تاج، داوری و انتشار و رونمایی آلبوم انجام می شود. وی افزود: 
یکی از آثار کشف شده »دو دلداده« بود که اجازه انتشار توسط ارشاد داده 
نشد و شاهد انتشار آن در فضای مجازی خواهیم بود، در انتها از شهرداری 
اصفهان تقاضا دارم، رونمایی آثار تاج را ادامه دهیم. محمدجواد کسایی 
همچنین با خوش آمدگویی به پسران تاج اصفهانی، همایون و جمشید 
تاج و بیان این عقیده که »تاج معمار آواز بود و اشــعارش مهندســی و 
معماری خاص دارد« به ذکــر خاطراتی از این هنرمند موســیقیدان 

پرداخت. 
میرعلیرضا میرعلی نقی در ادامه افزود: انتشــار این آلبوم در شــرایط 
نامساعد نشر آثار و میراث فرهنگی امروز، شگفت آور است و شگفت آورتر 
از آن، جمعیتی اســت که از این آیین در اصفهان استقبال کرده اند. به 
گفته این موسیقی پژوه ایرانی، تاج یک متر و معیار سنجش همیشگی در 

پایتخت آواز و موسیقی ایران، اصفهان است.
وی افزود: الزم است قدر او را بدانیم، چون دیگر مثل او نخواهد آمد. تاج 
با اصرار بر تربیت شاگرد، شاخصه های درخشانی از هنر و اخالق خودش 
را به وجود آورده و الزم است هر کدام از اینها استوانه های فرهنگی شهر 

به حساب آیند.
میرعلی نقی همچنین گفت: یکی از شگفت آورترین مشخصه های دیده 
شده در زندگی تاج، مردمی بودن این چهره درکنار توانایی اجرای یکی از 
سنگین ترین موسیقی های کشور است و باعث شده تا این شخصیت به 

شدت در قلب مردم جای گیرد.
مکتب موسیقی اصفهان، پیشنیه ای 400 ساله دارد

فریده روشن، عضو شورای شهر اصفهان نیز در این مراسم  گفت: جوانان 
درمورد موسیقی، باید در تمام مکاتب تحقیق کنند و آن را نشر دهند و 
توجه کنند که مکتب موسیقی اصفهان یکباره شکل نگرفته و پیشینه ای 
حدودا 400 ساله داشته است. وی، ضمن قدردانی از خانواده مرحوم تاج 
و حضار و دست اندرکاران این برنامه، آرزو کرد تا چراغ های این مکتب 

آوازی در اصفهان همواره پرفروغ بماند.
 در ادامه این مراسم، علی اصغر شــاهزیدی به همراه ساز تنبک و نی به 
خوانش و بازخوانی آثاری به یاد اســتاد پرداخت و در انتها از آلبوم آثار 
منتشر نشــده تاج اصفهانی که به همت نوید نوروزی و به حمایت خانه 

موسیقی اصفهان گردآوری شده، رونمایی شد.

هنرسرای خورشید وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برگزار کرد؛

ویژه برنامه رونمایی از آثار منتشر نشده جالل الدین تاج اصفهانی
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