
برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری ایران در شهرکرد
دومین نمایشگاه ملی صنایع دستی و گردشــگری ایران با حضور پویا محمودیان، معاون صنایع دســتی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی و دیگر مسئولین کشوری و استانی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی چهارمحال و بختیاری گشایش یافت.
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داغ بی فرهنگی
 روی تن میراث فرهنگی

 دیوارنویسی و شعارنویسی روی سی و سه پل و پل خواجو 
صدای مسئوالن را درآورد؛

  شرکت های بزرگ فوالدی و نفتی اصفهان جزو پر بازده ترین شرکت های بازار بورس معرفی شده اند؛

روزهای طالیی بورس
3

قائم مقام و دبیر شورای توسعه قرآنی کشور:

اصفهان، قطب اصلی قرآن کشور است
 قائم مقام و دبیر شورای توسعه قرآنی کشور در نشست بررسی وقف مشارکتی در 
حوزه امور قرآنی، اظهار داشت: اصفهان، قطب اصلی قرآن کشور است چراکه تعدد 
موسسات قرآنی در این استان نشان دهنده عالقه مردم به قرآن است و سایر استان ها نیز باید در 
این زمینه از این منطقه الگو بگیرند. . حجت االسالم حمید محمدی، دلیل وجود ظرفیت باالی 

قرآنی در استان اصفهان را ریشه در ظرفیت تاریخی این شهر دانست و گفت...
صفحه    7
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بازار بورس با اختالفی فاحش لقب طالیی ترین بازار ایران را برای سال 98 به خود اختصاص داده است. در حالی که این روزها سوددهی 
در بازار بورس در اوج قرار دارد، سرمایه ها از بازار طال و ارز به سوی بورس سرازیر شده اند؛ اتفاقی که موجب بازدهی بیش از 74 درصدی 
سهام در شش ماهه نخست امسال شد. شاخص کل بورس در آخرین روز معامالتی سال گذشته در کانال ۱78 هزار واحدی قرار داشت که در نخستین 

روز مهر وارد کانال ۳۱۱ هزار واحدی شده است...

با حضور در یکی ا ز بیمارستان های اصفهان صورت گرفت ؛ رقابت های جام حذفی مرحله یک شانزدهم؛

معاون فروش شرکت ذوب آهن اصفهان خبر داد:

 تیم های اصفهانی با برد
 به استقبال دربی رفتند

 عیادت نماینده ولی فقیه در استان
 از آیت ا... فقیه ایمانی

افزایش ۸۶ درصدی فروش محصوالت مادر صنعت ایران
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به بهانه  بگیر و ببندهای 
»امیدآفرین«

دیروز هم روز »پربازداشــت«ی بود! عالوه بر خبر 
دستگیری بازپرسی که دستور فیلتر تلگرام را داده 
بود، خبر رسید که شهردار و یکی از اعضای شورای 
شهر و شش نفر از کارکنان شهرداری رودهن نیز به 

اتهام دریافت رشوه دستگیر و بازداشت شده اند.
همزمان سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با 
خبرنگاران از صدور حکم ۵ سال حبس برای حسین 
فریدون )برادر رییس جمهور(، بازداشت ۲ قاضی و 
محکومیت مجدد شهرام جزایری به ۱۲ سال حبس 

خبر داد. 
در کنار اخبار مربوط به بازداشــت های گســترده 
چندوقت اخیر که در سطوح مختلف صورت گرفته،  
این چند عدد و خبــر را بخوانیــد: 4000 میلیارد 
تومان فرار مالیاتی با پیگیری قوه قضاییه به صندوق 
بیت المال برگشــت. ۱800 میلیارد تومان از اموال 

داخل کشور بابک زنجانی تحویل وزارت نفت شد.
800 میلیارد تومان از اموال آستان قدس به این نهاد 
برگشت.3000 میلیارد از بدهی های بانکی بازگشت 
داده شد.۲300 میلیارد تومان در پرونده امیر منصور 
آریا وصول شــد. ۱78 هزارهکتــار زمین -معادل 
۱۱000 میلیارد تومان- در ۲0 استان به مالکان و 

نهادهای متولی بازگردانده شد.
اینها -که تنها بخشی از عملکرد قوه قضاییه در چند 
ماه اخیر اســت -  تنها چند عدد معمولی نیستند؛ 
بازگشــت این ارقام کالن به بیت المال و صاحبان 
اموال، صرفا نتیجه یک پروســه عادی قضایی هم 
نیستند، بلکه محصول یک اراده جدی و جدید در 
رأس قوه قضاییه هستند: عزمی برای مبارزه با فساد 

و مفسدان.
پرونده عزم جدی برای مبارزه با فساد وقتی باز شد 
و امیدها را پررنگ کرد که اولین بازداشــتی از اتاق 
نزدیک به دفتر رییس قوه قضاییــه بود؛ جایی که 
اکبر طبری که گفته می شود پشت پرده بسیاری از 
فسادهای کالن در قوه قضاییه و جاهای دیگر بوده 

است، بی هیچ مماشاتی دستگیر شد. 
دستگیری باندی در پتروشــیمی که یکی از آنها به 
جعبه ســیاه این صنعت معروف اســت، برخورد با 
دانه درشت ها،  برگزاری دادگاه ژن-خوب)!( هایی 
همچون »شبنم نعمت زاده« و رسیدگی به پرونده 
تخلفات ســنگین این افراد بــدون درنظر گرفتن 
سابقه خانوادگی شان، بازداشت دو نماینده مجلس 
و مواردی از این دست، همه و همه حتی اگر یک شبه 
همه چیز را درست نکند، حداقل اینکه فضای کشور 
را برای مفسدان ناامن کرده و زنگ خطر را برای آنها 
به صدا درآورده است. فســاد هنوز هم وجود دارد، 
آن قدر ریشه دوانده که به این راحتی ها ریشه کن 
نمی شــود ولی حاال دیگر خیلی از مفسدان با خود 
می گویند: »اگر بخواهیم به بیت المال دست درازی 
کنیم، سراغ مان خواهند آمد و مجازات می شویم؛ ما 
که از اکبر طبری و جعبه سیاه پتروشیمی و نزدیکان 
فالن مقام ارشد و مدیران خودروسازی های مطرح 

کشور و ... بزرگ تر و ذی نفوذ تر نیستیم.«
امید که اصالحات رییس قوه قضاییه به سرنوشــت 
اصالحات رییس قوه مجریه دچار نشود و ابتر نماند!

سایه مشکات

ناگه

معاون خدمات مشــترکین و درآمد شــرکت آب وفاضالب استان اصفهان 
با اشــاره به اجرای طرح حذف قبوض کاغذی آب بها گفــت: چاپ و توزیع 
قبوض کاغذی آب بها به طور کامل درشــهرضاحذف شــد و با جمع آوری 
شــماره همراه ۵۲ هزار و 700 مشترک در شــهرضا و منظریه قبوض آب 
بها به صورت الکترویک برای آنها ارسال می شــود. رضا رضایی اعالم کرد: 
مهرماه قبوض کاغذی برای مشترکین شــهرضا و منظریه صادر نشد بلکه 
از طریق پیامک رقم آب بهای شــهریور ماه به اطالع مشترکین رسید.وی 
افزود: تاکنون 6۵ درصد مشــترکین شــهرضا قبل از پایان مهلت اقدام به 
پرداخت قبوض به روش الکترونیکی کردند و انتظار می رود مابقی مشترکین 
با ارســال پیامک، یادآوری اقدام به پرداخت قبــوض آب بهای خود کنند.

رضایی با بیان اینکه شرکت آبفای اســتان اصفهان طی ماه های اخیر اقدام 
به فراهم کردن زیرســاخت های حذف قبوض آب بها در سطح استان کرد، 
خاطر نشان ساخت: مشــترکین اصفهانی می توانند به منظور اطمینان از 
ثبت نام و درج شماره تلفن همراه شــان در برنامه جامع خدمات مشترکین 
 آبفا، با ســامانه ۱۵۲۲ تماس گرفته و یا از طریق پرتال شــرکت به نشانی

 www. Abfaesfahan.ir شماره تلفن همراه خود را ثبت کنند.معاون 
خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب وفاضالب استان اصفهان در پاسخ به 
اینکه برخی از مشترکین می خواهند از چگونگی روند محاسبه آب بهای خود 
مطلع شوند، تصریح کرد: مشــترکین با گرفتن شماره ۱۵۱۵۲۲*66۵۵* 
و کد دســتوری USSD می تواند قبوض آب بهای خود را مشاهده  کنند. 
استفاده از کدهای دســتوری نیازمند نصب هیچ نرم افزاری نیست بنابراین 

مشترکین می توانند با گرفتن کد دســتوری#۱۵۱۵۲۲*66۵۵* با تلفن 
همراه خود، خدمات شرکت آب و فاضالب استان اصفهان را دریافت کنند.

وی افزود: مشترکین از طریق سامانه های پرداخت غیرحضوری و یا تماس با 
شماره تلفن ۱۵۲۲ و ثبت کلید شماره یک، نسبت به وارد کردن شناسه قبض 
و شناســه پرداخت، اقدام و قبض خود را در هر ساعت از شبانه روز پرداخت 
کنند. رضایی، پیرامون اجرای طرح حذف قبوض کاغذی آب بها در استان 
اصفهان گفت: در حال حاضر شماره همراه بیش از 76 درصد مشترکین در 
استان جمع آوری شد و تالش شــبانه روزی برای جمع آوری صد درصدی 
شماره همراه مشترکین تا پایان مهر ماه در دستور کار قرار دارد. وی با بیان 
اینکه درصدد هســتیم مهرماه آخرین دوره توزیع قبوض کاغذی آب بها در 
 استان اصفهان باشد، اظهار داشــت: با جمع آوری تلفن همراه مشترکین و

 اطالع رسانی جامع پیرامون چگونگی پرداخت الکترونیکی، از این پس قبوض 
مشترکین به صورت الکترونیکی صادر می شود.

وی با اشاره به اپلیکیشــن آبفای اصفهان بیان کرد: ۲3 خدمت شرکت آب 
و فاضالب اعم از فروش انشعابات، مشــاهده قبوض، مشاهده صورتحساب، 
پیگیری درخواست ها، اعالم کارکرد کنتور، آموزش، راهنما، خدمات پس از 
فروش وانتقادات و پیشنهادات از طریق اپلیکیشن همراه آبفا انجام می گیرد.

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به 
دیگر خدمات درگاه غیرحضوری ussd اشاره کرد و ادامه داد: از طریق این 
درگاه نیز قبض میان دوره آ ب بها صادرشده و خرید لوازم کاهنده و در یافت 

انشعاب انجام می شود.

   حذف قبوض کاغذی آب بها در استان اصفهان ازشهرضا کلید خورد

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: 
در دیپلماسی فرهنگی متوقف به اصفهان نشده ایم، چراکه فرهنگ 
منحصر به مرزهای جغرافیایی و قراردادی نیست و چاره ای نداریم 

که پای خود را از اصفهان فراتر بگذاریم.
محمد عیدی در نشســت خبری ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان که در سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی 
اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: تا پیش از سال ۹6 در شهرداری یک 
معاونت فرهنگی وجود داشت، یک ســازمان فرهنگی ، تفریحی با 
کارکرد تخصصی و یک ســازمان ورزش که معموال وظیفه توسعه 
 ورزش همگانی را بر دوش می کشــید. امور مناطق نیز در ســال
 ۹۵-۹6 شکل گرفت و همه مناطق شهرداری اصفهان موظف شدند 

که هر یک جداگانه واجد معاونت فرهنگی باشند.
وی ادامه داد: بعد از اجرای چارت منطبق بر حکم وزارت کشور در 
سال ۹6، این ســاختارها به هم ریخت و سازمان حجیم فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری به وجود آمد. چارتی که هنوز هم 
اساسنامه ندارد و ما نمی دانیم شــامل ماده ۵4 هستیم یا 84، اما 
امیدواریم به همت کمیســیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر و 

شهرداری اصفهان این مشکل حل شود.
معاون فرهنگی شــهرداری اصفهان، دومین مشکل این سازمان را 

کاهش بودجه آن دانست و اظهار کرد: مشکل اقتصادی گریبانگیر 
کل کشور است و شهرداری اصفهان و سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشــی آن نیز از این مشکل بی نصیب نیســت. بودجه سازمان 
فرهنگی، اجتماعی ورزشی در سال ۹۵، ۱۱ میلیارد تومان بود، سال 
۹6 نیز این سازمان نزدیک به ۱4 میلیارد بودجه داشت؛ اما در سال 
۹7 بودجه آن به حدود 4 میلیارد و ۵84 میلیون و در ســال جاری 
به ۵ میلیارد و 800 میلیون رسیده است. همچنین افزایش چهارتا 
پنج برابر هزینه ها را داشته ایم.عیدی تصریح کرد: سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان باید رویکردهای سیاست گذار، 
اعم از برنامه های شهردار و شورای شهر را نیز در راستای رسیدن به 
شهر فرهنگی محقق کند و این شهر فرهنگی لزوما به معنی شهری 
پر از فعالیت فرهنگی نیست بلکه شهری است که در آن بین انسان 
و شهر با سه شاخص زیســت پذیری، معناگرایی و انسان محوری، 

موازنه برقرار باشد.
وی یادآور شد: منظور از انسان محوری، نه رویکرد اومانیستی  است و 
نه اگزیستانسیالیستی، بلکه به معنی شهری است که پاسخگوی نیاز 
شهروندان باشد، چرا که اگر شهر به انسان احترام گذاشت، انسان نیز 
به شهر احترام می گذارد. رییس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری 
اصفهان، خاطرنشــان کرد: بر همین اساس تصمیم گرفتیم میزان 

مشارکت  جویی اجتماعی را در شهر باال ببریم و تفاهم نامه هایی را با 
اداره کل ارشاد، حوزه هنری، آموزش و پرورش و حتی وزارت خارجه 
امضا کردیم تا با آنها به نوعی توافق و اجماع بر سر اهداف فرهنگی و 
برای تحقق بهزیستی فرهنگی برسیم و از خالل آن نشاط فرهنگی 
ایجاد شود. وی، نشاط فرهنگی را نه به معنی اجرای کنسرت بلکه 
به معنی این دانست که سطح مشارکت جویی اجتماعی به حدی 

باال برود که شهروند مولد فرهنگ باشد، نه صرفا مصرف کننده آن.
 عیدی تاکید کرد: ۵3 درصد از کل برنامه های این سازمان مشارکتی 
بوده و طرف ها در حدود 700 میلیون با بخش های مختلف سازمان 
مشارکت داشــته اند. معاون فرهنگی شــهرداری اصفهان، تقویت 
خالقیت فرهنگی از نگاه اجتماعی را یکی دیگر از وظایف سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برشمرد و گفت: به 
این واسطه تالش کردیم برای انگیزش ورود شهروندان در فرآیند 
تولید فرهنــگ در حوزه اقتصاد فرهنگ کارهایــی را انجام دهیم، 
چرا که مزیت ما انگشت گذاشــتن بر اقتصاد فرهنگ است و از این 
طریق می توانیم ارزش های ایران را بــه جهان صادر کنیم. عیدی، 
برای رسیدن به بحث مردم ساالری فرهنگی احترام به تنوع و تکثر 
را ضروری دانست و اظهار کرد: اصفهان، بسترساز تنوع است و الزم 
است که حق تصمیم گیری شهروندان را در آن رعایت کنیم تا آنها 

بتوانند در کمترین زمان و مسافت به خدمات فرهنگی دسترسی پیدا 
کنند. وی افزود: تالش می کنیم تصدی گری را در فرآیندی تدریجی 
کاهش دهیم و مسئولیت های اجتماعی را که مولفه مردم ساالری 
فرهنگی برای رشد مطالبه گری است، تقویت کنیم. رییس سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: برنامه های 
عرصه محور به گسترش سطح نفوذ در بین مخاطبان کمک می کند 
و پشــتوانه نظری هم دارد، چرا که در دنیای امروز برنامه ها باید به 
استقبال مخاطب بروند و اگر منتظر استقبال مخاطب بمانند شکست 
می خورند. خوشبختانه برنامه محله عمودی توانست در این زمینه 
موفق باشد. عیدی، حفظ امنیت فرهنگی را الزمه جهان پر و صدای 
امروز دانســت و ادامه داد: برای رســیدن به این مهم مدل هسته- 
پیرامون را انتخاب کرده ایم تا بتوانیم ضمن حفظ ارزش های ثابت با 
خود و جهان پیرامون مان به گفت وگو بنشینیم و انعطاف الزم را نیز 
در آن داشته باشیم. عیدی با اشاره به اینکه در دیپلماسی فرهنگی 
متوقف به اصفهان نشده ایم، خاطرنشان کرد: می دانیم و می دانید که 
فرهنگ منحصر به مرزهای جغرافیایی و قراردادی نیست و چاره ای 
نداریم که پای خود را از اصفهان فراتر بگذاریم. برای حل مســائل 
شهرستان ها باید در مرکز اشاعه آنها را حل کنیم تا در اصفهان سر 

ریز نشود و این نیاز به فعالیت کنش گران در فرآیندی تعاملی دارد.

معاون فرهنگی شهردار اصفهان:

در دیپلماسی فرهنگی متوقف به اصفهان نشده ایم

رنا
: ای

س
عک
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موج بازداشــت ها در قوه قضاییه و در میان رؤسای 
این نهاد در زمان آملی الریجانی به بیژن قاسم زاده، 
بازپرس صادر کننده حکم فیلترینگ تلگرام رسید. 
رییس تازه نفس قوه قضاییه که مبارزه با فساد را از 
نهاد زیر نظر خود آغاز کرده است، پیش تر اعالم کرده 
بود که با همه مظاهر علنی و غیر علنی اخالل در کار 
این قوه و هر نوع از فساد برخورد خواهد کرد. ابراهیم 
رییسی در چند ماه اخیر تقریبا در همه سخنرانی های 
خود صحبت از مقابله با مفسدان با شدیدترین میزان 
ممکن کرده است. رییس قوه قضاییه طی سخنانی 
اظهار کرد: امروز عــده ای می گویند مگر می توان با 
مفسدان و ثروت اندوزان و قدرتمندان مبارزه کرد؛ 
باید بگویم که آری می شــود.وی با تاکید بر مبارزه 
قاطع با فساد اظهار کرد: دســت کسانی که به بیت 
المال دســت درازی کرده اند را نه از مچ، بلکه از بازو 

قطع می کنیم.
 رییسی ادامه داد: »راهبرد دشمن در شرایط کنونی 
بیان فســاد در جامعه و ناامیدکردن مردم اســت و 
متاســفانه عده ای هم این راهبرد را در داخل دنبال 
کرده اند. بیان فساد اعتمادآور نیست، مبارزه با فساد 
اعتمادآور اســت. دزد دزد گفتن اعتماد نمی آورد، 

مبارزه با دزدان اعتماد ایجاد می کند«. 
رویکرد رییس قوه قضاییه در چند ماه اخیر موجب 
شده تا شــایعات زیادی پیرامون بازداشت مدیران 
ارشــد قوه قضاییه شــکل بگیرد که برخی تایید و 

چند مورد از آن هم بالفاصله تکذیب شد. به تازگی 
اکبر طبری، معــاون اجرایی و مدیــرکل امور مالی 
حوزه ریاســت قوه قضاییه در دوران ریاست صادق 
الریجانی، بازداشت شده است. پس از بازداشت اکبر 
طبری اخبار غیررسمی از بازداشت عباس جعفری 
دولت آبادی، دادســتان قبلی تهران منتشر شد که 
البته به فاصله کوتاهی تکذیب شد. عالوه بر مقامات 
بلندپایه، تعداد زیادی از قضات قوه قضاییه در دوره 
رییسی بازداشت شدند که حتی اسامی آنها نیز اعالم 
شد. محسنی اژه ای گفته بود این افراد به اتهام اخذ 

رشوه و فساد مالی در دادگاه عالی محکومیت یافته اند 
و حکم سلب صالحیت قضایی آنها صادر شده است.

 چندی بعد ناصر ســراج، رییس پیشــین سازمان 
بازرسی کل کشور نیز از کار برکنار شد. عدم حضور 
او در مراســم تودیع شــایعاتی را دربــاره احتمال 
بازداشــتش منتشــر کرد که این خبر نیز تکذیب 
شــد. اما تازه ترین خبر مربوط به بازداشــت بیژن 
قاسم زاده، بازپرس ســابق دادسرای کارکنان دولت 
است. بر اساس گزارش های منتشر شده، قاسم زاده 
روز جمعه هفته گذشته با دستور قضایی بازداشت و 

راهی زندان شده است. سال گذشته بیژن قاسم زاده، 
بازپرس شعبه دوم دادســرای فرهنگ و رسانه حکم 
به صــدور فلیترینگ تلگرام صادر کرد و باعث شــد 
حاشیه های بسیاری ایجاد شود. نام بیژن قاسم زاده 
در پرونده حمید بقایی نیز مطرح شده است. بقایی به 
نقل از قاسم زاده گفته بود که بازپرس در پرونده اش 
مستقیما از رییس قوه قوه قضاییه )آملی الریجانی( 
دستور می گرفته که این ادعا البته توسط قاسم زاده 

تکذیب شد. 
جعفری دولت آبادی همان زمان گفته بود هجمه ها 
علیه قاسم زاده به این خاطر است که او را بترسانند 
تا نتواند حکمش را صادر کند: »هجمه ها علیه بیژن 
قاســم زاده، بازپرس دادســرای فرهنگ و رسانه به 
این خاطر اســت که آنها می دانند که اگر دل قضات 
را خالی کنند، دیگــر هیچ کس قلــم نخواهد زد و 
بیشترین هجمه ها نیز نسبت به قضات دادسراهای 
رســیدگی کننده به جرائم مهم مانند دادسراهای 
جرائم اقتصادی، پولی - بانکی و دادسرای فرهنگ و 

رسانه صورت می گیرد« 
حاال به نظر می رســد جعفری دولت آبادی چندان 
درباره بیژن قاسم زاده به درستی  فکر نکرده است؛ 
چرا که تغییرات کنونی در قوه قضاییه و موج جدید 
مبارزه با فساد که در دستگاه قضا آغاز شده، همچنان 
ادامه دارد و حمایت دادســتان و رییس ســابق قوه 
قضاییه هم تاثیری بر آن نــدارد. اقدامی که امید به 
ریشه کنی فساد نهادینه شده در دستگاه های اجرایی 

کشور را هر روز پر رنگ تر می کند.

اغراق ترکیه در اعالم تعداد 
پناهنده های سوری

یک پژوهشــکده آلمانــی در تحقیقی صحت 
گزارش ترکیه مبنی بــر حضور ۳۶۰۰ پناهنده 
سوری در خاک این کشــور را زیر سوال برد. بنا 
بر اعالم این پژوهشــکده، تعداد پناهنده های 
سوری در ترکیه با اســتناد به آمارهای هیئت 
مهاجرت ترکیه و کنســولگری پناهندگان در 
ســازمان ملل، حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر 
است.  اردوغان، رییس جمهور ترکیه پیش از این 
با اشاره به تعداد بسیار باالی پناهندگان سوری 
در کشورش از اتحادیه اروپا کمک های مالی برای 
ساخت منطقه امن درخواست و تهدید کرده بود 
که در غیر این صورت مرزهای ترکیه با اروپا را به 

روی پناهندگان باز خواهد کرد.

راه اندازی واحد ویژه 
جاسوسی عربستان در توییتر!

به گزارش نامه نیوز، حســاب کاربری »السناب 
االمنی« نزدیک به دستگاه های امنیتی عربستان 
از راه اندازی یک واحد ویژه جاسوسی برای زیرنظر 
گرفتن کاربران ســعودی در توییتر و آگاهی از 
اطالعات آنها خبر داد. طبــق گفته این فرد، در 
این واحد یک نمایشــگر آنالیــن وجود دارد که 
 نیروهای تحقیقات جنایی عربستان از طریق آن
  بــر تمامــی توییت هــا دربــاره این کشــور

 نظارت می کنند.

قطعیت بدون مدارا
پیگیری قانونی مسئولی که 
لیست اموالش را ارائه ندهد

عضو هیئت رییسه کمیسیون آموزش مجلس 
گفت: قوه قضاییه سامانه ای را بارگذاری کرده 
و تا آخر مهرماه تمامی مســئوالن باید اموال 
و دارایی خــود را به این ســامانه اعالم کنند. 
احمد بیگدلی ادامه داد: ما قانون اعالم اموال و 
دارایی مسئوالن را در سال 94 تصویب کردیم 
و االن قــوه قضاییه بر همین مبنا ســامانه ای 
را بارگذاری کــرده و تا آخر مهرمــاه تمامی 
مسئوالن اعم از شورای شــهر، فرمانداری ها، 
بخشداری ها، نمایندگان مجلس، مقامات و ... 
 باید اموال و دارایی خود را به این سامانه اعالم 

کنند.

 تشکیل وزارت بازرگانی
 به اقتصاد آسیب می زند

۶۰ نفر از نمایندگان مجلس در نامه ای خطاب 
بــه اعضای شــورای نگهبان عنــوان کردند 
تشــکیل وزارت بازرگانی موجب آســیب به 
اقتصاد کشور خواهد شــد. در این نامه آمده 
است در فرآیند ۶ ماهه بررسی طرح تشکیل 
وزارت بازرگانی دولت عمال وزارت بازرگانی را 
با مصوبه سران ســه قوه تشکیل داد که البته 
بعدها مشخص شــد مصوبه مذکور از اساس 
وجود نداشته است. عالوه بر غیرقانونی بودن 
تشــکیل معاونت بازرگانی توسط دولت، این 
موضوع اقدامی خالف شــأن مجلس و ملت 

محسوب می شود.

کافه سیاست

عکس  روز 

 حضور »مقتدی صدر«
 در جلسه درس آیت ا... سبحانی

سید مقتدی صدر از روحانیون فعال عراقی در 
جلسه درس خارج فقه آیت ا... سبحانی درمسجد 
 اعظم قــم حاضر و در پایــان با ایشــان دیدار

 کرد. 

تشکیل وزارت بازرگانی  به اقتصاد آسیب می زند

پیشنهاد سردبیر:

پیشخوان

بین الملل

رییس جمهور کشورمان که به دعوت رسمی نیکول پاشینیان، 
نخست وزیر ارمنستان، برای شرکت در اجالس سران اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا به این کشور ســفر کرده بود، در حاشیه این 
اجالس با نخست وزیران ارمنستان وسنگاپور و رییس جمهور 

قزاقستان دیدار و گفت وگو کرد. 
روحانی در دیدار با رییس جمهور قزاقســتان راه های گسترش 
روز افزون روابط دو جانبه و مهم ترین تحوالت منطقه ای و بین 
المللی را مورد بحــث و تبادل نظر قرار داده و بــر لزوم تقویت 

هر چه بیشــترهمکاری های دو کشــور تاکید کرد. روحانی در 
دیدار با رییس جمهور ارمنســتان با اشاره به اشتراکات تاریخی 
و فرهنگی دو ملت، تــالش روزافزون برای تحکیــم و تعمیق 
روزافزون روابط و مناســبات تهران- ایــروان را در حوزه های 
مختلف سیاســی، اقتصادی و فرهنگی مورد تاکیــد قرار داد. 
رییس جمهور، اســتفاده از توانمندی های بخش خصوصی دو 
کشور و سرمایه گذاری های مشــترک را مورد تاکید قرار داد و 
گفت: جمهوری اســالمی ایران آمادگی دارد تا تجربیات خود 

را در عرصه های مختلف خدمات فنی مهندســی، سدســازی 
و انــرژی در اختیار طرف ارمنی قرار دهد. آرمن سرکیســیان، 
رییس جمهور ارمنســتان نیز در این دیدار با تاکیــد بر اینکه 
کشورش برای توسعه بیش از پیش روابط با جمهوری اسالمی 
اهمیت ویژه ای قائل اســت، گفت: ارمنســتان به دنبال توسعه 
روزافزون روابط با جمهوری اسالمی ایران در عرصه های مختلف 
 به ویژه در زمینه های اقتصادی، صنعتی، انرژی و محیط زیست

 است.

رایزنی های سیاسی رییس جمهور در سفر به ارمنستان

 موج بازداشت مدیران قوه قضاییه به بازپرس فیلترینگ تلگرام رسید؛ 

دست مفسدان اقتصادی را 
نه از مچ از بازو قطع می کنیم

خنده روحانی نشانه تسلیم 
نشدن است

پیغام عربستان به ایران

عقب نشینی لفظی ریاض

علیرضا کریمیان

اخطار اجرایی
7/113 شــماره: 2096/97 حل8 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: داود 
مزارعیان ، نشــانی: اهــواز امیدیه منازل شــرکت گاز )مجهول المکان( ؛ مشــخصات 
محکوم له: نام و نام خانوادگی: زینب غفوری ، نشانی: خمینی شهر منتظری ک نماز81 ، 
محکوم به:به موجب رای شماره 547 تاریخ 98/03/28 حوزه هشتم شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت 
مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/800/000 ریال خسارات دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک 97/1/25 و 96/12/22 لغایت استهالک 
کامل دین بر مبنای شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له و نیم عشر دولتی می نماید 
رای صادره غیابی اســت. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به 
از آن میسر باشــد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم 
 نماید. م الف: 611465  ایمان بختیاری  قاضی شــعبه هشتم شورای حل اختالف 

خمینی شهر  
اخطار اجرایی

7/114 شماره: 66/98 حل 10 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:احمدرضا 
حاجی حیدری ، نام پدر: رضا ، شغل: آزاد ، نشانی: خمینی شــهر هفتصددستگاه خیابان 
مدنی غربی فرعی شهید مفتح کوچه منیره ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: 
ابراهیم نوروزتوالئی ، نام پدر: محمدرحیم ، شغل: آزاد ، نشانی: خمینی شهر بلوار منتظری 
کوچه روح اله پالک5 ، محکوم به:به موجب رای شماره 92 تاریخ 98/04/18 حوزه دهم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم 
اســت به: پرداخت مبلغ 94/500/000 ریال بابت اصل خواسته)یک فقره چک به شماره 
0481/572453 مورخ 1397/2/1 عهده بانک صــادرات( و پرداخت مبلغ 1/220/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت زمان 
اجرای حکم و پرداخت نیم عشــر دولتی محکوم گردید رای صادره غیرحضوری و تامین 
خواســته ندارد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
 م الــف: 611467  ایمــان بختیاری  قاضی شــعبه دهم شــورای حــل اختالف

 خمینی شهر 
اخطار اجرایی

7/115 شماره: 164/97 حل 11 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:مهدی زائر 
قجرانی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: آصف )کاظم( 
آقایی ، نشانی: سمیرم خ مولوی کوچه تاکســتان، محکوم به:به موجب رای شماره 505 
تاریخ 97/04/03 حوزه یازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت 
یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ یازده میلیون و دویست و پنجاه 
هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ صد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه برابر با رعایت تناسب تغیر شاخص ساالنه بانک مرکزی در زمان اجرا در حق 
 خواهان و پرداخت نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت در ضمــن رای صادره غیابی 
می باشــد. ماده34 قانون اجرای احکام: همیــن که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
م الف: 611466 ایمان بختیاری قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر 

اخطار اجرایی
 7/116 شــماره: 2448/97 حل 4 ، مشــخصات محکــوم علیه:نام و نــام خانوادگی:

1-محمدرضا بابامحمدی 2-جالل بابامحمدی ، نام پــدر: 1-غالمرضا 2- غالمرضا ، 
نشانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: مرتضی اعتمادی ، 
نام پدر: محمود ، نشانی: خمینی شهر خ امیرکبیر ک167 بن بست یاس9 ، محکوم به:به 
موجب رای شــماره 533 تاریخ 98/03/11 حوزه چهارم شورای حل اختالف شهرستان 
خمینی شــهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 
160/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/030/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم در حق 
محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 612127 عمار امیری قاضی شعبه چهارم 

شورای حل اختالف خمینی شهر 
اخطار اجرایی

7/117 شــماره: 2607/97 حل 12 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:علی 
پوراحمد شورابی ، نام پدر: حسن ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام 
خانوادگی: مرتضی اعتمادی ، نام پدر: محمود ، نشــانی: خمینی شهر خ امیرکبیر ک167 
بن بست یاس9 ، محکوم به:به موجب رای شماره 552 تاریخ 98/03/28 حوزه دوازدهم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم 
است به: پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواســته و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم و مبلغ یک میلیون و هفتصد و هشتاد هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و نیم عشر دولتی به صندوق دولت رای صادره غیابی 
است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 612128  ایمان 

بختیاری قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر 
اخطار اجرایی

7/118 شــماره: 98/98 حل 4 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:مجتبی 
علی محمدی ، نام پدر: رضا ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام 
خانوادگی: حسینعلی اعتمادی ، نام پدر: محمود ، نشانی: خمینی شهر منظریه کوچه صبا، 
محکوم به:به موجب رای شماره 695 تاریخ 98/04/02 حوزه چهارم شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 
12/800/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/260/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم در حق 
محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 612129 عمار امیری قاضی شعبه چهارم 

شورای حل اختالف خمینی شهر 
اخطار اجرایی

7/119 شماره: 3938/97 حل 2 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:1-نادر 
مجدی نیا 2-حسین غفاری ، نام پدر: 1-علی ، شغل: آزاد ، نشانی: هردو مجهول المکان ؛ 

مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: حسینعلی اعتمادی ، نام پدر: محمود ، شغل: آزاد 
، نشانی: خمینی شهر منظریه بلوار فیض االسالم کوچه صبا1غربی، محکوم به:به موجب 
رای شماره 546 تاریخ 98/03/31 حوزه دوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: تضامنًا پرداخت مبلغ 70/000/000 
ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/975/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له به 
انضمام پرداخت نیم عشر دولت در حق صندوق دولت ضمنًا در اجرای حکم تبصره 2 ماده 
306 رعایت گردد. ماده34 قانون اجرای احــکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
 م الــف: 612133 ایمــان بختیاری قاضی شــعبه دوم شــورای حــل اختالف

 خمینی شهر 
اخطار اجرایی

7/120 شماره: 2188/97 حل 3 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:مرتضی 
اســدنژاد ، نام پدر: جلیل ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام 
خانوادگی: حسینعلی اعتمادی ، نام پدر: محمود ، نشانی: خمینی شهر منظریه بلوار فیض 
االسالم کوچه صبا1غربی، محکوم به:به موجب رای شماره 459 تاریخ 98/02/31 حوزه 
سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه 
محکوم است به: پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
2/310/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک 96/04/25 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر دولت 
در حق صندوق دولت رای صادره غیابی اســت. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 612134 ایمان بختیاری قاضی شعبه سوم شورای 

حل اختالف خمینی شهر 
تحدید حدود اختصاصی

7/124 شــماره نامه :139885602032001058-1398/07/02 نظر با اینکه تحدید 
حدود ششدانگ یکدرب باغ محصور معروف به میرزا هادی پالک شماره 3694 فرعی از 
یک اصلی ناحیه گرمسیر واقع در بخش هفده ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی 
به نام خانم آغا بیگم حسینی شیده فرزند مرحوم سید عباس و غیره  در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 
1398/08/06  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:614269 ذبیح اله فدائی رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
مزایده 

7/127 شــماره مزایده: 139804302146000016 به موجب پرونده اجرائی کالســه 
9700261 سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین شش و نیم قفیزی دو طرفه قدمگاه 
با شماره پالک 963 فرعی مفروز و مجزی از پالک 2637 اصلی واقع در بخش سه حوزه 
ثبتی آران و بیدگل که به نام مرحوم حســن باقری فرزند اســمعیل ثبت گردیده است و 
ملک مذکور جاری است و تاکنون تحدید نگردیده اســت، و بنا به نظر کارشناس رسمی 
به صورت سه دانگ مشاع از ششــدانگ عرصه و اعیان یکبابخانه به غیر از حیاط آن به 

مساحت موجود 226 مترمربع به انضمام امتیازات آب و برق و گاز و 210 مترمربع اعیانی 
ساختمان به صورت مســکونی و مغازه با مصالح مصرفی دیوار باربر غیرمسلح تیرآهن و 
طاق ضربی نمای سیمان و کف موزاییک با قدمت حدودا 45 سال که حدودا 45 مترمربع 
از وضعیت موجود آن نیز در مسیر تعریض می باشد.  واقع در اران و بیدگل خیابان ولیعصر 
جنب دبیرستان عظیمی به مبلغ 3975000000 ریال )سه میلیارد و نهصد و هفتاد و پنج 
میلیون ریال( ارزیابی و قیمت گذاری شــده است. پالک فوق از ســاعت 9 الی 12 روز 
چهارشنبه مورخ 98/08/1 در واحد اجرای اسناد رسمی اداره ثبت و امالک آران و بیدگل 
واقع در آران و بیدگل، بلوار عاملی، خیابان سردار شهید عربیان از طریق مزایده به فروش 
می رسد. مزایده از مبلغ فوق الذکر شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می 
شود. همچنین تخلیه سه دانگ پالک مذکور به علت مالکیت مشاعی و اینکه حیاط ملک 
موصوف واقع در پالک دیگری است امکان پذیر نیست و به عهده برنده مزایده است و این 
اجرا مسئولیتی ندارد  الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم 
از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آن ها باشد و 
نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر  
و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز 
 اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف: 614161 

حامد فکریان معاون ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل
مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   ،  139803902121000026 آگهــی:  شــماره   7 /128
139804002121000101 ، تاریــخ آگهی: 1398/07/07 ، آگهــی مزایده اموال غیر 
منقول پرونده اجرایی کالسه 9800121  ، تمامت ششــدانگ پالک ثبتی 5516 فرعی 
واقع در خمینی شــهر 170 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس خمینی شهر منظریه 
خ محمدطاهر خ راجی شــمالی کوچه شماره 130 اواســط کوچه که حسب نامه شماره 
139885602006003787- 1398/04/26 ثبت اسناد خمینی شهر به نام فاطمه هاشمی 
پور دهکردی فرزند محمدرضا موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 658948 سری 
ج سال94 با شماره دفتر الکترونیکی الکترونیک 139520302006005700 ثبت گردیده 
و حدود پالک: شــمااًل: پی به پی بطول )11/00( یازده متر به شماره پنج هزار و پانصد و 
چهل و نه فرعی ، شــرقًا: پی به پی بطول )21/00( بیست و یک متر به شماره پنج هزار و 
پانصد و هفده فرعی ، جنوبًا: پی اســت بطول )11/00( یازده متر به کوچه احداثی ، غربًا: 
پی به پی بطول )21/00( بیست و یک متر به شماره پنج هزار و پانصد و پانزده فرعی که 
طبق نظر کارشناس به صورت یکباب منزل مســکونی دوطبقه )همکف و اول( درب به 
حیاط دارای زمین به مســاحت 231 مترمربع و زیربنای اعیانی به مساحت 331 مترمربع 
با قدمت باالی 5 سال است اسکلت ســاختمان از نوع دیوار باربر می باشد طبقه همکف: 
با کاربری مسکونی متشکل از  اتاق خواب پذیرایی آشپرخانه حمام و سرویس بهداشتی 
پارکینگ دستگاه راه پله طبقه اول: با کاربری مســکونی متشکل از  اتاق خواب پذیرایی 
آشپرخانه حمام و سرویس بهداشتی دستگاه راه پله پالک فوق دارای انشعابات آب و برق 
و گاز است ملک مذکور فاقد بیمه می باشــد و به موجب گزارش کارشناس به مبلغ شش 
میلیارد و هشــتصد میلیون ریال )6/800/000/000 ریال( ارزیابی شده است بدینوسیله 
ششدانگ پالک مذکور با جمیع توابع و لواحق ضمایم شرعیه و عرفیه  از ساعت 9 الی 12 
روز سه شنبه مورخ 1398/07/30 در محل واحد اجرای اسناد رسمی خمینی شهر از طریق 
مزایده حضوری به فروش می رسد الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و 
برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول 
می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در 
همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف: 614216   نبی اله یزدانی رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
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ضریب ایمنی در شرکت گاز استان اصفهان افزایش یافته است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

 رتبه اعتباری عربستان 
کاهش یافت

موسســه رتبه بندی »فیچ ریتینــگ«، رتبه 
اعتباری عربســتان را به دلیل تشــدید تنش 
نظامی با یمن و بدتر شــدن اوضــاع مالی این 
کشــور کاهش داد. موسســه رتبه بندی فیچ 
ریتینگ رتبه اعتباری عربســتان را از A+ به 
A کاهــش داد. این کاهش رتبــه اعتباری که 
 S&P پیش تر نیز توسط موسســه رتبه بندی
گلوبال در سطوح نزدیک به این رتبه بندی انجام 
شده بود، ضربه ای مهلک به بزرگ ترین اقتصاد 
عربی محسوب می شود؛ چرا که این کشور در 
حال آماده سازی خود برای عرضه اوراق قرضه 

اسالمی به دالر در بازارهای بین المللی است.

سهم دالر از حساب ذخیره 
ارزی کشورها کم شد

صندوق بین المللی پول اعالم کرد: سهم دالر از 
حساب ذخیره ارزی کشورها به کمترین میزان 
از سال 2013 تا کنون رســیده است. این در 
حالی است که سهم یورو به باالترین میزان در 
چهار سال گذشته رسید. سهم یوآن چین هم از 
حساب ذخیره ارزی کشورها برای نخستین بار 
از زمان ثبت اطالعات آن در سه ماهه سوم سال 
جاری کاهش یافته است. صندوق بین المللی 
پول همچنین اعالم کرد که سهم ین ژاپن اما بر 
خالف دالر به باالترین میزان 16 سال گذشته 
رسیده است. حساب ذخیره ارزی، دارایی های 
بانک مرکزی کشــورهای جهان هستند که به 
ارزهای مختلف نگهداری می شوند و بخش قابل 
توجهی از کارکرد این حساب ها برای تقویت و 

حفظ ارزش پول ملی کشورهاست.

کار برای شرکت های چینی 
در بورس آمریکا سخت تر شد

بورس نــزدک آمریــکا، عرضــه اولیه ســهام 
شــرکت های کوچــک چینی را بــا محدودیت 
جدیدی مواجه کرده است. بر اساس اعالم مدیران 
شــرکت های چینی و بانکداران حاضر در بورس 
نزدک آمریکا، این بازار در تالش است تا با اعمال 
محدودیت های بیشــتر و کاهش سرعت صدور 
مجوز، عرضه اولیه سهام شــرکت های کوچک 
چینی را سرکوب کرده و کاهش دهند. از سوی 
دیگر شرکت های کوچک چینی در شرایط کنونی 
بیش از آنکه برای سرمایه گذاران آمریکایی جذاب 
باشند شاهد حمایت از ســوی خریداران سهام 
از چین هســتند. یکی دیگر از دالیل ســرکوب 
این شــرکت ها توســط نزدک این است که آنها 
نمی توانند شرکت های بزرگ ســرمایه گذاری 
را که از قضا نزدک به دنبال جذب آنهاســت، به 
سمت خود بکشاند؛ چرا که نقد شوندگی سهام 

این شرکت ها پایین است.

بازار

کیف چرم گوشی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:
شکایت های جامعه کار استان 
اصفهان ۱۱ درصد کاهش یافت

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
گفت: تعداد شــکایت های حوزه کار در هیئت های 
تشخیص این خطه طی 6 ماه نخســت امسال در 
مقایسه با مدت مشابه ســال ۹۷، حدود 11 درصد 
کاهش داشته است. محســن نیرومند افزود: در 6 
ماه اول سال گذشته 1۷ هزار و 100 دادخواست و 
شکایت در این منطقه ثبت شد؛ اما در بهار و تابستان 
امسال این عدد به 1۵ هزار و 261 شکایت کاهش 
پیدا کرد. وی اظهارداشت: در 6 ماه نخست امسال 
1۵۷ شــرکت خدماتی تایید صالحیت شدند و 2 
شرکت نیز نتوانســتند مجوزدار شوند و این نشان 
می دهد که مــا موضوع صالحیت هــا را با جدیت 

پیگیری می کنیم.

رییس اداره هماهنگی ستاد بازآفرینی استان:
۲۹ هزار واحد مسکونی ویژه 
اقشار ضعیف ساخته می شود

رییس اداره هماهنگی ســتاد بازآفرینی اســتان 
اصفهان از ساخت 2۹ هزار واحد مسکونی ویژه اقشار 
ضعیف در این اســتان خبر داد. امیر زاغیان ضمن 
اشاره به ساخت 2۹ هزار واحد مســکونی تا پایان 
سال ۹۹ در استان اصفهان اظهار داشت: این اقدام 
در قالب طرح برنامه اقدام ملی در اســتان اصفهان 
به مرحله اجرا در می آید. وی با اشــاره به تخصیص 
تسهیالت و کمک های دولتی ویژه احیای بافت های 
فرســوده افزود: این تعداد واحدهای مســکونی به 
اقشــار متوســط و پایین جامعه اختصاص دارد به 
نحوی که زیربنای هر یک از این منازل مســکونی 
وسعتی به میزان 80 تا 120 متر مربع دارد. رییس 
اداره هماهنگی ســتاد بازآفرینی استان اصفهان با 
بیان اینکه برنامه ریزی های صورت گرفته به گونه ای 
است که جامعه هدف، افراد با درآمد اندک و متوسط 
را تحت پوشش قرار می دهد، ابراز داشت: زمین این 
طرح ها توسط وزارت راه و شهرســازی در اختیار 

سازندگان قرار می گیرد.

رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار 
اصفهان مطرح کرد:

 »خیار«
 سردمدار گرانی در بازار میوه

رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان گفت: 
خوشــبختانه با تغییر فصل هیچ مشکلی در تامین 
میوه های پاییزه نداریم و تنها نــرخ خیار درختی 
افزایش یافته است. ناصر اطرج با اشاره به وضعیت 
بازار میوه با توجه به تغییر فصل، اظهار کرد: امسال 
تغییر فصل به دلیل فراوانی میوه، چندان تغییری 
بر بازار نگذاشته است و معموال هر سال در این برهه 
از زمان نــرخ گوجه یا برخــی صیفی جات افزایش 
می یافت که اکنون تغییری نکرده است. وی افزود: 
در حال حاضر تنها خیار درختی به دلیل خنک شدن 
هوا، بوته های آن دیرتر به بار می نشیند، همچنین 
خیار درختی تازه وارد بازار شده و به دلیل صادرات 
شاهد کمبود محصول و افزایش قیمت آن هستیم. 
رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان اضافه 
کرد: در حال حاضر خیار درختی در میدان میوه و 
تره بار ۴۵00 تومان نرخ گذاری شــده که در سطح 

عرضه قیمت آن باالتر است.

۹۰ درصد فعاالن اقتصادی 
اصفهان در چارچوب قوانین 

فعالیت می کنند
رییس کل دادگســتری اســتان اصفهــان گفت: 
بیــش از ۹0 درصــد فعــاالن اقتصادی اســتان 
در چارچوب مقــررات و با رعایــت قوانین فعالیت 
می کنند. محمدرضا حبیبی افزود: دستگاه قضایی 
حمایت همه جانبــه از صنعتگران، تولیدکنندگان 
و کارآفرینــان را وظیفه خود می دانــد و به موازات 
حمایت از سرمایه گذاری و تولید، توجه ویژه ای برای 
مبارزه با مفسدان دارد. وی ادامه داد: حمایت از تولید 
و به ویژه تولیدات داخلی و صنعتگران از مهم ترین 
سیاست های دستگاه قضایی است و به عنوان شعار 
اصلی قوه قضاییه محســوب می شــود. رییس کل 
دادگســتری اصفهان با بیان اینکه امروز در جنگ 
اقتصادی با دشمن قرار داریم، اظهارداشت: برخی 
افراد سودجو در این شرایط به دنبال دور زدن قانون 
و فساد اقتصادی هستند و تسهیالت کالن دولتی را 
دریافت می کنند و کاالی قاچاق وارد می کنند. وی 
با اشاره به اینکه هدف اصلی قوه قضاییه، همگام با 
سایر قوا، حمایت از تولید است، ادامه داد: پیشگیری، 
ارتقای آرا از لحاظ کیفیت و کاهش زمان رسیدگی و 
رفع اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پرونده ها از دیگر 

اهداف قوه قضاییه محسوب می شود.

DM66 کیف آدین چرم مدل

 89,000
تومان

 Qin کیف کالسوری نیلکین مدل

 111,000
تومان

کیف کالسوری هورس 
 DK-K8 مدل

 67,000
تومان

بازار بورس با اختالفی فاحش لقب طالیی ترین بازار 
ایران را برای سال ۹8 به خود اختصاص داده است. در 
حالی که این روزها سوددهی در بازار بورس در اوج 
قرار دارد، سرمایه ها از بازار طال و ارز به سوی بورس 
سرازیر شــده اند؛ اتفاقی که موجب بازدهی بیش از 
۷۴ درصدی سهام در شش ماهه نخست امسال شد. 
شــاخص کل بورس در آخرین روز معامالتی سال 
گذشــته در کانال 1۷8 هزار واحدی قرار داشت که 
در نخســتین روز مهر وارد کانال 311 هزار واحدی 
شده است. این نخســتین بار در طول تاریخ بورس 
ایران محسوب می شــود که رشد شاخص سهام در 
یک روز، چنین رکوردی می زند و عدد شاخص کل 
را از مرز روانی 311 هزار عبور می دهد. تحلیلگران 
انتظار دارند بازار سهام در نیمه دوم سال ۹8 نزدیک 
به 18 درصد و برای کل ســال شمســی آینده، 26 
درصد بازدهی داشته باشــد. این انتظارات با فرض 
میانگین دالر نیمایی 11 هــزار و ۵00 و 12 هزار و 
800 تومان برای ســال های 13۹8 و 13۹۹ و دالر 
آزاد 12 هزار و ۵00 و 1۴ هــزار تومان برای این دو 

سال شکل گرفته است.
افت بازارهای شاخص، دلیل رشد بورس

اگر چه علت های مختلفی برای رشد بورس عنوان 
می شود؛ اما اصلی ترین علت آن بدون شک به دلیل 
آرام گرفتن قیمت هــا در بازار ارز و رکــود در بازار 
طالست. کارشناســان معتقدند، تورم کاهنده در 
معامالت طال و ارز موجب شــده تا ســرمایه های 
ســرگردان وارد بورس شــود. طبیعتا کسانی که 
پولی برای سرمایه گذاری دارند دیگر این پول را به 

بازارهای با تورم کاهنده نمی برند.
 در این شرایط تنها بازار سرمایه می تواند برای این 
قبیل افراد سودده باشد. علت دیگر هم می تواند به 
رونق تولید بخشــی از کارخانه های داخلی به دلیل 
ممنوعیت های وارداتــی و یا به صرفه نبودن قاچاق 
مرتبط باشد، همچنین تشدید تحریم ها آن دسته از 
کاالهایی را که دارای مشابه داخلی بود، کمیاب کرده 
و این شرایط باعث ایجاد نوعی »انحصار مصنوعی« 
در صنایع شــده و در نتیجه ارزش سهام این قبیل 
صنایع را افزایش داده اســت. وضعیت سیاســی و 
خوش بینی بازار به ایجاد راهکارهای آشتی جویانه و 
احتمال دیدار روحانی و ترامپ در هفته آخر شهریور 

هم به نوعی اقبال سرمایه ها در این بازار منجر شد.

روسفیدی اصفهانی ها در بازار بورس
هر چنــد برخــی از کارشناســان معتقدند بورس 
همچنان در اختیار شبه دولتی ها و بانک هاست و به 
همین دلیل سوددهی در آن نمی تواند پایدار باشد؛ 
اما در نهایت همین هلدینگ ها و شرکت های شبه 
دولتی در سوددهی به ســهامداران تاکنون پیشتاز 
بوده اند و بیشترین داد و ستد و معامالت حول محور 
سهام این شــرکت ها صورت گرفته است. بر اساس 
آماری که اتاق بازرگانی تهران در ســوددهی بورس 
در بهار ۹8 منتشر کرده است، طی فصل بهار میزان 
فروش خالص شرکت های موردبررسی برابر با 11۴ 
هزار میلیارد تومان بوده که نســبت به مقدار مشابه 
سال گذشته رشد 66 درصدی را تجربه کرده است. 
در میان ده شرکت پر بازده و پر فروش بورس نام چند 

غول اقتصادی استان اصفهان هم به چشم می خورد. 
10 شــرکت اول بورس ازنظر میزان فروش خالص 

نفتی، فوالدی هستند. 
در میان آنها پاالیش نفت اصفهان 1۹ هزار میلیارد 
تومان، پاالیش نفت بندرعباس 1۷.۵ هزار میلیارد 
تومان، پاالیش نفت تهران 12.6 هزار میلیارد تومان، 
فوالد مبارکه اصفهان ۹.6 هزار میلیارد تومان، ملی 
صنایع مس ایران ۵ هزار میلیارد تومان، ایران خودرو 
۴.۴ هزار میلیارد تومان، شــرکت ارتباطات ســیار 
۴ هزار میلیارد تومان، فوالد خوزســتان 3.8 هزار 
میلیارد تومان، پاالیش نفت تبریز 3.3 هزار میلیارد 
تومان و پتروشــیمی جم 3.3 هــزار میلیارد تومان 
فروخته اند. وضعیت ده شرکت اول ازنظر بیشترین 
ســود خالص هم به همین گروه اختصــاص دارد. 

به طوری کــه فوالد مبارکــه اصفهان بــا 3.8 هزار 
میلیارد تومان، ملی صنایع مس ایــران با 3.1 هزار 
میلیــارد تومان، پاالیش نفت اصفهــان با 1.۷ هزار 
میلیارد تومان، در جایگاه های اول قرار دارند. اقبال 
فوالدی های اصفهــان در فرابورس هــم به همین 
صورت است. بر اســاس گزارش ها، نمادهای مهم 
فرابورس که در تقویت شاخص کل اثر گذار بوده اند 
شــامل فوالد هرمزگان )از زیر مجموعه های فوالد 
مبارکه اصفهان(، ســنگ آهن گهرزمین، توســعه 
مولد نیروگاهی جهرم، پاالیش نفت الوان، پاالیش 
نفت شیراز، ذوب آهن اصفهان، پتروشیمی زاگرس 
است. ذوب آهن اصفهان همچنین طی ماه های اخیر 
همواره در جایگاه پر بیننده ترین نماد فرابورس قرار 

داشته است.

روزهای طالیی بورس
  شرکت های بزرگ فوالدی و نفتی اصفهان جزو پر بازده ترین شرکت های بازار بورس معرفی شده اند؛

معاون فروش شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: فروش محصوالت شرکت ذوب آهن اصفهان در نیمه نخست امسال 
حدود 86 درصد افزایش یافت. بهزاد کرمی ادامه داد: از ابتدای امسال تا پایان شهریور با فروش یک میلیون و 1۹8 
هزارتن انواع محصول فوالدی ۵1 هزارو ۷۴۴ میلیارد ریال در آمد کسب شده که این میزان حدود 86 درصد بیشتر 
از مدت مشابه  سال گذشته است.وی افزود: هشــت هزار و 3۷8 میلیارد ریال از سهم در آمد کسب شده مربوط به 
فروش محصوالت ذوب آهن در شهریور است. کرمی، عملکرد شرکت ذوب آهن اصفهان را در نیمه نخست امسال 
بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در این مدت 3۷۹ هزار تن تیرآهن، 28۴ هزار تن میلگرد، 3۹8 هزار تن شمش، 

20 هزار تن کالف، هشت هزارو ۷20 تن ریل و ۴۷ هزار تن نبشی و ناودانی در مادر صنعت ایران تولید شده است.

افزایش ۸۶ درصدی 
 فروش محصوالت
 مادر صنعت ایران

معاون فروش شرکت ذوب آهن 
اصفهان خبر داد:

عت
صن

 

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان گفت: خوشــبختانه طی 
سال های اخیر ضریب ایمنی در شرکت گاز استان اصفهان افزایش 

یافته است. 
سید مصطفی علوی با بیان اینکه این شرکت به عنوان تامین کننده 
بخش اعظم انرژی استان، برای حفاظت ازجان و مال مردم موظف به 
انجام کار ایمن است، بیان داشت: با رعایت الزامات ایمنی در اجرای 
پروژه ها، توسعه و تعمیرات شــبکه و تجهیزات گازرسانی و فرهنگ 
ســازی ضریب ایمنی در شرکت گاز اســتان اصفهان افزایش یافته 
است. وی با تاکید بر پیام وزیر نفت مبنی بر اینکه، همه شرکت ها و 
تاسیسات صنعت نفت در شرایطی که تحریم ها صنعت نفت را نشانه 
گرفته است، در برابر تهدیدهای فیزیکی و سایبری هوشیاری کامل 
داشته باشــند، گفت: رعایت اصول ایمنی ضامن سالمتی، آرامش 
ذی نفعان و تداوم گازرسانی است. علوی افزود: گاز اصفهان با تکیه 
بر کارکنان متعهد و تامین کنندگان توانمند خویش، در زمینه ارائه 
خدمات مستمر و ایمن توزیع گاز طبیعی از طریق عملیات طراحی، 
اجرا، بهره برداری و نگهداری شبکه ها و تاسیسات گازرسانی، جهت 
رفع نیاز و رفاه مشترکین تجاری، صنعتی، خانگی در سطح استان، با 
رعایت استانداردها و ضوابط فنی فعالیت می  کند. وی، به بیان برخی 

از حوادثی که در اثر عدم رعایت نــکات ایمنی در اجرای پروژه ها و 
تاسیسات و...در سطح استان و سایر نقاط اتفاق افتاده اشاره کرد و 
گفت: امروزه با توجه به پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی بسیای 

از حوادث قابل پیشگیری هستند. 
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان تاکید کرد: آموزش و فرهنگ 

ســازی برای افزایش مهارت های کارکنان در زمینه ایمنی صنعت 
گاز، بســیار مهم و حیاتی اســت به گونه ای که در آموزش می توان 
نکات آموزنده حوادث گذشــته را به عنوان درس آموزی از حوادث 
مورد بررســی قرار داد تا از این طریق با کاهش خطرات انسان ساز 

مواجه باشیم.
 علوی با اشــاره به اینکه همه کارکنان در هر ســمت و رده فعالیت 
موظف به رعایت اصول ایمنی کار هستند، تصریح کرد: عوارض ناشی 
ازحوادث و یک محیط غیر ایمن بسیار زیاد است؛ هزینه های باالی 
حاصل از حوادث و آسیب ها، هزینه های باالی نگهداری و تعمیرات، 
تضعیف روحیه همکاران، احســاس نا امنی خانواده کارکنان و عدم 
ایجاد فضای آرام در خانواده ها، عدم اطمینان جامعه به محیط کار، 
اتالف وقت، لطمه به اعتبار شرکت و افراد آن و... را از مهم ترین این 

عوارض می توان بر شمرد. 
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان بیان داشت: گاز طبیعی یک 
انرژی پاک، ارزان و استراتژیک است که در چرخه اقتصاد کشور سهم 
بســیار زیادی دارد؛ اما به همان اندازه هم پتانسیل خطر دارد و در 
صورتی که مدیریت و نظارت در اجرای صحیح کار با توجه به نکات 

ایمنی باشد، هیچ حادثه جانی و مالی نیز روی نخواهد داد.

مدیرعامل شرکت گاز استان:

ضریب ایمنی در شرکت گاز استان اصفهان افزایش یافته است

مدیرکل فرودگاه های استان:
طرح جامع ایجاد شهر فرودگاهی اصفهان به روزرسانی می شود

مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان با تشریح طرح توسعه فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان از لزوم به 
روزرسانی طرح جامع فرودگاهی خبر داد. حسن امجدی تصریح کرد: در طرح جامع که مطالعه و به روز خواهد 
شد عالوه بر ترمینال جدید، احداث ساختمان برج مراقبت، ایستگاه آتش نشانی، آشیانه های مختلف، کارگو 
ترمینال ها، نیروگاه های برق با استفاده از انرژی های پاک، کترینگ، هتل، مجتمع های فرودگاهی، تسهیالت 
بار هواپیمایی، ترمینال ایستگاه های مترو و اتوبوس و تاکسی، تصفیه خانه ها، جایگاه تشریفات اختصاصی و ... 
پیش بینی و به عنوان یک شهر فرودگاهی در نظر گرفته خواهد شد. وی ادامه داد: بعد از تملک اراضی، شروع 
عملیات اجرایی طرح ها در بازه زمانی حداکثر 3 سال خواهد بود. طرح های بلندمدت تاکنون وارد مرحله عملی 

نشده و صرفا به این دلیل بوده که اراضی موردنیاز وجود نداشته است.

 دبیر انجمن صنفی کارفرمایان استان:
واردات بی رویه نخ، صنعت نساجی را فلج کرده است

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان استان اصفهان با اشاره به وجود 8 هزار واحدصنعتی در استان اصفهان گفت: از 
این تعداد 2 هزار و 300 واحد، واحدهای نساجی شناسنامه دار و دارای مجوز از وزارت صنعت معدن و تجارت 
هستند. مظفر چلمقانی با بیان اینکه مشکل کنونی این صنعت، واردات بی رویه منسوجات و نخ است، ادامه داد: 
متاسفانه نخ که از اصلی ترین مواد اولیه این صنعت است بیش از حد نیاز، با قیمت پایین و بدون اخذ گمرکی 
و به صورت قاچاق وارد می شود و این در حالی است که تولید نخ واحدهای نساجی چشمگیر بوده و به غیر از 
نخ پلی استر خاص که تولید داخل نیست، واحدهای نســاجی در تولید انواع نخ توانمند هستند. دبیر انجمن 
صنفی کارفرمایان استان اصفهان در خصوص واردات مواد اولیه اظهار کرد: 60 درصد مواد اولیه از کشورهایی 

نظیر ازبکستان و تاجیکستان وارد کشور می شود.

مرضیه محب رسول
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آدرسادارهمنبع مالیاتی اصل مالیات  درآمد مشمول مالیات سال عملکردتاریخ برگ برگ تشخیصشماره برگ تشخیصنام ونام خانوادگیردیف
خ پاسداران فتح 20966111مشاغل 4,495,500  30,000,000 230141398/04/091392داود حب علی1
خ پاسداران فتح 20966112مشاغل 5,932,560  37,200,000 230161398/04/091393داود حب علی2
شهید بهشتی خ مدنی209661مشاغل 3,596,400  24,000,000 1822861397/12/151392هستی باقری3
شهید بهشتی خ مدنی209661مشاغل 4,813,680  31,600,000 1822891397/12/151393هستی باقری4
خمینی شهر بلوار منتظری کوچه 20966171مشاغل 6,473,520  43,200,000 1822751397/12/151395ثریا محمودی5
خمینی شهر شهید بهشتی کوچه فتح 2096616مشاغل 3,476,520  23,200,000 1822711397/12/151392هوشنگ زمانی فروشانی6
خمینی شهر شهید بهشتی کوچه فتح 2096616مشاغل 5,692,800  36,000,000 1822731397/12/151393هوشنگ زمانی فروشانی7
منتظری شهید سعیدی 2096611مشاغل 3,296,700  22,000,000 1756991397/12/121392محمد سعیدی ورنوسفادرانی8
منتظری ک یزدان پناه پ 20966153مشاغل 1,198,800  8,000,000 1756951397/12/121392لیال قاسمی9
خمینی شهر منظریه بلوار بهشت غربی خ تعاون ساختمان پرنیان209661مشاغل 6,473,520  43,200,000 1822931397/12/151395محمود زمانی10
صدرآباد، خ گاز دوم فتح 2096616مشاغل 5,612,880  35,600,000 1822621397/12/151392سید عباس میرصفی11
صدرآباد، خ گاز دوم فتح 2096616مشاغل 4,165,830  27,800,000 1822651397/12/151393سید عباس میرصفی12
صدرآباد، خ گاز دوم فتح 2096616مشاغل 6,803,190  45,400,000 1822671397/12/151394سید عباس میرصفی13
صدرآباد، خ گاز دوم فتح 20966167مشاغل 2,724,270  18,180,000 1822691397/12/151395سید عباس میرصفی14
شهید مدنی غربی بعد از 4 راه کشاورزی 209661218مشاغل 4,573,920  30,400,000 1822571397/12/151392علیرضا اسماعیلی ورنوسفادرانی15
شهید مدنی غربی بعد از 4 راه کشاورزی 209661219مشاغل 10,887,600  62,000,000 1822591397/12/151393علیرضا اسماعیلی ورنوسفادرانی16
خیابان منتظری جی گاردر غربی جنب هنرستان پویندگان209661مشاغل 3,596,400  24,000,000 1822971397/12/151392محمد رضا اخوان ورنوسفادرانی17
خیابان منتظری جی گاردر غربی جنب هنرستان پویندگان209661مشاغل 3,596,400  24,000,000 1822991397/12/151393محمد رضا اخوان ورنوسفادرانی18
خمینی شهر دامسرا 209661مشاغل 18,674,800  100,800,000 248871398/04/151392غالمرضا امیر یوسفی19
خمینی شهر دامسرا 209661مشاغل 23,619,850  120,600,000 114151398/02/251393غالمرضا امیر یوسفی20
خمینی شهر دامسرا 209661مشاغل 14,385,600  96,000,000 114161398/02/251394غالمرضا امیر یوسفی21
انتهای خیابان حافظ باالتر از کارخانه آرد بر کانال209661مشاغل 5,992,500  37,500,000 114111398/02/251392محسن دیانی دردشتی22
انتهای خیابان حافظ باالتر از کارخانه آرد بر کانال209661مشاغل 5,992,500  37,500,000 114121398/02/251393محسن دیانی دردشتی23
انتهای خیابان حافظ باالتر از کارخانه آرد بر کانال209661مشاغل 5,619,380  37,500,000 114131398/02/251394محسن دیانی دردشتی24
انتهای خیابان حافظ باالتر از کارخانه آرد بر کانال209661مشاغل 5,619,380  37,500,000 114141398/02/251395محسن دیانی دردشتی25
منتظری بعد از کوچه 20966182مشاغل 2,247,750  15,000,000 358911398/05/191395ابطحی ابطحی26
منتظری بعد از کوچه 20966183مشاغل 2,247,750  15,000,000 111031398/02/241394ابطحی ابطحی27
کمر بندی خمینی شهر209661مشاغل 11,238,750  75,000,000 111021398/02/241394محمد حسین صالحی پور28
کمر بندی خمینی شهر209661مشاغل 2,022,980  13,500,000 277241398/04/231395محمد حسین صالحی پور29
خیابان سلمان فارسی ک میالد 3 پ 2096611مشاغل 2,247,750  15,000,000 339571398/05/121395محمد جواد پریشانی فروشانی30
منظریه بلوار عموشاهی مسکن مهر209661مشاغل 35,458,000  168,000,000 201031398/03/281392محمد رضا پریشانی31
منظریه بلوار عموشاهی مسکن مهر209661مشاغل 12,486,000  70,000,000 201041398/03/281393محمد رضا پریشانی32
منظریه بلوار عموشاهی مسکن مهر209661مشاغل 749,250  5,000,000 201051398/03/281394محمد رضا پریشانی33
خمینی شهر منظریه209661مشاغل 37,456,000  176,000,000 230591398/04/091392سید جالل ارجمند34
خمینی شهر منظریه209661مشاغل 28,465,000  140,000,000 230601398/04/091393سید جالل ارجمند35
خمینی شهر منظریه209661مشاغل 44,955,000  300,000,000 230611398/04/091394سید جالل ارجمند36
خمینی شهر منظریه209661مشاغل 43,006,950  287,000,000 230621398/04/091395سید جالل ارجمند37
خمینی شهر209661مشاغل 1,798,200  12,000,000 339811398/05/121395محمود روح االمین38
خمینی شهر منظریه خ یزدان پناه غربی مجتمع صدف209661مشاغل 8,391,600  56,000,000 339761398/05/121394محمد حسین شیروانی39
خمینی شهر منظریه خ یزدان پناه غربی مجتمع صدف209661مشاغل 2,997,000  20,000,000 339781398/05/121395محمد حسین شیروانی40
خمینی شهر209661مشاغل 70,550,360  298,800,000 299301398/04/291393اسماعیل عابدی41
خمینی شهر209661مشاغل 10,789,200  72,000,000 299291398/04/291394اسماعیل عابدی42
خمینی شهر209661مشاغل 10,789,200  72,000,000 299271398/04/291395اسماعیل عابدی43
خمینی شهر209661مشاغل 10,789,200  72,000,000 339721398/05/121395عبدالرسول قاسمی44
خمینی شهر209661مشاغل 10,789,200  72,000,000 339691398/05/121395شکراله غفوری45
 پاسداران کوی آزادگان بن بست یاس209661مشاغل 9,688,800  56,000,000 357791398/05/191393محمود رضا صرامی46
 پاسداران کوی آزادگان بن بست یاس209661مشاغل 16,183,800  108,000,000 358881398/05/191394محمود رضا صرامی47
خمینی شهر بلوار سروش209661مشاغل 21,578,400  144,000,000 299321398/04/291395شهرام شیروانی بیدلی48
خمینی شهر بلوار منتظری گاوداری شاهین209661مشاغل 16,183,800  108,000,000 294821398/04/291395امیر شاهین ورنوسفادرانی49
خمینی شهر دوشاخ209661مشاغل 16,302,180  89,100,000 229281398/04/091392حمید حق شناس50
خمینی شهر دوشاخ209661مشاغل 16,482,000  90,000,000 229291398/04/091393حمید حق شناس51
خمینی شهر خ شهید مدنی غربی نبش 4 راه محمدی پ 209661231مشاغل 26,973,000  180,000,000 339511398/05/121395احمد اسماعیلی ورنوسفادرانی52
خمینی شهر خ سروش209661مشاغل 62,577,360  417,600,000 339631398/05/121395جمال منصوری53
خ امام بعد از بانک ملی209661مشاغل 23,376,600  156,000,000 347901398/05/141394اکبر ایراندوست54
خ امام بعد از بانک ملی209661مشاغل 17,982,000  120,000,000 347931398/05/141395اکبر ایراندوست55
خ شهید مدنی پ20966153مشاغل 224,780  1,500,000 304931398/04/301392محمد باقر ساعی پور56
دوشاخ کوچه هما209661مشاغل 11,986,500  67,500,000 304911398/04/301392سید حسام دیباجی57
دستغیب ش چمران 2096611مشاغل 6,532,000  40,000,000 314971398/04/311392اکبر غفوریان58
خمینی شهر209661مشاغل 27,216,250  135,000,000 1274761397/07/151392بهرام کیامنش59
خمینی شهر209661مشاغل 38,635,000  180,000,000 1274821397/07/151393بهرام کیامنش60
خمینی شهر209661مشاغل 6,743,250  45,000,000 1274851397/07/151394بهرام کیامنش61
خمینی شهر خ شیوا مقابل پارک209661مشاغل 3,371,620  22,500,000 1014241397/06/111392زهره مسعودیان62
بلوار شیوا طبقه فوقانی تاکسی تلفنی209661مشاغل 2,319,680  15,480,000 1014301397/06/111393محمد همدانیان63
بلوار شیوا طبقه فوقانی تاکسی تلفنی209661مشاغل 3,371,620  22,500,000 1014211397/06/111392محمد همدانیان64
شهرک صنعتی209661مشاغل 142,838,000  540,000,000 2761397/03/051388 رایبافندگی موسوی65

ادامه در صفحه 5 م الف: 615213
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شهرک صنعتی209661مشاغل 190,790,000  700,000,000 2761397/03/051389 رایبافندگی موسوی66
منظریه209661مشاغل 75,405,500  315,000,000 2201397/02/261389 رایکنسرسیوم67
منظریه بلوار بهشت209661مشاغل 6,492,000  40,000,000 144221398/03/041393مجید صمدی68
بلوار عموشاهی نبش خ پیمان209661مشاغل 4,495,500  30,000,000 114031398/02/251392محمد حسن صرامی فروشانی69
بلوار عموشاهی نبش خ پیمان209661مشاغل 4,495,500  30,000,000 114041398/02/251393محمد حسن صرامی فروشانی70
بلوار عموشاهی نبش خ پیمان209661مشاغل 5,244,750  35,000,000 114051398/02/251394محمد حسن صرامی فروشانی71
بلوار عموشاهی نبش خ پیمان209661مشاغل 5,244,750  35,000,000 114061398/02/251395محمد حسن صرامی فروشانی72
حافظ پشت کشتارگاه بن بست غربی209661مشاغل 1,798,200  12,000,000 1714241397/11/271394مهدی رضایی73
حافظ پشت کشتارگاه بن بست غربی209661مشاغل 2,697,300  18,000,000 1714231397/11/281393مهدی رضایی74
حافظ پشت کشتارگاه بن بست غربی209661مشاغل 7,311,180  44,100,000 1714221397/11/281392مهدی رضایی75
سلمان فارسی خیام شرقی209661مشاغل 1,348,650  9,000,000 1827111397/12/181393رضا مختاری76
چهار راه بسیج209661مشاغل 10,128,360  58,200,000 1826991397/12/181393اکبر رستمی77
چهار راه بسیج209661مشاغل 8,721,270  58,200,000 1827001397/12/181394اکبر رستمی78
چهار راه بسیج209661مشاغل 7,237,760  48,300,000 1827011397/12/181395اکبر رستمی79
کمر بندی خمینی شهر مرغداری عمادی209661مشاغل 17,532,450  117,000,000 1827021397/12/181394محمد جواد عمادی80
خ سلمان فارسی کوچه خیام شرقی209661مشاغل 38,901,060  259,600,000 1826981397/12/181395جالل فدایی81
خ امام خمینی بلوار دانشجو پ20966168مشاغل 53,739,700  241,200,000 1756901397/12/121392حسینعلی رضایی موسی آبادی82
خ امام خمینی بلوار دانشجو پ20966169مشاغل 53,739,700  241,200,000 1756911397/12/121393حسینعلی رضایی موسی آبادی83
دوشاخ کوی هما انبار 209661128مشاغل 10,489,500  70,000,000 44141398/01/311394ولی سرلک84
منتظری کوچه 53 پ209661104مشاغل 54,638,800  244,800,000 44211398/01/311392علی طاهری85
منتظری کوچه 53 پ209661105مشاغل 20,473,000  108,000,000 44221398/01/311393علی طاهری86
منتظری کوچه 53 پ209661105مشاغل 16,183,800  108,000,000 44231398/01/311394علی طاهری87
منتظری کوچه 53 پ209661105مشاغل 16,183,800  108,000,000 44241398/01/311395علی طاهری88
کشتارگاه نقش جهان209661مشاغل 130,400,770  498,501,072 6901398/01/171393احمدرضا نریمانی89
کشتارگاه نقش جهان209661مشاغل 11,988,000  80,000,000 6911398/01/171394احمدرضا نریمانی90
جاده خمینی شهر209661مشاغل 26,973,000  180,000,000 1826821397/12/181395جعفر کالنی91
جاده خمینی شهر209661مشاغل 26,973,000  180,000,000 1826791397/12/181394جعفر کالنی92
خ عموشاهی اول اندیشه209661مشاغل 3,506,490  23,400,000 199531398/03/281393محمود جان امیری93
خ عموشاهی اول اندیشه209661مشاغل 3,506,490  23,400,000 199541398/03/281394محمود جان امیری94
خ عموشاهی اول اندیشه209661مشاغل 3,506,490  23,400,000 199581398/03/281395محمود جان امیری95
منظریه پ 209661251مشاغل 14,683,800  81,000,000 229991398/04/091392حجت اله مهدور96
منظریه پ 209661252مشاغل 16,482,000  90,000,000 230021398/04/091393حجت اله مهدور97
منظریه پ 209661252مشاغل 13,486,500  90,000,000 230041398/04/091394حجت اله مهدور98
منظریه پ 209661252مشاغل 22,477,500  150,000,000 230061398/04/091395حجت اله مهدور99
خمینی شهر209661مشاغل 16,482,000  90,000,000 199251398/03/281392مهدی مختاری100
خمینی شهر209661مشاغل 16,482,000  90,000,000 199261398/03/281393مهدی مختاری101
خمینی شهر209661مشاغل 13,486,500  90,000,000 199271398/03/281394مهدی مختاری102
خمینی شهر209661مشاغل 13,486,500  90,000,000 199281398/03/281395مهدی مختاری103
خ شهید دستغیب پ 20966129مشاغل 3,596,400  24,000,000 230081398/04/091392زهرا محمدی خوزانی104
خ شهید دستغیب پ 20966130مشاغل 3,596,400  24,000,000 230091398/04/091393زهرا محمدی خوزانی105
خ شهید دستغیب پ 20966131مشاغل 8,991,000  60,000,000 230111398/04/091394زهرا محمدی خوزانی106
خ شهید دستغیب پ 20966132مشاغل 3,596,400  24,000,000 230121398/04/091395زهرا محمدی خوزانی107
کمربندی خمینی شهر خ 102 فرعی 2096615مشاغل 160,820,000  600,000,000 229951398/04/091392سجاد رحیمی108
کمربندی خمینی شهر خ 102 فرعی 2096616مشاغل 160,820,000  600,000,000 229961398/04/091393سجاد رحیمی109
منظریه خ سروش خ فرهنگ 20966153مشاغل 18,480,000  100,000,000 1007991398/06/101393حسین دلیرانی110
منظریه خ سروش خ فرهنگ 20966154مشاغل 33,460,000  160,000,000 1007961398/06/101392حسین دلیرانی111
خ شهید دستغیب پ 20966119مشاغل 3,536,460  23,600,000 1823021397/12/151392قدمعلی بابا احمدی خوزانی112
خ شهید دستغیب پ 20966119مشاغل 3,536,460  23,600,000 1823041397/12/151393قدمعلی بابا احمدی خوزانی113
خ شهید دستغیب پ 20966119مشاغل 5,064,930  33,800,000 1823071397/12/151394قدمعلی بابا احمدی خوزانی114
خ شهید دستغیب پ 20966119مشاغل 3,596,400  24,000,000 1823091397/12/151395قدمعلی بابا احمدی خوزانی115
منطقه صنعتی دوشاخ کوچه 12 کوهی209661مشاغل 160,820,000  600,000,000 1005981397/06/101392سعید صالح پور ورنوسفادرانی116
منظریه مجتمع مسکونی صدف 20966122مشاغل 8,090,400  48,000,000 1073191397/06/221392 مهدی هادی زاده117
منظریه خ شهید حلوایی113 بهار 20966113مشاغل 10,488,000  60,000,000 1073121397/06/221393محمد چراغی118
منظریه خ شهید حلوایی113 بهار 20966113مشاغل 23,976,000  160,000,000 1073151397/06/221394محمد چراغی119
منظریه خ شهید حلوایی113 بهار 20966114مشاغل 23,470,000  120,000,000 1073091397/06/221392محمد چراغی120
بلوار عموشاهی209661مشاغل 469,461,000  1,540,000,000 1129671397/07/021392رجبعلی رضایی خوزانی121
بلوار عموشاهی209661مشاغل 5,093,400  33,000,000 1129691397/07/021393رجبعلی رضایی خوزانی122
خ سروش مجتمع صدف 20966121مشاغل 39,703,750  185,000,000 1071821397/06/221392کیارش همایون پور123
منظریه خ فرهنگ ایثار 209661115مشاغل 11,387,100  64,500,000 201131398/03/281393رمضان بختیاری124
منظریه خ فرهنگ ایثار 209661115مشاغل 4,495,500  30,000,000 201141398/03/281394رمضان بختیاری125
منظریه خ اصلی ک ارمغان پ 2096612مشاغل 29,464,000  144,000,000 1616581397/10/271393محمد طاهری126
منظریه کوی مسکن مهر پ 209661220مشاغل 25,468,000  128,000,000 248211398/04/151393مهرداد خانبازی127
منظریه بلوار فیض االسالم209661مشاغل 875,055,000  2,700,000,000 229401398/04/091393زهره زهتابی خوزانی128
منظریه بلوار عموشاهی خ سینا209661مشاغل 8,090,400  48,000,000 1714611397/11/281393مرحمت دهقانی129
خ قدس کوچه شیرینی کاخ209661مشاغل 190,790,000  700,000,000 144131398/03/041393بهمن اسماعیلی130
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 ستاره اتلتیکومادرید
 با الریان قرارداد بست

عبدا.. طالب المری، ســردبیر روزنامه الرایه 
دوحه در ادعایــی جالب از امضــای قرارداد 
باشگاه الریان با ستاره 
و  پــوش  ملــی 
سرشناس باشگاه 
اتلتیکومادریــد 
خبــر  اســپانیا 
داد و نوشــت تــا 
چنــد هفتــه دیگر 
این انتقــال همه توجهــات را معطوف دوحه 
خواهد کرد. بنا بر ادعای سردبیر الرایه، مالکان 
متمول الریان در مذاکراتی پیشرفته با »دیگو 
کاستا« ستاره برزیلی االصل تیم ملی اسپانیا و 
باشگاه اتلتیکومادرید برای امضای قرارداد سه 
ساله به توافق رســیدند تا این بازیکن مشهور 
ستاره آتی از فوتبال اروپا باشد که گام به لیگ 
ستارگان قطر می گذارد. پیش از این تالش ها 
برای امضای قرارداد با ماریو مانزوکیچ، ستاره 
کروات یوونتوس به سرانجام نرسید تا با بسته 
شــدن پرونده خرید این بازیکــن، الریانی ها 
چشم به دیگو کاستا 31 ساله بدوزند تا ستاره 

اتلتیکومادرید مسیر دوحه را در پیش بگیرد.

انتقاد اشمایکل از پوگبا:
 او بچه دردسرساز یونایتد 

است
پیتــر اشــمایکل، اســطوره دانمارکــی 
و  منچســتریونایتد 
دروازه بان ســابق 
از  تیــم  ایــن 
پــل  عملکــرد 
پوگبــا در دیدار 
یونایتد و آرسنال 
انتقــاد کــرده و از 

بــا  عنوان بچه دردسرساز تیم اوله او 
گنار سولسشر یاد کرد. اشمایکل در این باره 
گفت:پوگبا خیلی در عمق بازی می کند و من 
متوجه نمی شوم نقش او در تیم فعلی یونایتد 
چیســت. حتی وقتی سولسشر تعویض هایی 
انجام داد و پوگبا را جلوتر کشید باز هم اتفاق 
خاصی نیفتاد. قبول دارم که پوگبا در این بازی 
دو پاس خیلی خوب داد ولــی تنها عملکرد 
مثبت او همیــن دو پاس بود نــه مثال پانزده 
پاس خوب. من این را مشــکل می بینم چون 
پوگبا هر کاری می کند تــا توجه ها را به خود 
جلب  کند و به نوعی به بچه دردسرساز یونایتد 

تبدیل شده است.

 رونالدو:
 سن، برایم اهمیتی ندارد

کریســتیانو رونالدو، دربــاره خداحافظی در 
یکی، دو ســال آینده 
کــرد.  صحبــت 
پرتغالی  مهاجم 
تا ســال ۲۰۲۰ 
یوونتــوس  بــا 
قــرار دارد و پس 
نــد  می توا آن  از 
کفش هایش را بیاویزد. ستاره یوونتوس گفت: 
هنوز فوتبال را دوست دارم. دوست دارم وقتم 
را با هوادارانم و کسانی که کریستیانو را دوست 
دارند، بگذرانم. سن برایم اهمیتی ندارد و تنها 
ذهنیت مهم است. از پنج سال گذشته به این 
موضوع فکر کردم که خود را بیرون از فوتبال 
ببینم. بنابراین چه کسی می داند یکی، دو سال 
آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ رونالدوی 3۴ 
ساله همچنان یکی از بهترین بازیکنان جهان 
محسوب می شود. موفقیت های برنده پنج توپ 
طال پس از حضور در تیم های اســپورتینگ 
لیســبون، منچســتریونایتد، رئال مادرید و 

یوونتوس متوقف نشده و ادامه دارد.

مهدچوگانایرانباکمبودامکاناتدستوپنجهنرممیکند

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 محرومیت دوگانه
 »سیاوش یزدانی«!

ســیاوش یزدانی که با حکم کمیته انضباطی از 
حضور در دیــدار بعدی اســتقالل در لیگ برتر 
محروم اســت، دوشنبه شــب هم روی نیمکت 
نشست! استراماچونی که قطعا اهمیت بیشتری به 
بازی با گل گهر می داد، روزبه چشمی را در دیدار 
با گل ریحان نیــز در ترکیب خط دفاعی تیمش 
بازی داد تا با ایجاد هماهنگی بیشتر در این دیدار 
)مقابل گل ریحان( بین چشمی، دانشگر و سایر 
نفرات از حاال بازی بدون سیاوش یزدانی را تجربه 
کرده باشد. این تصمیم باعث شد یزدانی به نوعی 
محرومیت دوباره ای را هــم در این دیدار تجربه 
کند و عالوه بر بازی بعدی، دیدار دوشــنبه شب 

را هم با غیبت در ترکیب اصلی پشت سر بگذارد.

در حاشیه

آغاز ششمین جشنواره ورزشی 
شهدای دفاع مقدس در اصفهان

ششــمین دوره جشنواره ورزشی شــهدای دفاع 
مقدس، ویژه نیروهای مسلح استان روز دوشنبه در 
اصفهان آغاز شد. مسئول تربیت بدنی و ورزش سپاه 
صاحب الزمان )عج( اصفهان گفت: این مسابقات در 
رشته های فوتســال، دارت، شنا، تنیس روی میز، 
تیراندازی و والیبال به عنــوان یکی از بخش های 
اصلی یادواره ســردار شــهید عبدالرسول زرین و 
یکهزار و ۲۰۰ شهید ورزشکار استان برگزار شده 
است. سرهنگ پاســدار علی پیمان صفت با بیان 
اینکه این مســابقات تنها در بخــش آقایان، ویژه 
کارکنان نیروهای مسلح برنامه ریزی شده، افزود: 
مسابقات فوتســال و دارت در سالن چند منظوره 
شهید آقابابایی سپاه، شنا در ۲ بخش کرال سینه 
و قورباغه در استخر فجر، تنیس روی میز در خانه 
تنیس روی میز خانه اصفهــان، تیراندازی در دو 
بخش تفنگ بادی و تپانچه در ســالن تیراندازی 
شــهید زرین و مســابقات والیبال در سالن چند 
منظوره لشکر 1۴ امام حسین )ع( برگزار می شود. 

 دعوت دو اصفهانی
 به اردوی تیم ملی فوتسال

دو بازیکن اصفهانی به اردوی تیم ملی فوتسال 
فرا خوانده شــدند. ناظم الشریعه، سرمربی تیم 
ملی فوتسال ســعید احمد عباســی و حمید 
احمدی از اصفهان به همراه 16 بازیکن از سراسر 
کشور را به هفتمین اردوی تیم ملی فوتسال فرا 
خواند. این اردو با حضور 18 بازیکن از روز شنبه 
13 مهر در مرکز ملی فوتبال آغاز می شــود و تا 

روز سه شنبه 16 مهرماه ادامه خواهد داشت.

المپیک برای رستمی و 
علی حسینی از دست رفت؟

کیانوش رســتمی پس از اینکه در مســابقات 
قهرمانی جهان اوت کرد، بــه دنبال حضور در 
مسابقات ایتالیا بود؛ اما با توجه به گذشت زمان 
ارسال لیست اسامی نفرات شــرکت کننده، با 
درخواست رستمی از سوی ایتالیا موافقت نشد. 
رستمی سپس درخواســت حضور در مسابقات 
سوییس را ارائه داد؛ اما زمان ارسال لیست نفرات 
برای این مسابقات هم به پایان رسیده و احتمال 
اینکه مورد موافقت قرار گیرد، خیلی کم است. از 
طرفی سعید علی حسینی نیز درخواست اعزام 
به مسابقات سوییس را داشــت؛ اما برای اعالم 
اسم او هم دیر شــده و بعید است سوییس این 

وزنه بردار را قبول کند.

منهای فوتبال

 عدنان درجال، بازیکن سابق تیم ملی عراق و کاندیدای دوره قبل 
ریاست فدراسیون عراق در مصاحبه با سایت »الکوره« اعالم کرد 
که شکایت او علیه فدراســیون عراق فوتبال این کشور را تهدید 
نمی کند و ورود فیفا باعث نمی شود که فوتبال این کشور تهدید 
شود. کاندیدای معترض به تقلب در انتخابات ریاست فدراسیون 
عراق گفت: شکایت من علیه فدراســیون عراق از اعضای هیئت 

مدیره و رییس بوده که تقلب شان ثابت شده است. در جلساتی که 
داشتم دیدم که آنها هنوز عمق فاجعه را درک نکردند به همین 
خاطر این پرونده به دادگاه عالی ورزش )کاس( رفت. وی درباره 
اینکه با ورود فیفا خطر تعلیق فوتبال عراق را تهدید می کند، گفت: 
در ابتدا باید تاکید کنم که ورود فیفا به این موضوع باعث تهدید 
فوتبال عراق نیست در صورتی که این شکایت من فوتبال عراق 

را تهدید کند، بدون شک از شکایتم صرف نظر می کنم. با ادعای 
این کاندیدای معترض به نظر می رسد پرونده فساد در فدراسیون 
عراق در صورت رسیدن به مرحله تعلیق، این کاندیدا از شکایتش 
انصراف می دهد و خبری از حذف عراق در مسابقات انتخابی جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر نیســت. عراق رقیب اصلی ایران در انتخابی 

جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و جام ملت های آسیا ۲۰۲3 چین است.

خطر تعلیق عراق رفع شد؛
بازی با ایران برگزار می شود

 مرحله یک شانزدهم رقابت های جام حذفی فوتبال 
کشــور در حالی عصر دیروز با برگزاری دیدار سردار 
بوکان و شهرداری ماهشــهر به پایان رسید که یازده 
تیم لیگ برتری فرصت حضور در جمع شــانزده تیم 
برتر این رقابت ها را به دســت آوردند. در چارچوب 
مرحله یک شــانزدهم رقابت های جام حذفی، تیم 
سپاهان اصفهان، صدرنشین کنونی لیگ برتر در خرم 
آباد مقابل تیم دسته دومی خیبر خرم آباد قرار گرفت 
که این دیدار با برتری ســه بر صفر طالیی پوشان به 
پایان رسید. شاگردان امیرقلعه نویی که با کسب سه 
امتیاز شیرین دیدار هفته پنجم رقابت های لیگ برتر 
مقابل تیم پرســپولیس تهران در ورزشگاه آزادی و 
بازگشــت به صدر در بهترین شرایط روحی 
و روانی قرار گرفته بودند بــا روحیه باال پا به 
میدان این مسابقات گذاشــتند. سپاهانی ها 
در این دیدار نیز همچون رقابت های لیگ برتر بازی 
تهاجمی را به نمایش گذاشتند. مرتضی منصوری، 
مهدی کیانی و علی قربانی گلزنان طالیی پوشــان 
در این دیدار بودند تا آنها با برد به اســتقبال دربی 
اصفهان بروند. شــاگردان امیر قلعه نویی روز جمعه 
در چارچوب هفته ششــم رقابت های لیگ برتر در 
ورزشگاه نقش جهان از شاگردان علی رضا منصوریان 
پذیرایی می کنند، دیداری حساس و جذاب که نتیجه 
آن برای هر دو تیم اصفهانی حائز اهمیت است. تیم 
ذوب آهن، دیگر تیم اصفهانی حاضر در این مرحله از 
رقابت های جام حذفی مقابل تیم پارس جنوبی قرار 
گرفت؛ دیداری حساس و تماشایی که با پیروزی دو 
بر یک سبزپوشان اصفهانی به پایان رسید. شاگردان 
علیرضامنصوریان که در فصل جدید رقابت های 

لیگ برتر با وجود عدم نتیجه گیری مناسب، عملکرد 
خوبی را به نمایش گذاشته اند در این دیدار نیز نبض 
میدان را در اختیار گرفتند و اولین گل این بازی را وارد 
دروازه حریف کردند. شاگردان فراز کمالوند در همان 
نیمه اول گل مساوی را وارد دروازه ذوبی ها کردند تا 
نیمه اول این بازی تماشایی با نتیجه مساوی یک بر 
یک پایان یابد. این نتیجه تا پایان بازی ادامه یافت تا 
وقت های اضافی و ضربــات پنالتی تعیین کننده تیم 
برتر این میدان باشــد. سبزپوشــان اصفهانی خیلی 
زود در وقت های اضافه به گل رســیدند تا این دیدار 
با نتیجه دو بر یک بــه نفع ذوبی ها به پایان برســد. 
گل های سبزپوشان در این دیدار توسط کریستانتوس 
و وحید محمد زاده به ثمر رسید. شاگردان منصوریان 
با این پیروزی و با روحیه بهتری آماده دربی اصفهان 
می شوند. مرحله یک شانزدهم رقابت های جام حذفی 
فوتبال کشور در شرایطی در روزهای گذشته برگزار 
شد که بر خالف فصل گذشته شاهد شگفتی خاص در 
این رقابت ها نبودیم و از جمع 16 تیم حاضر در مرحله 
بعد، یازده تیم لیگ برتری هستند. تنها اتفاق خاص 
این مرحلــه را می توان حذف تیم فوالد خوزســتان 
دانست، شاگردان جواد نکونام با قبول شکست مقابل 
تیم فجرسپاسی از صعود به مرحله باالتر باز ماندند. 
به گفته رییس کمیته مسابقات سازمان لیگ، 16 تیم 
حاضر در مرحله یک هشــتم نهایی رقابت های جام 
حذفی در روزهای ۲۴ و ۲5 مهرماه به مصاف یکدیگر 
می روند. سعید فتاحی درباره برخورد تیم های حاضر 
در این مرحله از بازی نیز گفته است: مانند سال های 
اخیر، امسال هم بازی ها قرعه کشــی خواهد شد تا 
بدین ترتیب تیم های حاضر در این بازی ها رقبای خود 
را بشناسند. قرعه کشــی این دوره از رقابت ها نیز در 

روزهای پایانی هفته برگزار خواهد شد. 

تیمهایاصفهانیبابرد
بهاستقبالدربیرفتند

 رقابت های جام حذفی مرحله یک شانزدهم؛

  قاب روز

استقبال از قهرمان وزنه برداری جهان در کرمانشاه
حافظ قشقایی، دالور کرمانشاهی در دسته 55 کیلوگرم مســابقات وزنه برداری قهرمانی 
جهان در تایلند موفق شــد با باال بردن وزنه 1۴۹ کیلوگرم در دو ضرب و کسب مدال نقره، 
برای نخستین بار پس از انقالب اسالمی، وزنه برداری ایران را صاحب مدال سبک وزن کند. 
مراسم اســتقبال از حافظ قشــقایی، قهرمان وزنه برداری جهان در فرودگاه شهید اشرفی 

اصفهانی شهر کرمانشاه برگزار شد.

 مدیر روابط عمومی هیئت چوگان اســتان اصفهان گفت: مهد چوگان ایران، شهر اصفهان است و در 
حال حاضر حدود 5۰ نفر ورزشکار فعال در این رشته مشغول به فعالیت هستند. جالل کفش رسان 
با اشاره به اینکه استعدادیابی در چوگان به خوبی در اصفهان انجام می شود، عنوان کرد: افراد خاصی 
به این رشته جذب می شــوند و ابتدا تحت آموزش های پایه از جمله اســب سواری قرار می گیرند، ما 
سعی بر این داریم تا مخاطبان این رشته افزایش یابند.وی همچنین در مورد رقابت های مختص بانوان 
در این رشته افزود: بیشتر مسابقات کشوری بانوان در رده سنی بزرگســاالن برگزار می شود و برای 
رده های سنی پایه و جوانان در شــهر اصفهان به برنامه هایی تحت عنوان مسابقات استانی پرداخته 
می شود و بسیاری از مربیان نیز از بین ورزشکاران حرفه ای این رشته انتخاب می شوند. کفش رسان 
در خصوص امکانات موجود برای چوگان در اصفهان اظهار کرد: زیر ســاخت هایی که در حال حاضر 
در اصفهان وجود دارد، پاسخگوی نیازهاست؛ اما برای توسعه آن دچار محدودیت هایی از جمله کند 
بودن واردات وسایل خاص این رشته هســتیم. همچنین بودجه ای که از سمت فدراسیون در اختیار 
هیئت قرار می گیرد، کافی نیست و نیاز به امکانات بیشتری در این زمینه داریم؛با این وجود تیم چوگان 
بانوان اصفهان موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی در کشور شد. مدیر روابط عمومی هیئت چوگان 
اصفهان، جایگاه چوگان ایران در جهان را این گونه توصیف کرد: چوگان ایران در جهان ثبت ملی شده 
و میدان نقش جهان اصفهان نیز به عنوان اولین زمین رســمی چوگان دنیا شناخته شده است؛ اما با 
توجه به تاکید رهبر معظم انقالب مبنی بر اهمیت پرداختن به چوگان، انتظارات ما در زمینه بسط و 
 گسترش این رشته هنوز برآورده نشده و نیاز به حمایت های بیشتری برای بهبود امکانات مورد نیاز این 

رشته داریم.

 مدیر روابط عمومی هیئت چوگان استان:

مهد چوگان ایران با کمبود امکانات دست و پنجه نرم می کند

سمیه مصور

آیتالهاسالنی-شهردارمجلسی

آگهیمزایدهعمومیمرحلهدوم)نوبتاول(
شهرداری مجلسی در نظر دارد به اســتناد مجوز شماره ۹7/6۰7 مورخ 
۹7/1۲/1۹ شورای محترم اســالمی شهر مجلســی 1 قطعه زمین تجاری 
واقع در بلوار ارم میانی شهر مجلسی به مســاحت هر یک 6۴/61 متر مربع 
را با قیمت پایه کارشناســی هر متر مربع 3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )سی میلیون 
ریال( از طریق مزایده عمومی به اشــخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط 

واگذار نماید.
شرایط شرکت در مزایده:

1- پیشــنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت 
دولتی را رعایت نمایند.

۲- پیشنهاد دهندگان باید نسبت به واریز مبلغ ۹6/۹15/۰۰۰ ریال )به ازای 
هر پالک( معادل 5 درصد کل مبلغ کارشناسی تحت عنوان سپرده شرکت در 
مزایده به حساب شماره 11۰3۰۹651۰۰۹ شهرداری نزد بانک ملی ایران 

شعبه مجلسی اقدام و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند.
3- متقاضیان می توانند از روز چهارشنبه مورخ 13۹8/۰7/3 )زمان انتشار 
اولین آگهــی( تا آخر وقت اداری روز شــنبه مــورخ 13۹8/۰7/۲۰ به امور 

قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد و مدارک مزایده را دریافت نمایند.
۴- متقاضیان مــی توانند حداکثر تــا آخر وقت اداری روز یکشــنبه مورخ 
13۹8/۰7/۲1 پیشــنهادات خود را در پاکت های الک و مهر شده تحویل 
دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری مجلسی نموده و رسید دریافت نمایند.
 جهت کســب اطالعات بیشــتر به سایت شــهرداری مجلســی به نشانی

 www.majlesicity.ir مراجعه و یا با شــماره تلفن ۰31-5۲۴7۲85۲ 
)امور قراردادهای شهرداری( تماس حاصل نمائید.

نشانی: اســتان اصفهان- شهرستان مبارکه- شهر مجلســی- میدان امام 
خمینی)ره( - شهرداری مجلسی

مالف:609835
سیدمحسنهاشمی-شهردارمبارکه

تجدیدآگهیمناقصهعمومی

شرایط متقاضیان:
الف( کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای تائید صالحیت و رتبه بندی معتبر با رعایت 

ظرفیت خالی )مجاز( ارجاع کار
ب( داشتن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم و سابقه کار مرتبط با پروژه مذکور

ج( توانائی ارائه تضمین شــرکت در مناقصه و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات 
جهت عقد قرارداد

نوع تضمین شــرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز نقدی به شماره حساب 
۰1۰51۹33۹6۰۰3 بنام شهرداری مبارکه 

محل دریافت اسناد مناقصه: مبارکه- میدان انقالب، ساختمان شهرداری، امور قراردادها 
)۰31-5۲۴۰۲۰۲1(

مبلغ خرید اسناد مناقصه: 6۰۰/۰۰۰ ریال
تاریخ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی در روزنامه در ساعات اداری تا روز یکشنبه 

مورخ 13۹8/۰7/۲8 
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری: از تاریخ درج نوبت دوم 

آگهی در روزنامه تا روز سه شنبه مورخ 13۹8/۰7/3۰ تا پایان وقت اداری
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائی پیشــنهادات: راس ساعت 1۴ بعد از ظهر روز 
چهارشنبه مورخ 13۹8/۰8/۰1 در محل شهرداری سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در 

اسناد و مدارک مناقصه درج گردیده است.
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.

ضمنا هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

نوبتاول

مبلغ تضمین شرکت در مناقصهمدت انجام کاربرآورد اعتبار)ریال(عنوان پروژهمرحله مناقصه

13/415/222/16012671/000/000عملیات مرمت و بازسازی بخشی از ارگ تاریخی نهچیرتجدید

2/962/599/1384150/000/000عملیات ایجاد شبکه روشنایی پارک محله 10 صفائیهتجدید

مالف:614478

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری مبارکه 
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اصفهان، قطب اصلی قرآن کشور است
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

عکس خبر

خبر

با حضور در یکی ا ز بیمارستان های 
اصفهان صورت گرفت ؛

عیادت نماینده ولی فقیه در 
استان از آیت ا... فقیه ایمانی

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان 
با حضور در یکی از بیمارستان های اصفهان ضمن 
عیادت از آیت ا... سید کمال فقیه ایمانی از درگاه 
خداوند متعال شفای عاجل ایشان را مسئلت کرد.

 امام جمعه اصفهان در ایــن عیادت از نزدیک در 
جریان فعالیت های درمانی صــورت گرفته قرار 
گرفت و پیگیر فعالیت های درمانی بعدی و روند 
سالمتی آیت ا...فقیه ایمانی شد. مسئول درمانی 
آیت ا... فقیه ایمانی بیماری ایشان را مربوط به روده 
اعالم کرد و افزود: با توجه به بیماری قلبی ایشان 
شرایط درمانی دشواری را پیش رو داریم که گروه 
پزشکی ایشــان تمام تالش خود را جهت درمان 

ایشان انجام خواهند داد.

شعرخوانی عاشورایی در 
هفتمین نشست طنزآوران 

نصف جهان
هفتمین نشســت تخصصی طنزآوران نصف 
جهان امروز در خانه هنرمندان اصفهان برگزار 
می شود. این نشست که در ساعت 17:30 امروز 
با حضور طنزپردازان اصفهانی برگزار می شود، 
با شــعرخوانی عاشــورایی همراه خواهد بود. 
مدیر دفتر طنز حوزه هنــری اصفهان در این 
ارتباط اظهار داشت: نشست طنزآوارن اصفهان، 
نشســت ماهانه طنزپردازان اصفهان است که 
چهارشــنبه دوم هر ماه در خانــه هنرمندان 
اصفهان برگزار می شود. وی افزود: در هر نشست 
عالوه بر بررسی نقاط قوت و ضعف آثار سه تن 
از طنزپــردازان، مباحثی آموزشــی پیرامون 
تکنیک های طنز نویسی مطرح می کنند، این 
نشست با نگاه تخصصی و عمیق قصد دارد سطح 

ادبی و هنری آثار طنز را ارتقا بخشد. 

قائم مقام و دبیر شورای توسعه قرآنی کشور:
اصفهان، قطب اصلی قرآن 

کشور است
 قائم مقام و دبیر شــورای توسعه قرآنی کشور در 
نشست بررســی وقف مشــارکتی در حوزه امور 
قرآنی، اظهار داشت: اصفهان، قطب اصلی قرآن 
کشور است چراکه تعدد موسسات قرآنی در این 
استان نشــان دهنده عالقه مردم به قرآن است و 
سایر استان ها نیز باید در این زمینه از این منطقه 
الگو بگیرند. حجت االسالم حمید محمدی، دلیل 
وجود ظرفیت باالی قرآنی در اســتان اصفهان را 
ریشه در ظرفیت تاریخی این شهر دانست و گفت: 
اســتان اصفهان همواره در طــول تاریخ در همه 
عرصه ها سرآمد بوده و مایه افتخار کشور و جهان 

اسالم است.

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی 
شهرداری اصفهان:

 فرش قرمز
 برای سالمندان پهن می شود

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری 
اصفهان از اجرای مانوری به مناسبت روز جهانی 
سالمند خبر داد و گفت: این مانور از 10 مهر ماه 
به مدت 12 روز در مکان های پر تردد این شــهر 

اجرا می شود.
 احمد رضایی با بیــان اینکه مانــور روز جهانی 
ســالمند در مکان های )میدان بزرگمهر، خیابان 
شیخ صدوق - ســعادت آباد، خیابان فرایبورگ، 
خیابان هشت بهشــت- بزرگمهر، خیابان ارتش 
و خیابان ســجاد – سپهســاالر( اجرا می شود، 
تصریح کرد: این مانور که از ساعت 16 تا 18:30 
اجرا می شود با استفاده از هنرمندان فرش قرمز 
نمادینی به نشانه احترام برای سالمندان گسترده 
می شــود و شــخصیت های اجتماعی و مشاغل 
شهری مانند پزشکان، کســبه و کارمندان و... به 
صورت پرفورمنــس به ســالمندان ادای احترام 
می کنند تا گوشــزدی باشد به شــهروندان که 
 در هر جایگاهی هســتند به ســالمندان احترام 

بگذارند. 

این روزها کمتر بنای تاریخی در شــهر را می توان 
یافت که از پدیده مذموم یادگاری نویسی جان سالم 
به در برده باشد. کنده کاری اسامی افراد، شهرها و 
تاریخ ها گاهی به قدری در آثار باستانی شهر دیده 
می شود که زیبایی این آثار دیگر به چشم نمی آید. 
آثاری که هویت و فرهنگ مردمان ایران زمین به آن 
گره خورده و سال هاست که به خاطر وجود آنها که 
حاکی از تمدن باالی مردم این ســرزمین است به 
خود بالیده ایم، آثاری که به عنوان یکی از جاذبه های 
موثر گردشگری در کشور ما شناخته می شود ولی 
در معرض دستبرد یک سری افراد ناآگاه و سودجو 
قرار گرفته اند، افرادی که با کلید، میخ و رنگ نوشته 
به هر نحو ممکن تالش می کنند تا اثری از خود در 
مکان های باســتانی و تاریخی به یــادگار بگذارند. 
تلخ تــر از ایــن یادگاری های شــخصی، تبلیغاتی 
است که از سوی یک افراد ســودجو روی بناهای 
تاریخی نوشته می شود، مســئله ای که به یکی از 
دغدغه های اصلی دوســتداران میــراث فرهنگی 
طی سالیان اخیر تبدیل شده و آنها همواره نسبت 
به گســترش به رویه این موضوع هشدار داده اند. از 
این رو مسئوالن میراث فرهنگی استان در راستای 
مقابله با این پدیده اقدامات مختلفی را در دستور کار 

خود قرار داده اند.
 مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان با بیان اینکه دیوار نویسی و 
شعارنویســی توســط برخی افراد در محوطه های 
تاریخی از جمله سی و سه پل و پل خواجو یکی از 
معضالت بناهای تاریخی در اصفهان است، می گوید: 
هم اکنون میراث فرهنگــی اقداماتی برای برطرف 

کردن این عمل ناپسند انجام داده و آن را از اهداف 
مهم خود قرار داده است.

فریدون الهیاری می افزاید: جلوگیری از رفتار ناپسند 
این افراد در فضای تاریخی کار ســختی نیست که 
برای شــروع باید تمامی نقاشی ها و آثار ایجاد شده 
به طور کامل حذف و پاک شــود که در چند نوبت 
انجام می شود و در این زمینه بودجه متمرکزی برای 
پاک سازی این آثار تاریخی در نظر گرفته شده است.

البته مدیر کل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشگری اســتان معتقد اســت که مراقبت از 

بناهــا و آثار باســتانی تنها وظیفه مســئوالن این 
مکان ها نیســت بلکه همه نهادهای عمومی شــهر 
 باید نســبت به این موضوع حساسیت و مسئولیت

 نشان بدهند.
 با توجه به اینکه بهره مندی از نیروهای عالقه مند 
به حمایت از میراث فرهنگی در قالب تشــکل ها و 
نیروهای شهرداری و مســئوالن میراث فرهنگی و 
شهرداری یکی از راهکارهای کارآمد برای مقابله با 
پدیده یادگارنویسی روی بناهای تاریخی است که 
فرصتی برای نهادینه سازی احترام به میراث و درک 

ارزش معنوی و مادی آن در نســل جــوان را پدید 
می آورد، مدیر کل میراث فرهنگی استان خواستار 

همکاری شهرداری در این زمینه شده است.
الهیاری، با اشاره به اینکه گردشــگری و میراث با 
ارزش ترین منبع اقتصادی اســت، می گوید: برای 
مقابله و مبارزه با دیوار نویســی بایــد از تجربیات 
شهرداری هم استفاده شــود که در این صورت و با 
همکاری این نهاد می توانیم شــاهد موفقیت نصف 
جهان در مقابله با پدیده یادگارنویسی  روی بناهای 

تاریخی باشیم.

داغ بی فرهنگی روی تن میراث فرهنگی

فرمانده پایگاه چهــارم هوانیروز ارتش اصفهــان، از آغاز فعالیت 
بالگرد 21۴ این پایگاه در قالب اورژانس هوایی شمال استان فارس 
خبر داد. امیر سرتیپ دوم خلبان قاســم خاموشی اظهارداشت: 
پایگاه چهارم هوانیروز ارتش در دو سال گذشته، اورژانس هوایی 
اســتان های چهار محال و بختیاری و مرکزی را به عهده داشــته 
است. وی ادامه داد: در همین راستا، این پایگاه سه تن از خلبانان 
خود شهیدان مسعود خاجوی، علی ودعی و مهندس پرواز شهید 

اشــرفی را در جریان مردم یاری در چهارمحال و بختیاری تقدیم 
کرده اســت. فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش اصفهان اضافه 
کرد: از آغاز هفته دفاع مقدس امسال یک فروند بالگرد 21۴ این 
پایگاه در شهرستان آباده فارس مستقر شد تا خدمات خود را در 
قالب اورژانس هوایی شــمال اســتان فارس به انجام برساند. وی 
اضافه کرد: هوانیروز ارتش مصمم است در خدمت رسانی به مردم 
و مردم یاری از تمامی ظرفیت های خود به نحو احســن استفاده 

کند. وی اضافه کرد: در همین راســتا و در مدت ذکر شــده، طی 
تفاهم نامه هایی با اورژانس اســتان های اصفهــان، چهار محال و 
بختیاری، مرکزی و فارس تعدادی از بالگردهــای این پایگاه در 
خدمت اورژانس هوایی این اســتان ها قرار گرفته است. در نیمه 
نخست ســال جاری 76۵ هزار و ۴3۴ نفر با سامانه 11۵ اورژانس 
پیش بیمارستانی اســتان اصفهان تماس گرفتند که از این تعداد 

افزون بر 13۵ هزار نفر خدمات امدادی دریافت کردند.

فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز اصفهان:
بالگرد هوانیروز ارتش اصفهان در استان فارس خدمات رسانی می کند

 دیوارنویسی و شعارنویسی روی سی و سه پل و پل خواجو صدای مسئوالن را درآورد؛

مفاد آراء
7/100 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک اردستان
آراء که در اجرای ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت 
اسناد و امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی 
که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ  اولین آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک اردستان تســلیم و رسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و 
گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند،در این صورت اقدامات 
ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت.در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، 
ثبت اردستان مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید. ضمنًا صدور سند مالکیت مانع 

ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1- رای شماره 139860302032000069 مورخ 98/7/2 آقای جابر پویان فرزند یوسف 
به کدملی 1180016572 صادره از اردســتان ششــدنگ یک باب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از پالک 101 اصلی علیا واقع در اردستان مزرعه سیاالن بخش هفده ثبت اصفهان 

به مساحت 376/75 متر مربع مالک رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/7/10                                                                                                                            

تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/7/25          
م الف:  613853  ذبیح اله فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

ابالغ رای
7/101 رای قاضی شورا پرونده کالســه : 1081/97  در خصوص دادخواست آقای رضا 
شبان قمصری آرانی با وکالت آقای مصیب مرشدی آرانی به طرفیت آقایان 1- اسماعیل 
علی پور فرزند رســول 2- حمیدرضا صیادی فرزند ذبیح اله دائر بــر مطالبه مبلغ یکصد 
و یک میلیون ریال وجه ســه  فقره چک به شــماره 841/408914  مورخ 95/4/30 و 
841/409666 مورخ 95/5/10 و 841/409653 مــورخ 95/5/20 همه به عهده بانک 
مسکن  به انضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه. با عنایت به جمیع اوراق و محتویات 
پرونده به ویژه تصاویر مصدق چک های مذکــور و گواهینامه های عدم امکان پرداخت 
تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با توجه به وجود چک های مستند دعوا در ید خواهان 
و امضای خوانده ردیف اول در ذیل چک ها و  امضای خوانده ردیف دوم در ظهر آن ها و 
با عنایت به اینکه امضاهای مذکور مصون از تعرض مانده و با التفات به حاکمیت وصف 
تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
مذکور و با استظهار از اصل استصحاب در مورد اشتغال ذمه خواندگان و اینکه دلیلی مبنی 
بر برائت ذمه خواندگان ارائه اقامه و یا تحصیل نگردیده اســت و خواندگان نیز علی رغم 
وصف ابالغ در جلسه دادرسی حاضر نشــده  و به نحو دیگری نیز دفاعی به عمل نیاورده 
است. النهایه دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 249 و 310 و 311 و 313 
و 320 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانــون صدور چک و مواد 198 و 502 و 
515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 9 ،18، 19، 27 قانون شوراهای حل 
اختالف مصوب 1394 ، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به 
عنوان اصل خواسته و همچنین پرداخت مبلغ دو میلیون و هفتصد و دو هزار و پانصد ریال  
بابت خسارات دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طیق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک های مذکور لغایت زمان اجرای حکم بر مبنای نرخ 
اعالمی تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف مهلت 
 بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم عمومی حقوقی این شهرستان می باشد.

 م الف: 612537 زهره گرامی نوش آبادی  قاضی شــعبه اول شورای حل اختالف 
آران و بیدگل 

ابالغ وقت رسیدگی 
7/102 نظر به اینکه خواهان مصیب مرشدی وکیل رضا شبان قمصری دادخواستی  به 
خواسته مطالبه وجه چک به طرفیت علی سهرابی نژاد به مجتمع شوراهای حل اختالف 
آران و بیدگل واقع در خیابان نواب صفوی تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم به کالسه 

3/198/98  ثبت و برای تاریخ شنبه 98/9/2 ساعت 10:30 وقت رسیدگی تعیین گردیده 
و از آنجاییکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لــذا به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امورمدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا 
در جلسه دادرســی حاضر گردیده، ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نماید. انتشار این آگهی 
به منزله ابالغ محسوب شــده در صورت عدم حضور، شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
نمود. م الف: 612542 مهدی عموزاده رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم حقوقی 

آران و بیدگل  
ابالغ وقت رسیدگی 

7/106 نظر به اینکه خواهان مصیب مرشدی وکیل رضا شبان قمصری دادخواستی  به 
خواســته مطالبه وجه چک به طرفیت محمد فردوســی خاکی به مجتمع شوراهای حل 
اختالف آران و بیدگل واقع در خیابان نواب صفوی تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم 
به کالسه 3/196/98  ثبت و برای تاریخ شنبه 98/9/2 ساعت 11 وقت رسیدگی تعیین 
گردیده و از آنجاییکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امورمدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد 
تا در جلسه دادرسی حاضر گردیده، ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نماید. انتشار این آگهی 
به منزله ابالغ محسوب شــده در صورت عدم حضور، شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
نمود. م الف: 612541 مهدی عموزاده رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم حقوقی 

آران و بیدگل  
ابالغ وقت رسیدگی 

7/105 نظر به اینکه خواهان مصیب مرشدی وکیل رضا شبان قمصری دادخواستی  به 
خواســته مطالبه وجه چک به طرفیت رضا کرامتی دیجوجین به مجتمع شوراهای حل 
اختالف آران و بیدگل واقع در خیابان نواب صفوی تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم به 
کالسه 3/379/98  ثبت و برای تاریخ سه شنبه 98/8/21 ساعت 11:30 وقت رسیدگی 
تعیین گردیده و از آنجاییکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امورمدنی مراتب به نامبرده ابالغ می 
گردد تا در جلسه دادرسی حاضر گردیده، ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نماید. انتشار این 
آگهی به منزله ابالغ محسوب شــده در صورت عدم حضور، شورا تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد نمود. م الف: 612539 مهدی عموزاده رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم 

حقوقی آران و بیدگل  
ابالغ وقت رسیدگی 

7/104 نظر به اینکه خواهان مصیب مرشدی وکیل رضا شبان قمصری دادخواستی  به 
خواسته مطالبه وجه چک به طرفیت سهیل خالشــی به مجتمع شوراهای حل اختالف 
آران و بیدگل واقع در خیابان نواب صفوی تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم به کالسه 
3/382/98  ثبت و برای تاریخ سه شنبه 98/7/22 ساعت 10 صبح وقت رسیدگی تعیین 
گردیده و از آنجاییکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امورمدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد 
تا در جلسه دادرسی حاضر گردیده، ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نماید. انتشار این آگهی 
به منزله ابالغ محسوب شــده در صورت عدم حضور، شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
نمود. م الف: 612545 مهدی عموزاده رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم حقوقی 

آران و بیدگل  
ابالغ وقت رسیدگی 

7/103 نظر به اینکه خواهان مصیب مرشدی وکیل رضا شبان قمصری دادخواستی  به 
خواسته مطالبه وجه چک به طرفیت مسلم بارانی به مجتمع شوراهای حل اختالف آران 
و بیدگل واقع در خیابان نواب صفوی تقدیم که پس از ارجاع به شــعبه ســوم به کالسه 
3/263/98  ثبت و برای تاریخ دوشنبه 98/8/27 ســاعت 10:30 وقت رسیدگی تعیین 
گردیده و از آنجاییکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امورمدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد 
تا در جلسه دادرسی حاضر گردیده، ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت 

دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نماید. انتشار این آگهی 
به منزله ابالغ محسوب شــده در صورت عدم حضور، شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
نمود. م الف: 612544 مهدی عموزاده رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم حقوقی 

آران و بیدگل  
 ابالغ وقت رسیدگی 

7/107 نظر به اینکه خواهان مصیب مرشدی وکیل رضا شبان قمصری دادخواستی  به 
خواسته مطالبه وجه چک به طرفیت مســعود هدادی به مجتمع شوراهای حل اختالف 
آران و بیدگل واقع در خیابان نواب صفوی تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم به کالسه 
3/78/98  ثبت و برای تاریخ شنبه 98/9/2 ساعت 10 وقت رسیدگی تعیین گردیده و از 
آنجاییکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امورمدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا در جلســه 
دادرســی حاضر گردیده، ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نماید. انتشار این آگهی به منزله 
 ابالغ محسوب شــده در صورت عدم حضور، شــورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف: 612526 مهدی عموزاده رئیس شــورای حل اختالف شــعبه سوم حقوقی 

آران و بیدگل  
ابالغ وقت رسیدگی

7/108  نظر به اینکه خواهان  روح اله صالحی راد به طرفیت 1- ســید نورالدین حسینی 
2- ماشااله پاسبان زاده خواســته مطالبه وجه چک دادخواستی به مجتمع شوراهای حل 
اختالف آران و بیدگل تقدیم نموده اســت که پس از ارجاع به شــعبه دوم حقوقی آران و 
بیدگل به کالسه پرونده 2/559/98 ثبت و برای تاریخ 98/9/3 ساعت 9/30 صبح وقت 
رسیدگی تعیین گردیده و از آنجاییکه یکی از خواندگان فوق مجهول المکان بوده لذا به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا در جلسه 
دادرســی حاضر گردیده، ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف آران و بیدگل 
مراجعه نماید. م الف: 613814 محمدرضا مقری بیدگلی مســئول دفتر شورای حل 

اختالف شعبه دوم حقوقی آران و بیدگل  
اخطار اجرایی

7/110 شماره: 3784/97 حل 2 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: محسن 
مقدس مشعوف ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: 
سیدابوالفضل موســوی فرد ، نام پدر: سیدرضا ، نشانی: خمینی شــهر دستگرد قداده خ 
بسیج روبروی بن 81 ، محکوم به:به موجب رای شماره 404 تاریخ 98/03/05 حوزه دوم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم 
است به: پرداخت مبلغ 130/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 2/715/000 
ریال به عنوان هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان 
پرداخت در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر دولت ضمنًا در اجرای حکم تبصره 
2 ماده 306 رعایت گردد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به 
از آن میسر باشــد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 
 اعالم نماید. م الف: 612807  ایمان بختیاری قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف

 خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

7/109 شماره: 1164/98 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 رســیدگی: ساعت 08:30 صبح روز شنبه 
مورخه 1398/08/18 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: عباسعلی ماهوش 
محمدی ، نام پدر: غالمرضا ، نشانی: خمینی شهر منظریه آپارتمان های CNG پردیس2؛ 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: حسن رمضانی ، نام پدر: علی ، خواسته و بهای 
آن: مطالبه وجه یک فقره چک به مبلــغ 20/000/000 ریــال و محکومیت خوانده به 
پرداخت کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان 

اجرای حکم و حق الوکاله وکیل ، 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 رســیدگی حاضر گردد. م الف: 612920 رئیس 

شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ دادخواست وضمائم

7/126 بدینوســیله به آقاي 1- مرتضی تفنگچی 2- یاســر زیخانی فرزند حسن فعاًل 
مجهول المکان ابالغ مي گرددکه خواهان محمدرضاحسین پورشهرضایی فرزند نصراله 
به نشاني شهرضا خ شهیدیزدانی فرعی 30 انتهای ک سمت راست بن بست دوم پالک 
 163 دادخواستي به خواســته الزام به فک واســتردادپالک پژوپارس به شماره انتظامی
 434 ط 11 ایران 53 به این شــورا تسلیم  که  بکالســه 98 / 431 ش6 ح  ثبت و وقت 
رسیدگي براي روز یکشنبه مورخ  19 / 8 / 98  ساعت 4 عصر تعیین گردیده اینک حسب 
درخواســت خواهان و به تجویزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت دریکي از جراید 
کثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شوراي 
حل اختالف شماره 6 حقوقي شهرضا حاضرشوید و اگر بعداً احتیاج به نشرآگهي باشد یک 
نوبت منتشرخواهدشد و مدت آن ده روزخواهد بود. م الف: 614480  رئیس دبیرخانه 

شوراي حل اختالف شماره 6 حقوقي شهرضا
اخطار اجرایی

7/112 شماره: 1462/97  به موجب رای شماره 272 تاریخ 98/4/15 حوزه دوم شورای 
حل اختالف شهرســتان تیران و کرون که قطعیت یافته اســت محکوم علیه 1- یاشار 
عیســی زاده مال احمد فرزند بهمن 2- عبدالغفار علی محمدی فرزند عبدالحسین هر دو 
به نشانی مجهول المکان محکوم اند به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
86/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک )تاریخ 97/11/28( تا زمان اجرای حکم بر اســاس شاخص اعالمی از ناحیه بانک 
مرکزی و پرداخت 2/885/000 ریال بابت هزینه دادرسی و تمبر الصاقی در حق خواهان 
جالل شاهپوری به نشانی رضوانشهر منطقه 3 بلوار شاهد منزل شخصی حسین شاهپوری 
همچنین محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت نیم عشر حق االجرا را در حق صندوق 
دولت که توسط اجرای احکام حقوقی احتســاب و اخذ می گردد  رای صادره غیابی می 
باشد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
 جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
 م الــف:613506 شــعبه دوم حقوقــی شــورای حــل اختــالف شهرســتان

 تیران و کرون
حصر وراثت

7/79  آقاي محمدرضا خدایي داراي شناسنامه شــماره 2 به شرح دادخواست به کالسه 
376/98 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
احمد آقا خدایي به شناســنامه 267 در تاریخ 98/4/22 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- اصغر خدایی علی آبادی، ش.ش 
23، ت.ت 1342/8/15 فرزند پســر  2- محمدرضا خدایي علي آبادي، ش.ش 2، ت.ت 
1345/2/12 فرزند پســر 3- ســعادت خدایي، ش.ش 8 ،ت.ت 1348/1/1 فرزند پسر 
4- علي خدایي، ش.ش 3 ،ت.ت 1350/1/18 فرزند پسر 5- حمیده خدایي علي آبادي، 
ش.ش 6، ت.ت 1338/2/11 فرزند دختر 6- منیژه خدایي علي آبادي، ش.ش 17، ت.ت 
1352/6/25 فرزند دختر 7- مریم خدایي علي آبادي، ش.ش 17، ت.ت 1358/10/28 
فرزند دختر 8- بیگم کروني، ش.ش 7، ت.ت 1319/3/1 همسر.  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و 
یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهي صادر خواهد شــد. م الف: 610274 کاظمي رئیس شعبه اول شوراي حل 

اختالف بخش کرون 

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

یادداشت

باوجود رشــد جمعیت طــی دهه های اخیر در ایــران و دیگر 
کشــورهای جهان، خانواده های امروزی در مقایسه با گذشته 
کمتر به فرزندآوری تمایل نشــان می دهند. بر اساس آمارها، 
در ایران در حال حاضر 14/4 درصد از خانواده ها بدون فرزند و 
18/9درصد از آنها تک فرزند هستند. افزایش سطح تحصیالت 
و تغییر نگرش ها و ســبک زندگی )داشتن تمایالت رفاه طلبانه 
به جای پذیرفتن مســئولیت تربیت فرزندان( ازجمله دالیلی 
هستند که به باور محققان، زمینه ساز این روند تازه شده اند؛ اما 
بررسی ها نشان از آن دارد که بخش اعظم خانواده ها مشکالت 
مالی و نداشــتن آمادگی از لحاظ اقتصادی را یکی از علت های 
اصلی این مسئله می دانند. حقیقت این است که بزرگ کردن 
فرزندان هم مثل هر مســئله دیگری در زندگی دشواری های 
ویژه خود را دارد و با داشــتن رویکرد مناسب، می توان از پس 
آن برآمد. کسانی که آرزو دارند فرزندان خود را بزرگ کنند و 
موفقیت و سالمتی آنها را ببینند، نباید دربرابر این آماروارقام 
دلهره آور کوتاه بیایند. در ایــن مطلب از چند راه حل کاربردی 
برای کاهش هزینه های بزرگ کردن فرزندان صحبت می کنیم. 

با ما همراه باشید:
1- بیشتر از حد توان  برای خرید خانه هزینه نکنید:

طبق برآوردها، حدود ۲9 درصد از هزینه بزرگ کردن فرزندان 
به خانه و خرج های مرتبط با آن مربوط اســت. وام ها، مالیات، 
پول آب و برق و گاز و اثاثیه خانه همه در شمار خرج های مرتبط 
با خانه قرار می گیرند. به مرور که خانواده مان بزرگ تر می شود، 
به فکر به روزکــردن خانه و خرید خانه بزرگ تــر می افتیم. در 
این میان، هزینه هایی را متحمل می شــویم که ممکن اســت 
تا سال های ســال نتوانیم زیر بارشان قد راســت کنیم. با این 
کار خودمان را تحت فشــار مالی می گذاریم که در درجه اول 
اجتناب پذیر بوده اســت. بــرای آنکه گرفتار این فشــار مالی 
نشــویم، باید این چند نکته را به خاطر داشته باشیم: اقساطی 
که برای وام های بانکی پرداخت می کنیم، بیشتر از ۲۵ درصد 
از حقوق ماهیانه نشــود؛ پیش از خرید خانــه بزرگ تر، هزینه 
به روزسازی، تعمیرات و خرید اثاثیه جدید را هم برآورد کنیم 
و در نظر داشــته باشــیم؛ اگر توانش را در خود نمی بینیم، در 
مناطق گران قیمت شهری خانه نگیریم و از این حیث، انتخاب 
معقول تری داشته باشیم. برفرض اگر صاحب دو فرزند هستید، 
لزوما نباید در خانه تان برای هر کدام اتاق خواب مجزایی داشته 
باشید. در چنین شرایطی می توانید تخت خواب دوطبقه ای در 
همان تک اتاق خانه بگذارید. شــاید وقتی کنار هم باشند بهتر 
بخوابند و به عالوه، این نزدیکی میان شان رابطه عمیق تری به 
وجود می آورد که تا پایان عمر پایدار می ماند. شاید مسئله ای 
به همین سادگی بتواند شما را مجاب کند که در حال حاضر و 

با شرایط فعلی نیازی به نقل مکان به خانه ای بزرگ تر نیست.
2- صرف غذا در رســتوران را محدود به مناسبت های 

ویژه کنید
حدود 18 درصد از هزینه های بزرگ کردن فرزندان به خرج غذا 
و خوراک مربوط می شود. اگر بتوانیم در این رابطه کمی ابتکار 
عمل داشته باشــیم و صرفه جویی کنیم، تاثیر قابل مالحظه ای 
در کاهش هزینه ها خواهیم گذاشت. کسی منکر این نمی شود 
که خوردن غذا در رســتوران ها آرامش بخش است و لحظات 
خوشی را به ارمغان می آورد؛ اما این مسئله چیزی از هزینه های 
قابل مالحظه آن کم نمی کند. با یک حســاب سرانگشــتی و 
مقایســه هزینه غذایی که بیرون می خوریم بــا هزینه ای که 
برای خوردن غذا در خانــه برای مان آب می خورد، می توان پی 
 برد که در طول ســال چقدر از این لحاظ امــکان صرفه جویی 

وجود دارد.

چندراهحلکاربردیبرایکاهشهزینههای
بزرگکردنفرزندان

مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

رفتــم. ســنی نداشــم. تــوی آن 
مجلس خیلی خیلی دلم شکست. 
خیلــی گریه کــردم. شــاید چند 
ســاعت آن مقتل خوانــی طــول 
کشــید و من هم داشتم گوش 
می کردم. بعد حــس کردم که 
نظرم در مورد عالم عوض شد؛ 
یعنی حــس کــردم به جــز امام 
حسین علیه الســام واقعــا هیچ 

چیزی برایم ارزش ندارد.
»موکب رنگی پنگی«
 بهزاد دانشگر

 من از وقتی امام حسین)ع( را 
پیدا کردم زندگی ام شــیرین 

شد

می گویم کا توی زندگی عشق 
خیلی شــیرین اســت. وقتی آدم 
می خواهــد ازدواج کنــد تا فرد 
جدیدی تــوی زندگی اش می آید 
زندگی اش شیرین می شود. من 
از وقتی امام حسین علیه السام 
را پیدا کــردم زندگیم شــیرین 
شد. شاید همان روز عاشورایی 
بود که یک مجلــس مقتل خوانی 

کارفرمای یک اســتودیوی عکاســی در چین با تنبیه عجیب کارمندانش به 
سوژه رسانه های این کشور تبدیل شــد. این کارفرمای چینی که صاحب یک 
استودیوی عکاسی در شهر گانژو واقع در استان جیانگژی چین است به دلیل 
اینکه کارمندانش موفق به جذب مشتریان بیشتر نشده بودند آنها را مجبور به 
خوردن تخم مرغ خام با آب خیار چنبر کرد. ویدئویی که توسط یکی از شاهدان 
عینی و با تلفن همراه تهیه شده، لحظه تنبیه این کارمندان را به تصویر می کشد. 
این ویدئو، یکی از کارمندان زن را نشان می دهد که پس از سر کشیدن محتویات 

لیوان حالش بد می شود و روی زمین می افتد.

مجازاتعجیبکارمندانچینیتوسطکارفرما!

جشنواره لباس های دکمه نشــان در لندن با حضور ده ها شــرکت کننده با 
لباس های دیدنی برگزار شد. این جشنواره به دهه 1870 میالدی باز می گردد 
که شلوارها و کت هایی قدیمی و کهنه با مروارید و دکمه تزیین می شد تا ظاهری 
مناسب به لباس های قدیمی و کهنه قشر فقیر جامعه بدهد. رفته رفته جامعه 
کوچکی از مردان و زنان با لباس هایی که با دکمه و مروارید تزیین شده بود در 
شمال لندن شکل گرفت. بانی این کار،  مردی به نام »کرافت« بود و هنگامی که 
در سال 1930 میالدی او جان سپرد در مراسم تشییع جنازه اش 400 نفر در 

لباس هایی این چنینی در مراسم حاضر شدند.

جشنوارهلباسهایدکمهنشاندرلندن

بزرگترینکلکسیونشخصیهواپیماهایجنگی
در میان تپه های بورگاندی در فرانســه، یک قلعه قرن چهاردهمی متعلق به »میشل پونت« قرار دارد که توسط تاکستان ها و زمین های 
جنگلی احاطه شده است. او عاشق همه چیزهایی است که سریع حرکت می کنند: ماشین های مسابقه ای، موتورسیکلت و حتی جت های 
جنگنده! »میشــل پونت« قلعه خود را به یک موزه بزرگ با بیش از ۲۵0 موتورســیکلت، 30 اتومبیل مسابقه و کلکسیونی چشمگیر از 
80 هواپیمای جنگلی و هلیکوپتر تبدیل کرده که بزرگ ترین کلکسیون شخصی جهان اســت. او جمع آوری موتورسیکلت را از بیست 
سالگی آغاز کرد. بعدها به مساقرات اتومبیلرانی عالقه مند شد و در مسابقات قهرمانی دهه های 19۶0 و اوایل 1970 شرکت کرد؛ اما بعد 
از یک تصادف جدی که نزدیک بود به قیمت جانش تمام شود، تصمیم گرفت مسابقات را ترک کرده و در عوض اتومبیل های مسابقه ای 

را جمع آوری کند.
 عالقه پونت به هوانوردی از اینها هم قدیمی تر است و به حرفه نظامی او در دهه 19۵0 بازمی گردد. پونت به عنوان یکی از اعضای نیروی 
هوایی، این فرصت را داشت که خلبان ها و انواع هواپیماها را از نزدیک ببینند. او حدود 30 سال پیش شروع به خرید هواپیماهای از کار 
افتاده از سراسر جهان مثل پرتغال، روسیه و انگلستان عالوه بر فرانســه کرد.پونت با یک تیم مکانیک برای خرید هواپیما سفر می کرد، 
قطعات آنها را از هم باز کرده و یک جرثقیل اجاره می کرد و با یک وسیله حمل و نقل، قطعات را به فرانسه می برد. آخرین هواپیمای او سیبر 
)sabre( بود، یک هواپیمای آمریکایی که در سوئد خرید و آن را درست مثل روز اولش تعمیر، رنگ آمیزی و تمیز کرد. پونت در اوایل 

دهه 1980 این قلعه و باغ اطراف آن را خرید. 
این قلعه ابتدا در سال 1340 توسط دوک اودوی ساخته شده بود؛ اما در سال 1478 بعد از حمله بورگاندی توسط لوئی یازدهم ویران و به 
وسیله خانواده بور در قرن هفدهم بازسازی شد. وقتی پونت این امالک را خرید، باغ ها بایر بودند، بنابراین چهار هکتار درخت انگور کاشت 
و ۲-3 هکتار برای هواپیماهای خود آماده کرد. کلکسیون ماشین های مسابقه و موتورسیکلت های او در داخل قلعه هستند. پونت ماشین 
آالت کشاورزی مثل تراکتور و گاوآهن و عتیقه هم جمع کرده که اینها در 9 موزه جداگانه در امالک او سازماندهی شده اند. هر سال حدود 

3۵ هزار نفر از موزه های او بازدید می کنند.

وبگردی

انگشتر ۲ هزار ساله رومیان باستان که دارای تصویری تاریخی است در حراج 
ساتبی به قیمت 7۵ هزار پونده فروخته شد. سنگ این انگشتر آبی آسمانی 
است و گمان می رود متعلق به چهارمین همسر امپراتور رومی »کالیگوال« 
بوده است. این انگشتر در کنار 100 انگشتر و جواهر گران قیمت در حراجی 
بزرگ جواهرات لندن به معرض نمایش گذاشــته شد و قیمتش 7۵0 هزار 
پوندفروخته شد. تصویر حکاکی شده روی انگشتر متعلق به چهره چهارمین 

همسر امپراتور روم بوده است.

حراجانگشترنفیسرومی2هزارساله

برگزاریطرح»بدرقهرهروانمنتظر«
دربقاعمتبرکه

مدیر کل اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف گفت: به منظور 
تبیین اهداف و فلسفه زیارت به خصوص زیارت اربعین و در راستای 
تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی و به منظور محور قرار دادن 
بقاع متبرکه آیین بدرقه زائران اربعین حسینی برای اولین بار طرح 
»بدرقه رهروان منتظر« در بقاع شاخص برگزار می شود. رضا معممی 
مقدم افزود: در ابالغیه به استان ها تعامل و برگزاری جلسه با ستاد 
بازسازی عتبات عالیات، ادارات کل تبلیغات اسالمی استان و هیئات 
شاخص تعامل و برگزاری جلســه و دعوت از شرکت های زیارتی و 
مدیران کاروان های اعزام کننده جهت حضور در امامزاده به عنوان 
پایگاه های اعزام کاروان زائران اربعین، تعامل و برگزاری جلســات 
با صدا و سیما جهت پوشــش و انعکاس خبری را تاکید کرده ایم. 
نماینده سازمان اوقاف و امور خیریه در ستاد مرکزی وزرات کشور 
ادامه داد: در آیین بدرقه رهروان منتظر، برگزاری مراسم آیینی با 
حضورسخنرانان و مداحان اهل بیت )ع( و چاووشی خوانی و پذیرایی 
به صورت ویژه، حضور آراســته و مســتمر خادمین با لباس های 
متحدالشکل جهت بدرقه زائران حسینی و توزیع هدایای فرهنگی 
از قبیل چفیه، پرچم، پیکسل های مخصوص اربعین حسینی و 

شهدا و ... در بیش از ۵00 بقعه برگزار می شود.

»حکایتهایکمال«
آبانماهپخشمیشود

»محسن شایانفر« تهیه کننده سریال »حکایت های کمال« درباره 
زمان پخش این سریال گفت: در حال حاضر مراحل نهایی ساخت 
موسیقی و میکس کار در دست انجام است و به امید خدا قرار است 
بعد از ماه صفر و اوایل آبان ماه، پخش آن آغاز شود. این تهیه کننده با 
اشاره به ادامه تولید این سریال در فصل های بعدی نیز بیان داشت: 
این روزها مقدمات نگارش ۶0 قسمت فصل دو را در دست داریم و 
به محض اینکه فصل یک پخش شد ما پیش تولید فصل دو را شروع 
می کنیم. از ابتدا بنا بود این سریال در 1۵0 قسمت طراحی شود. 
فصل یک، در 30 قسمت و در سال 1340، فصل دو در ۶0 قسمت و 
در سال 134۵ و فصل سه در ۶0 قسمت و در سال 13۵7 به تصویر 
کشیده می شود. شایانفر، درباره ســاخت دکورهای این سریال در 
شهرک سینمایی نیز گفت: از ابتدا که وارد مرحله پیش تولید سریال 
شدیم، برنامه ریزی برای ورود به شهرک سینمایی نداشتیم و فکر 
می کردیم که در همین خیابان و کوچه های فعلی تهران می توانیم 
سریال را تصویربرداری کنیم؛ اما مدتی که از کار گذشت دیدیم که 
غیر ممکن است و با اینکه از نظر مالی برای مان دشوار بود، ترجیح 
دادیم تا در شهرک سینمایی دکورسازی کنیم که منجر به ساخت 

شهرکی به نام کمال در شهرک سینمایی شد.

مسابقاتقرآنیبایدزمینهسازایجاد
وحدتامتاسالمیشود

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، برگزاری مسابقات قرآنی را زمینه 
ساز ایجاد وحدت امت اسالمی دانست و گفت: برگزاری مسابقات 
قرآن اوقاف خوب و استاندارد است، این مسابقات باید بتواند بستر 
وحدت امت اسالمی را فراهم کند و این مسئله مهمی است که نباید 
از آن چشم پوشی کرد. حجت االسالم سالک، قرآن کریم را احیاگر 
انسان ها در مسیر بصیرت افزایی عنوان کرد و افزود: بیش از 1۶0 
آیه به کلیدواژه بصر در قرآن اشاره کرده است و مسابقات قرآنی باید 
بصیرت افرادی که در این مسابقات شرکت می کنند و تمام افرادی 
که به این مسابقات چشم دوخته اند را باال ببرد. وی اضافه کرد: این 
مســئله به معنای آن است که دشمن شناســی، آشنایی با مبانی 
اسالمی، یعنی کفر ستیزی، ظلم ستیزی، دفاع از مظلوم و محروم 
با استناد به آیه شــریفه » ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی 
االرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین« و حاکمیت مستضعفین بر 
مستکبرین و بسترسازی برای ظهورحکومت عدل حضرت مهدی 
)عج( رقم بخورد.سالک، برگزاری مســابقات قرآن کریم را پاسخ 
محکمی به مدعیان در برخی از کشورهای اسالمی دانست و ادامه 
داد: امروز کشور عربستان وابسته به استکبار و صیهونیست است 

و ملت ما در سایه قرآن و عترت ملتی آزاده محسوب می شود.

دیدگاهخبرقابجادویی

کاروانسرای
تاریخی

ارزشمندیکه
مرمتشد

کاروانسرای زین الدین 
از معدود کاروانسراهای 
مــدور، در کیلومتر ۶۰ 
جاده یزد بــه کرمان با 
پالن دایــره ای و یکی 
از شــاهکارهای دوران 

صفویه است.

اینستاگردی

»مریمکاویانی«درکنار
همسرشرامینمهمانپرست

معجزهایدرزندگی»امیرحسینرستمی«

مریم کاویانی با انتشــار این عکس 
نوشــت: کســانی را به زندگی تان 
راه دهید که انســانیت را در شــما 
 تقویت کنند و الهام بخش مســیر

 درست باشند.

امیرحسین رستمی، با انتشار این عکس نوشت: هنوز معجزه هست فقط باید 
امید رو از دست نداد. خدایا شکرت. گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود/

گاهی نمی شود که نمی شــود که نمی شود/گاهی بســاط عیش خودش جور 
می شود/گاهی دگر تهیه به دستور می شود/گه جور می شود خود آن بی مقدمه/

گه با دو صد مقدمه ناجور می شود/گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است/گاهی 
نگفته قرعه به نام تو می شود.

مهدی سلطانی با انتشار این عکس نوشت: 
ســریال نمایش خانگی #خواب_زده به 
کارگردانــی #ســیروس_مقدم در نوبت 

پخش قرار گرفت. مواظب خودتون باشید.

قیافهآردیوخونینمهدیسلطانیدر»خوابزده«
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