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نوبت اول
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین )ریال(برآورد )ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

عملیات اجرایی شبکه فاضالب محله اردال منطقه 98-3-188
14/027/202/266702/000/000جاریفالورجان )با ارزیابی کیفی(

 اجرای عملیات لوله گذاری شبکه فاضالب محله 98-3-189
12/673/470/090634/000/000جاریجم رود منطقه فالورجان  )با ارزیابی کیفی(

اجرای عملیات لوله گذاری شبکه فاضالب محله 98-3-190
10/830/782/847542/000/000جاریفیلرگان منطقه فالورجان  )با ارزیابی کیفی(

 بناهای تاریخی اصفهان 
با هدف رونق گردشگری واگذار می شود

مدیر روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری اصفهان گفت: واگذاری 
بناهای تاریخی این استان به بخش خصوصی با هدف رونق صنعت گردشگری، ایجاد اشتغال و کمک 

به اقتصاد محلی انجام می شود.
شــهرام امیری افزود: برخی از بناهای تاریخی اســتان که متعلق به میراث فرهنگی است به بخش 
خصوصی به صورت اجاره های بلندمدت واگذار می شــود تا کاربری های جدیدی برای آن با اولویت 
حفظ ارزش تاریخی و میراثی بنا و با نظارت این اداره کل تعریف شود.وی با بیان اینکه واگذاری این 
بناها، باعث مرمت و حفاظت هرچه بهتر و بیشتر از این بناها می شود، اظهارداشت: این کار همچنین 
باعث نجات از تخریب، حفظ فرهنگ معنوی و هویتی، افزایش مشارکت عمومی و توسعه فضای رقابتی 

در جهت حفاظت و بهره برداری بهینه از آثار تاریخی می شود.
امیری با اشاره به اینکه کار واگذاری بناهای تاریخی میراث فرهنگی به بخش خصوصی از حدود 10 
سال گذشته آغاز شد، خاطرنشان کرد: این روند در سال های اخیر شتاب گرفت و در استان اصفهان 
تاکنون تعدادی از بنای تاریخی به بخش خصوصی واگذار شــد از جمله کاروانسرای مادرشاه و چند 
خانه تاریخی در کاشان.وی با بیان اینکه صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی 
وزارت میــراث فرهنگی به تازگی 5۴ بنای تاریخی در کشــور را برای واگــذاری به بخش خصوصی 
انتخاب کرد، گفت: از بین آنها چهار بنا متعلق به استان اصفهان و شامل حمام تاریخی شیخ بهایی و 
 خانه های تاریخی بهشتیان، یداللهی و مغنی است که مطابق با قانون در اختیار بخش خصوصی قرار

می گیرد.
امیری با اشاره به اینکه حمام تاریخی شــیخ بهایی در جوار مسجد جامع اصفهان با عمر ۴00 سال تا 
چند سال گذشته مورد استفاده قرار می گرفت که موجب وارد شــدن آسیب های زیادی به آن شد، 
اضافه کرد: این بنا در زمان حاضر توســط اداره کل میراث فرهنگی در حال مرمت اســت.وی ادامه 
داد: خانه تاریخی بهشــتیان نیز در نزدیکی حمام تاریخی شــیخ بهایی و خانه های یداللهی و مغنی 
در چهارباغ پایین اصفهان هســتند.وزارت میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری اعالم کرد 
 که به زودی آگهی مزایده به همراه جزییات واگذاری این بناهــا از طریق درج آگهی در روزنامه های 
کثیر االنتشار منتشر می شود.استان اصفهان دارای بیش از ۶00 خانه تاریخی است که بیش از نیمی 

از آنها در شهر اصفهان قرار دارد.
هفت اثر از آثار تاریخی اصفهان به نام های میدان نقش جهان، کاخ چهلستون، باغ فین کاشان و مسجد 
جامع و ســه قنات به نام های وزوان، مزدآباد و مون به ثبت جهانی رسیده و کانون توجه گردشگران 
داخلی و خارجی است. در اســتان اصفهان به عنوان قطب گردشگری کشور بیش از 22 هزار بنا و اثر 
تاریخی شناسایی شده و یکهزار و 850 مورد آن به ثبت ملی و چهار اثر آن به نام های میدان امام )نقش 

جهان(، کاخ چهلستون، باغ فین کاشان و مسجد جامع به ثبت جهانی رسیده است.

خبر

عربستان: می خواستیم 
کمک کنیم، نشد!

واکنش روز

ســخنگوی اداره مرزبانی سعودی 
روز گذشــته در اولیــن واکنش به 
حادثه برای نفتکش ایرانی در دریای 
ســرخ و در نزدیکی ساحل »جده« 
مدعی شدکه مرزبانی سعودی قصد 
کمک رســانی داشــته؛ اما نفتکش 
ایرانی جی پی اس خود را خاموش 
کرده و تماس ها را بی پاسخ گذاشته 

است.
بــه گــزارش خبرگزاری رســمی 
عربستان سعودی )واس(، در بیانیه 
صادر شده آمده است که در ساعت 
11:۴۷ دقیقــه روز جمعه )به وقت 
محلی( ایمیلی از ایســتگاه ساحلی 
جده دریافت شــد که حــاوی پیام 
ناخدای نفتکش )سابیتی( که پرچم 

ایران را حمل می کرد، بود.
به ادعای مرزبانی سعودی، در پیام 
ناخدای نفتکش آمده بود که دماغه 
نفتکش دچار شکستگی شده و مواد 
نفتی در حال نشت کردن به داخل 
دریاست. این بیانیه افزود: »هنگامی 
که در حال تحلیل اطالعات از سوی 
مراکز هماهنگی جهت امدادرسانی 
بودیم، مشخص شــد که نفتکش به 
مسیر خود ادامه داده و از مسافت ۶۷ 
مایل دریایی ساحل جده دور شده 
اســت و همچنین جی پی اس خود 
را نیز خاموش کــرده و به تماس ها 
پاسخگو نیســت.« مرزبانی دولت 
ســعودی در ادامه مدعی شــد: در 
ساعت 15:50 دقیقه، بار دیگر مکان 
نفتکش به روزرسانی و مشخص شد 
که در مســافت ۷9 مایل دریایی در 
جنوب غرب ســاحل جده و در ۶۴ 
مایل دریایی نزدیک ترین ســاحل 
قرار دارد و با سرعت 9.۷ گره دریایی 
 در درجــه 152 در حــال حرکت

 است.

    بازار داغ کارتخوان های اجاره ای با فشار اداره مالیاتی به منظور شفاف سازی مالی
 برخی از صنوف بیشتر شده است؛ 

کارتخوان های غیر شفاف
3

  ادعای وجود تعداد زیادی از مراکز غیر مجاز تولید شیرینی و مافیای دونات در اصفهان باز هم توسط بهداشت محیط تکذیب شد؛

ماجرای دونات!
5

حمل و نقل هوشمند در شهر!
  با راه اندازی سامانه جدید AVL در 1000 دستگاه اتوبوس؛ اصفهان مجهز به مدرن ترین سیستم مدیریت شهری در کشور می شود

7

یمنا
س: ا

عک

سرخ پوشان اصفهانی 
ناکام در جذب 
بازیکنان مطرح

تغییر ساعت 
فعالیت قطار 
شهری
7 6

   نام روزنامه :  زاینده رود
  تاریخ انتشار: 98/07/21

نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان:

کسادی بازار، قیمت گوشت قرمز را کاهش داد
نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان می گوید با افزایش میزان دام زنده، قیمت گوشت قرمز در قصابی های شهر اصفهان 

طی دو مرحله 12 هزار تومان کاهش یافته است. 

مدیر کل بحران استانداری اصفهان:

کمیته ایمنی در مدارس اصفهان تشکیل می شود
مدیر کل بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه کمیته ایمنی در مدارس اصفهان تشکیل می شود، گفت: خطرات محتمل 

در مدارس اصفهان شناسایی شده و نسبت به ایمن سازی آنها اقدام می شود. 

رییس شورای شهر:

64 درصد درآمد شهرداری وابسته به ساخت و ساز است
رییس شورای شهر اصفهان در نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان گفت: صنعت ساختمان یکی از صنایع همیشه 
جاری است و با توجه به سبک زندگی که ما در پیش گرفته ایم، روز به روز نیاز به این صنعت افزایش پیدا می کند و به همین 

دلیل باید مراقب این صنعت و فعاالن آن باشیم. 

اصفهان، رتبه اول برداشت کتیرا 
در کشور

استقرار گروهی از آتش نشانان 
اصفهانی در کربالی معلی

3
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صفحه 3

صفحه 5

اصفهان از امروزشاهد افزایش ابر و بارش های رگباری خواهد بود؛صفحه 7

باالخره باران!

کارشناس مسئول پیش بینی هوای اداره کل هواشناسی اســتان اصفهان گفت: از روز یکشنبه )امروز( تا روز 
دوشنبه روی استان، شاهد ناپایداری هایی به شــکل افزایش ابر، وزش باد نسبتا شدید تا شدید و بارش های 

رگباری به ویژه در مناطق غرب و شمال استان خواهیم بود.
فاطمه زهرا سیدان ادامه داد: با فعالیت امواج ناپایدار این سیســتم  بر استان، شاهد ناپایداری هایی به شکل 
افزایش ابر، وزش باد نسبتا شدید تا شدید و بارش های رگباری به ویژه در مناطق غرب و شمال استان خواهیم 
بود که در برخی مناطق بارش همراه با رعد و برق و طوفان لحظه ای خواهد بود، این شرایط تا روز دوشنبه ادامه 
خواهد داشت. سیدان با اشاره به اینکه دمای هوای استان از امروز روند کاهشی خواهد داشت و از بعدازظهر 
روز یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه شاهد افت محسوس دما بین 3 تا 5 درجه سانتی گراد در استان خواهیم بود، 
اعالم کرد: دمای هوا در اکثر مناطق استان تغییر محسوسی نخواهد داشــت، دمای هوای شهر اصفهان روز 
گذشته در گرم ترین ساعات به 31 درجه سانتی گراد رسید و امروز در سردترین ساعات به 9 درجه سانتی گراد 
خواهد رسید.کارشناس مسئول پیش بینی هوای اداره کل هواشناسی استان اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: 
گرم ترین نقطه استان، چوپانان با 35 درجه سانتی گراد و سردترین نقطه استان، بویین میاندشت با 3 درجه 

سانتی گراد باالی صفر بوده است.
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»عمــران خــان« در حالــی وارد ایران شــد که 
رسانه های داخلی و خارجی به صورت گسترده ای 
از ارســال نامه عربســتان به ایران خبر می دادند؛ 
پیامی که گفته می شد آل سعود از طریق نخست 
وزیر پاکســتان برای مقامات کشــورمان ارسال 
کرده اند و شروط آشتی و از سرگیری گفت وگوها 
را در آن بیان شده است. پس از شدت گرفتن این 
ظن و گمان پاکســتان به صورت رسمی بیانیه ای 
داد و وجود هر گونه نامه و پیامی از سوی عربستان 
برای ایرانی ها را تکذیب کرد. بر این اساس وزارت 
امورخارجه پاکستان در بیانیه ای گزارشات مبنی 
بر درخواست ریاض از نخست وزیر پاکستان برای 
میانجی گری میان ایران و عربستان را تکذیب کرد.

 در ادامه این بیانیه آمده اســت: این گزارشــات 
بی اساس هستند و هیچ پیام یا نامه ای منتقل نشده 
و به عالوه ولیعهد ســعودی از پاکستان نخواسته 
اســت که نقش میانجی میان ایران و عربستان را 
ایفا کند. وزارت امورخارجه پاکســتان همچنین 
تاکید کرده است که هرگونه گفت وگوی احتمالی 
میان دو کشور )ایران و عربســتان( با ابتکار عمل 
پاکســتان انجام خواهد گرفت. به نظر می رســد 
عربســتان تالش می کند خود را در مسئله آشتی 
با ایران چندان راغب نشــان ندهــد این در حالی 
اســت که در هفته های اخیر مقامات کشــورمان 
بارها از تمایل برای آشتی با عربستان سخن گفته 
بودند. در داخل پاکســتان اما محافل سیاســی 

به موفقیــت عمران خان 
در ایجاد روند صلح میان 
ایران و عربستان امیدهای 
زیادی بســته اند. عمران 
خــان ویژگی هایی دارد 
که به وی امکان وساطت 
را می دهــد. میانجیگری 
او در مقایســه با اقدامات 

مقامات عراقی آسان تر انجام می شود، زیرا اسالم 
آباد روابط بســیار خوبی با ایران و عربستان دارد 
و عالوه بر ایــن تهران و ریــاض می تواند در قبال 

پاکستان موضع یکسانی 
داشته باشد. میانجیگری 
پرســتیژ  بــر  عــالوه 
سیاســی می تواند منافع 
اقتصادی سرشاری برای 
پاکستانی داشــته باشد 
که در وضعیت اقتصادی 
خوبی به سر نمی برد و در 
ســایه تنش ها با هند متحمل هزینه های نظامی و 
اقتصادی مضاعفی هم  شده است. این در شرایطی 
است که ایران با رقیب پاکستان، یعنی هند روابط 

سیاسی و اقتصادی گسترده ای دارد و امتیاز بهره 
برداری از بندر چابهار را به این کشــور داده است؛ 
بندری که می تواند عمال با راه اندازی بندر کراچی، 
پاکستان را از رونق بیندازد. از سوی دیگر عربستان 
هم بــه عنوان حامــی مالی و کشــور دارای نفوذ 
مذهبی در پاکستان به دلیل تیرگی روابط با ایران 
در سال های اخیر به اعمال نفوذ و درخواست های 
حمایتی از برخی از گروه های سیاســی و مذهبی 
مخالف با ایران در خاک این کشور مبادرت کرده 
است. موضوعی که در طرف مقابل فشارهای ایران 
به دولت برای سرکوبی و مهار این گروه ها را در پی 

داشته است.
 طی روزهای اخیر، رسانه های عربی از جمله رای 
الیوم از تمایل عربســتان برای آشتی و گفت و گو 
خبر داده بودند؛ سیاســتی که ادعا شده به دلیل 
تمایل ولیعهد سعودی برای پایان دادن به جنگ در 
یمن بوده است. اگر چه پاکستان امیدهای زیادی 
به این دیدارها دارد؛ اما شــرایط منطقه ای هر نوع 
پیش بینی را سخت کرده اســت. در شرایطی که 
یک نفتکش ایرانی در نزدیکی آب های عربســتان 
مورد اصابت موشــک قــرار گرفته اســت و ایران 
حاضر نیســت به عنوان مدافعان انصار ا... در یمن 
با عربستان مذاکره کند و از سوی دیگر عربستان 
در اقدامی بی سابقه حضور بیش از سه هزار نیروی 
آمریکایی در خاک این کشــور را پذیرفته اســت، 
اینکه عمران خــان بتواند روند آشــتی میان دو 
طرف را تسهیل کند  به شــدت شکننده و سخت 

به نظر می آید.

ترکیه نیروهای ویژه آمریکا را 
هدف قرار داد

یک رسانه آمریکایی گزارش داده، ترکیه نیروهای 
ویژه آمریکا در ســوریه را هدف قرار داده و بمباران 
کرده اســت. »نیوزویک« گــزارش داده گروهی از 
نیروهای ویژه آمریکا هنگام حمله خمپاره های ترکیه 
به مواضع کردها در شمال سوریه هدف قرار گرفته اند. 
نیوزویک نوشته از طریق یک مقام پنتاگون و یک 
مقام اطالعاتی در منطقه کردستان عراق مطلع شده 
نیروهای ویژه آمریکا در تپه »مشتنور«، واقع در شهر 
کوبانی، هدف حمله خمپاره ای نیروهای ترکیه ای 
قرار گرفته اند. مقام ارشد پنتاگون گفته که نمی تواند 
شمار دقیق نیروهای آمریکایی حاضر در آن منطقه 
را مشخص کند؛ اما گفته که شمار نیروها، »اندک« 
بوده اند. نیوزویک بر اســاس ســخنان مقام ارشد 
پنتاگون شمار نیروها در آن منطقه را بین ۱۵ تا ۱۰۰ 

نفر برآورد کرده است.

 ۷۵۰ کودک 
در بین معترضان  هنگ کنگ

مقام های هنگ کنــگ اعالم کردنــد، ۷۵۰ تن از 
معترضانی که در جریان چهــار ماه اعتراضات ضد 
دولتی دستگیر شده اند، کودک هستند. به نوشته 
روزنامه گاردین، این افشــاگری از سوی مقام های 
هنگ کنگی باعث خشم مردم شده است. به طوری 
که یکی از وبالگ نویس های مشــهور در این باره 
گفت: دولت می گوید این مســئله قلــب را به در 
می آورد؛ اما نمی پرسد چرا؟ جوان ها در حال خیزش 

هستند. 

هشدار اتحادیه اروپا درباره 
وقوع بحران در افغانستان

سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، از نامزدهای ریاست 
جمهوری این کشور خواست با احترام به نتیجه ای 
که از سوی کمیســیون انتخابات اعالم می شود، از 
تکرار بحــران انتخاباتــی ۲۰۱۴ جلوگیری کنند. 
»پیر مایادون« در مصاحبه با شبکه طلوع افغانستان 
گفت:  شــرایط امروز با ۲۰۱۴ کامال متفاوت است. 
به اعتقاد من، مردم افغانســتان روز به روز بیشــتر 
خواهان صلح، ثبات و وحدت ملی هستند. مایادون 
در ادامه خواستار حفظ بی طرفی کمیسیون انتخابات 
افغانستان شد و افزود: اگر اعالم نتیجه از سوی این 
کمیسیون بیش از حد طول بکشد، انتخابات ریاست 

جمهوری به بحران تبدیل خواهد شد.

 صلح بانان استرالیا
 به خاورمیانه می آیند

استرالیا و فیجی قرار اســت در اقدامی مشترک 
شماری از صلح بانان خود را به مرز سوریه با رژیم 
صهیونیستی اعزام کنند، حال آنکه ادعا می شود 
این مسئله ربطی به تحوالت شمال شرق سوریه 
ندارد. اسکات موریسون، نخســت وزیر استرالیا 
در این باره مدعی شــد: قرار اســت هفته  دیگر 
به  آنجا بروند. ظاهرا این نیروها در قالب عملیات 
مستشاری به مرز رژیم صهیونیستی و سوریه اعزام 
می شوند حال آنکه ادعا می شود حضورشان ربطی 
به تحوالت شمال شرق سوریه و حمله ترکیه به 

یگان های کردی مدافع خلق ندارد. 

سازمان ملل هزینه های خود را 
کاهش می دهد

در پی مواجه شدن ســازمان ملل با بدترین بحران 
مالی خود در دهه گذشــته، دبیرکل این سازمان از 
اتخاذ تدابیری برای کاهش هزینه ها خبر داد. آنتونیو 
گوترش، با انتشار نامه ای اعالم کرد این سازمان در 
حال اتخاذ تدابیری بــرای کاهش هزینه های خود 
است و امیدوار است به این ترتیب بر بدترین بحران 
مالی که طی یک دهه گذشته با آن رو به روست غلبه 
کند. وی همچنین دســتور به تعویق افتادن خرید 
کاالها و خدمات، سیاســت صرفه جویی در انرژی 
و تدابیر دیگری برای کاهــش هزینه های مربوط 

به فعالیت تاسیسات این سازمان را صادر کرد.

دستاوردهای مبهم یک سفر
پیشنهاد الریجانی برای 

محرمانه ماندن اطالعات 
مالی مسئوالن

ســخنگوی هیئــت رییســه مجلــس و 
شورای اســالمی اظهار داشــت: رییس قوه 
قضاییه اعــالم کرده که مســئوالن از جمله 
نمایندگان مجلس بر اساس اصل ۱۴3 قانون 
اساســی اموال و دارایی های خود، همسر و 
فرزندان شــان را اعالم کنند.اسدا... عباسی،  
در ادامه در خصوص ساز و کارهای الزم برای 
شفاف سازی اموال و دارایی های نمایندگان 
مجلــس،  خاطرنشــان کــرد: در خصوص 
نمایندگان ما اعالم آمادگی کردیم که اموال و 
دارایی هایمان را اعالم خواهیم کرد. وی افزود: 
با توجه به نگرانی هایی که برخی کارشناسان و 
نمایندگان در خصوص سامانه داشتند مبنی 
بر اینکه چون الکترونیکی اســت و در فضای 
مجازی احتمال هک یا سرقت اطالعات و یا 
اختالل در آن وجــود دارد، لذا برای این باید 
ساز و کاری فراهم شــود و برای هر کدام از 
مسئوالن، کدی را در نظر بگیرند تا بر اساس 
این کد نمایندگان اطالعات خود را تعیین و 

به روزرسانی کنند. 

 اولین دستور دولتی 
 پس از تاکیدات رهبر
 درباره دانش بنیان ها

پس از دیدارهــا و بیانات رهبــر انقالب در 
روزهای گذشــته با نخبگان و پژوهشگران 
برتر کــه محورهــای مهمــی در خصوص 
تقویــت و حمایــت از شــرکت های دانش 
بنیان مطرح شــد، یک مســئول اقتصادی 
در کابینــه با صدور بخشــنامه ای خطاب به 
مدیران زیرمجموعه خود از آنها خواسته است 
برنامه و راهکارهای خود در حوزه هایی چون 
مشارکت با شرکت های دانش بنیان در قالب 
ایجاد R&D مشــترک، رویدادهای استارت 
آپی، تفویض اختیارات بــه مراکز نوآوری و 
شــتاب دهنده ها و نیز حمایــت مالی از این 
مجموعه ها را گردآوری، ارسال و در عین حال 

اجرایی کنند.

 »سرلشکر باقری« نشان 
»نصر درجه یک« دریافت کرد

رییس ستادکل نیروهای مســلح مفتخر به 
دریافت نشــان نصر درجه یک شده است. بر 
اساس تصاویر منتشر شــده از بازدید رییس 
ستاد کل نیروهای مسلح از سپاه محمد رسول 
ا...)ص( تهران بزرگ، سرلشکر محمد باقری 
رییس ستادکل نیروهای مســلح مفتخر به 
دریافت نشان نصر درجه یک از سوی فرمانده 
معظم کل قوا شده است. نشــان نصر درجه 
یک، باالترین نشــان در حوزه پشتیبانی رزم 
است. این نشان در سه ســطح یک، دو و سه 
به فرماندهان و افرادی که در حوزه پشتیبانی 
نقش ایفا می کنند، اعطا می شود. هرچند علت 
اعطای این نشان به سرلشکر باقری اعالم نشده 
ولی ممکن است این نشان به دلیل موفقیت 
نیروهای مسلح کشورمان در جبهه مقاومت 

بوده باشد.

محمود صادقی
نماینده مردم تهران:

عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای ایران معتقد 
است با گذشت یک سال از خروج آمریکا از برجام و 
اعمال سیاست فشار حداکثری، این کشور به هیچ 
یک از اهداف اعالمی خود دســت نیافته بلکه به بن 
بست سیاســی درمورد ایران رسیده است. حسین 
موسویان افزود: واقعیت این است که آمریکا و ایران 
هیچ کدام برای مذاکره جدی نیســتند. شرط ایران 
برای مذاکره با آمریکا این اســت که آمریکا باید اول 
تحریم ها را برداشته و به برجام برگردد. این خواسته 
منطقی اســت، زیرا برجام جامع ترین توافق تاریخ 
است. وی افزود: یک مانع دیگر برای مذاکره ایران و 
آمریکا این است که فرض واشنگتن بر این است که 
اقتصاد ایران درحال فروپاشی است و از این رو ایران 
مجبور می شود به پای میز مذاکره بیاید که این هر دو 

فرضیه اشتباه است.
 وی گفت: با توجه به بن بست موجود در روابط ایران 
و آمریکا، مهم ترین اقدام فوری برای کاهش تنش ها 
این است که ایده مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا 

در شرایط کنونی کنار گذاشته شود.

آمریکا درمورد ایران دچار 
بن بست سیاسی شده است

عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای ایران:

کافه سیاست

عکس  روز 

دیدار سید حسن نصرا... 
و جبران باسیل درباره 

پرونده های داخلی لبنان
دبیرکل حزب ا... لبنان در جریان دیدار با وزیر امور 
خارجه و رییس جریان آزاد ملی این کشور بر لزوم 
تامین ثبات اقتصادی از طریق اتخاذ اقدامات الزم 

در حوزه اقتصاد تاکید کرد.

ترکیه و سوریه با کمک یکدیگر از مرزهایشان محافظت کنند

پیشنهاد سردبیر:

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
با تاکید بر ضرورت مشــارکت همه گروه ها در 
انتخابات گفــت:  اصالح طلبــان از قطار نظام 
پیاده نخواهند شد. محمود صادقی ا دامه داد: 
جمهوری اســالمی بر مبنای مشارکت عموم 
مردم شکل گرفته است و بر اساس قانون اساسی 
همه چیز باید با مشــارکت فعــال آحاد مردم 
انتخاب شــود. قهر با صندوق های رای راهبرد 
خوبی برای بیان نگرانی از وضعیت سیاســی 
جامعه نیست بلکه باید از تمامی ظرفیت های 
موجود بهترین استفاده را برد. عضو فراکسیون 
امید مجلس دهم همچنین با انتقاد از رویکرد 
صداوســیما در وارونــه جلــوه دادن برخی 
واقعیت های جامعه اظهارداشت: صداوسیما به 
صورت سیستماتیک برخی مطالب را سانسور 
می کند و بســیار ماهرانه چهــره ای وارونه از 

واقعیت نشان می دهد.

اصالح طلبان از قطار نظام 
پیاده نمی شوند

کوهکن
نماینده مجلس:

نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شــورای عالی 
امنیت ملی اظهار کرد: راهزنی دریایی و شــرارت 
در آبراه هــای بین المللی که با هدف ناامن ســازی 
رفــت و آمد شــناورهای تجاری انجام می شــود، 
بدون پاســخ نخواهد ماند. علی شــمخانی اظهار 
داشت: کمیته ویژه بررسی موضوع حمله به شناور 
سابیتی که در نزدیکی سواحل عربستان سعودی 
در دریای ســرخ هدف دو موشــک قــرار گرفت، 
تشــکیل شــده و گزارش آن به زودی برای اخذ 
تصمیم به مراجع مسئول ارائه می شود. وی افزود: با 
بررسی تصاویر ویدئویی موجود و شواهد اطالعاتی 
جمع آوری شده، سرنخ های اصلی این ماجراجویی 
خطرناک به دست آمده است. شمخانی با اشاره به 
ناامنی های اخیر در خلیج فارس برای کشــتیرانی 
اظهار داشــت: ناامن ســازی آبراه های بین المللی، 
مخاطرات نگران کننده ای را برای اقتصاد جهانی به 
دنبال خواهد داشت و مسئولیت عواقب آن متوجه 
برنامه ریزان، مجریان و پشــتیبانی کنندگان از این 

گونه اقدامات تحریک آمیز خواهد بود.

 راهزنی دریایی
 بدون پاسخ نمی ماند

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری  اظهار 
کرد: رســیدن به یک تفاهم کلی در جریان 
اصولگرا خیلی دور نیســت به همین خاطر 
وقتی روش های علمی نشان می دهد افرادی 
رای بیشــتری دارند، دیگران باید همراهی 
کنند. محسن کوهکن افزود: همه در گذشته 
این را تجربه کرده اند که تک روی کردن به نفع 
هیچ کس نیست. نماینده اصولگرای مجلس 
دهم گفت: به هر حال مدت زیادی تا انتخابات 
نداریم، جریانی هم سکوت کرده اند، افرادی که 
به امر انتخابات آشنا هستند، ارزیابی منفی از 

این سکوت نمی کنند. 
کوهکن ادامه داد:  معروف اســت که در عالم 
سیاست مانند تمســاح رفتار کنید،آرام و بی 
صدا به هدف نزدیک شــوید و زمانی تصمیم 
بگیرید که با هــدف برخورد کنید که ضریب 

خطای شما را کم کند.

  در عالم سیاست
 مانند تمساح رفتار کنید

پیشخوان

بین الملل

وزیر امورخارجه کشورمان با اشاره به گفت وگوی خود با شبکه تی آرتی 
تاکید کرد که ترکیه و ســوریه باید به همراه یکدیگر از مرزهایشان 
دفاع کنند و ایران می تواند به آنها کمــک کند. محمد جواد ظریف 
با انتشار پیامی در حســاب کاربری خود در توئیتر به انتشار بخشی 
از صحبت هایش با شبکه تی آرتی درباره مسئله سوریه و حمله اخیر 
ترکیه به شمال این کشــور پرداخت. ظریف تصریح کرد: توافق آدانا 

میان ترکیه و سوریه همچنان معتبر است و می تواند بهترین راه برای 
دستیابی به امنیت باشد. ایران می تواند برای گردهم آمدن کردهای 
سوریه، دولت ســوریه و ترکیه کمک کند تا ارتش سوریه به همراه 
ترکیه بتوانند از مرزهایشان محافظت کنند. رییس دستگاه دیپلماسی 
کشورمان در بخش دیگری از این مصاحبه که روز جمعه منتشر شد، 
به طرح صلحی اشاره کرد که وی در ابتدای فعالیتش به عنوان وزیر 

امورخارجه به همتای ترک خود ارائه داده بود. ظریف گفت: من در 
طرحم خواهان آتش بس فوری، برقراری مذاکرات داخلی در سوریه و 
انتخابات شدم. حال نیز معتقدم به مذاکرات داخلی در سوریه و قانون 
اساسی در سوریه نیاز است. ما باید برای انتخابات آتی سوریه که در 
سال ۲۰۲۱ برگزار می شود آماده شویم. از نظر من در وهله اول تبیین 

قانون اساسی سوریه حائز اهمیت است.

وزیر امور خارجه ایران:
ترکیه و سوریه با کمک یکدیگر از مرزهایشان محافظت کنند

  محافل سیاسی پاکستان، امید زیادی به موفقیت عمران خان در آشتی میان ایران و عربستان دارند؛

ارزیابی نتیجــه نظارت 
استصوابی

تجربه مجلس اول

بازی دوسر برد

با این دســتمزدها سینما 
سال دیگه تعطیل می شود 

 میانجیگری عالوه بر پرستیژ سیاسی 
می تواند منافع اقتصادی سرشاری 
برای پاکستانی داشته باشد که در 

وضعیت اقتصادی خوبی به سر نمی برد

چهره ها

مرضیه محب رسول

میثم محمدی- شهردار زرین شهر

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری زرین شهر به اســتناد مجوز شماره ۴۴۵ مورخ 98/۷/۱6 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به اجرای ادامه عملیات احداث 
شبکه برق فاز اول شــهرک مشاغل شهری زرین شــهر با اعتبار اولیه 
۱6/۷3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل اعتبارات شهرداری از طریق مناقصه 

عمومی اقدام نماید، لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید 
جهت دریافت اسناد مناقصه و کســب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار 
 تا پایان وقت اداری مورخ 98/8/8 به شــهرداری زرین شــهر مراجعه 

نمایند.
م الف:629548

دعوای دوباره بین دولت و صداوسیما
دبیرخانه شورای اطالع رســانی دولت با رد ادعای روابط عمومی سازمان صدا و سیما مبنی بر اعمال فشار قوه 
مجریه برای پخش یک جوابیه در این نهاد، با بیان اینکه شبکه سه صدا و سیما در برنامه »پرونده ویژه« با موضوع 
»دختر آبی« به صورت کامال جهت دار و هدفمند اتهامات صریح و بی پایه و اساسی را متوجه دولت کرده است، 
گفت: دولت جوابیه ای تصویری برای پخش در تلویزیون ارسال کرده و صدا و سیما طبق قانون موظف به پخش 
این جوابیه است. دولت صرفا یک نامه به شخص آقای علی عسگری، رییس سازمان صدا و سیما ارسال کرده و 

حتی این نامه را پیگیری هم نکرده است چه رسد به وارد آوردن فشار.

نوبت اول
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کسادی بازار،  قیمت گوشت قرمز را کاهش داد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

گزارش

بانک جهانی اعالم کرد:
 اقتصاد ایران سال آینده
 از رکود خارج می شود

بانک جهانی اعالم کرد، روند رو به رشد اقتصاد 
ایران از ســال آینده از ســر گرفته می شود. 
شوک های خارجی ناشــی از کاهش تولیدات 
نفت و گاز ایــران در نتیجه خــروج آمریکا از 
برجام و اعمال تحریم ها باعث کاهش شــدید 
رشــد اقتصادی ایران شده اســت؛ اما به نظر 
می رســد که اقتصاد به تدریج در حال بازیابی 
خود و حرکت مجدد به ســمت رشد است. آن 
طور که بانک جهانی در گزارش جدید خود از 
اقتصاد ایران اعالم کرده است، در صورتی که 
این کشور بتواند میانگین صادرات روزانه نیم 
میلیون بشکه در روز فعلی خود را حفظ کند، 
در ســال آینده از رکود خارج خواهد شد و به 
رشد 0/5درصدی دست خواهد یافت. انتظار 
می رود با وجود باقی ماندن چالش های اقتصاد 
ایران، رشد اقتصادی در سال ۲0۲0 و ۲0۲۱ 

در مدار صعودی باقی بماند. از سوی دیگر آن 
طور که بانک جهانی اعالم کرده است، انتظار 
می رود که نرخ تورم پس از صعود کم ســابقه 
سال گذشــته مجددا به روند کاهشی برگردد 
و در محدوده ۲0 درصد نوسان کند. هر چند 
که این نرخ تورم هنوز فاصلــه زیادی با تورم 
تک رقمی سال های ۲0۱۶ و ۲0۱۷ و متوسط 
کشورهای منطقه دارد. به گفته بانک جهانی، 
پیش بینی می شود که رشــد اقتصادی ایران 
برای ســال مالی ۲0۱۹ به منفی ۸.۶ درصد 
برسد که در صورت تحقق، اندازه اقتصاد ایران 
را ۱0 درصد کوچک تر از اندازه آن در ســال 
۲0۱۷ خواهد کرد؛ اما این رشد منفی احتماال 
آخرین رشد منفی ثبت شــده خواهد بود و از 
سال آینده شیب رشد مجددا مثبت می شود. 
بانک جهانی هم چنین با اشــاره به نوسانات 
اخیر در بازار ارز، این مسئله را یک فرصت برای 
صادر کنندگان ایرانی دانسته و آن را یک مزیت 
رقابتی برای آنان در برابر همتایان منطقه ای و 
کمکی به پر کردن کسری حساب جاری دولت 

دانسته است.

بازار

جا کلیدی سه بعدی

 رییس اداره بهره برداری اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان:

اصفهان، رتبه اول برداشت 
کتیرا در کشور

رییس اداره بهره بــرداری اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان اصفهان گفت: امسال ارزش 
کتیرای برداشــت شــده از گون زارهای اســتان 
اصفهان به ۴00 میلیارد ریال رســید. میرطالبی  
ادامه داد: اســتان اصفهان با متوسط برداشت ۱0 
کیلو گرم کتیرا در هر هکتار، رویشــگاه طبیعی 
بیشــترین میزان برداشــت کتیرا را در کشــور 
 دارد و امســال ارزش کتیرای برداشــت شده از 
گون زارهای اســتان اصفهان بــه ۴00 میلیارد 
ریال رســید.وی در ادامه گفت: مراتع و رویشگاه 
گون حدود ۳۲ درصــد از زمین های اســتان را 
شــامل می شــود که حدود ۲00 هکتار از مراتع 
اســتان ظرفیت تولید کتیرا از گون زارها را دارد. 
میرطالبی ادامه داد: شرایط کتیرا زدن با توجه به 
وضعیت آب و هوا مشخص می شود و در سال هایی 
که بارش باران بیشتر باشــد مجوز کتیرا زدن نیز 
به متقاضیان برداشــت این محصول بیشتر داده 
می شــود. میرطالبی در پایان افزود: عمده ترین 
تامین کننــدگان کتیــرا در جهان بــه ترتیب 

کشورهای ایران، ترکیه و سوریه هستند.

سرعت در روند ایجاد منطقه 
ویژه علم وفناوری اصفهان

با راه اندازی شــورای سیاســت گذاری و هیئت 
اجرایی، رونــد ایجاد منطقه ویــژه علم و فناوری 
استان اصفهان شتاب گرفته است. استاندار اصفهان 
در دومین جلســه هیئت اجرایی این منطقه در 
شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: برای 
تحقق اقتصاد دانایی محور به عنوان یکی از اهداف 
اصلی برنامه های توسعه کشور و دستیابی به اهداف 
ترسیم شده در سند چشم انداز مناطق ویژه علم و 
فناوری راه اندازی می شود. عباس رضایی، اصفهان 
را در حال حاضر منطقه ویژه اقتصادی دانســت و 
گفت: جذب و حفظ ســرمایه های انسانی خالق 
و شایسته و فراهم کردن اشــتغال و خوشه های 
صنعتی خدماتی با فناوری برتــر، از اهداف مهم 
تشــکیل منطقه ویژه علم و فناوری در اســتان 

اصفهان است.

 نماینده مردم گلپایگان:
دولت افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی 

قیمت بنزین را لحاظ کند
یک عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی گفت: 
امسال دولت در بودجه افزایش ۱0 تا ۱5 درصدی 
قیمت بنزین را لحاظ کند تا منطبق بر نرخ تورم باشد 
و از افزایش گپ قیمتی جلوگیری کند. علی بختیار 
در مورد این موضوع که آیا بســتر الزم برای اصالح 
قیمت حامل های انرژی فراهم است یا خیر؟ اظهار 
کرد: در رابطه با بحث حامل هــای انرژی و افزایش 
قیمت بنزین طی سه سال گذشته مجلس جلسات 
زیادی داشته و دولت در این خصوص کم کاری کرده 
است. دولت هر سال می توانست قیمت بنزین را ۱0 
تا ۱5 درصد افزایش دهد چراکه با این روش تدریجی 
مشکل زیادی برای مردم ایجاد نمی شد. وی افزود: 
دولت به این سمت حرکت کرد که قیمت حامل های 
انرژی و از جمله بنزین را 50 تا ۱00 درصد افزایش 
دهد که این امر برای مردم غیرقابل تحمل خواهد 
بود. مردم نمی توانند در این شرایط سخت و حتی 

شرایط عادی این افزایش قیمت را تحمل کنند.

بازگشت چراغ خاموش 
آنتونوف به آسمان ایران!

در حالی که ســال ۱۳۹۳ پــرواز آنتونوف ۷۴ به 
دســتور رییس جمهور ممنوع شده بود، به ادعای 
یکی از کاربران فضای مجــازی، این نوع هواپیما 
در پرواز تهران - مشهد توسط شرکت هواپیمایی 
پویا اســتفاده شــده و با توجه به تایید مسئوالن 
سازمان هواپیمایی کشــوری، به نظر می رسد که 
آنتونوف های ممنوع شده چراغ خاموش به آسمان 
ایران بازگشته اند. مرتضی دهقان،معاون هوانوردی 
و امور بین الملل ســازمان هواپیمایی کشوری  در 
این باره گفــت: این نوع از آنتونوف های شــرکت 
هواپیمایی پویا مجوز پرواز داشتند و رفع ممنوعیت 
شده بودند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
آیا در شــرایطی که هواپیمای مسافربری پنجره 
نداشته است می تواند مجوز و استانداردهای الزم را 
برای پرواز کسب کند، ادامه داد: این هواپیما به طور 
قطع مجوز پرواز داشته؛ اما از حیث استانداردهای 
پرواز باید از حوزه تخصصی آن در این ســازمان 

پرس وجو کرد.

 جاکلیدی سه بعدی طرح 
دار قالی کد 217 

 17,500
تومان

  جاکلیدی مدل چرتکه
 کد 216 

 25,000
تومان

  جاکلیدی طرح دار
 قالی سنتی 

 24,000
تومان

ماجرای کاتخوان ها در کشور با مسئله فرار مالیاتی 
پزشــکان و رفتارهــا و مقاومت هــای عجیب این 
صنف در برابر شــفافیت های مالی چند وقتی است 
که پررنگ تر شــده اســت. هر چند حاال دیگر همه 
دست فروش ها، کسبه و حتی افراد عادی هم از این 
دستگاه ها استفاده می کنند؛ اما آمارها در مورد این 
دستگاه جالب توجه اســت. در حالی که ایران پس 
از چین بیشترین میزان دســتگاه های کارتخوان را 
دارد، ایرانی ها رکوردهــای دیگری هم دراین زمینه 
دارند؛ دریافت رســیدهای مالی و هدر رفت سالیانه 
هزاران میلیارد تومــان برای این کار، اســتفاده از 
کارتخوان های تقلبی و البتــه خرید و فروش آن در 
بازارهای غیر رســمی از جمله مواردی است که در 
مورد این دستگاه ها مطرح شده اســت. اتفاقی که 
موجب ایجاد تعداد زیادی از دستگاه های کارتخوان 
بدون هویت شده؛پوزهایی که معموال به حساب های 
اجاره ای متصل هستند و از سوی اداره مالیات قابل 
ردیابی نخواهند بود. هادی خانی، مدیرکل بازرسی، 
مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
گفته اســت، بیشــتر از 500 میلیون حساب بانکی 
داریم و ۷ میلیون دستگاه پوز بدون هویت در ایران 
وجود دارد که برای سازمان امور مالیاتی نقطه کور 

است و باید رصد و شناسایی شوند.
پولشــویی کارتخوان ها با حســاب های 

اجاره ای
گرچه کارشناســان بانکی معتقدند که امکان ندارد 
دستگاه پوزی بدون هویت باشد؛ اما آنها این احتمال 
را مطرح می کنند که شــاید منظــور از این موضوع 
کارتخوان هایی هســتند که شناســه یکتــا ندارند 
و متصل به ســازمان امور مالیاتی کشــور نیستند. 
البته بخــش دیگری از کارشناســان هم می گویند 
که گرچه دستگاه های پوز بدون هویت نیستند؛ اما 
احتمال دارد که آنها به حساب های اجاره ای متصل 
باشند و از این طریق پولشویی می کنند. جالب است 
بدانید تعدادی از دستگاه های پوز هم از ایران خارج 
شــده اند و بنا به گزارش بانک مرکزی، سال گذشته 
هم ۹۳0 دستگاه کارتخوان که از کشور خارج شده 
بود، مسدود شد. براســاس اعالم یک مقام مسئول 
در بانک مرکزی کارتخوان های اجــاره ای یا بدون 
هویت معموال از کشورهای ترکیه و هند وارد کشور 
می شوند که اکثرا نیز بدون برند هستند. خرید این 

دستگاه ها هم چندان سخت نیست. فضای مجازی 
و ســایت های خرید و فروش کاال پر از آگهی فروش 
اســت و حتی دامنه آگهی هــای خریدوفروش این 
دســتگاه ها به پیامک های موبایلی هم رسیده است. 
مشتریان دستگاه های کارتخوان بدون هویت، اغلب 
فروشــندگان مواد مخدر و قاچاقچیان یا شغل هایی 
که به رسمیت شناخته نشــده اند، هستند. عالوه بر 
این برخی از هکرهــا و دزدان مدرن این روزها هم از 
این دســتگاه ها برای خالی کردن حساب مشتریان 
استفاده می کنند. سودجویان با نصب »اسکیمر« روی 
دســتگاه ها اطالعات بانکی مشتریان خود را سرقت 
کرده و با استفاده از رمز آن که خود مشتری در اختیار 
فروشنده قرار می دهد، اقدام به برداشت پول از حساب 
آنها می کنند. هرچند از یک سال گذشته سامانه های 
پیشگیری و کشف تقلب طراحی و ساخته شده است؛ 
اما همچنان ســهل انگاری مــردم موجب دزدی از 

حساب های آنها می شود.
اصفهان در جایگاه سوم بیشترین دستگاه 

کارتخوان در کشور
به صورت طبیعی استان های دارای بیشترین جمعیت 

بیشــترین کارتخوان را هم دارند. تهران، خراســان 
رضوی و اصفهان رتبه های اول تا ســوم در کشــور 
را دارند. بر اساس اطالعات منتشــر شده، بالغ بر ۷ 
میلیون و ۳۳۸ هزار دستگاه کارتخوان در اردیبهشت 
ماه ۹۸ در کشور فعال بوده که همین موضوع باعث 
شده ضریب نفوذ ابزار کارتخوان فروشگاهی به ازای 
هر ۱0 هزار نفر ۱۱/۱۲۳0 باشد و یزد، تهران، بوشهر، 
هرمزگان و مازندران بیشترین نرخ سرانه کارتخوان 
به ازای هر ۱0 هزار نفر را به خود اختصاص داده اند. 
تعداد کارتخوان ها در فروردین امســال در اصفهان 
معــادل پانصد و هفده هــزار عدد بوده اســت، این 
تعداد در اردیبهشــت ماه به 5۱۹ هزار عدد رســید 
و رشد ماهیانه 0/۳۹ درصدی را نشــان داد. جالب 
است بدانید تعداد زیادی از این دستگاه های پوز هم 
تراکنش مالی قابل توجهی ندارند و به نوعی مازاد به 
حساب می آیند. بر اساس گزارش شاپرک در سال ۹۷ 
سهم کارتخوان های کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی 
به طور متوســط ۲۶/۲ درصد از کل کارتخوان های 
فروشگاهی فعال سیستمی شبکه شاپرک بوده است.
کارتخوان های بدون شناسه جمع می شوند

بر اســاس اعالم مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با 
پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، 
دســتگاه های کارتخوانی که تاپایان ســال شناسه 
»یکتا« دریافت نکنند، غیرفعال خواهند شــد. این 
در حالی اســت که آمارها نشــان می دهد پرداخت 
از طریــق اینترنت و موبایل بانک ها در حال پیشــی 
گرفتن از دستگاه های کارتخوان است. اعداد و مبلغ 
تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی در شهریور 
۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ نیز روندی کاهشی 
را نشــان می دهد به طوری که از نظــر تعداد ۱.۱۸ 
درصد و از نظر ارزش ۱.۳۶ درصد افت داشــته است. 
کارتخوان ها در شهریور ۹۷ حدود ۸۸.۷ درصد تعداد 
تراکنش ها و ۹0.۷۸ درصــد ارزش تراکنش ها را به 
خود اختصاص داده بودند. از ســوی دیگر ســازمان 
مالیاتی تالش دارد تا صنوف مختلف را مجاب به نصب 
کارتخوان به منظور شفاف سازی مالی کند. در حالی 
که هنوز شبکه بانکی نتوانسته است کارتخوان های 
جعلی و بدون هویت را از سیستم مالی کشور خارج 
کند، این دو مسئله ممکن است زمینه ساز استقبال 

بیشتر از کارتخوان های اجاره ای شود.

کارتخوان های غیر شفاف

    بازار داغ کارتخوان های اجاره ای با فشار اداره مالیاتی به منظور شفاف سازی مالی
 برخی از صنوف بیشتر شده است؛ 

رییس انجمن سنگ اصفهان گفت: امروز بسیاری از سنگ های موجود در اصفهان همچون الشتر اصفهان با برند 
ایتالیا و برخی سنگ ها نیز با برند چین به بازار عرضه می شود. رضا احمدی اظهار کرد: متاسفانه یکی از معضالت 
صنعت سنگ مربوط به ماده خام یا همان بلوک است که با نرخ مناسب به کشورهای خارجی صادر می شود و این 

موجب شده تا ۶0 درصد صنعت سنگ زمین گیر شود و نتواند به تعهدات خود عمل کند.
 احمدی با اعتقاد بر اینکه امروز برخی مشکالت بخش تولید نیازمند قوانین و یا اصالح قانون است، توضیح داد: 
به عنوان مثال ســازمان تامین اجتماعی با عقب افتادن چند قسط به صورت خودســرانه، حساب ها را توقیف و 

تولیدکننده را فلج می کند. 

عرضه سنگ های 
 اصفهان با برند ایتالیا 

و چین در دنیا

رییس انجمن سنگ اصفهان 
مطرح کرد:

خبر
 

  عکس روز

لو رفتن اولین تصاویر از شاسی بلند »آلفارومئو توناله« جدید

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع اســتانداری اصفهان گفت: مشکالت مربوط به تامین 
مالی و کاغذبازی از عوامل باال بودن نسبت چک های برگشتی در این استان است. حسن قاضی عسگر 
افزود: اگر کار تامین مالی به راحتی و با هزینه کم انجام می شد، بنگاه های اقتصادی پس از فروش کاال 
یا خدمات خود سریع به پول می رسیدند و می توانســتند چک های خود را پاس کنند. وی ادامه داد: 
بورکراسی در نظام اداری نیز کسب و کار را کند کرده است و تحریم ها تاثیر خاص خود را دارد. قاضی 
عســگر با تاکید بر اینکه حال اقتصاد اصفهان خوب نیست، تصریح کرد: باال بودن چک های برگشتی 

بدون شک عوامل مختلفی دارد که باید شناسایی و روی تک تک آنها کار شود. 
وی اضافه کرد: استاندار اصفهان کمیته ای را به ریاست بانک ملی استان برای عارضه یابی این موضوع 
مشخص کرد تا پس از شناسایی دالیل، راهکارهای اصالحی ارائه کنند و باید منتظر اعالم نتایج این 

کمیته باشیم.
عباس رضایی، استاندار اصفهان نیز چندی پیش با ابراز نگرانی از گزارش منتشر شده برخی رسانه ها 
مبنی بر وضعیت قرمز چک های برگشتی در اصفهان، اظهار داشت: طبق این گزارش، استان اصفهان 
از نظر جایگاه چک های برگشــتی در وضعیت نامناســبی قرار دارد که این مسئله بر روند کار فعاالن 

اقتصادی و شأن و منزلت اصفهان تاثیر منفی خواهد داشت.
 بررسی آمار منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که در مرداد سال جاری بالغ بر هفت میلیون 
و ۳00 هزار فقره چک به ارزشــی حدود ۸۶۶ هزار میلیارد ریال در کشور مبادله شد که نسبت به ماه 

قبل کاهش ۶.۱ درصدی در تعداد و ۱۳.۹ درصدی در مبلغ داشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان:
 تامین مالی و کاغذبازی از عوامل باال بودن 

چک برگشتی در اصفهان است
تصاویر شاســی بلند جمع وجور آلفارومئو توناله در فضای مجازی لو رفت.به نظر می رسد 
این تصاویر در زمان مقایســه مقدماتی توناله با رقبا ثبت شده اند زیرا در پس زمینه تصاویر 
می توانیم برخی خودروها همچون آئودی Q3، ب ام و X2، رنجروور اووک و نیسان قشقایی 

را مشاهده کنیم.

نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان:
کسادی بازار، قیمت گوشت قرمز را کاهش داد

نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان گفت: با افزایش میزان دام زنده، قیمت گوشت قرمز در قصابی های 
شهر اصفهان طی دو مرحله ۱۲ هزار تومان کاهش یافت. اصغر پورباطنی پیرامون اینکه طی ۱5 روز گذشته 
تاکنون روند کاهش قیمت گوشت قرمز در اصفهان آغاز شده است، اظهار داشت: در مرحله نخست نرخ گوشت 
در قصابی ها 5 هزار تومان کاهش داشته است. وی، دلیل کاهش قیمت گوشت را افزایش ورود دام به اصفهان و 
کسادی بازار بیان کرد و گفت: با افزایش عرضه طبیعتا نرخ ها هم روند نزولی دارند؛ اما به دلیل درگیری قصابان با 
رکود بازار این مسئله بیشتر در بین مشاغل ما قابل لمس است. پورباطنی پیرامون اینکه با وجود کاهش قیمت ها 
هنوز هم توان خرید مردم پایین است، اظهار داشت: هم اکنون به دلیل رکود و کسادی در بازار قصابان هم برای 

خرید دام از کشتارگاه ها تمایل کمتری دارند و همین امر سبب افزایش دام زنده شده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان:
اگر شرایط آسان نشود سرمایه گذار ریسک نخواهد کرد

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به ضمانت های بانکی در قبال اعطای وام گفت: بانک ها ممکن 
است بتوانند در دریافت وثیقه تخفیف هایی به مشتریان بدهند و در مواردی بدون وثیقه و تنها با چک و سفته به 
شرکت هایی که دارای دفاتر رسمی هستند وام بدهند؛ اما در شعب برای محکم کاری با سماجت تمام سعی بر 
گرفتن وثیقه های شخصی دارند. غالمرضا اخوان فرید ادامه داد: باید شرایط بانک ها آسان تر شود تا سرمایه گذاران 
حاضر به ریسک کردن و ورود به میدان تولید شوند، اگر سعی کنیم فعال اقتصادی را از همه جهت محدود کنیم تا 
جایی که با یک اتفاق کوچک اندک آبروی خودش را از دست بدهد خیلی از افراد حاضر به پذیرش ریسک نخواهند 
شد بلکه درهای کشور باز می شود و اجناس خارجی بازار را پر خواهند کرد. وی افزود: به نظر می رسد از آنجا که 

بانک ها نقدینگی کافی ندارند در شرایط تحریم ریسک مشارکت مدنی را نمی پذیرند.

مرضیه محب رسول
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توزیع250بستهنوشتافزار
درنقاطمحرومفریدونشهر

خیریــه آبشــار عاطفه های  فریدونشهر
فریدون شــهر، اقدام به تهیه و توزیع 150 بســته 
لوازم التحریر و 100 دســت لباس فرم مدرسه بین 
دانش آمــوزان نقاط محروم این شهرســتان کرد.  
مسئول خیریه آبشار عاطفه های فریدون شهر با بیان 
اینکه خیریه آبشار عاطفه ها با همکاری اداره آموزش 
و پرورش فریدون شــهر، واسطه کمک 17 میلیون 
تومانی بین خیران و نیازمندان شــده است، اظهار 
کرد: این کمک ها در روستاهای کوالب، چالچرانه، 
تنگستان و... توزیع شــد که ارزش هر بسته لوازم 
التحریر حدود 50 هزار تومان و ارزش هر دســت 
لباس فرم حــدود 100 هزار تومان اســت. مهری 
موحدی، تصریح کرد: تهیه جهیزیه برای افراد بی 
بضاعت، تامین کمک هزینه تحصیل و درمان افراد 
کم درآمد، توزیع اقالم خوراکی بین نیازمندان در 
مناسبت های مختلف از جمله فعالیت های شاخص 

این خیریه است.

نجاتبانویگردشگراصفهان
ازرودخانهآبملخسمیرم

با تالش امداد گــران جمعیت  سمیرم

هالل احمر ســمیرم، بانوی گردشــگر 48 ســاله 
اصفهانی از رودخانه آب ملخ این شهرستان نجات 
یافت. رییس جمعیت هالل احمر سمیرم گفت: در 
پی تماس با هالل احمر، گروه امدادی شامل هشت 
امدادگر با دو دستگاه ماشین به این منطقه بکر اعزام 
شدند. ســید نور محمد موســوی افزود: با تالش 
امدادگران، این بانوی گردشگر که از ارتفاعات منطقه 
آب ملخ در رودخانه سقوط کرده بود، نجات یافت. 
وی گفت: این گردشگر که از ناحیه پا دچار شکستی 
شده بود با آمبوالنس به بیمارستان سید الشهدا)ع( 
سمیرم منتقل شد. وی، مسیر پیاده رو سخت گذر 
روستای آب ملخ تا تخت سلیمان را بسیار خطرناک 
و دارای پرتگاه دانست و گفت: بیش از شش حادثه 
سقوط و غرق شدگی گردشگران در این منطقه رخ 
داده که دو نفر از آنان در آب رودخانه غرق شدند و 

جسد یک نفر هم هنوز پیدا نشده است. 

مسیرعاشقی

توزیع250بستهنوشتافزاردرنقاطمحرومفریدونشهر

پیشنهادسردبیر:

اخبار

میزبانیاززائرانیرنجدیده
درطریقالحسیننایین

مســئول موکب طریق الحسین  نایین
نایین با اشــاره به برپایی موکب برای مســافران 
خارجی در نایین اظهار داشــت: زائرانی از مسیر 
میرجاوه وارد کشور شده و مسیر زاهدان تا یزد را 
پیموده و به نایین می رسند و ما در امامزاده نایین 
میزبان آنها در موکب »طریق الحسین« خواهیم 
بود. حســین میرزابیگی افزود: پذیرایی ما از این 
زائران بسته به زمان رسیدن آنها به نایین خواهد 
بود، اگر صبح وارد نایین شوند به آنها صبحانه و اگر 
ظهرتا شب با عصرانه از آنها پذیرایی می کنیم. وی 
بیان داشت: این افراد توسط خودروهای مختلف از 
پاکستان وارد کشور شده؛ ولی تعداد کمی هم با 
خودروهای ایرانی تردد می کنند و تعداد افراد در 
هرخودرو کمتر از 50 نفر نیســت. میرزابیگی در 
پاسخ به این سوال که این موکب تا چه زمانی برپا 
خواهد بود، اظهار داشت: ما تا هرساعت و هر زمانی 
که زوار حضور داشته باشند، آماده خدمت رسانی 

خواهیم بود.

اعزام۱5دستگاهاتوبوس
شهرداریکاشانبهمرزچزابه

مدیرعامل سازمان حمل ونقل بار  کاشان
و مسافر شهرداری کاشان با بیان اینکه 15 دستگاه 
اتوبوس شهری برای ارائه خدمات مسافربری به 
زائران به منطقه چذابه اعزام شدند، اظهار کرد: این 
اتوبوس ها ایاب و ذهاب مســافران اربعین از مرز 
عراق به چذابه را بر عهده دارند. سید محمدرضا 
متشــکره، با بیان اینکه خدمت رســانی ناوگان 
اتوبوسرانی شهرداری کاشان تا ۳0 مهر و به مدت 
10 روز ادامه خواهد داشــت، تصریــح کرد: در 
صورتــی کــه بعــد از ایــن تاریخ اعالم شــود 
خدمات رسانی در این منطقه مورد نیاز است این 
ماموریت تمدید خواهد شــد. وی با بیان اینکه 
خدمات رسانی به زائران حسینی اقدامی ارزشمند 
و شایسته اســت، ادامه داد: این ســازمان برای 
چهارمین سال متوالی است که از ناوگان اتوبوس 
خود بــرای جابه جایی زائرین امام حســین )ع( 
استفاده می کند. متشــکره با بیان اینکه سازمان 
اتوبوسرانی کاشان دارای 1۲5 اتوبوس فعال است 
تصریح کرد: این اتوبوس ها در مســیر رفت حق 
جابه جایی مســافر را ندارند؛ اما در بازگشت در 
صــورت صالحدید مســئوالن این امــر انجام 

می شود.

فرماندار شهرضا بر پیگیری مشکالت  شهرضا
و رفع موانع تولید واحدهای صنعتی شهرضا تاکید 
کرد. ناصر اســدی در دیدار با مدیرعامل و اعضای 
هیئت مدیره شهرک صنعتی رازی با تاکید بر لزوم 
اهتمام و جدیت مدیران دستگاه های اجرایی برای 
گره گشــایی و رفع موانــع تولید بــا بهره گیری از 
ظرفیت های موجود در شهرستان اظهار داشت: همه 
باید در راستای حمایت از سرمایه گذاری و تقویت از 
تولید داخلی که در شکوفایی اقتصاد کشور تاثیرگذار 
اســت، همکاری و تالش کنیم. فرماندار شهرضا با 
تاکید بــر پیگیری مشــکالت و رفــع موانع تولید 
واحدهای صنعتی شهرضا گفت: نام گذاری سال به 
نام رونق تولید توسط رهبر معظم انقالب باید نقشه 
راه مســئوالن در حمایت از تولید باشد، بنابراین با 
جدیت باید مشکالت و موانع تولید را شناسایی کرد 
و در راســتای رفع آن تالش کنیــم. وی بیان کرد: 
تشــکیل کارگروه و کمیته های تخصصی در کلیه 
زمینه ها و بخش های صنعت برای بررسی کلیه موانع 
و مشکالت موجود پیش رو در صنعت شهرستان و 
طبقه بندی این مشکالت و موانع به ترتیب اولویت و 
اقدام الزم و موثر برای رفع آنها ضروری است. اسدی 
با تاکید بر تصویب قوانین حمایتی و بسترســازی 
مناســب بــرای ورود مطمئــن و بی دغدغــه 
ســرمایه گذاران به صنعت شــهرضا تصریح کرد: 
شــهرک صنعتی رازی شــهرضا، محور توســعه 
اقتصادی جنوب اســتان اصفهان و مکانی مناسب 

برای سرمایه گذاری صنعتی است.
اختصاص 60 هکتار از شهرک صنعتی رازی 

شهرضا به فضای سبز
مدیر شــهرک صنعتی رازی شــهرضا نیز در این 
نشســت با تاکید بر اینکه با حل مشــکالت بخش 

صنعت و رفع موانع تولید بسیاری از مشکالت جامعه 
قابل حل خواهد بود، افزود: شهرک صنعتی رازی با 
وسعت 1400 هکتار یکی از بزرگ ترین شهرک های 
صنعتی کشور است که 60 هکتار آن به فضای سبز 
اختصاص داده شده است. احمد جمشیدی با اشاره 
به اختصاص خودروی آتش نشانی سوپر فوماتیک 
توسط شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان 
به شهرک صنعتی رازی شــهرضا خاطرنشان کرد: 

اختصاص این خودرو یکــی از اقداماتی بود که در 
سطح شــهرک های صنعتی کشــور بی نظیر بوده 
اســت. وی با اشــاره به پروژه انتقال پساب شهری 
شــهرضا و پروژه اســتحصال مجدد پیشرفته آن 
در شــهرک صنعتی رازی شــهرضا بیان کرد: این 
پروژه با اعتباری بالغ بر 57 میلیارد ریال و به طول 
۲۲ کیلومتر بــا ظرفیت 90 لیتر بــر ثانیه در حال 
انجام است. جمشــیدی با بیان اینکه با اجرای این 

پروژه پساب شهری شــهرضا از محل تصفیه خانه 
کنونی پس از تصفیه به شهرک رازی برای استفاده 
صنعت و فضای سبز منتقل می شود، اضافه کرد: با 
استقرار تصفیه خانه در شــمال شهرستان شهرضا 
امکان انتقال پســاب تصفیه شــده به منطقه ویژه 
اقتصادی فراهم می شود و 90 لیتر بر ثانیه از پساب 
تصفیه خانه شــهرضا به این منطقه اختصاص داده 

می شود.

رفعموانعتولیدصنعتشهرضا،دغدغهمسئوالنباشد

نماینده کارفرمای سد مخزنی کوچری اظهار  گلپایگان
کرد: حجم سد کوچری گلپایگان ۲07 میلیون متر مکعب است 
که در پی بارش های امسال، ظرفیت این مخزن در فروردین ماه به 
تراز واقعی رسید. بهرامعلی شاهرضایی با بیان اینکه در تابستان 
امســال 5۲ میلیون متر مکعب آب از سد کوچری برداشت شده 
است، افزود: اکنون ظرفیت آب سد کوچری به 155 میلیون متر 
مکعب رسیده است. نماینده کارفرمای سد مخزنی کوچری گفت: 

از محل سد کوچری پنج مترمکعب آب برای بخش کشاورزی، پنج 
متر مکعب برای زیست محیطی و پنج متر مکعب بر ثانیه برای آب 
شرب شهرســتان رهاسازی می شــود. وی افزود: از ابتدای سال 
زراعی جاری خروجی آب ســد کوچری برای مصرف کشاورزی، 
زیست محیطی شهرستان گلپایگان قطع شده است وفقط برای 
تامین آب شرب شهرستان به منبع تصفیه خانه آب گلپایگان به 
میزان 4.5 متر مکعب آب برثانیه انتقال داده می شود. شاهرضایی 

تصریح کرد: از هفتم مهرماه تا 17 مهرماه آب برای مصرف بخش 
کشاورزی شهرستان و سپس در آبان ماه نیز به مدت 10 روزه برای 
آبیاری بخش کشاورزی رهاسازی می شود و پس این مدت آب سد 
کوچری برای بخش کشاورزی شهرستان تا اردیبهشت ماه سال 
99 بسته است. وی گفت: اکنون ورودی ســد 10 متر مکعب و 
خروجی سد کوچری پنج متر مکعب است که ظرفیت مخزن سد 

کوچری ثابت باقی مانده است.

نماینده کارفرمای سد مخزنی کوچری:
ظرفیتآبسدکوچریبه۱55میلیونمترمکعبرسید

  فرماندار شهرضا خواستار شد:

مفاد آراء 
7/219 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی و  ماده 13 آئین نامه اجرائي آن 
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است ، لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و نســل فردا چاپ 
اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند. ، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
بند الف(

بخش یک ثبتي شهرضا
یکم : شماره فرعي از 2- اصلي فضل آباد

1- رای شماره 139860302008005221 -  14 / 07 / 98 - نادیا ندیمی فرزند مناف 
ششدانگ یک باب خانه قدیمی مجزی شــده از پالک 1356 فرعي به مساحت دویست 

وبیست متروهفتاد صدم متر مربع
تاریخ انتشار نوبت یکم : روز  یکشنبه    21 / 07 / 1398 
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز  دوشنبه    06 / 08 / 1398 

م الف: 622875 سید اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا  
فقدان سند مالکیت

7/220 شــماره نامه: 139885602033001839-1398/07/15 نظر  به اینکه ســند 
مالکیت دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه باغچه پالک ثبتی 370  فرعی از یک 
اصلی واقع در فریزهند جزء بخــش 10 حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبــت 3064 صفحه 376 
دفتر 16 تحت شــماره چاپی 244019 بنام محمد علی آقاصی بیک فرزند محمود ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده است، سپس مع الواســطه به موجب سند انتقال شماره 31868- 
1348/07/02 دفتر 7 نطنز تمامی دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک مرقوم به آقای عباس 
آقاصی زاده فریزهندی فرزند حبیب اله انتقال یافته ســپس نامبرده با ارائه درخواســت 
کتبی به شــماره وارده: 139821702033004521-1398/06/26 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شــماره یکتا 139802157140000217 و 
رمزتصدیق 153932 و شماره 9132 مورخ 1398/05/14 به گواهی دفترخانه 13 نطنز 
رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت اسباب کشی مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 625576 علی جوانی رئیس 

ثبت اسناد و امالک نطنز
فقدان سند مالکیت

7/221 شــماره نامه: 139885602033001838-1398/07/15 نظر  به اینکه ســند 
مالکیت دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه باغچه پالک ثبتی شماره 370  فرعی از 
یک اصلی واقع در فریزهند جزء بخش 10 حوزه ثبتــی نطنز ذیل ثبت 3064 در صفحه 
378 دفتر 16 - امالک بنام قاسم آقاصی بیک فرزند محمود تحت شماره چاپی 244020 
ثبت و صادر و تســلیم گردیده است، ســپس مع الواسطه به موجب ســند انتقال شماره 
31868- 1348/07/02 دفتر 7 نطنز تمامی دو دانگ مشــاع از ششدانگ پالک مرقوم 

به آقای عباس آقاصی زاده فریزهندی فرزند حبیب اله انتقال یافته سپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده: 139821702033004521-1398/06/26 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره یکتا 139802157140000307 
و رمزتصدیق 284739 و شماره 9228 مورخ 1398/06/25 به گواهی دفترخانه 13 نطنز 
رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت اسباب کشی مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 625395 علی جوانی رئیس 

ثبت اسناد و امالک نطنز
حصر وراثت

7/222  خانم اعظم آزاد میالجردی دارای شناسنامه شــماره 10 به شرح دادخواست به 
کالسه  185/98 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان فاطمه عابدینی چمگردانی به شناســنامه 65 در تاریخ 98/3/28 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- آرزو آزاد 
میالجردی، ش.ش 130 فرزند شــهاب فرزند متوفی 2- آمنه آزاد میالجردی، ش.ش 
 365 فرزند شــهاب فرزند متوفی 3- اعظم آزاد میالجردی، ش.ش 10 فرزند شــهاب
 فرزنــد متوفــی 4- شــهاب آزاد میالجــردی، ش.ش 283 فرزنــد خلیل همســر 
متوفی مــی باشــند و بــه جــز نامبــردگان فــوق ورثــه دیگــری نــدارد. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک مرتبه آگهی مــی نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین 
 آگهی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صــادر خواهد شــد.

 م الف: 627198 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز 
ابالغ رای

7/223 کالسه پرونده:653/98 ، شماره دادنامه:1188 ، تاریخ رسیدگی: 98/5/26 ، مرجع 
رسیدگی: شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: قدمعلی حاج حیدری با 
وکالت خانم مریم مشتاقی به نشانی:خمینی شهر خ بوعلی جنب داروخانه دکتر گلستانه 
ساختمان بوعلی واحد13 ؛ خوانده: سیدفخرالدین خاتمی نشانی: مجهول المکان ، خواسته: 
مطالبه وجه چک ، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
تقدیمی آقای قدمعلی حاج حیدری با وکالت خانم مریم مشتاقی به طرفیت سیدفخرالدین 
خاتمی به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 663616 
مورخه 82/2/25 عهده بانک ملت شعبه انبار گندم بانضمام خسارت دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواســت تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق 
چک با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخ 98/5/19 و عدم حضور خوانده 
در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه 
چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه 
مورخه 98/5/19 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین مستنداً به ماده 9 
و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از 
قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رســید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام 
حقوقی بر اساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت 
310/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی 

و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و ســپس ظرف مدت 
 بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 619538 عمار امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر 
ابالغ رای

7/224 کالسه پرونده:482/98 ،شماره دادنامه:1231 -98/07/09 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
هشتم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: محمد باقری به نشانی:خمینی شهر 
صنعتی دوشاخ صنعت سنگ کیمیا ؛ خوانده: علیرضا مهری نشــانی: مجهول المکان ، 
خواسته: مطالبه وجه چک ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
آقای محمد باقری ورنوســفادرانی به طرفیت آقای علیرضا مهری به خواســته مطالبه 
مبلغ 60/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 9066/236127-92/5/15 و 
9066/236128-92/5/31 هرکدام 30/000/000 ریال به انضمام خسارت دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه 
عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در جلســه مورخ 98/6/11 و عدم ارائه 
الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت به نظریه مشــورتی اعضاء شورا و احراز اشتغال 
ذمه خوانده و اســتصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستنداً 
به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 
310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 830/000 
ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت 
استهالک کامل دین بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مهلت 20 
روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر 
می باشد. م الف: 620121  ایمان بختیاری قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای

7/225 کالســه پرونده:691/98-98/6/9 ،شــماره دادنامه:1197- 98/06/11 مرجع 
رسیدگی: شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: احمد حاج حیدری 
فرزند حسین به نشــانی: خمینی شهر ســه راه معلم کوچه پژمان پ40 , وکیل: علیرضا 
هاشمیان فرزند محمدحسین نشــانی: خمینی شــهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان 
مجتمع دندانپزشکی غدیر طبقه ســوم واحد3 ؛ خوانده: هادی شمیرانی نشانی: مجهول 
المکان ، خواســته: مطالبه وجه یک فقره چک ، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شــورا: در خصوص دادخواست آقای احمد حاج حیدری فرزند حســین با وکالت علیرضا 
هاشمیان به طرفیت خوانده هادی شمیرانی به خواسته مطالبه وجه 1 فقره چک به شماره 
12/9610/7114/4 به مبلغ 60/000/000 ریال مورخ 97/9/15 عهده بانک ملی شعبه 
اصفهان از جاری 0111411661002 به انضمام هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل و 
خسارت تاخیر در تادیه شورا با توجه به دادخواست تقدیمی و ضمایم و وجود اصل مستندات 
دعوی در ید خواهان و اینکه خوانده دلیل ومدرکــی مبنی بر برائت ذمه خود یا ادای دین 
در حق خواهان ارایه نکرده است دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و با توجه به 
نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 98/6/9 و به استناد مواد 519 و 198 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310 و 313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده2 قانون صدور 
چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 

مبلغ 1/790/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق آیین نامه تعرفه حق 
الوکاله وکال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 97/9/15 لغایت زمان پرداخت 
که در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای شورا غیابی 
است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضای مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی  شهرستان 
خمینی شهر می باشد. م الف: 620181   ایمان بختیاری قاضی شعبه یازدهم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای 

7/226 شماره دادنامه: 248/98 ، شــماره دادنامه: 1035، تاریخ رسیدگی: 98/05/22 ، 
مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: علیرضا محب 
محمدی فرزند مصطفی نشانی: محمودآباد خ34 سنگبری خلیج , وکیل: علیرضا هاشمیان 
و محمدکاظم دری ؛ خوانده: 1-شکور علمی 2-فرهاد نادی نشانی: هردو مجهول المکان 
3-محسن حاج هاشمی فرزند قدمعلی نشانی: خمینی شهر خیابان رجایی کوچه صفا کوچه 
سوم ، خواسته: مطالبه وجه چک )غیابی( ،گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای علیرضا محب محمدی با وکالت علیرضا هاشمیان 
و محمدکاظم دری به طرفیت آقایان 1-شــکور علمی 2-فرهاد نادی 3- محسن حاج 
هاشمی به خواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 66573 
بتاریخ 94/5/15 عهده بانک سپه بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه 
به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم 
حضور خواندگان در جلسه رســیدگی مورخه 98/5/15 و عدم حضور خواندگان در جلسه 
رسیدگی شورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید 
ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضاء شــورا به شرح صورتجلسه مورخه 
98/5/15 و با احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب بقای دین مستنداً به ماده 9 و 18 
و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رســید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام 
حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ 
1/530/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و 
سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی 
شهر می باشــد. م الف: 620174  ایمان بختیاری قاضی شعبه دوازدهم شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

7/227 شماره: 585/98 حل2 ، مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 04:00 بعدازظهر روز سه شنبه 
مورخه 1398/08/28 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: فاطمه رضایی ، نام 
پدر: اکبر ، با وکالت خانم فرشته جعفری ، نشانی: خمینی شهر خ 17 شهریور محله اسفریز 
؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: حســین عقیلی مهابادی ، نام پدر: علی اکبر 
، خواســته و بهای آن: مطالبه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 621770 رئیس 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
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کمیتهایمنیدرمدارساصفهانتشکیلمیشود

پیشنهاد سردبیر:

خبر

اخبار

استقرار گروهی از آتش نشانان 
اصفهانی در کربالی معلی

گروهی از آتش نشــانان اصفهــان برای تامین 
ایمنی موکب های اصفهانــی در کربالی معلی 
مستقر شــدند. مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: این 
گروه شامل 18 آتش نشان مجهز به خودروهای 
سنگین و فوق سنگین اطفای حریق، خودروها 
و ســت های نجات، تعدادی کپســول اطفای 
حریق با کاربری های مختلف همراه نیروها برای 
تامین ایمنی موکب هــای اصفهانی در کربالی 
معلی مستقر شــدند. محســن گالبی با بیان 
اینکه هر ساله این ســازمان، تعدادی از عوامل 
خود را برای تامین ایمنی موکب های ایرانی در 
مســیر راهپیمایی اربعین اعزام می کرد گفت: 
امســال هم این نیروها، فرماندهان و مسئوالن 

آتش نشانی به این همایش عظیم پیوستند.

فرصت ۳ ماهه به مسئوالن و  
کارکنان سازمان بهزیستی

مدیــرکل دفتر مدیریــت عملکرد ســازمان 
بهزیستی کشور گفت: مســئوالن و کارکنان 
بهزیســتی ۳ ماه فرصت دارند که از مدیریت 
مراکز اســتعفا دهند و در غیر ایــن صورت بر 
اساس قوانین و مقررات با آنها برخورد خواهد 

شد. 
کاظم نظم ده، با اشاره به بخشنامه اجرایی منع 
پذیرش و یا قبول منافع تعارض اظهار کرد: از 
42 هزار مجوز صادر شده در سازمان بهزیستی، 
یکهــزار و 297 مرکز در تملک مســئوالن و 
کارکنان بهزیستی و یا بستگان درجه یک آنها 
)پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر و همسر( 
است که البته در گذشــته این روال معمولی 
بوده و مشکلی نداشته اســت؛ اما با بخشنامه 
اشاره شــده از این پس مســئوالن بهزیستی 
نمی توانند مدیریت مرکزی را به عهده داشته 
باشند. مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان 
بهزیستی کشور با بیان اینکه بخشنامه اجرایی 
منع پذیرش و یا قبول منافع تعارض در راستای 
شفاف ســازی به معاونین و مدیران ستادی و 
استانی است، تصریح کرد: در مدیریت تعارض 
افراد نباید در پســت هایی مستقر شوند که در 
این سمت ها تعارضی بین منافع شخصی آنها و 

منافع ملی وجود داشته باشد. 

مدیر کل بحران استانداری اصفهان:
کمیته ایمنی در مدارس 
اصفهان تشکیل می شود

مدیر کل بحران استانداری اصفهان با اشاره به 
اینکه کمیته ایمنی در مدارس اصفهان تشکیل 
می شــود، گفت: خطرات محتمــل در مدارس 
اصفهان شناسایی شده و نسبت به ایمن سازی 

آنها اقدام می شود. 
منصور شیشــه فروش با اشــاره بــه اینکه در 
ششم آذرماه بیســت و یکمین مانور سراسری 
ایمنــی و زلزله در مــدارس اســتان اصفهان 
برگــزار می شــود، اظهار داشــت: هر ســاله 
این مانور بــه منظور ارتقــای فرهنگ ایمنی و 
حفاظــت در برابر زلزلــه در مــدارس برگزار 
می شود که امســال در بیش از هفت هزار واحد 
 آموزشــی دولتی و غیردولتی اســتان اصفهان

 اجرا خواهد شد. 
وی افزود: مشــارکت 8۵۰ هزار دانش آموز در 
بیســت و یکمین مانور سراسری ایمنی و زلزله 
می تواند در افزایش ســطح مقابلــه با حوادث 

طبیعی مانند زلزله موثر واقع شود. 
مدیرکل بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه 
مربیان مدارس طــی دوره هایی آموزش ایمنی 
و حفاظت در برابر زلزله را طــی می کنند، ابراز 
داشــت: مربیان آموزش دیده دانش آموزان را 
با مکان های ایمن بــرای حفاظت در برابر زلزله 
آشــنا می کنند و راه های حفاظت از جان را در 
برابر حوادث طبیعی آمــوزش خواهند داد. وی 
بیان داشــت: برگزاری بیســت و یکمین مانور 
ایمنی و زلزله با همــکاری هالل احمر، آموزش 
و پرورش، صدا وســیما، آتش نشــانی و مرکز 
فوریت های پزشکی و شهرداری برگزار می شود. 
شیشه فروش با اشاره به جلسه مشترک مدیریت 
بحران استانداری اســتان اصفهان با اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان در خصوص 
طرح هــای ایمنی در مــدارس تصریــح کرد: 
خطرات محتمل در مدارس اصفهان شناسایی 
 شده تا نسبت به ایمنی سازی مدارس اقدامات

 کافی انجام شود.

در ســایه کســادی بازار و کســب و کارهای خرد 
حاال تعداد مغازه هایی که به نوعــی مواد خوراکی 
می فروشند، بیشتر شده اســت. بستنی فروشی ها 
و آب میوه فروشــی ها در این میان پیشتاز به نظر 
می رسند، در هر خیابان فرعی و اصلی این مغازه ها 
با ویترینی پر از انواع بستنی و کیک و دونات دلبری 
می کنند، هر چند معلوم نیست این بستنی ها کجا 
تهیه شده و آن کیک و شیرینی ها با کدام استاندارد 

عرضه می شود.
حاشــیه های ناتمــام دونــات هــای 

مجهول الهویه
طی  ماه هــای اخیر حــرف و حدیث هــا در مورد 
دونات ها و باقلواهای به فروش رفته در فروشگاه ها 
زیاد بوده است. مسئوالن اصناف به صورت مستقیم 
اداره بهداشــت محیط را در این زمینه مقصر اعالم 
می  دانند. چندی پیش ادعایی که رییس بازرســی 
اصناف مبنی بر وجود ماده ای شــبیه واکس کفش 
در کاکائوی دونات های غیــر مجاز مطرح کرد هر 
چند با تکذیب از سوی مرکز بهداشت استان و علوم 
پزشکی همراه بود؛ اما بازگوی واقعیت سیاهی است. 
کیک ها و شیرینی هایی که سال هاست بدون مجوز و 
برند فروخته می شود و حاال کارشناسان هشدارهای 
جدی در مورد ســالم نبودن این خوراکی ها مطرح 
می کنند. هفته گذشــته نیز عضو هیئت رییســه 
اتحادیــه نان های حجیــم و نیمه حجیم اســتان 
اصفهان با بیان اینکه حدود 7۰۰ کارگاه زیرزمینی 
و غیرمجاز پخت دونات، شیرینی و باقلوا در استان 
اصفهان وجــود دارد که حــدود 21۰ کارگاه فقط 
در شهر ســین فعالیت دارد، افزود: متاسفانه مرکز 
بهداشــت محیــط و ســازمان صنعت ومعدن در 
جمع آوری کارگاه های غیر مجاز کوتاهی می کنند. 
وی ادامه داد: بعضــی از توجیهات در خصوص این 
کوتاهی به خاطر ترس از افزایش بیکاری اســت، 
البته نباید فراموش شود که اشــتغال یعنی تولید 
خوب و ســالم پس باید از افرادی که مجوز و سیب 
سالمت می گیرند، حمایت شود. وی با بیان اینکه 
مرکز بهداشت محیط و سازمان صنعت و معدن باید 
گشت های بازرسی خود را افزایش دهند تا از فعالیت 
کارگاه هــای غیرمجاز تا حدود زیــادی جلوگیری 
شــود چراکه این کارگاه ها مانند زالو دســت وپای 

تولیدکنندگان مجاز را بسته اند، اضافه کرد: کارگاه 
غیر مجاز هزینه هایی مانند بیمه، هزینه آزمایشگاه، 
مسئول فنی، مالیات و هزاران هزینه جانبی دیگر را 
ندارند و محصول را با قیمــت متفاوت تری به بازار 

عرضه می کنند.
آب میوه فروشی ها مقصرند؟

بدون شــک دونات ها و شــیرینی ها فله ای ســود 
بیشتری برای فروشــندگان دارند چرا که با قیمت 
تمام شــده کمتری خریداری می شــوند. فعاالن 
پخت دونات می گویند قیمت غیــر مجازها تا 4۰ 
درصد ارزان تر است که همین مسئله به گفته فعاالن 
بازار موجب وفور این خوراکی ها در این صنف شده 
است. حتی برخی از جمله آرش ادهمی، نخستین 
تولیدکننده دونات با سیب ســالمت و بدون مواد 
نگه دارنده مدعی وجــود مافیای دونات در اصفهان 
شده است. وی می گوید: دونات های غیربهداشتی 
برای فروشــندگان حاشیه سود بیشــتری دارد و 
سالمت برای برخی مهم نیست. ادهمی تصریح کرد: 
مافیای پخش دونات هم بی تقصیر نیستند و اجازه 

نمی دهند حتی به آبمیوه فروشی ها دونات مجانی 
برای فــروش بدهیم، کارگاه هــای غیرمجاز عالوه 
بر دونات، گوشــفیل، کیک یزدی و باقلوا هم تولید 
می کنند و خیابان های اصفهان را بین خود تقسیم 

کرده اند و اجازه کار به کسی نمی دهند.
ادعاهــا در مــورد مراکز غیــر مجاز 

درست نیست
به تازگی مدیر بهداشــت محیط مرکز بهداشــت 
اســتان اصفهان اعالم کرد که امسال حدود 12 تن 
انواع شــیرینی، کیک، دونات، باقلوا و کلوچه که به 
صورت غیرمجاز تولید یا توزیع می شــد طی ۶ ماه 
نخست امسال در کالن شــهر اصفهان جمع آوری 
شده است. ســیدمهدی میرجهانیان با بیان اینکه 
کار نظارت و برخــورد با کارگاه هــای زیرزمینی و 
غیر مجاز تولید انواع مــواد غذایی و خوراکی فقط 
به عهده مرکز بهداشت نیست، تاکید کرد: هر یک 
از بخش های این کار بر اساس قانون به عهده یکی 
از سازمان های متولی اســت و مسائل بهداشتی آن 
به عهده گروه بهداشت محیط خواهد بود. به گفته 

وی، اقالم خوراکی کــه در واحدهایی مانند آبمیوه 
فروشی عرضه می شوند، باید دارای برچسب و نشان 
روی سینی باشد. میرجهانیان، درباره برخی ادعاها 
مبنی بــر اینکه صدها واحد غیر مجــاز تولید انواع 
شیرینی و دونات در اصفهان فعالیت دارد، توضیح 
داد: چنین چیزی صحت نــدارد، هرچند نمی توان 
ادعا کرد که هیچ واحد غیر مجازی نیز در اســتان 

فعالیت نمی کند.
 این اظهــارات در حالی مطرح شــده اســت که 
شیرینی های فله ای هر روز در مغازه های بیشتری 
به چشم می خورد و حاال عالوه بر آب میوه فروشی ها 
در دکه های روزنامه فروشی و سوپر مارکت ها هم 
این محصوالت به چشم می خورد. شیرینی هایی که 
اغلب بدون بسته بندی و بیرون از یخچال نگهداری 
می شــوند و البته مشخص نیســت اگر واحدهای 
بازرسی اصناف و بهداشت دائما مشغول سرکشی به 
این واحدها هستند چرا همچنان سفره فروش این 
محصوالت در مکان های بدون مجوزی مانند سوپر 

مارکت ها بدون هیچ نام و نشانی ادامه دارد.

ماجرایدونات!

   ادعای وجود تعداد زیادی از مراکز غیر مجاز تولید شیرینی و مافیای دونات در اصفهان
 باز هم توسط بهداشت محیط تکذیب شد؛ 

ابالغ وقت رسیدگی
7/228 شماره: 235/98 حل3 ، مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 04:40 بعدازظهر روز چهارشنبه 
مورخه 1398/08/29 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمدرضا غفوری ، نام 
پدر: عبدالرسول ، نشانی: قهدریجان خ منتظری ک گلستان  ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و 
نام خانوادگی: حمیدرضا عسگری ، نام پدر: علی ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ هفتاد و 
پنج میلیون ریال وجه یک فقره چک با کلیه خسارات وارده ، دالیل خواهان: رونوشت چک 
و رونوشت گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 621795 رئیس 

شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
مزایده 

7/229 شماره: 97/4169 ، تاریخ: 1398/07/09 اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالســه 97/4169 له آقای ولی اله خالقی علیه آقای 
منصور مسعودیان به خواســته مطالبه در نظر دارد ششدانگ ملک مشاع منزل مسکونی 
یک طبقه به پالک ثبتی 107/1515 درب به حیاط با زیــر بنای اعیانی 140/000 ریال 
مترمربع که کارشناس رسمی دادگســتری 1/620/000/000 ریال ارزیابی نموده را از 
طریق مزایده به فروش رســاند لذا جلسه مزایده ســاعت 11:00 صبح روز چهارشنبه در 
تاریخ 1398/08/08 در محل اجرای احکام مدنی شــوراهای حل اختالف شهرســتان 
 خمینی شهر واقع در بلوار پاسداران مجتمع شوراها طبقه همکف برگزار می گردد ، طالبین 
می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشــانی خمینی شــهرـ  خیابــان امیرکبیرـ  گذر 
امام حسینـ  پشت مدرســه مادر طریق االســالمـ  داخل کوچه مراجعه و مورد مزایده 
را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کســی اســت که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید 
خریدار می بایســت 10 % قیمت پیشــنهادی را فی المجلس و مابقــی را ظرف یک 
ماه از تاریخ مزایده به حســاب ســپرده دادگســتری واریز نماید در غیــر اینصورت ده 
درصد اولیه پس از کســر هزینه هــای مزایده به نفــع دولت ضبط خواهد شــد. تذکر: 
متقاضیان شــرکت در مزایده می بایســت 10 درصد بهــای مال را طــی فیش چهار 
نسخه ایی به حساب سپرده دادگســتری خمینی شهر به شــماره 2171290271003 
نزد بانک ملی واریز و با در دســت داشــتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ســاعت 
قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواســت شــرکت در مزایده 
 را تکمیل و بــه همراه کپــی کارت ملــی و اصل فیش ســپرده تحویل اجــرا نمایید. 
م الف:622088   مدیر اجرای احکام مدنی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

7/230 شماره: 1305/98 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 08:45 صبح روز شنبه 
مورخه 1398/08/25 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: ابوالفضل مهوری ، نام 
پدر: غالمعلی ، نشانی: برخوارـ  حبیب آبادـ  خ شهید چمرانـ  بن بست ساحلـ  درب دوم ؛ 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: منیره انصاری ، خواسته و بهای آن: صدور حکم 
به محکومیت تضامنی خواندگان به مبلغ نود میلیون ریــال بابت وجه یک فقره چک به 
انضمام کلیه خسارات وارده اعم از هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله 
وکیل ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 

می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در 
وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 622090 رئیس شعبه یازدهم حقوقی 

شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

7/231 شماره: 404/98 حل10 ، مرجع رسیدگی: شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 04:30 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1398/08/25 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مجید روح الهی ، نام پدر: 
نادعلی ، نشانی: خمینی شهر خیابان شریعتی شمالی کوچه درب یخچال پ8 ؛ مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: محمدرضا پریشــانی ، خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ 
150/000/000 ریال بابت ســه فقره چک به انضمام خسارت ناشــی از هزینه دادرسی 
و تاخیرتادیه از تاریخ چک لغایت پرداخت ، دالیل خواهان: تصویر چک و نامه برگشــت 
عدم موجودی بانک ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهــول  المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 622094 رئیس شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

7/232 شماره: 1161/98 حل3 ، مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 04:50 بعدازظهر روز چهارشنبه 
مورخه 1398/08/29 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: عباس جزونی ، نام 
پدر: علی ، نشانی: خمینی شــهر خ کهندژ خ نبوی منش کوی 109 انتهای عرفان20  ؛ 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: مصطفی عطوفی ، نام پدر: غالمرضا ، خواسته 
و بهای آن: انتقال سند یک دستگاه ماشین پراید 132 مدل 90 به شماره پالک 953 ی 46 
ایران 13 مقوم به مبلغ 50/000/000 ریال ، دالیل خواهان: رونوشت مبایعه نامه و سند 
مالکیت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 622847 رئیس شعبه سوم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

7/233 شماره: 1401/98 حل4 ، مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:45 صبح روز چهارشنبه مورخه 
1398/08/29 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: داود حاجی حیدری ، نام پدر: 
حسین ، با وکالت محمدکاظم دری ، نشانی: خمینی شهر میدان قدس مجتمع دندانپزشکی 
غدیر طبقه سوم واحد3 دفتر آقای هاشمیان ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: 
غالمحسن طاهرخانی ، نام پدر: غالم ، خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ 27/000/000 
ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل بابت یک فقره چک 
، دالیل خواهان: فتوکپی مصدق چک و عدم برگشت چک ، گردش کار: خواهان.خوانده 
را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 625350 رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

7/234 شماره: 396/98 حل3 ، مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 04:30 بعدازظهر روز چهارشنبه 
مورخه 1398/08/29 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگــی: نعمت اله آلویی ، 
نام پدر: حســین ، با وکالت آقای محمدعلی آلویی ، نشــانی: خمینی شهر بلوار امیرکبیر 
، مشــخصات وکیل خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمدعلی آلویی ، نام پدر: حسین ، 
نشانی: خمینی شهر چهارراه شریعتی جنب مسجد حضرت ابوالفضل  ؛ مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: حسن روشن مهر ، نام پدر: علی ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه 
چک شــماره 44/5933 مورخ 94/3/2 عهده بانک صادرات به انضمام خسارات هزینه 
دادرســی و حق الوکاله وکیل ، دالیل خواهان: رونوشــت چک و رونوشت گواهی عدم 
پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 623423  رئیس شعبه سوم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی 

7/235 نظر به اینکه خواهان محسن ابن رحیم دادخواستی  به خواسته مطالبه وجه چک به 
طرفیت حسن خدابنده لوئی به مجتمع شوراهای حل اختالف آران و بیدگل واقع در خیابان 
نواب صفوی تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم به کالسه 3/395/98  ثبت و برای تاریخ 
شنبه 98/9/16 ساعت 10:30 وقت رســیدگی 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 جلســه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نماید. انتشــار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در 
صورت عدم حضور، شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 623968 مهدی 

عموزاده رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم حقوقی آران و بیدگل  
ابالغ وقت رسیدگی 

7/236 نظر به اینکه خواهان  رضــا محمودیان به طرفیت مجتبی نــادری لردجانی به 
خواسته مطالبه وجه چک دادخواستی به مجتمع شــوراهای حل اختالف آران و بیدگل 
تقدیم نموده است که پس از ارجاع به شــعبه دوم حقوقی آران و بیدگل به کالسه پرونده 
2/523/98 ثبت و برای تاریخ 98/8/26 ساعت 9:30 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده 
و از آنجاییکه یکــی از خواندگان فوق مجهول المکان بوده لذا بــا تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا در جلسه دادرسی حاضر گردیده، 
ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رســیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
 و ضمائم آن به شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف آران و بیــدگل مراجعه نماید. 
م الف: 623569 محمدرضا مقری بیدگلی مســئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 

دوم حقوقی آران و بیدگل  
اخطار اجرایی

7/238  شماره: 633/97/ش3 محکوم به به موجب رای شماره : 994 تاریخ: 97/11/23 
حوزه: سوم شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل که قطعیت یافته است. محکوم 
علیه : 1- یداله نورسروش 2- حسن بابایان نام پدر: علی اکبر شغل: -  نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان )یداله نورسروش( محکوم علیه محکوم است به: پرداخت تضامنی مبلغ 
هفتاد و هشت میلیون ریال در وجه یک فقره چک به شــماره 1665/4199461/60 به 
تاریخ 96/12/25 به عهده بانک ملت به عنوان اصل خواسته و نیز خسارت تاخیرتادیه از 
تاریخ سررسید چک مذکور لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ دو میلیون و سیصد و 
هفتاد هزار ریال بابت خسارت دادرسی و مبلغ 60000 ریال بابت درخواست اجرائیه و نیز 

پرداخت حق الوکاله وکیل طیق تعرفه قانونی در حق خواهان. رأی صادره غیابی اســت. 
ضمنا نیم عشر اجرائیه محاسبه و وصول گردد. مشخصات محکوم له: آقای رضا محمودیان 
با وکالت آقای آیت سنجر نام پدر: - شغل: - نشانی محل اقامت: کاشان چهارراه آیت اله 
کاشانی ابتدای خ شهیدبهشتی جنب بانک انصار پالک 50 . ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد،محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. م الف: 623573 رئیس شعبه 

سوم شورای حل اختالف آران و بیدگل 
حصروراثت 

7/239 حمیدرضا حمیدی آرانی دارای شناســنامه شماره 37764 به شرح دادخواست به 
کالسه 2/726/98 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسین آقا حمیدی آرانی بشناسنامه 111 در تاریخ 1355/4/5 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- حسن حمیدی 
آرانی به ش ش 474  2-اصغر حمیدی به ش ش 100  3-علی آقا حمیدی آرانی به ش ش 
167  4- عباسعلی حمیدی به ش ش 127 5- محسن حمیدی به ش ش 92  6- فاطمه 
حمیدی به ش ش 126 همگی به عنــوان فرزندان آن مرحوم و الغیــر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 623638 عباسعلی دهقانی رئیس 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف آران و بیدگل 
اخطار اجرایی 

7/253 شــماره: 1/226/97 محکوم به به موجب رای غیابی شماره : 10 تاریخ: 98/1/5 
حوزه: اول حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان آران و بیدگل که قطعیت یافته است. 
محکوم علیه : حسین زارعی نام پدر: اسماعیل شغل: - نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال در وجه دو فقره 
چک به شــماره 054755 به تاریخ 97/2/30 و 054753 مورخ 97/1/30 به عهده بانک 
سپه به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ سه میلیون و هفتصد و شصت و پنج هزار ریال 
و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه و پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال نشر آگهی رای 
و شصت هزار ریال اخطار اجرایی بابت خســارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیرتادیه 
از تاریخ سررسید چک های مذکور لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان. رأی صادره 
غیابی است. هزینه اجرا نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه می باشد. مشخصات محکوم 
 له: میثم لقب دوست با وکالت مصیب مرشــدی  نام پدر: - شغل: - نشانی محل اقامت: 
آران و بیدگل، میدان ســپاه، ســاختمان هاشــمی دفتر وکالت. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد،محکوم علیه مکلف اســت ظرف 
مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجــرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشــد باشد و در 
صورتی که خــود را قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صورت 
 جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. 
م الف: 623568 زهره گرامی نوش آبادی رئیس شــعبه اول حقوقی شــورای حل 

اختالف آران و بیدگل 
ابالغ وقت رسیدگی

7/237  بدینوســیله اعالم می گردد حســین ســرمدی با وکالت فاطمه سادات عنایتی 
دادخواســتی به طرفیت محمداهلی و مصطفی عابدی مبنی بر مطالبه وجه در این شعبه 
مطرح و رسیدگی دارد لذا به خوانده ردیف دوم ابالغ می گردد در تاریخ پنجشنبه 98/8/23 
ساعت 9 جهت رسیدگی در شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف آران و بیدگل حاضر 
 شود. ضمنا جهت دریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه مراجعه نماید. 
 م الف: 623971 حســین باخدا  رییس شــعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف

 آران و بیدگل 

سمانه سعادت
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شکست انگلیس؛ پایان طلسم 
ده ساله

تیــم ملی فوتبــال انگلیــس در بــازی برابر 
جمهــوری چــک در 
انتخابی یورو ۲۰۲۰ 
به یک پیروزی نیاز 
داشــت تا صعود 
خود را به مرحله 
نهایــی رقابت هــا 
قطعی کند. شاگردان 
ســاوت گیت، خیلی زود صاحــب یک ضربه 
پنالتی شــدند و هری کین توانست میهمان 
را پیش بیندازد، ولی در ادامه چک توانســت 
روی یک ضربه کرنر، گل تســاوی بخش را به 
ثمر برســاند و در اواخر بازی بــه گل دوم نیز 
رسید تا انگلیس بعد از ۱۰ سال در رقابت های 
انتخابی یک تورنمنت شکســت بخورد. در۴۳ 
بازی، انگلیس در رقابت هــای انتخابی یورو و 
جام جهانی شکست نخورده بود تا اینکه مقابل 
جمهوری چک بازنده شد و نتوانست صعود خود 
را قطعی کند. اکنون انگلیس با یک بازی کمتر 
نسبت به جمهوری چک با ۱۲ امتیاز در صدر 

جدول قرار دارد.

ادوین فن در سار:
»دی لیخت« مرا به یاد رونالدو 

می اندازد
ادوین فن در ســار که به عنوان مدیر اجرایی 
آژاکس فعالیت می کند 
و ســابقه بازی در 
کنار کریســتیانو 
در  رونالــدو 
منچســتریونایتد 
را دارد به مقایســه 
ماتیاس دی لیخت با 
این بازیکن پرداخته اســت. فن در سار گفته: 
»دی لیخت همه عمرش را در هلند و آژاکس 
گذراند و حاال به کشــوری دیگــر و محیطی 
جدید رفته است. طبیعی است که مدتی طول 
بکشد تا بتواند خودش را وفق دهد. دی لیخت 
همیشه می خواهد پیشرفت کند و هدفش این 
است که بهترین مدافع دنیا شــود. بازیکنان 
کمی را بــا چنین ذهنیتی دیــدم. یکی از آن 
بازیکنان کریســتیانو رونالدو است که االن در 
کنار دی لیخت بازی می کند. رونالدو زمانی که 
در منچستر بود می خواست هر روز بهتر شود، 

دی لیخت هم چنین ذهنیتی دارد.«

رونمایی از اولین داور زن 
تاریخ فوتبال امارات

خلود الزعابی، اولین داور زن اماراتی خواهد بود 
که یک مسابقه رسمی 
را قضــاوت می کند 
را در  نامــش  و 
تاریخ این کشــور 
به عنــوان اولین 
داور زن ثبت خواهد 
کرد. او قرار است بازی 
تیم های االمارات و الفجیره در رقابت های لیگ 
زیر ۱۳ ساله های امارات را قضاوت کند. کمیته 
زنان امارات با همکاری فدراسیون فوتبال این 
کشور ۴ داور زن را از بین ۳۰ داور انتخاب و در 
اردویی به میزبانی شــهر نورنبرگ در آلمان، 
به باال بردن توان جســمی و فنی، برنامه های 
آموزشی و آشنایی در مورد قوانین جدید فیفا 
پرداخت. ۴ داور زن اماراتی بعد از این اردوی ده 
روزه آماده قضاوت خواهند بود و خلود الزعابی 

اولین آنهاست.

فیفا، دبیرکل فوتبال افغانستان 
را تعلیق کرد

کنفدراسیون فوتبال آســیا اعالم کرد با رای 
ســیدعلیرضا  فیفــا، 
آقــازاده دبیر کل 
فدراسیون فوتبال 
افغانستان و عضو 
اجرایی  کمیتــه 
AFC به مدت پنج 
ســال از فعالیت های 
فوتبالی محروم شده است. سایت کنفدراسیون 
فوتبال آســیا نوشــت که این نهاد تا نهایی و 
اجرایی شــدن این رای، چیز بیشــتری برای 
توضیح دادن ندارد. همچنین ســایت فیفا در 
مورد ســید آقازاده اعالم کرده کــه تعلیق او 
مرتبط با شکایت هایی اســت که مدتی پیش 
از ســوی تعدادی از بازیکنان تیم ملی فوتبال 
بانوان این کشــور و اتهام آزار جنسی از سوی 
رییس فدراســیون این کشور مطرح شده بود. 
کرم الدین کریم، پیــش از آقازاده مادام العمر 
 از انجام فعالیت هــای فوتبال محروم شــده 

بود.

بازیکنان بومی، اصلی ترین سرمایه بسکتبال ذوب آهن هستند

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

سی ان ان ترکیه در خبری اعالم کرد که احمد موسی، ستاره فوتبال 
نیجریه در پیامی به عنازی، ملی پوش مصر که در تیم ترابوزان اسپور 
ترکیه بازی می کند، از فوتبال ترکیه پرسیده است. او در این پیام نوشته 
است: می خواهم از فوتبال عربی خالص بشوم چراکه فوتبال و زندگی 
فوتبالی ام در خطر بزرگی است. در صورت این انتقال، احمد موسی 

دیگر هم تیمی بزرگ سید مجید حسینی خواهد بود.

ستاره نیجریه هم بازی حسینی می شود؟

جونیور براندائو، مهاجم برزیلی تیم پرسپولیس در بازی های گذشته 05
این تیم نمایش بسیار ضعیفی داشته تا جایی که حتی شایعاتی مبنی 
بر کنار گذاشته شــدن این بازیکن به گوش رســید. با این حال این 
بازیکن پیش از تعطیلی تمرینات در بازی دوستانه توانست دو گل به 
ثمر برساند تا کالدورن کمی به این بازیکن امیدوار شود. حاال قرار است 

سرمربی پرسپولیس از او در رأس خط حمله استفاده کند.

تغییر پست »جونیور«  برای فرار از بحران
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هوادار کامبوج جهانی شد؛ 
نماد وفاداری

سایت اندونزیایی »superskor« در گزارشی 
با اشــاره به تک هوادار تیم ملــی کامبوج در 
ورزشــگاه آزادی، وی را الگویی برای حمایت 
از تیم های ملــی معرفی کرد. این رســانه در 
گزارشی با اشاره به برتری ۱۴ بر صفر تیم ملی 
فوتبال ایران مقابل کامبوج نوشــت: با وجود 
اینکه بازی کامال یکطرفه و به ســود تیم ملی 
ایران در ورزشــگاه آزادی پیش می رفت ولی 
صحنه های قابل توجهی از ســوی یک هوادار 
تیم ملی کامبوج در استادیوم آزادی به نمایش 
در آمد. تــک هوادار کامبوجی کــه پرچم این 
کشور را روی ســکوها پهن کرده بود با طبل و 
بلندگو از تیم ملی کشورش حمایت می کرد و 
این نماد وفاداری بود. او با شور و هیجان خاصی 
نشان داد که چگونه باید از تیم ملی یک کشور 
حمایت کرد، حتــی با وجودی کــه تیم ملی 
کشــورش شکست ســنگینی را متحمل شده 
باشد. »superskor« اشاره کرد: این هوادار 
تیم ملی کامبوج مرتب بر طبل خود می کوبید 
تا نقش ایجــاد انگیزه و دل و جــرات را برای 

بازیکنان کامبوج داشته باشد.

در حاشیه

تیم سپاهان قهرمان لیگ برتر 
دوچرخه سواری جاده شد

سپاهان اصفهان قهرمان رقابت های لیگ برتر 
دوچرخه سواری جاده کشــور در همدان شد. 
ســومین دوره از مســابقات که روز پنجشنبه 
در ماده تایم انفرادی با شــرکت ۲۰ دوچرخه 
سوار در شهر تویسرکان استان همدان برگزار 
شــد، در پایان در مجموع تیمی فوالد مبارکه 
ســپاهان با کســب ۱۰۹۵ به مقــام قهرمانی 
دســت یافت، پیشــگامان کویر یزد دوم شد و 
باالبان چابهار هم در رتبه سوم قرار گرفت. روز 
جمعه نیز مسابقات لیگ برتر دوچرخه سواری 
کشور در ماده اســتقامت جاده برگزار شد که 
مهدی علمایی از باالبان چابهــار اول، مهدی 
ناطقی از ســپاهان اصفهان دوم و حمید بیک 
خورمیزی از پیشــگامان کویر یزد ســوم شد. 
دراین رقابت نفس گیر دوچرخه سواران مسیر 

۱۳ کیلومتری را رکاب زدند.

 شایعه استعفای »بنا« 
از کشتی فرنگی

مدیر تیم های ملی کشتی فرنگی در واکنش به 
شایعه استعفای محمد بنا از سرمربی گری تیم 
ملی کشــتی فرنگی، گفت: فدراسیون با وجود 
چالش هایی کــه دارد از ســرمربیان تیم های 
ملی حمایت می کند. به دنبال غیبت سرمربی 
تیم های ملی کشــتی آزاد و فرنگی در جریان 
برگــزاری رقابت های قهرمانی کشــور، برخی 
حواشــی درخصوص چرایی غیبــت غالمرضا 
محمــدی و محمد بنــا، ســرمربیان تیم های 
کشــتی آزاد و فرنگی به وجود آمــد و با توجه 
به حضور برخی منتقدان ســابق محمد بنا در 
ارکان فنی فدراسیون کشتی، شایعه استعفای 
ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی نیز مطرح 
شد. حســن رنگرز، مدیر تیم های ملی کشتی 
فرنگــی در گفت وگو بــا یکــی از برنامه های 
تلویزیونی درباره شایعه اســتعفای سرمربیان 
تیم های ملی کشــتی آزاد و فرنگی، گفت: بنا 
و محمدی از شایســته ترین مربیان کشــتی 
هستند. فدراسیون با همه چالش هایی که دارد 
در مسیر حمایت از این عزیزان حرکت خواهد 
کرد. با توجه به اتفاقــات اخیر باید منتظر ماند 
و دید چه سرنوشتی در انتظار کادر مربیگری 
تیم های ملی کشتی ایران که ماه های حساس 
 و سرنوشت ســازی را پیــش رو دارند، خواهد

 بود.

منهای فوتبال

مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال در نشست ستاد عالی بازی های 
المپیک و پارالمپیک درباره تغییرات کادر فنی تیم امید ایران گفت: 
بعد از کرانچار، گزینه قطعی ما انتخاب مربی داخلی بود و برای همین 
با مربیان زیادی وارد گفت وگو شدیم. یحیی گل محمدی، حسین 
فرکی، امیر قلعه نوعی، مهدی مهدوی کیا و وحید هاشمیان از جمله 
گزینه های مد نظر آقای استیلی بودند که هیچ یک سرمربیگری تیم 

امید ایران را قبول نکردند. تــاج در گزارش به وزیر ورزش و جوانان 
گفت: در نهایت به آقای مجیدی رسیدیم و بعد از مدتی نظر کمیته 
فنی فدراســیون لزوم تغییرات در کادر فنی تیــم امید بود و آقای 
استیلی با نظر کمیته فنی فدراســیون فوتبال انتخاب شد. رییس 
فدراسیون فوتبال با اشاره به انسجام و وزن فنی کادر هدایت تیم امید 
ایران گفت: مجموعه خوب و همدلی اکنون در رأس تیم امید ایران 

حضور دارد و به زودی امیر حســین پیروانی هم به این جمع اضافه 
می شود.مهدی تاج، درباره شانس تیم امید برای صعود به المپیک 
توکیو گفت: من به این تیم بسیار امیدوارم و امیدهای ایران نفر به نفر 
از همه حریفان بهتر هستند و شانس زیادی برای صعود داریم و از 
وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک می خواهم پشتیبانی بیشتری از 

این تیم و فدراسیون داشته باشند.

واکنش »تاج« به شانس تیم امید برای صعود به المپیک:
 من به این تیم بسیار امیدوارم

تیم فوتســال گیتی پسند در شــرایطی این روزها 
تمرینات آماده سازی خود برای شروع نیم فصل دوم 
رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور را زیر نظر حمید 
بی غم، سرمربی این تیم پشت سر می گذارد که در 

جذب بازیکنان مطرح ناکام مانده است.
سرخ پوشان اصفهانی که در دوره پیشین رقابت های 
لیگ برتر فوتســال کشــور در دقایق پایانی دیدار 
نهایی این مسابقات جام قهرمانی را از دست دادند 
برای این فصل از رقابت ها با حمید بی غم، به توافق 
رسیدند تا سرمربی سابق تیم مس سونگون، تیمی 
در حد و اندازه های قهرمانی مهیای مسابقات کند؛ 
اما این تیم در نیم فصل اول این دوره از مسابقات با 
مشکالت زیادی مواجه شد؛ از مصدومیت بازیکنانی 
نظیر مهران عالیقدر و حســین فهیمــی گرفته تا 
محرومیت حمید احمدی و جدایی سپهر محمدی 
دروازه بان ملــی پوش که در جریــان لیگ به تیم 
گازپروم روســیه پیوست. این مشــکالت موجب 
شدتا شــاگردان بی غم، نتوانند عملکردی در حد 
واندازه های این تیم را بــه نمایش بگذارند و در نیم 
فصل اول امتیازات زیادی را از دســت بدهند. تیم 
گیتی پسند در پایان رقابت های نیم فصل اول بعد از 
تیم مس سونگون در حالی با تفاضل گل در جایگاه 
دوم جدول رده بندی این مسابقات ایستاد که این 
تیم در فصل گذشته توانسته بود با اختالف، عنوان 
قهرمانی نیم فصل اول رقابت هــای لیگ برتر را به 

دست آورد. مسئوالن این باشگاه با پایان دیدارهای 
نیم فصل اول برای درخشــش در نیم فصل دوم در 
اختیار گرفتن بازیکنان جدید را دستورکار خود قرار 
داده و با چند بازیکن مطرح وارد مذاکره شدند که 

پاسخ آنها برای حضور در تیم اصفهانی منفی بود.
برجســته ترین بازیکن مدنظر گیتی پسند، وحید 
شمسایی ۴۴ ســاله بود. شمســایی، آخرین بار به 
عنوان سرمربی و بازیکن در تیم فوتسال تاسیسات 
حضور داشت که این تیم سال گذشته منحل شد و 

شمســایی هم باوجود داشتن تمرینات شخصی، از 
آن زمان در تیم دیگری بازی نکرده است. استفاده 
از تجربه شمسایی یکی از نکاتی بود که تیم گیتی 
پســند را ترغیب به جــذب وی کرد و پیشــنهاد 
همکاری به کاپیتان پیشین تیم ملی هم داده شد اما 
وی در نهایت اعالم کرد به گیتی پسند نمی رود. علی 
اصغر حســن زاده، کاپیتان فعلی تیم ملی فوتسال 
که ســال گذشــته در لیگ چین بازی می کرد هم 
مذاکراتی با تیم گیتی پسند داشت ولی این بازیکن 

هم با گیتی به توافق نرســید و احتماال فصل آینده 
هم در تیمی خارج از ایران بازی کند.

رفیع پور و عابدین هم دو بازیکن دیگری بودند که 
طی روزهای گذشــته صحبت هایی را با مسئوالن 
گیتی پسند انجام دادند ولی مقصد این دو بازیکن 

هم لیگ های خارجی است.
سرخ پوشان اصفهانی با محسن منتظمی، بازیکن 
فصل گذشته تیم ووهان چین نیز وارد مذاکره شده 
و گفته شد که بازیکن سابق تیم تاسیسات دریایی 
در نیم فصل دوم برای این تیم به میدان می رود ولی 
پیش از شروع این رقابت ها، این بازیکن با دریافت 
پیشنهاد یک تیم اندونزیایی از گیتی پسند جدا شد.

به گفته ســرمربی تیم فوتســال گیتی پسند، به 
کار گیری بازیکنــان خارجی نیز در دســتور کار 
این تیم قرار دارد که در صورت به توافق نرســیدن 
با بازیکنان ایرانــی با آنها وارد مذاکره می شــوند. 
البته تیم گیتی پســند پیش از پایان نیم فصل اول 
رقابت های لیگ برتــر با الکس فالکــون به توافق 
رسیده است. این دروازه بان برزیل االصل که سابقه 
بازی در تیم های اتلتیکو برزیل و کارلوس باربوســا 
این کشور را در کارنامه خود دارد، اواسط نیم فصل 
اول برای انجام تســت های پزشــکی وارد باشگاه 
گیتی پســند شــد و پس از رضایت حمید بی غم 
ســرمربی این تیم از این بازیکــن، فالکون به طور 
رسمی قرارداد خود را با گیتی پسند به امضا رساند و 
 قرار است نیم فصل دوم از دروازه این تیم اصفهانی

 محافظت کند.

سرخ پوشان اصفهانی ناکام در جذب بازیکنان مطرح
 وقتی تالش گیتی پسند به جایی نرسیده است؛ 

  عکس روز

 یک مادر با فرزند نوزادش روی سکوی قهرمانی
 موتور کراس کشور

اولین دور مســابقات موتورکراس بانوان قهرمانی کشــور به میزبانی هیئت موتورسواری و 
اتومبیلرانی منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان با حضور بانوان موتورســوار سراسر کشور در ۵ 
کالس برگزار شد. نکته جالب این مســابقات حضور قهرمان این مسابقات با فرزند نوزادش 

روی سکوی قهرمانی بود.

 سخنگو و عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن در مورد شرایط تیم، کادر 
فنی و همچنین پرونده رضا شــکاری صحبت هایی را مطرح کرد. احمد 
جمشیدی، ابتدا در خصوص شــرایط این روزهای تیم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان در آســتانه بازی جام حذفی مقابل مس کرمان اظهار داشــت: 
خداراشکر این روزها تیم در آرامش مشغول تمرین است و امیدوارم بازی 
خوبی مقابل مس به نمایش بگذاریم. جمشیدی در مورد آخرین وضعیت 
پرونده رضا شکاری تصریح کرد: ما هم مثل تراکتوری ها منتظر صدور رای 

هســتیم. البته هم ما و هم تراکتور فعال بالتکلیف هستیم و فکر می کنم 
تراکتور هم برای همین تا االن به شــکاری بازی نــداده و منتظر تعیین 
تکلیف این بازیکن است. به ما گفتند این رای به زودی اعالم می شود؛ اما 
زمان مشخصی اعالم نشده است. سخنگوی ذوب آهن در مورد جلسه مدیر 
عامل با علیرضا منصوریان ادامه داد: چند شــب پیش جلسه ای بین من، 
منصوریان و مدیرعامل باشگاه برگزار شد و درباره مسائل مختلفی بحث 
کردیم. با صحبت های منصوریان ما بیش از پیش به تیم ذوب آهن امیدوار 

شدیم و مطمئن باشید در ادامه نتایج بسیار خوبی کسب می کنیم. در این 
جلسه منصوریان درباره نتایج تیم هم صحبت کرد و ما هم قول دادیم همه 
تالش خود را برای برطرف کردن مشــکالت انجام دهیم. وی در پایان با 
اشاره به ۱۰ درصدی که به اعضای تیم پرداخت شده، خاطرنشان کرد: ۲۰ 
درصد هنوز باقی مانده و ما در تالش هستیم تا این مبلغ را هم هرچه زودتر 
به اعضای تیم پرداخت کنیم. در ذوب آهن پرداختی ها دیر و زود دارد؛ اما 

سوخت و سوز ندارد.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن:

بازیکنان بومی، اصلی ترین سرمایه بسکتبال ذوب آهن هستند
سرمربی تیم بســکتبال ذوب آهن در خصوص نشستن روی نیمکت تیم بســکتبال ذوب آهن اظهار 
داشت: دو باشــگاه بعد از اتمام بازی های فصل قبل با من صحبت کردند؛ اما به این نتیجه رسیدم که 
ذوب آهن تیم ریشه دارتری اســت و حضورم در این تیم می تواند برای خودم و ذوب آهن مفید باشد. 
مهران حاتمی افزود: ذوب آهن در وقت اضافه برای لیگ برتر بسکتبال بسته شد و اکثر بازیکنان بزرگ 
بسکتبال قرارداد بستند؛ مجموعه بازیکنان بومی و ۳ نفر بازیکن غیر بومی سرمایه ذوب آهن است و 
داریم با این بازیکنان کارمان را دنبال می کنیم. وی در ادامه عنوان داشــت: با توجه به بودجه و برای 
حضور آبرومند در لیگ نیاز بود از بازیکنان اســتفاده کنیم که از نظر مالی در حد بودجه ما باشند؛دو 
بازیکن آمریکایی را جذب کرده ایم و امیدواریم بتوانند به ما کمک کنند و مبلغ قرارداد آنها نیز کمتر 
از بازیکنان داخلی اســت. حاتمی با بیان اینکه شرایط تیم عادی نیســت، گفت: از تیم فصل گذشته 
۱۱ بازیکن جدا شدند، همچنین شانس زیادی برای گرفتن بازیکن از خارج اصفهان نداریم. سرمربی 
تیم بسکتبال ذوب آهن خاطرنشان کرد: توانستیم ممنوعیت فیفا را بشکنیم و مشکل بازیکن خارجی 
خود را رفع کند و می تواند بازیکن خارجی جذب کند؛ این کار البته برای باشگاه جنبه مالی نیز داشته 
است و این هزینه از سهم بسکتبال بوده و از نظر مالی نسبت به خیلی از باشگاه ها شرایط خوبی نداشته 
باشیم. وی در خصوص کادر فنی نیز تصریح کرد: افرادی که به درد بخورند را کنار تیم داریم، هر مربی 
کادر مجزای خود را دارد اما سرپرست، مربی، دکتر و بدنساز تیم از اصفهان هستند. حاتمی همچنین 
یادآور شد: شرایط سختی است برای تیمی که در گذشته های نه چندان دور حرف اول را در بسکتبال 
کشور می زده است، امیدواریم بسکتبال ذوب آهن در سال های آینده جایگاه جدی تری داشته باشد. 
سرمربی تیم بســکتبال ذوب آهن افزود: حدود یک ماه است تمرینات را شــروع کرده ایم و امیدوارم 

بازیکنان روز به روز بهتر شوند.

سخنگوی باشگاه ذوب آهن:
 در ذوب آهن پرداختی ها دیر و زود دارد؛ اما سوخت و سوز ندارد

سمیه مصور
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تغییر ساعت فعالیت قطار شهری
پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

شهردار اصفهان خبرداد:
تغییر ساعت فعالیت قطار شهری

شــهردار اصفهان گفت: بنا بر درخواست مردم 
برای تغییر ساعت حرکت قطار شهری، نخستین 
قطارشــهری از پایانه صفه و عاشق آباد از ساعت 
6:10 صبــح حرکــت و تــا ســاعت 21:30 به 
شــهروندان خدمت رســانی می کند. قدرت ا...

نوروزی، زمــان آغاز فعالیت متــروی اصفهان را 
پیش از این از ســاعت 6:30 بیان کــرد و افزود: 
در حال حاضــر روزانه بیش از 80 هزار مســافر 
شهری با مترو برای سفرهای درون شهری جابه جا 
می شوند. وی، همچنین با اشاره به خدمت رسانی 
شهرداری اصفهان به زائران اربعین حسینی، گفت: 
اربعین امسال با اعزام 90 دستگاه اتوبوس بخش 
خصوصی به مرز مهران زائران جابه جا می شوند. 
خط یک متروی اصفهان بــه طول 20 کیلومترو 
700 متر در حال حاضر از ایستگاه شمالی قدس 
در عاشــق آباد تا ایســتگاه جنوبی دفاع مقدس 

فعال است.

رییس شورای شهر:
۶۴ درصد درآمد شهرداری 
وابسته به ساخت و ساز است

رییس شــورای شــهر اصفهان در نمایشــگاه 
بین المللی جامع صنعت ســاختمان اظهار کرد: 
صنعت ســاختمان یکی از صنایع همیشه جاری 
است و با توجه به ســبک زندگی که ما در پیش 
گرفته ایم روز به روز نیاز به این صنعت افزایش پیدا 
می کند و به همین دلیل باید مراقب این صنعت 
و فعاالن آن باشیم. علیرضا نصر اصفهانی افزود: 
متولیان صنعت ســاختمان برای افزایش اعتبار 
و جایگاه خودشان در این صنعت باید به صورت 
روز افزون تالش کنند. بی شک امروز ما به صورت 
جدی باید مباحث ایمنی در صنعت ساختمان را 
دنبال کنیم و رونق تولیــد را در اولویت خود قرار 
دهیم. نصر اضافه کرد: یکی از صنایعی که می تواند 
امروز در مبحث اشتغال تاثیر گذار باشد، صنعت 
ساختمان است و اگر رکود در صنعت ساختمان 
به وجود بیاید تبعات نامناسبی برای مردم در پی 
خواهد داشــت. وی ادامه داد: 6۴ درصد درآمد 
شهرداری اصفهان تحت تاثیر ساخت و ساز است 
و اگر انبوه سازی ساختمان در اصفهان با مشکل 
مواجه شود، اداره شــهر با مشکل روبه رو خواهد 
شد و مدیریت شهری تســهیالت ویژه ای برای 

انبوه سازان در نظر گرفته است.

پایان مسابقات سراسری قرآن 
کریم در اصفهان

چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با 
معرفی برگزیدگان خواهران نخبه قرآنی رشته حفظ 
کل و قرائت در تاالر ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان پایان یافت. دبیر این دوره از مسابقات قرآنی 
گفت: در روز پایانی این مسابقات در بخش خواهران 
حفظ کل قرآن کریم، عطیه تبیانیان از استان تهران 
و فاطمه نظری از اســتان مازندران موفق به کسب 
رتبه ممتاز، ملیحه طالبیان، فاطمه شیرازی، فاطمه 
زرین قلم هر سه از استان تهران و زهرا سلطان پور از 
استان مازندران حائز رتبه عالی شدند. یحیی قاسمی 
افزود: همچنین دراین بخش سیده زینب تقوی پور 
از استان گیالن، مریم تقی زاده از استان تهران، زهرا 
محبی از استان اصفهان و هاجر مهرعلیان از استان 
اصفهان شایسته تقدیر اعالم شدند. وی ادامه داد: 
همچنین در بخش قرائت قرآن کریم عاطفه ناصح از 
استان گیالن، مرضیه میرزایی پور از استان خراسان 
و آذرمان صادقی از استان تهران موفق به کسب رتبه 
عالی شدند و هانیه فیروزی از استان اردبیل نیز موفق 

به دریافت رتبه نخست قرائت قرآن شد.

  برگزاری جشنواره 
شعر و داستان »شهر من«

رییس اداره توســعه فرهنگ شهروندی شهرداری 
اصفهان گفت: نخستین جشــنواره شعر و داستان 
کودک و نوجوان شــهروندی با عنوان »شهر من« 
در حوزه فرهنگ شهروندی برگزار می شود. احمد 
رضایی، برگزاری جشنواره شــعر و داستان »شهر 
من« را فرصتی برای غنی سازی متون ادبی مرتبط با 
فرهنگ شهروندی در حوزه کودک و نوجوان دانست. 
وی درباره برگزاری جشنواره »شهر من« توسط اداره 
توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان اظهار داشت: نخستین 
جشنواره شعر و داستان کودک و نوجوان شهروندی 
با عنوان »شــهر من« با هدف باال بردن سطح ادبی 
متون کودک و نوجوان در حوزه فرهنگ شهروندی 

برگزار می شود.    

بارها برای بسیاری از ما پیش آمده است که مدت 
زمان نســبتا طوالنی در ایســتگاه های اتوبوس به 
انتظار نشسته یا ایستاده و از نامشخص بودن زمان 
رسیدن اتوبوس گالیه مند باشــیم یا اینکه برای 
برنامه ریزی یک سفر درون شــهری با استفاده از 
ناوگان حمل و نقل عمومی دچار مشــکل شده و  
سر قرارمان نرسیده ایم و معضالتی از این قبیل که 
تمایل ما را به استفاده از این ناوگان کاهش داده و ما 
را به استفاده هر چه بیشتر از اتومیبل های شخصی 
برای رفت و آمد در شهر سوق داده است. از این رو 
معاونت حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان 
برای حل و کاهش این معضالت اجرای طرح جدید 
AVL را در دســتور کار خود قرار داده تا با استفاده 
از تکنولوژی روز با دغدغه های کمتری به ســفر با 

ناوگان حمل و نقل عمومی روی بیاوریم.
AVL به مجموعه ای ازسیستم ها و سخت افزارهای 
شناخته شده اطالق می شــود که جهت تشخیص 
وتعیین موقعیــت جغرافیایی یک وســیله نقلیه 
وانتقال اطالعات موقعیت آن به مکان دیگرجهت 
استفاده های مختلف مورد استفاده قرارمی گیرد. 
سامانه AVL )سیستم مکان یاب خودرو( با استفاده 
از گوشی های هوشمند و اپلیکیشن های مختلف 
به مســافران در هر کجا که باشند، زمان حرکت ها 
و هم پوشانی ها را اطالع خواهد داد و به طور کلی 
راهنمایی برای استفاده بهتر شهروندان از وسایل 

نقلیه عمومی است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با 
اشاره به راه اندازی ســامانه جدید AVL در 1000 
دستگاه اتوبوس اصفهان تا پایان سال می گوید: با 
اجرای طرح AVL، سیستم حمل و نقل ارتقا یافته 
و دغدغه هایی که شــهروندان در پرداخت دارند به 

نوعی برطرف خواهد شد.
علیرضا صلواتی می افزاید: همچنین با توجه به تنوع 
روش های شارژ و پرداخت، نیازی نیست که از طریق 
مراجعه به باجه ها برای شــارژ کارت مراجعه شود، 
بلکه می توان با ارائه خدمات از طریق خودپردازها، 

تلفن های هوشمند و ATM موجب افزایش رضایت 
شهروندان شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه این طرح با همکاری شــرکت صا ایران 
اجرایی می شود، در این باره می گوید: خرداد سال 
گذشته برای شناسایی شــرکت هایی که داوطلب 
ارائه خدمات کارت هوشمند شهروندی و پرداخت 
الکترونیک بودنــد، فراخوان داده شــد که پس از 
برگزاری جلسات متعدد، شــرکت صاایران، ارائه 
دهنده خدمات صنایع الکترونیک برنده این مناقصه 
شــناخته شــد که حدود دو ماه پیش قراردادی 

نزدیک به 90 میلیارد تومان بین شــهرداری و این 
شرکت منعقد و امضا شد.

منظم شــدن سیســتم وضعیــت حمــل و نقل، 
جلوگیری از توقف های بی مورد، رفع مشــکالت 
موجود در این زمینه و رصد رفتار تمام رانندگان از 
مزیت های استفاده از طرح AVL است که صلواتی 
به آنها اشاره می کند و می گوید: نصب دستگاه های 
مربوطه این طــرح در داخل اتوبوس هــا افزایش 
بهره وری، ارتقای کیفی، رضایت مندی از مدیریت 

ناوگان عمومی را به دنبال خواهد داشت.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه تا پایان سال 98 این سیستم راه اندازی 
می شــود، ادامه داد: با همکاری شرکت های دانش 
بنیان داخلی در حال تولید دستگاه های مورد نظر 
هســتیم و تا به روزتریــن روش مدیریت ناوگان و 
پرداخت الکترونیک را در اصفهان داشــته باشیم. 
براساس برنامه زمان بندی، فاز نخست این برنامه 6 

ماهه است که تا پایان امسال عملیاتی خواهد شد.
به گفته صلواتی، این ســامانه در راستای یکپارچه 
سازی سیســتم حمل و نقل در شهرهای دیگر نیز 
راه اندازی می شــود تا هماهنگی بین شرکت های 
اتوبوســرانی متصل به اصفهان که ناوگان آنها وارد 

اصفهان می شود، صورت بگیرد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان هم 
چنین اظهار امیدواری می کند که با اجرای این طرح 
اصفهان به یکی از به روز ترین سیستم های پرداخت 

و مدیریت ناوگان شهری کشور تبدیل شود.

حمل و نقل هوشمند در شهر!

مدیر منطقه شش شــهرداری اصفهان اظهار کرد: فعالیت های 
ترافیکی منطقه شش، همسو با سیاست های حمل و نقل و ترافیک 
پلیس راهور و نیروی انتظامی اســت. محمدرضا برکت افزود: در 
این منطقه جهت رفاه شهروندان برای سفرهای درون شهری از 
ابتدای سال تاکنون 10 مورد اصالح هندسی معابر و چهارراه ها 
و تقاطع ها را انجام داده که ۴60 میلیون تومان هزینه در برداشته 

است. مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان با بیان اینکه به منظور 
ایمن ســازی معابر و تابلوهای راهنمایی و رانندگی در سطح این 
منطقه مبلغ 200 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است، تصریح 
کرد: برای انجام خط کشی عابر پیاده سطح منطقه و مقابل مدارس 
به مناسبت بازگشایی مدارس نیز 20 مورد خط کشی عابر پیاده 
و 10 مورد خط کشی طولی خیابان ها انجام و حدود 3۵0 میلیون 

تومان هزینه شده است. وی از آزادسازی محله احمدیه و تعریض 
گذر در بافت فرســوده این محلــه خبر داد و گفت: امســال در 
محدوده گلستان شهدا و محله احمدیه اتفاقات بسیار خوبی رخ 
داده و امالک واقع شده در محدوده طرح توسط واحد آزادسازی 
امالک منطقه آزادســازی شده و شــاهد تعریض گذرها و ایجاد 

پارکینگ هایی در منطقه خواهیم بود.

مدیر منطقه 6 شهرداری خبر داد:
اصالح هندسی معابر و تقاطع های منطقه ۶

  با راه اندازی سامانه جدید AVL در 1000 دستگاه اتوبوس؛ اصفهان مجهز به مدرن ترین سیستم مدیریت شهری در کشور می شود ؛

فقدان سند مالكيت
7/240 نظر به اینکه ســندمالکيت ششدانگ یکباب مســجد جامع بشماره پالک ثبتی 
شماره : 1171 - فرعی از یک اصلی که درصفحه 556 دفتر 6 - به نام اداره معارف واوقاف 
اصفهان ثبت وسند صادروتسليم گردیده اینک آقای عبدالجوادحميدیا بنمایندگی ازطرف 
اداره اوقاف وامورخيریه شهرضا با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده : 9809205286 
- 7 / 6 / 98 به انضمام دوبرگ استشــهادیه محلی که امضاء شــهودآن ذیل شــماره 
13041 - 3 / 6 / 98 به گواهي دفترخانه شماره 303 - شهرضا رسيده است مدعي است 
که ســندمالکيت آن به علت جابجائي مفقودگردیده است ودرخواست صدورسندمالکيت 
المثني از پالک فوق رانموده لذامراتب به استنادتبصره یک اصالحي ذیل ماده 120آئين 
نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یاوجود ســند مالکيت نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف مدت 
ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل ســندمالکيت یاسندمعامله به این اداره تسليم 
ورسيداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکيت به ارائه کننده سندمستردگردد 
بدیهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسيدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکيت 
 یاســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالکيت المثني طبق مقررات خواهدشد. 

م الف: 626973 محمدحسن صمصامي مسئول دفترامالک شهرضا 
فقدان سند مالكيت

7/241 نظر به اینکه سندمالکيت ششــدانگ یکباب بقعه وحلقه چاه بشماره پالک ثبتی 
شماره : 1004 - فرعی از یک اصلی که درصفحه 340 دفتر 3 - به نام اداره معارف واوقاف 
اصفهان ثبت وسند صادروتسليم گردیده اینک آقای عبدالجوادحميدیا بنمایندگی ازطرف 
اداره اوقاف وامورخيریه شهرضا با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده : 9809205286 
- 7 / 6 / 98 به انضمام دوبرگ استشــهادیه محلی که امضاء شــهودآن ذیل شــماره 
13050 - 3 / 6 / 98 به گواهي دفترخانه شماره 303 - شهرضا رسيده است مدعي است 
که ســندمالکيت آن به علت جابجائي مفقودگردیده است ودرخواست صدورسندمالکيت 
المثني از پالک فوق رانموده لذامراتب به استنادتبصره یک اصالحي ذیل ماده 120آئين 
نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یاوجود ســند مالکيت نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف مدت 
ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل ســندمالکيت یاسندمعامله به این اداره تسليم 
ورسيداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکيت به ارائه کننده سندمستردگردد 
بدیهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسيدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکيت 
 یاســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالکيت المثني طبق مقررات خواهدشد. 

م الف: 626970 محمدحسن صمصامي مسئول دفترامالک شهرضا 
فقدان سند مالكيت

7/242 نظر به اینکه سندمالکيت ششدانگ یکباب مســجد بشماره پالک ثبتی شماره : 
1003 - فرعی از یک اصلی که درصفحه 156 دفتر 3 - به نام اداره معارف واوقاف اصفهان 
ثبت وسند صادروتســليم گردیده اینک آقای عبدالجوادحميدیا بنمایندگی ازطرف اداره 
 اوقاف وامورخيریه شهرضا با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده : 9809205286 -
 7 / 6 / 98 بــه انضمام دوبرگ استشــهادیه محلی که امضاء شــهودآن ذیل شــماره 
13044 - 3 / 6 / 98 به گواهي دفترخانه شماره 303 - شهرضا رسيده است مدعي است 
که ســندمالکيت آن به علت جابجائي مفقودگردیده است ودرخواست صدورسندمالکيت 
المثني از پالک فوق رانموده لذامراتب به استنادتبصره یک اصالحي ذیل ماده 120آئين 
نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یاوجود ســند مالکيت نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف مدت 
ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل ســندمالکيت یاسندمعامله به این اداره تسليم 
ورسيداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکيت به ارائه کننده سندمستردگردد 
بدیهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسيدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکيت 
یاســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالکيت المثني طبق مقررات خواهدشد .                                        

م الف: 626969  محمدحسن صمصامي مسئول دفترامالک شهرضا 
فقدان سند مالكيت

7/243 نظر به اینکه سندمالکيت ششــدانگ یکباب آب انبار و مســجدمتصله بشماره 

پالکهای ثبتی شــماره : 414 و 415 -  فرعــی از یک اصلی که درصفحــه 280 دفتر 
28 - به نام اداره فرهنگ واوقاف اصفهان ثبت وســند صادروتسليم گردیده اینک آقای 
عبدالجوادحميدیا بنمایندگی ازطرف اداره اوقاف وامورخيریه شــهرضا با ارائه درخواست 
کتبی به شماره وارده : 9809205286 - 7 / 6 / 98 به انضمام دوبرگ استشهادیه محلی 
که امضاء شهودآن ذیل شــماره 13034 - 3 / 6 / 98 به گواهي دفترخانه شماره 303 - 
شهرضا رسيده است مدعي است که سندمالکيت آن به علت جابجائي مفقودگردیده است 
ودرخواست صدورسندمالکيت المثني از پالک فوق رانموده لذامراتب به استنادتبصره یک 
اصالحي ذیل ماده 120آئين نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شــود چنانچه کسي 
مدعي انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یاوجود سند مالکيت نزد خود مي باشد ازتاریخ 
انتشــاراین آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل ســندمالکيت 
یاسندمعامله به این اداره تسليم ورسيداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکيت 
به ارائه کننده سندمستردگردد بدیهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسيدیادرصورت 
اعتراض اصل سندمالکيت یاسندمعامله ارائه نشوداقدام به صدورسندمالکيت المثني طبق 
مقررات خواهدشد . م الف: 626967  محمدحســن صمصامي مسئول دفترامالک 

شهرضا 
فقدان سند مالكيت

7/244 نظر به اینکه سندمالکيت ششدانگ یکباب مسجد وسقاخانه بشماره پالک ثبتی 
شماره : 1644 - فرعی از یک اصلی که درصفحه 43 دفتر 4 - به نام اداره معارف واوقاف 
اصفهان ثبت وسند صادروتسليم گردیده اینک آقای عبدالجوادحميدیا بنمایندگی ازطرف 
اداره اوقاف وامورخيریه شهرضا با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده : 9809205286 
- 7 / 6 / 98 به انضمام دوبرگ استشــهادیه محلی که امضاء شــهودآن ذیل شــماره 
13036 - 3 / 6 / 98 به گواهي دفترخانه شماره 303 - شهرضا رسيده است مدعي است 
که ســندمالکيت آن به علت جابجائي مفقودگردیده است ودرخواست صدورسندمالکيت 
المثني از پالک فوق رانموده لذامراتب به استنادتبصره یک اصالحي ذیل ماده 120آئين 
نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یاوجود ســند مالکيت نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف مدت 
ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل ســندمالکيت یاسندمعامله به این اداره تسليم 
ورسيداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکيت به ارائه کننده سندمستردگردد 
بدیهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسيدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکيت 
 یاســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالکيت المثني طبق مقررات خواهدشد.

 م الف: 626974  محمدحسن صمصامي مسئول دفترامالک شهرضا 
فقدان سند مالكيت

7/245 نظر به اینکه سندمالکيت ششدانگ یکباب مسجد وسقاخانه بشماره پالک ثبتی 
شماره : 493 - فرعی از یک اصلی که درصفحه 152 دفتر 3 - به نام اداره معارف واوقاف 
اصفهان ثبت وسند صادروتسليم گردیده اینک آقای عبدالجوادحميدیا بنمایندگی ازطرف 
اداره اوقاف وامورخيریه شهرضا با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده : 9809205286 
- 7 / 6 / 98 به انضمام دوبرگ استشــهادیه محلی که امضاء شــهودآن ذیل شــماره 
13040 - 3 / 6 / 98 به گواهي دفترخانه شماره 303 - شهرضا رسيده است مدعي است 
که ســندمالکيت آن به علت جابجائي مفقودگردیده است ودرخواست صدورسندمالکيت 
المثني از پالک فوق رانموده لذامراتب به استنادتبصره یک اصالحي ذیل ماده 120آئين 
نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یاوجود ســند مالکيت نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف مدت 
ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل ســندمالکيت یاسندمعامله به این اداره تسليم 
ورسيداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکيت به ارائه کننده سندمستردگردد 
بدیهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسيدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکيت 
 یاســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالکيت المثني طبق مقررات خواهدشد. 

 م الف: 626968  محمدحسن صمصامي مسئول دفترامالک شهرضا 
فقدان سند مالكيت

7/248 نظر به اینکه سندمالکيت ششدانگ یکباب مســجد بشماره پالک ثبتی شماره : 
313 - فرعی از یک اصلی که درصفحه 68 دفتر 5 - به نام اداره معارف واوقاف اصفهان 

ثبت وسند صادروتســليم گردیده اینک آقای عبدالجوادحميدیا بنمایندگی ازطرف اداره 
اوقاف وامورخيریه شهرضا با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده : 9809205286 - 7 
/ 6 / 98 به انضمام دوبرگ استشــهادیه محلی که امضاء شــهودآن ذیل شماره 13047 
- 3 / 6 / 98 به گواهي دفترخانه شــماره 303 - شهرضا رســيده است مدعي است که 
ســندمالکيت آن به علت جابجائي مفقودگردیده است ودرخواســت صدورسندمالکيت 
المثني از پالک فوق رانموده لذامراتب به استنادتبصره یک اصالحي ذیل ماده 120آئين 
نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شــود چنانچه کســي مدعي انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یاوجود ســند مالکيت نزد خود مي باشــد ازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف 
مدت ده روز اعتــراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل ســندمالکيت یاســندمعامله به این 
اداره تسليم ورســيداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل ســند مالکيت به ارائه کننده 
سندمستردگردد بدیهي اســت اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسيدیادرصورت اعتراض 
اصل سندمالکيت یاســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالکيت المثني طبق 
 مقررات خواهدشد. م الف: 626966  محمدحســن صمصامي مسئول دفترامالک

 شهرضا 
فقدان سند مالكيت

7/246 نظر به اینکه سندمالکيت ششدانگ یکباب مســجد بشماره پالک ثبتی شماره: 
256 - فرعی از یک اصلی کــه درصفحه 490 دفتــر 4 - به نــام اداره معارف واوقاف 
اصفهان ثبت وســند صادروتســليم گردیده اینک آقــای عبدالجوادحميدیا بنمایندگی 
ازطــرف اداره اوقاف وامورخيریه شــهرضا با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده : 
9809205286 - 7 / 6 / 98 به انضمام دوبرگ استشــهادیه محلی که امضاء شهودآن 
ذیل شــماره 13033 - 3 / 6 / 98 به گواهي دفترخانه شــماره 303 - شــهرضا رسيده 
است مدعي است که ســندمالکيت آن به علت جابجائي مفقودگردیده است ودرخواست 
صدورسندمالکيت المثني از پالک فوق رانموده لذامراتب به استنادتبصره یک اصالحي 
ذیل ماده 120آئين نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یاوجود ســند مالکيت نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشاراین 
آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل ســندمالکيت یاسندمعامله 
به این اداره تسليم ورســيداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل ســند مالکيت به ارائه 
کننده سندمســتردگردد بدیهي اســت اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسيدیادرصورت 
اعتراض اصل سندمالکيت یاسندمعامله ارائه نشوداقدام به صدورسندمالکيت المثني طبق 
 مقررات خواهدشد.  م الف: 626964 محمدحســن صمصامي مسئول دفترامالک

 شهرضا 
فقدان سند مالكيت

7/247 نظر به اینکه سندمالکيت ششــدانگ یکقطعه زمين بشماره پالک ثبتی شماره : 
1087 - فرعی از 3 - اصلی که درصفحــه 573 دفتر 44 - به نام محمدخليل امامی ثبت 
وسند صادروتسليم گردیده سپس نامبرده بموجب سندشماره 21516 - 4 / 12 / 1337 
 دفتر سه شهرضا به حسين صالح انتقال وســپس نامبرده بموجب سندشماره 10313 -

 16 / 4 / 53 دفتر 2 – شــهرضا وقف نموده اینک آقــای عبدالجوادحميدیا بنمایندگی 
ازطــرف اداره اوقاف وامورخيریه شــهرضا با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده : 
9809205286 - 7 / 6 / 98 به انضمام دوبرگ استشــهادیه محلی که امضاء شهودآن 
ذیل شــماره 13031 - 3 / 6 / 98 به گواهي دفترخانه شــماره 303 - شــهرضا رسيده 
است مدعي است که ســندمالکيت آن به علت جابجائي مفقودگردیده است ودرخواست 
صدورسندمالکيت المثني از پالک فوق رانموده لذامراتب به استنادتبصره یک اصالحي 
ذیل ماده 120آئين نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یاوجود ســند مالکيت نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشاراین 
آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل ســندمالکيت یاسندمعامله 
به این اداره تسليم ورســيداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل ســند مالکيت به ارائه 
کننده سندمســتردگردد بدیهي اســت اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسيدیادرصورت 
اعتراض اصل سندمالکيت یاسندمعامله ارائه نشوداقدام به صدورسندمالکيت المثني طبق 
 مقررات خواهدشد . م الف: 626971  محمدحســن صمصامي مسئول دفترامالک

 شهرضا 

فقدان سند مالكيت
7/249 نظر به اینکه سندمالکيت ششدانگ یکباب مســجد بشماره پالک ثبتی شماره : 
311 - فرعی از یک اصلی که درصفحه 11 دفتر 5 - به نام اداره معارف واوقاف اصفهان 
ثبت وسند صادروتســليم گردیده اینک آقای عبدالجوادحميدیا بنمایندگی ازطرف اداره 
 اوقاف وامورخيریه شهرضا با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده : 9809205286 -
 7 / 6 / 98 بــه انضمام دوبرگ استشــهادیه محلی که امضاء شــهودآن ذیل شــماره 
13039 - 3 / 6 / 98 به گواهي دفترخانه شماره 303 - شهرضا رسيده است مدعي است 
که ســندمالکيت آن به علت جابجائي مفقودگردیده است ودرخواست صدورسندمالکيت 
المثني از پالک فوق رانموده لذامراتب به استنادتبصره یک اصالحي ذیل ماده 120آئين 
نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یاوجود ســند مالکيت نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف مدت 
ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل ســندمالکيت یاسندمعامله به این اداره تسليم 
ورسيداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکيت به ارائه کننده سندمستردگردد 
بدیهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسيدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکيت 
 یاســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالکيت المثني طبق مقررات خواهدشد . 

م الف: 626965 محمدحسن صمصامي مسئول دفترامالک شهرضا 
ابالغ دادخواست وضمائم

7/250 بدینوســيله به آقاي فرشــاد عبدی فرزند ناصر  فعاًل مجهول المکان ابالغ مي 
گرددکه خواهان مهرداد انصاری پور فرزند رمضان به نشاني شهرضا سروستان چهارراه 
ارتش خ ارم فرعی 7 رز 2 طبقه 4 واحد 408 دادخواستي به خواسته الزام به انتقال پژو آردی 
به شماره انتظامی 167 ج 79  ایران 13 به این شورا تسليم  که  بکالسه 98 / 406 ش6 ح  
ثبت و وقت رسيدگي براي روز پنجشنبه مورخ  30 / 8 / 98  ساعت 9 صبح تعيين گردیده 
اینک حسب درخواست خواهان و به تجویزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت دریکي 
از جراید کثيراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشارظرف یک ماه بامراجعه به دبيرخانه 
شوراي حل اختالف شماره 6 حقوقي شهرضا حاضرشــویدواگربعداً احتياج به نشرآگهي 
باشد یک نوبت منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهدبود. م الف:  626949 رئيس 

دبيرخانه شوراي حل اختالف شماره 6 حقوقي شهرضا 
ابالغ دادخواست وضمائم

7/251 بدینوسيله به آقاي علی اصغرمرتضوی نژاد  فعاًل مجهول المکان ابالغ مي گرددکه 
خواهان اسماعيل موالیی فرزند رحيم دادخواستي به خواســته مطالبه وجه به این شورا 
 تسليم  که  بکالسه 98 / 183 ش2 ح  ثبت و وقت رســيدگي براي روز چهارشنبه مورخ 
 22 / 8 / 98  ســاعت 30 / 4 عصــر تعيين گردیده اینک حســب درخواســت خواهان 
و به تجویزمــاده 73 قانون آیين دادرســی مدنی مراتــب یک نوبت دریکــي از جراید 
کثيراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشــارظرف یک ماه بامراجعه به دبيرخانه شوراي 
حل اختالف شماره دوم شــهرضا واخذ نسخه ثاني دادخواســت و ضمائم ،آدرس کامل 
خودرااعالم وهردفاعي داریدبيان نمایيدوبراي رســيدگي فوق نيزدرشوراي حل اختالف 
شماره دوم حقوقي شهرضاحاضرشــویدواگربعداً احتياج به نشــرآگهي باشد یک نوبت 
منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهدبود. م الف: 626950 رئيس دبيرخانه شوراي 

حل اختالف شعبه دوم حقوقي شهرضا
ابالغ دادخواست وضمائم

 7/252 بدینوســيله به آقاي عليرضا جهانگرد فرزند عبداله  فعــاًل مجهول المکان ابالغ 
مي گرددکه خواهان فاطمه جعفری فرزند اسماعيل به نشــاني شهرضا خ شهيد یزدانی 
فرعی 6 سمت راست منزل شخصی دادخواستي به خواسته الزام به انتقال رسمی سند پراید 
به شماره انتظامی 787 س 53  ایران 24 به این شورا تسليم  که  بکالسه 98 / 495 ش6 
ح  ثبت و وقت رسيدگي براي روز یکشنبه مورخ  3 / 9 / 98  ساعت 5 عصر تعيين گردیده 
اینک حسب درخواست خواهان و به تجویزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت دریکي 
از جراید کثيراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشارظرف یک ماه بامراجعه به دبيرخانه 
شوراي حل اختالف شماره 6 حقوقي شهرضا حاضرشــویدواگربعداً احتياج به نشرآگهي 
باشد یک نوبت منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهدبود. م الف: 627786 رئيس 

دبيرخانه شوراي حل اختالف شماره 6 حقوقي شهرضا 
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  امام علی علیه السالم:
  گرد هم آيید تا خداوند ، جمع شما را گرد هم 

آورد  و به يكديگر نیكی كنید تا خداوند ، شما را 
به هم الفت دهد.
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

حرکت کاروانی در اسالم، از کلیدواژه های اسالم تمدنی است. 
مومنان رشد خویش را تنها در سایه ارتقای معنوی جامعه ایمانی 
می بینند. این مفهوم که از ویژگی های عصر ظهور به شمار می 
رود، نیاز به تمرین عملی دارد تا از ساحت مفهوم به ملکات روحی 
تبدیل شــود. اربعین، بهترین فرصت تمرین حرکت کاروانی 
است. میهمانان و میزبانان، خود را در جایگاه مهاجرین و انصار 
صدر اسالم می بینند. مهاجرین، از تمام تعلقات سرزمینی دست 
کشیده و اعتکافی در حال حرکت را تمرین می کنند. انصار نیز 
مال و ثروت، زن و فرزند را در بازار عاشقی حاضر کرده تا ندای 

»بنفسی انت و مالی و اهلی و اسرتی« را عاشقانه بسرایند.
زدودن »من« های موهوم که شــرط ظهور است را می توان در 
اربعین تمرین کرد. زنگار »من« نژاد، »من« تکاثرطلبی، »من« 
برتری جویی، »من« شهرت طلبی و ... از وجود شیعیان زدوده 
می شود تا بتوانند هویت فقری و وجود رابط خویش را در انقطاع 
الی ا... به علم حضوری درک کنند. آنان که حسرت خلوتی برای 
مراقبت و ریاضت دارند، این مسیر را مغتنم می شمارند. گام های 
خسته و چشــمان بارانی، انس با محبوب را تسهیل می کنند. 
استکبار که از گسترش قدرت نرم شیعی به هراس افتاده است، باز 
در اختالف بین عرب و غیر عرب طمع کرده است تا مرز اختالف 
را از تفرقه شیعه و سنی به درون شیعیان بکشاند. لکن سنت الهی 
در طول تاریخ انبیا آن است که هر مکر شیطان را به فرصتی برای 
رشد جریان حق بدل کند. امسال تعهد مومنان بر الفت شیعیان 
ایران و عراق شدت یافته است. هزاران طلبه و دانشجو در مانور 
اقتدار شیعی حاضرند. بسیاری از آنها قصد دارند، ساعاتی از روز 
را در مواکب عراق خدمت کنند. اگر هر طلبه یا دانشجو، فقط 
یک روز یا نیم روز در موکب عراق خدمت کند، مسیر وحدت بین 
شیعیان که از مقدمات ظهور است، به اندازه چندین سال فعالیت 
فرهنگی جلو می افتد. این فرصت را از دست ندهیم. هر موکب 

عراقی سنگری برای مبارزه فرهنگی با استکبار است.

اربعین، بهترین فرصت تمرین حرکت کاروانی

عبدا... محمدی

عکس روز

دوخط کتاب

و کار و تالش خسته 
می شــود و چهــره 
عزیــز و قلبــی را که 
از مهربانی شکفته 

باشد می خواهد.

»طاعون«آلبر کامو

 دنیــای بی عشــق 
یعنی دنیای مرده

این دنیا بی عشــق به 
منزله دنیای مرده ای 
پیوســته  و  اســت 
ساعتی فرا می رسد 
که انسان از زندان ها 

» مویسس آگوئیالر تورس «، شهردار شــهر چیاپاس مکزیک دستور داد تا از 
یک عکس مقوایی در یک مراسم رسمی که او امکان حضور در آن را نداشت، 
استفاده شود. این مراسم در یک مرکز درمانی برگزار شده بود. افراد حاضر در 
این مراسم که انتظار داشتند با شهردار عکس یادگاری بگیرند، مجبور شدند تا 
با یک عکس مقوایی عکسی به یادگار ثبت کنند. این اقدام عجیب شهردار شهر 
پیاپاس مکزیک خشم کاربران و شهروندان این کشور را برانگیخت. بسیاری از 
آنها این تصمیم تورس را برای مراسم برگزار شده در یک مرکز درمانی که به ویژه 
به کودکان و سالخوردگان خدمت ارائه می دهد، مورد انتقاد شدید قرار دادند.

تصمیم بحث برانگیز شهردار مکزیک

به تازگی در جنگل بارانی ایالت پنانگ، یکی از ایالت های شمالی مالزی که 
شهرت اصلی آن به دلیل فرهنگ غذای خیابانی و نه پارک های موضوعی یا 
تم پارکاهایش است، یک جاذبه گردشگری بازگشایی شده است. مسئولین 
پارک موضوعی اسکیپ )ESCAPE( یا فرار، یک سرسره آبی 1111 متری 
را راه اندازی کرده اند که افراد را با سر خوردن درون سرسره و روی یک لوله 
بادی در جنگل و قلب پارک می گرداند. سرسره در هفتاد متری سطح پارک 
و روی دامنه یک تپه آغاز می شود و مسیر زرد و آبی آن تفریح کنندگان را 
از تپه به سوی استخری که در کف پارک قرار داده شده است، لیز می دهد. 

افتتاح طوالنی ترین سرسره آبی کوهستانی جهان

یک تیم هنری سوئدی برای ایجاد یک سازه جدید 1۷ هزار مجسمه متفاوت از 
هم ساختند. مسئله مهاجرت غیرقانونی در بیشتر کشورهای دنیا وجود دارد که 
هم مهاجرین و هم دولت ها را درگیر مسائل مختلف کرده است. این سازه برای 
برانگیختن توجه به 1۷ هزار پناهنده جوان افغان که قرار است توسط دولت سوئد 
دیپورت شوند، ساخته شده اســت. در حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر داوطلب کار 
ساخت مجسمه ها را بر عهده گرفته بودند. تیم سازنده می گویند: »انسان های 

زنده در بحث مهاجرت تبدیل به جلوه های ناشناس می شوند.«

اثر هنری متفاوت با ۱۷ هزار مجسمه

پیاده روی زائران 
اربعین در مناطق 

جنوبی عراق
سوق الشــیوخ یکی از 
بزرگ ترین شــهرهای 
استان ذی قار در جنوب 
عراق است که اهالی آن 
با قرار گرفتن در آستانه 
دهــه اول مــاه صفر، 
پیاده روی خود را به سمت 

کربال آغاز می کنند.

سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور در امر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان یافته، به همراه صادق نجفی، مشاور عالی و دستیار 
ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ دکتر علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقالب استان اصفهان و حجت االسالم محرابی دادستان شهرستان 
مبارکه با مهندس عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه دیدار و از نزدیک از خطوط تولید این شرکت بازدید کردند. معاون قضایی دادستان کل 
کشور پس از بازدید از خطوط تولید فوالد مبارکه گفت: شرکت فوالد مبارکه به واقع یکی از شاهکارها و عجایب صنعت ایران است. وی، عملکرد 
مدیریت و کارکنان، به کارگیری فناوری های به روز صنعت فوالد در این شرکت و نظم و انضباط خطوط تولید آن را مایه افتخار هر ایرانی دانست. 
سعید عمرانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: زمانی که کشور مصمم است از اتکا به اقتصاد نفتی به سوی افزایش تولید داخلی و 
تولید ناخالص ملی حرکت کند، به طور قطع وجود بنگاه های اقتصادی نظیر فوالد مبارکه بسیار تعیین کننده است و کشور ما به داشتن چنین 
کارخانه هایی به شدت نیازمند است. معاون قضایی دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر در باال و پایین دست فوالد مبارکه به طور 
مستقیم و غیرمستقیم بیش از 3۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است؛ اما مطمئنا با اجرای طرح های توسعه آتی این شرکت، این ارقام بیشتر 
هم خواهد شد؛ ضمن اینکه به اذعان متخصصان جرم شناســی، یکی از عوامل وقوع جرم در جوامع، بیکاری است. به یقین انسانی که دارای 
شغل است به خودی خود در مسیر زندگی قرار می گیرد و می تواند از طریق درآمدی که به دست می آورد بار معیشتی خانواده را به دوش بکشد. 
مسلما هر بیکاری را نمی توان مجرم و یا حائز شرایط ارتکاب جرم دانست؛ اما به هرحال داشتن شغل و کسب درآمد حالل برای هر فرد، زمینه 
مناسبی برای زندگی شرافتمندانه فراهم می کند. وی، چرخش چرخ این صنعت را شاهکار توانمندی متخصصان و جلوه ای از مدیریت خوب 
دانست و گفت: اینکه محصوالت این واحد تولیدی قابلیت صادرات به بیشتر بازارهای جهانی را دارد باعث عزت است؛ ازاین رو امیدواریم در 
سال رونق تولید عملکرد کارکنان فوالد مبارکه بتواند بیش ازپیش به منویات مقام عظمای والیت جامه عمل بپوشاند. سعید عمرانی، ضمن 
ابراز خرسندی از حضور در فوالد مبارکه و بازدید از خطوط تولید این شرکت، گفت: در مجموعه قوه قضاییه بر خود الزم می دانیم که از قوام 
و دوام کارخانه هایی نظیر فوالد مبارکه حمایت کنیم. وی با تاکید بر اینکه مدیرانی که در حوره صنعت به تازگی اضافه شده اند حقیقتا تالش 
می کنند، اظهار داشت: وجود کارخانجاتی نظیر فوالد مبارکه و حتی کوچک تر از آن هم می تواند با اشتغال زایی به کاهش میزان جرم و جنایت 
و اعتیاد کمک کند. معاون قضایی دادستان کل کشور در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: یکی از ابزارهای رفتن به سوی مدینه فاضله و 

جامعه آرمانی و عوامل کاهش جرم، همین ایجاد اشتغال و تولید است.

ذوب آهن اصفهان در اولین گردهمایی و نمایشگاه تولید کنندگان فوالد در چابهار 
از 11 تا 13 مهرماه با برپایی غرفه ای، حضور فعال داشت و جمعی از مسئولین و 
دست اندرکاران صنعت و اقتصاد کشــور با حضور در این غرفه از تولید ریل ملی 
و مقابله با خام فروشــی مواد معدنی حمایت کردند. دکتر مدرس خیابانی، قائم 
مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در بازدید از غرفه ذوب آهن اصفهان در نمایشگاه 
فوالد چابهار بر ضرورت ممنوعیت واردات ریل تاکید کرد و گفت: نباید کارگران 
ما به دلیل صادرات مواد خام معدنی بیکار شوند. قائم وزیر صمت افزود: تعرفه 2۵ 
درصدی صادرات سنگ آهن در دوره سه ماهه بازنگری خواهد شد و در صورت 
عدم موثر بودن افزایش می یابد. وی، در آیین افتتاحیه نخســتین نمایشــگاه و 
همایش فوالد چابهار نیز گفت: کشــور ما برای افق 1۴۰۴ ایجاد ۵۵ میلیون تن 
فوالد را هدف گذاری کرده اســت این در حالی است که بزرگ ترین شرکت های 
فوالدی کشور از جمله فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان به دلیل خام فروشی و 
صادرات سنگ آهن با کمبود سنگ آهن و مواد اولیه مواجه هستند. وی تصریح 
کرد: بنا به فرمایش مقام معظم رهبری باید با خام فروشی مواد معدنی مقابله شود. 
در واقع باید با ایجاد زمینه های رونق تولید، مــواد خام را در کارخانجات داخلی 
کشــور به موادی با ارزش افزوده باالتر تبدیل کنیم و سپس با صادرات شمش و 
سایر محصوالت فوالدی، ســود آوری و رونق اقتصادی بیشتری برای کشورمان 

به بار آوریم.  الیاس حضرتی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، زهرا سعیدی، 
نماینده شهرستان مبارکه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، موهبتی استاندار 
سیستان و بلوچستان و علی رجبی، مدیر امور بازرگانی منطقه آزاد چابهار نیز  از 
غرفه ذوب آهن اصفهان در نمایشگاه فوالد چابهار بازدید کردند و ضمن حمایت از 

تولید ریل ملی، بر مقابله با خام فروشی مواد معدنی تاکید کردند.

می گویند زادگاهش از ایران اســت و در زمان ترک های عثمانی به ترکیه رفته و 
در آنجا قوت گرفته است. برخی هم منسوبش می کنند به کشورهای شرق آسیا؛ 
اما همین نشــان می دهد که در همه جا طرفدار دارد و حاال هم که تکنولوژی در 
همه جا رسوخ کرده، مردم جمع می شوند و خیره به صندوق جادویی می شوند 
که عروسک ها با نخ تکان می خورند و مرشــد هم قصه ای تعریف می کند. خیمه 
شب بازی در گذشته به »شــب بازی« معروف بوده است. عروسک ها روسری و 
شلیته و چاقچور به تن دارند و یا کاله نمد و پیراهن قرمز و شلواری گشاد و سیاه. 
خیمه شب بازی ها یا با عروسک های دستکشی اجرا می شــوند و یا با نخ و سیم 
از باال به حرکت در می آیند و در خیمه ولوله بر پا می کنند؛ اما خیمه شــب بازی 
شخصیت های شناخته شــده ای هم دارند. پهلوانان کچل، پهلوان پنبه، عروس، 
دیو و مهم تر از همه شخصیت مبارک. مرشد هم با تنبک و دایره کنار خیمه آواز 
محلی می خواند و گفته های سوتک وار عروسک ها که نامفهوم و خنده دار است 

برای مخاطبان تکرار می کند تا تماشاگران معنی آنها را بفهمند.
تئاتر خیمه شب بازی »مبارک در جنگل سیاه« از سوی خانه کودک وابسته به 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان به مناسبت روز جهانی 
کودک به روی صحنه رفت .کودکان  همراه والدین شان بر صندلی های کوچک 
سبزرنگ نشسته اند و در تاریکی، خیره به صندوق قرمز جادویی شدند تا مبارک 
که تنه درختی را از جا کنده به اشتباه خودش پی ببرد و در نبردی با دیو جنگل 
سیاه تاوان عمل اشتباهش را بدهد و با کمک پهلوان پنبه دیو را شکست دهد تا 

بتواند با دختر مورد عالقه اش ازدواج کند.
کارگردان تئاتر خیمه شــب بازی »مبارک در جنگل ســیاه« با اشاره به قدمت 
خیمه شــب بازی در ایران و به ویــژه در عصر ناصری گفت: نمایش عروســکی 
»مبارک در جنگل سیاه« با استفاده از عروسک های مایونت نخی برای اولین بار 

در شهر اصفهان اجرا می شود. مجتبی طالبی با بیان اینکه در گذشته اجرای خیمه 
شب بازی با عروسک های دستکشی بوده و این اولین اجرای خیمه شب بازی با 
عروسک های نخی است، ادامه داد: از سال 13۷۵ به هنر تئاتر مشغول شدم و در 

سال 1382 با نمایش »خدابس« به عنوان کارگردان وارد جشنواره فجر شدم.
وی افزود: شرکت در جشنواره های آیین ســنتی، یونی مبارک شهرداری تهران 
و اجرا در بخش جنبی جشــنواره ایران زمین به همراه شرکت در جشنواره فیلم 
کودک و نوجوان و جشــنواره تئاتر کودک و نوجوان در کارنامه هنری ام مشهود 
است.طالبی با اشاره به آخرین اجرای او که نمایش »رویای پرواز در جنگل سبز« 
بوده است، تصریح کرد: در تئاتر »مبارک در جنگل سیاه« پیام های شهروندی از 

جمله اهمیت محیط زیست، تحصیل و ... در خانه کودک اجرا می شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور:

 فوالد مبارکه، شاهکار صنعت ایران است

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت:

تعرفه 25 درصدی صادرات سنگ آهن در صورت موثر نبودن، افزایش می یابد

اولین نمایش خیمه شب بازی با عروسک های نخی در اصفهان
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