
اصفهان، رتبه دوم تعداد 
شرکت های دانش بنیان

گزارش

رییس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 
گفت: در کل کشور ۴۵۷۷ شرکت دانش 
بنیان داریم که اســتان اصفهان با ۴۰۵ 

شرکت در رتبه دوم کشوری قرار دارد.
جعفر قیصری ادامــه داد: عناصر اصلی 
توســعه دانش بنیان، فناوری، پژوهش 
و آموزش اســت که در پارک های علم و 
فناوری، پژوهشکده ها و دانشگاه ها انجام 
می گیرد. وی افزود: زیر ســاخت اقتصاد 
دانش بنیان ابتدا مبتنی بر علم اســت و 
مولفه هایی مانند تحقیق، جهانی شدن 
پیشرفت فناورانه، سرمایه و نیروی انسانی، 
رقابت و نوآوری در آن نقش مهمی دارد. 
رییس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 
ادامه داد: دانش بنیان بودن یکی از پنج 
رویکرد اصلی اقتصاد مقاومتی اســت و 
این پنج رویکرد عبارتند از: مردمی بودن، 
عدالت بنیانی، برون گرایی دانش بنیانی 
و درون زایی. قیصری اظهار داشــت: زیر 
نظر شــهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 
ســه پارک علمی فناوری شــیخ بهایی، 
ابوریحان و غیاث الدین کاشانی فعالیت 
می کنند همچنین هشــت مرکز رشد و 
هفت مرکز نوآوری و شکوفایی در استان 
زیر نظر شهرک فعالیت دارند. وی افزود: 
مهم ترین اهداف شهرک علمی تحقیقاتی، 
رشد کســب و کار دانش بنیان، اشتغال 
فارغ التحصیالن، تولید ثــروت از علم و 

مشارکت در توسعه منطقه ای است.
رییس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 
گفت: این شــهرک با همکاری دولت و 
بخش خصوصی اداره می شود که سرمایه 
گذاری بخش خصوصی سه برابر بخش 
دولتی است.قیصری با اشــاره به اینکه 
گردش مالی شــرکت های شهرک هزار 
و چهارصد و هفتاد میلیــارد تومان بوده 
گفت: در شهرک و شــرکت های وابسته 
بیش از هفت هزار نفر اشتغال داریم که 
چهل پنج درصــد از نیروهای ما را بانوان 

تشکیل می دهند.

  استاندار اصفهان مطرح کرد: 

صادرات گرا باشیم
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 مدیر باید 24 ساعته در خدمت مردم باشد
 انتقاد بازرس کل استان اصفهان از شیوه اجرای مالقات های مردمی: 

7

 تعرفه برق مشترکان پرمصرف اصفهانی
 ۲۳ درصد افزایش یافت

 اگر مشترکان الگوی مصرف را رعایت کنند فقط شامل ۷ درصد افزایش نرخ خواهند بود و اگر این میزان 
را رعایت نکنند نرخ پرداختی آنان ۲۳ درصد افزایش خواهد داشت.

 برگزاری طرح مشاغل خانگی ویژه بانوان 
سرپرست خانوار در کاشان

مسئول امور بانوان و خانواده فرمانداره ویژه کاشان از برگزاری طرح مشاغل خانگی ویژه بانوان سرپرست 
خانوار و مجردین ۴۵ تا ۵۵ سال در کاشان خبر داد.

پذیرایی ذوبی ها از شاگردان حسینی در فوالد شهر
تیم ذوب آهن اصفهــان در حالی امروز و در جریان مرحله یک هشــتم رقابت های جــام حذفی از تیم 
مس کرمان پذیرایی می کند که تقابل شــاگردان علیرضا منصوریان و مجتبی حسینی می تواند یکی از 

جذاب ترین دیدارهای جام حذفی را رقم بزند. 

صفحه 3
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مدیر منطقه 1۲ شهرداری اصفهان خبر داد:
7   احداث اولین مرکز توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در اصفهان

کفش های سنگ نوردی که برای همیشه پنهان شدند؛

امیدهایی که با »آرمان« سقوط کرد
هنوز صدای مادر آرمان که دورتر روی زمین نشسته بود و خودش را می زد، می شنوم» آرمان مامان، ببخش! 
می ترسم بیام نزدیک و تو زنده نباشی...« و من تا پایان عمرم، شرمنده  مادر آرمانم، چون پسرم را بغل کرده 

بودم و خدا را شکر می کردم که او به جای آرمان نیست!
 روز جمعه ۲9 شهریور ساعت 11پرونده  یک زندگی سالم، برای آرمان غیاثی، سنگ نورد کوچک بسته شد. 
والدینش رویای صعود و قهرمانی اش را می دیدند؛ اما سقوط از ارتفاع 8 متری، او را به کما برد. پرونده  زندگی 
سالم آرمان بسته شد و به دنبال آن، اکثر کودکانی که شاهد لحظه  سقوط بودند، از سنگ نوردی خداحافظی 

کردند.
من یک مادرم، مادری که کفش های سنگ نوردی پسرم را برای همیشه پنهان کردم تا دیگر هوس سالن و 
باشگاه نکند؛ دیگر نمی توانم جان پسرم را به دست حمایتچی بسپارم، دیگر نمی توانم به مربی های خوش رو و 
مهربان سنگ نوردی اش اعتماد کنم، دیگر نمی توانم کنار سالن بنشینم و پسرم را تشویق کنم که باالتر برود.

شاهد فاجعه ای بودم که تا زنده هستم آزارم خواهد داد، آرمان را دیدم که مثل عروسکی که از بلندی رها شده، 
به زمین افتاد، صدای برخورد سرش به زمین سفت و سرد سالن، بعد از ۲۵ روز هنوز توی گوشم هست! بدن 
بی دفاع کوچکش که کف سالن بدون تشک افتاده، هنوز جلوی چشمم است و چشم هایش که مثل بال های 

پروانه پرپر می زد یادم نمی رود!
پدر بیچاره و وحشت زده اش که از روی نرده های کنار ســالن پرید و به سمت آرمان آمد را دیدم؛ چه طاقتی 
می خواهد که در اوج خوشحالی از صعود فرزندت، سقوطش را ببینی! من غریبه ای مهربان را دیدم که تالش 

می کرد نفس آرمان را برگرداند و کیف کمک های اولیه ناقصی را دیدم که هدیه  هیئت کوه نوردی بود!
هنوز صدای مادر آرمان که دورتر روی زمین نشسته بود و خودش را می زد می شنوم: »آرمان مامان، ببخش 
می ترسم بیام نزدیک و تو زنده نباشی...«صدای فریادهای پدر آرمان بر سر مسئوالن سالن و بعد التماس هایش 

برای پزشک و آمبوالنسی که نبود، توی گوشم می پیچد.
بچه ها ترسیده و وحشت زده، با ناباوری صحنه را نگاه می کردند. »النا« را دیدم که پاهای مادرش را بغل کرده 
بود و می لرزید، »کیارش« با گریه دست مادرش را فشار می داد و پسر ترسیده من که می گفت »مامان بریم 
خونه من دیگه مسابقه نمی دم«. و من تا پایان عمرم، شرمنده  مادر آرمانم، چون پسرم را بغل کرده بودم و خدا 

را شکر می کردم که او به جای آرمان نیست!
آمبوالنس آرمان را برد و من تازه متوجه تشک هایی که باید بود؛ اما نبود شدم. تازه با خودم فکر کردم، چرا 

ساعت 1۰ مسیرها را آماده می کردند؛ اما شروع مسابقه 8صبح بود؟!
من یک مادرم، وجودم پر از اطمینان و اعتماد بود، وقتی از در باشــگاه وارد می شــدم و فرزندم را به دست 
مربی ها می سپردم، با آرامش به خانه برمی گشتم و هرگز گمان نمی کردم آن مربی های آرام و مهربان، حمایت 
فرزندان مان را به یک »کارورز« بسپرند. دیگر به هیچ کار بلدی اطمینان نخواهم کرد، دیگر هرگز پسرم را در 
مسابقه ای که مدت ها تبلیغش را می کردند؛ اما رؤســای هیئت در خواب بی خبری از آن بودند، نخواهم برد 
چون هنوز صدای رییس هیئت را در تلویزیون می شنوم که گفت» این دست اتفاقات اولین نبوده و آخرین هم 
نخواهد بود.« من دیگر اعتماد نخواهم کرد، دست پسرم را می گیرم و به پارک می برم تا سرسره بازی کند؛ اما 
هرگز رویای سنگ نوردی و قهرمانی و فتح قله ها را به بهای جانش نمی خواهم، من نمی دانم که رییس هیئت ها 

چطور می آیند و می روند، یا اصفهان در سنگ نوردی حرفی دارد یا نه؟
دیگر برایم مهم نیست؛ اما کودکم را به دستان مربی های سهل انگار، حمایتچی های کارورز و ر؛سای در خواب 

و از همه جا بی خبر نخواهم سپرد.
اما به شما نماینده  محترم، می گویم که شما زبان من در مجلسی که به آن راه ندارم؛ آرمان از صحنه ورزش 
و سنگ نوردی خارج شد؛ اما بچه های زیادی آن جمعه ۲9 شهریور ساعت 11 سرنوشت حرفه ای ورزشی و 
زندگی روحی و روانی شان تغییر کرد و اکنون وظیفه  شماست که اعتمادشان را جلب کنید و قانع شان 

کنید که »آرمان« نفر آخر بود.
نامه یکی از مادران حاضر در محل مسابقات سنگ نوردی 
اصفهان به نماینده اصفهان در مجلس

ناگه

کودکانی که تمام وجودشان چشم است
مدرسه نابینایان، دنیای فرشتگانی است با عصاهای سفید. اینجا مدرسه بچه هایی است که برای بودن، برای دیدن و برای درک دنیا، تمام وجودشان 

چشم است و بینا!

عکس  نوشت

آگهي مزایده عمومي 
اموال غیر منقول
بانک کشاورزی

راه اندازی واحد تصفیه 
گازوییل پاالیشگاه 
اصفهان در سال ۹۹
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عکس: ایمنا

همکار گرامی سرکار خانم مرضیه محب رسول

در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری می خواهد عظیم ، 
برای شما و خانواده محترم تان صبر و شکیبایی و

 برای آن عزیز در گذشته غفران و رحمت واسعه الهی را خواستاریم .

روزنامه زاینده رود

چهارشنبه ۲4 مهر 1۳۹8 
 17 صفر 1441 
 16 اکتبر ۲01۹
 شماره ۲81۹

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی

یمنا
س: ا

عک
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 برای آنها که »ریگــی« را روی هوا گرفتند، 
دســتگیرکردن یکی مثل »روح ا... زم« روی 
زمین)در دبی یا ترکیه و یا هرکشــور دیگری 
( کار ســختی به حســاب نمی آمد. شاید به 
همین خاطر اســت که می گویند »زم« وقتی 
فهمید در تور ســپاه افتاده، اولین حرفی که 
زد، نقل به مضمون این بوده که : »شــما حتما 
سپاه پاسداران هســتید. هیچ کس جز سپاه 

نمی توانست من را دستگیر کند.« 
سازنده سایت و کانال تلگرامی »آمد نیوز« سرانجام 
دستگیر شد. پیش از این و در سال ۸۸ توسط وزارت 
اطالعات دستگیر شــده بود و بعد هم ایران را ترک 
کرد. پدرش، محمد علی زم از روحانیون سرشــناس 
اســت و به همین دلیل امکان نزدیکی او با فرزندان 
مسئوالن فراهم شد. پدر روح ا... زم، مدتی در کسوت 
تهیه کننده در سینمای ایران فعالیت داشت و سبب 
ورود فرزندش به آثار ســینمایی شــد. محمد علی 
زم همچنیــن نامزد پنجمین دوره مجلس شــورای 
اسالمی تهران بود؛ اما نتوانســت رای الزم را کسب 
کند و در سمت پیشــین اش، یعنی معاون فرهنگی 
و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ایران 
به کار خود ادامــه داد.دســتگیری »زم« که ادعای 
زیادی هم داشــت و تصور می کرد هیچــگاه به دام 
نخواهد افتاد، طی شیوه های مدرن و نوین اطالعاتی 
و چندوجهی و پیچیده صورت گرفته است. گفته می 

شود پروژه به دام انداختن 
او از شش ماه قبل آغاز شده 
بود و سر شبکه سایت ضد 
انقالب و معاند آمدنیوز از 
سوی ســازمان اطالعات 
سپاه پاســداران دستگیر 
شــد. در همین بــاره یک 

کانال تلگرامــی هم درباره جزییات دســتگیری زم 
مدعی شــد که او و چند تن از همکارانش ســفری 
به یکی از کشــورهای همســایه ایران داشتند و در 
آن کشــور او و همراهانش با تمام دستگاه هایی که 

داشته اند شــامل تبلت، 
تلفن هوشــمند، رایانه و... 
در اختیار پاسداران سازمان 
اطالعات سپاه قرار گرفتند.
یکی از اولیــن چهره هایی 
کــه خبرنــگاران پس از 
شنیدن خبر دستگیری زم 
به سراغ او رفتند تا نظرش را جویا شوند، محمدعلی 
زم پدر مســئول آمدنیوز بود که در پاســخ به سوال 
انصاف نیوز مبنی بر اینکه آیا در جریان آمدن فرزندش 
به ایران بوده اســت یا نه گفت: مــن اصال در جریان 

جزییات نیســتم و کلیت موضوع را هم از زیرنویس 
تلویزیون خبردار شدم. ما تقریبا با ایشان در این مدت  
حالت قهر داشتیم و گاهی نصیحت و پیغامی برایش 
می فرستادیم.پدر روح ا... زم البته این را هم گفته که 
»دنیا دار مکافات است.« چهره های سیاسی و فعاالن 
رسانه ای هم از بازداشت »زم« استقبال کرده اند. به 
همان اندازه که رسانه های معاند شوکه شده اند! در 
ویدئویی که از اظهارات زم پس از دستگیری از بخش 
خبری 20:30 پخش شد، می شد فهمید خودش هم 
هنوز شوکه است و در بهت و ناباوری به سر می برد! زم 
گفت، این را فهمیده که هیچ وقت نباید به کشورهایی 
که دشمن کشورت هستند، اعتماد کنی، به خصوص 

به آمریکا، اسراییل، فرانسه و حتی ترکیه!
با دســتگیری »زم« حاال خیلی ها منتظر شناسایی 
منابع داخلی هســتند که با او همکاری می کردند. 
سردســته این کانال تلگرامی در طول فعالیت خود 
مــدام مدعی بود که افــرادی در دل ســازمان های 
امنیتی- اطالعاتی ایران و ســایر ارگان های حساس 
و نفــوذی دارد که با آمدنیوز همــکاری می کنند. با 
اعالم خبر دســتگیری »زم« مخاطبان این کانال و 
شبکه اینســتاگرام آمدنیوز هم به شدت ریزش کرد. 
به هرحال کار بزرگ سازمان اطالعات سپاه، آنجایی 
بهتر فهمیده می شود که بدانید روح ا... زم تحت چتر 
امنیتی مستقیم سه سرویس اطالعاتی فرانسه، آمریکا 
و اسراییل بوده و سپاه او را بدون اینکه خودش و آن 
سه ســرویس متوجه عملیات فریب شوند، به داخل 

ایران کشانده و دستگیر کرده است. 

ترامپ: به ما چه؟
دونالــد ترامپ، رییس جمهــوری آمریکا درباره 
تصمیمش ازبابــت خروج نیروهــای آمریکایی 
از منطقه و مطرح کــردن اظهاراتی در نکوهش 
حضور نیروهای آمریکایــی در خاورمیانه بحثی 
جدید به راه انداخت. ترامپ توییت کرد: بگذارید 
سوریه و بشــار اســد از کردها حمایت کنند و 
به خاطر خاک شــان با ترکیه بجنگنــد. من به 
ژنرال هایم گفتم چرا ما باید به خاطر ســوریه و 
اسد برای دفاع از خاک دشمن مان بجنگیم؟ وی 
اضافه کرد: من با هر کسی که بخواهد به حمایت 
کردها کمک کند چه روسیه و چه چین یا ناپلئون 
بناپارت موافق هســتم امیدوارم هــر آنچه الزم 
است را به نحو احسن انجام دهند، ما ۷000 مایل 

دورتر هستیم.

۳ وزیر و ۲ وزارتخانه ترکیه 
تحریم شد

مقامات آمریکا از اعمال تحریم هایی بر سه وزیر 
ترکیه و دو وزارتخانه این کشــور در واکنش به 
عملیات نظامی آن در شــمال شرق سوریه خبر 
دادند. به نوشته روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم، 
وزارت دارایی آمریــکا در بیانیه ای اعالم کرد، دو 
وزارتخانه و سه مقام ارشد دولت ترکیه هدف قرار 
گرفته شده اند. این تحریم ها شامل دو وزارت دفاع 

و انرژی و وزیران کشور، دفاع و انرژی می شود.

مسکو:
به ما هم مربوط نیست!

»دیمیتری پســکوف« ســخنگوی کرملین در 
گفت وگو با خبرنــگاران در خصوص اســتقرار 
نظامیان سوریه در شــمال این کشور غرب آسیا 
گفت، مســکو از همان ابتــدا در خصوص خطر 
و تهدیــد درگیری میان ترکیه و ســوریه در پی 
عملیات نظامی آنکارا هشــدار داده بود.پسکوف 
ضمن تاکید بر لزوم دوری کردن از دامن زدن به 
درگیری های سوریه گفت: »ما از قبل به تمامی 
طرفین درگیری در سوریه هشدار داده ایم که از 
اقداماتی دوری کنند که ممکن است به تشدید 
اوضاع منجر شــود و به فرآیند سیاســی لطمه 

وارد آورد«.

صرفا جهت هشدار به ترکیه
نیروی دریایی فرانســه و قبرس قصــد دارند با 
برگــزاری یــک رزمایــش مشــترک دریایی 
به ترکیه هشــدار دهند.به نوشــته خبرگزاری 
»آسوشــیتدپرس« »فلورنس پارلی« وزیر دفاع 
فرانسه در توییتی نوشت که برگزاری این رزمایش 
به قبرس در انجام وظیفه اش برای دفاع از آب های 
ســاحلی کمک می کند.این رزمایــش در حالی 
صورت می گیرد که کشتی حفاری »یاووز« ترکیه 
که از سوی کشتی های جنگی این کشور اسکورت 
می شوند، روزهای گذشته برای عملیات اکتشافی 

عازم آب های ساحلی قبرس شده است.

 دفتر نخست وزیر انگلیس اعالم کرد: 
»جانسون« استعفا نمی دهد

دفتر بوریس جانســون، نخســت وزیر انگلیس 
اعالم کرد که در صورت کارشکنی های پارلمان 
این کشــور، نخست وزیر از ســمت خود استعفا 
نخواهد داد.بر اساس اعالم این رسانه، سخنگوی 
نخســت وزیر انگلیس در این باره گفت که اگر 
پارلمان برنامه دولت را رد کند، بوریس جانسون 

از سمتش استعفا نخواهد داد.

»پوتین«! متشکریم
 محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در دیدار با 
والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه که به 
ریاض سفر کرده است،گفت که همکاری ریاض و 
مسکو در زمینه نیرو باعث تحقق ثبات می شود. 
وی، با قدردانــی از نقش روســیه در حمایت از 
تمامیت ارضی یمن، بر لزوم دست یابی به راه حل 

سیاسی در این کشور تاکید کرد.

پایان »زم« انتقاد علی مطهری به مختومه 
شدن شکایتش از دادستان 

سابق مشهد
علی مطهری،نماینده مردم تهران در روزنامه 
اعتماد نوشــت: ســه ســال پیش گروهی 
اصالح طلــب در مشــهد اینجانــب را برای 
سخنرانی در روز اربعین شهادت امام حسین 
علیه السالم دعوت کردند.  بنده هم پذیرفتم 
و عازم مشهد شدم. قرار بود صرفا درباره واقعه 
کربال صحبت کنم؛ اما حدود یک ساعت قبل 
از آغاز ســخنرانی خبر دادند که به دســتور 
دادستان مشهد در سالن ســخنرانی پلمب 
شــده و اجازه ورود به کسی داده نمی شود... 
اکنون بعد از 3 ســال از آن واقعه و شکایت 
اینجانب به دادگاه ویژه روحانیت - در حالی 
که ایشان ملبس به لباس روحانیت نیست - 
ابالغ قرار نهایی برای اینجانب آمده حاکی از 
قرار منع تعقیب وی، در حالی که اینجانب به 
عنوان شــاکی در دادگاه حضور نداشته ام و 
اساسا زمان دادگاه به اطالع من نرسیده است.

»نوشین جعفری« آزاد شد
نوشین جعفری، روزنامه نگار و عکاس هنری 
با تودیع وثیقه آزاد شد.نوشــین جعفری که 
از مردادماه سال جاری بازداشت شده بود با 
تودیع وثیقه از زندان آزاد شد.غالمحســین 
اسماعیلی، ســخنگوی قوه قضاییه سه شنبه 
22 مرداد ۱3۹۸ در پاســخ به سوالی درباره 
»بازداشــت یکی از عکاســان حوزه خبری 
)نوشــین جعفری(«، گفته بود: »بله، اصل 
خبر را تایید می کنم. در ایــن ارتباط فردی 
نه به لحاظ عکاس بودن بلکه به لحاظ اهانتی 
که به مقدسات و به حضرت سیدالشهدا )ع( و 
عزاداری آن امام شده بود و همچنین تبلیغی 
که علیــه نظام جمهوری اســالمی ایران در 
مطلب منتشــره آمده بود، تحت تعقیب قرار 

گرفت.«

 علت مرخص نشدن
 آیت ا... مکارم از بیمارستان

رییس دفتــر آیت ا... مکارم شــیرازی گفت: 
روند درمان این مرجع تقلید به خوبی انجام 
شده است و تا یکی دو روز آینده از بیمارستان 
مرخص می شود و به قم بازمی گردند. ترابعلی 
دولتمند، رییس دفتر آیت ا... مکارم شیرازی 
افزود: برای اطمینان بیشــتر از روند معالجه 
آیت ا... مکارم شیرازی، پزشکان تاکید کردند 
که دو روز دیگر در بیمارستان بستری باشند.

 چشم امپراتوری دروغ
 کور شد

رییس ســازمان پدافند غیرعامل کشور در 
کانال شخصی خود در سروش نوشت: جریان 
آمدنیوز، چشــم فتنه ای خطرنــاک بود که 
در حریم امن دستگاه های امنیتی غرب و با 
پشتیبانی مالی گســترده ارتجاع منطقه ای 
علیه ملت ایــران جوالن مــی داد. به لطف 
خدا و بــا نیت خالصانه پاســداران اطالعات 
سپاه، روح ا... زم اســیر پنجه قدرت دستگاه 
اطالعاتی کشور شــد. دست مریزاد!آمدنیوز، 
ایران اینترنشنال، من و تو، بی بی سی فارسی 
و بســیاری دیگر از رســانه های وابســته به 
امپراتوری دروغ، اســب های تــروای جنگ 

ترکیبی هستند.

گاهی باید آدم پوست 
کلفت باشد!

محمود واعظی،رییــس دفتر رییس جمهور 
درباره هجمه هایی که به وی می شود، گفت: 
قطار ایستاده را که سنگ نمی زنند، به قطار 
در حال حرکت سنگ پرانی می کنند. زمانی 
که در این منصب های قــرار می گیرید باید 

مقداری هم پوست کلفت باشید.

لعیا جنیدی
معاون حقوقی رییس جمهور:

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با تاکید بر اینکه »حمله به نفتکش ایرانی 
اقدام خالف سیاست ثبات ساز جمهوری اسالمی 
ایران است« گفت که ایران در جای خودش پاسخ 
قاطع و پشــیمان کننده ای به این اقدام می دهد.

حشمت ا... فالحت پیشه با اشاره به حمله به نفتکش 
ایرانی گفت: جمهوری اسالمی ایران همواره اعالم 
کرده که آمادگی برای رفع تنش دارد و حتما هم این 
کار را می کند، البته که حملــه به نفتکش، اقدامی 
خالف سیاست های ثبات ســاز جمهوری اسالمی 
است که در جای خودش پاسخ قاطع خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه »روح حاکم بر نخبگان عربستان 
تنش زدایی با ایران اســت« گفت: در شرایطی که 
ایران سال هاســت اعالم می کند آمــاده مذاکره با 
عربستان است، این عربستانی ها هستند که نیامدند 
و در عین حال رفتار و گفتارشان با یکدیگر متفاوت 

است و دنبال میانجی گری هستند.

نخبگان عربستان به دنبال 
تنش زدایی با ایران هستند

عضو کمیسیون امنیت ملی:

کافه سیاست

عکس  روز 

 گشایش پارلمان انگلیس
 با حضور ملکه الیزابت دوم

چشم امپراتوری دروغ  کور شد

پیشنهاد سردبیر:

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: مبانی 
حقوقی بــرای ابالغ الیحه پالرمو از ســوی 

رییس جمهور وجود دارد.
لعیا جنیدی افزود: حدود یک ماه گذشــته 
این موضوع را به رییس جمهور اعالم کردم.
وی ادامه داد: رییس جمهور نیز با بررســی 
روند ارجاع الیحه الحاق بــه معاهده پالرمو 
و فرآیندهای طی شــده در مجلس شورای 
اسالمی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص 
مصلحت تصمیم خواهند گرفت.سال گذشته 
بود که الیحــه الحاق ایران به کنوانســیون 
مبارزه با جرائم سازمان یافته یا همان پالرمو 
به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، 
از آن زمان تاکنون یک سال می گذرد، با این 
وصف مدت یک ســاله تعیین شده در آیین 
نامه مجمع تشــخیص برای رسیدگی به آن 

نیز به پایان رسیده است.

مبانی حقوقی برای ابالغ 
پالرمو وجود دارد

کمالوندی
سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: برای 
این مبارزه نیاز اســت که بعضی از آیین نامه ها و 
قوانین تغییر کند. زیرا مفسدها آنقدر قوی شده اند 
که نمی توانیم با قوانین جاری با آنها مبارزه کنیم، 
ولی آنها می توانند جلوی اصالحات ســاختاری را 

بگیرند.
 احمد توکلی ادامه داد: پیــش از این گفته بودم 
که جمهوری اسالمی ایران با کودتا، جنگ، حمله 
نظامی و ... ساقط نمی شود بلکه این فساد است که 

سبب سقوط هر حکومتی خواهد شد.
توکلی، چگونگی وضع روش های مالیاتی را نیز از 
ارکان مبارزه با فساد دانست و یادآورشد: تصویب 
بعضــی از لوایح در زمانی که در مجلس شــورای 
اسالمی بودم برای مبارزه با مفسدان کمک کرد؛ 
اما همچنان فســادهایی در تولید دارو، واردات و 
صادرات،   زمین خواری و ... وجود دارد که پیش از 
این موفق شدیم بعضی را شناسایی و از بین ببریم.

 فساد 
حکومت ها را ساقط می کند

عضو مجمع تشخیص مصلحت:

ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی از برگزاری 
مراسم رسمی بتن ریزی واحد 2 نیروگاه اتمی 

بوشهر در اوایل آبان ماه خبر داد.
بهروز کمالوندی اظهار کرد: روند پیشرفت کار 
در واحد 2 نیروگاه اتمی بوشهر طبق زمان بندی 
از پیش تعیین شــده و حتی جلوتر از زمان در 
حال انجام است و به زودی مردم و رسانه های 
گروهی در جریان آخرین اخبار و تحوالت در 

این رابطه قرار خواهند گرفت.
وی گفت: حدود سه هفته دیگر، اوایل آبان ماه 
در مراسمی با حضور مقامات دو کشور به طور 
رسمی و با حضور رسانه ها از مرحله بتن ریزی 
واحد 2 بازدید خواهد شــد. قــرارداد احداث 
دو واحد جدید در نیروگاه بوشــهر در آبان ماه 
سال ۱3۹3 بین شرکت مادر تخصصی تولید 
 و توســعه انرژی اتمی ایران و شرکت روسی

 اتم استروی اکسپورت تبادل شد. 

بتن ریزی واحد ۲ نیروگاه 
بوشهر اوایل آبان انجام می شود

پیشخوان

بین الملل

 المیادین نوشــت: در صورتی که حمله به نفتکــش ایرانی را به 
تالش های مســتمر اســراییل برای انفجار منطقــه ربط دهیم، 
می توانیم تفســیری منطقی برای آن بیابیم.در ادامه این مطلب 
آمده است: دریای سرخ شاهد یک حادثه بسیار مهم و خطرناک 
بود.هدف گرفته شدن نفتکش ایرانی که در حال عبور از دریای 
ســرخ بود، منجر به تغییر مســیر آن و حرکت آرامش به سمت 

آب های خلیج فارس شــد.از نظر مکانی، این حادثه در آب های 
دریای سرخ، نزدیک به شهر جده عربستان سعودی اتفاق افتاد. 
داللت مکانی و در کنار آن، نزدیکی حادثه به عربستان، حکایت 
از آن دارد که آب های دریای سرخ، تبدیل به محل تمرکز آمریکا 
و اســراییل و تالش های دائمی آن ها برای مقابله با حضور ایران 
شده اســت.آنچه معانی نهفته در این حادثه را تقویت می کند، 

اعالم ایاالت متحده در مورد اعزام نیرو و جنگنده به عربســتان، 
درست چند ساعت پس از هدف گرفته شدن نفتکش ایرانی است.

اشاراتی که دربردارنده خبر ارسال تجهیزات نظامی به عربستان 
بود و پیام هایی که در حمله به نفتکش ایرانی وجود دارد، بیانگر 
نیاز مستمر عربستان سعودی به حمایت آمریکاست و این درست 

برخالف ادعای سعودی هاست که توان دفاع از خود را دارند!

المیادین بررسی کرد:
رمز و راز ماجرای حمله به نفتکش ایرانی در دریای سرخ

  وقتی مدعیان زرنگی ، در تورسربازان بی ادعا و هوشیار اطالعات سپاه می افتند؛ 

چگونــه زم  ا...  روح 
 بازداشت شد؟

آماده ام قربانی شوم

فرجام فریبکار

 هیچ وقت نباید به کشورهایی که 
دشمن کشورت هستند، اعتماد 
کنی، به خصوص به آمریکا، 

اسراییل، فرانسه و حتی ترکیه!

حکم تبعید و شــالق نماینده مجلس که در رابطه نامشــروع مجرم 
شناخته شده بود، از سوی دیوان عالی کشور نقض شد.پرونده علیه این 
نماینده مجلس از سوی زنی به نام »زهرا« تشکیل شد. او در شکایتی 
که مطرح کرد، مدعی شد این نماینده به او تعرض کرده و وی را مورد 
آزار قرار داده است. این زن جوان همچنین فایل های صوتی نیز منتشر 
کرد تا ثابت کند نماینده مجلس با او رابطه داشــته است.شکایت این 
زن به شعبه 5 دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده شد و زمانی که 
دادگاه او را برای بیان توضیحات بیشتر احضار کرد، خبر مرگ این زن 

در تبریز اعالم شد. بررسی های اولیه نشان داد این زن خودکشی کرده 
است.بااین حال تحقیقات شعبه 5 درخصوص ادعای این دختر درباره 
نماینده مجلس ادامه پیدا کرد. این نماینده مجلس، ادعای زن جوان 
را رد کرد و گفت: من به او تعرض نکردم. او به دفتر کار من آمد و گفت 
زنی مطلقه اســت و دنبال کار می گردد. من هم قول دادم برایش کار 
پیدا کنم. چندین بار به دفترم آمد و هربار از من پول یا کار می خواست، 
من هم به او گفتم باید صبر کند.وقتی که دید فشارهایی که می آورد 
فایده ای ندارد، ادعایی واهی علیه من مطرح کرد. او می خواست با این 

کار از من اخاذی کند و از من پول خواســته بود؛ اما من چنین جرمی 
مرتکب نشــدم. بعد از دفاعیات این نماینده مجلس، شعبه 5 دادگاه 
کیفری استان تهران بر اساس اســناد و علم قاضی متهم را در رابطه 
زنای بدون عنف مجرم شناخت و به ۹۹ ضربه شالق و دو سال تبعید 
و محرومیت از مناصب انتخابی و انتصابی محکوم کرد. این رای مورد 
اعتراض متهم قرار گرفت و پرونده به شعبه 4۷ دیوان عالی کشور رفت. 
دیوان عالی کشور بعد از مطالعه الیحه نماینده مجلس و وکیل مدافعش، 

حکم صادره را نقض کرده است.

چهره ها

دیوان عالی کشور، مجازات شالق و تبعید علیه نماینده مجلس را نقض کرد؛
رابطه نامشروع صورت نگرفته است

زینب ذاکر
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صادرات گرا باشیم
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخبار

مدیرکل دامپزشکی استان مطرح کرد:
 صادرات پرشترمرغ

 و هزارال گاوی،برای نخستین 
بار از استان اصفهان

مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان گفت: طی 
یک سال گذشته هشــت هزار تن پرشترمرغ و 
۴۰۶ هزارتن هزارالگاوی با ارزش بیش از یک 
میلیون دالر، نخســتین باردر کشور از استان 
اصفهان صادرشده است.شهرام موحدی ادامه 
داد: طی یک ســال گذشــته صادرات بیش از 
۱۶ هزار تن انــواع فرآورده های خــام دامی، 
طیور و آبزیان از استان، ۱۸ و نیم میلیون دالر 
ارزآوری داشته است. وی افزود: پا و پنجه مرغ، 
پرشترمرغ، عسل، پودرگوشت، آالیش خوراکی 
مرغ و دام، تخم مرغ، مرغ منجمد، هزارالگاوی، 
ماهی و میگو تازه و منجمد پنیر خامه ای، کبک 
و ماهیان زینتی انــواع محموله های صادرات 

جهانی استان اصفهان است. 
وی اضافه کرد: در یک ســال گذشــته هشت 
هزار تن پرشترمرغ و ۴۰۶ هزارتن هزارالگاوی 
با ارزش بیــش از یک میلیون دالر نخســتین 
باردر کشــور از اســتان اصفهان صادرشده و 
اســتان با صادرات چهارمیلیــون و ۲۰۰ هزار 
تن پودرگوشت با ارز آوری یک میلیارد و ۱۳۴ 
میلیون دالررتبه نخست صادراتی این محصول 

در کشور را دارد.
موحدی اضافه کرد: انــواع فرآورده های خام 
دامــی، طیور و آبزیــان اســتان اصفهان طی 
یک سال گذشته به ۲۲ کشور از جمله روسیه، 
ترکیه، لبنان و کشــورهای جنوب غرب آسیا 
و برخی کشــورهای اروپایی صادرشده است.

موحدی ادامه داد: اســتان اصفهان رتبه اول 
تولید شیرخام و بوقلمون، رتبه دوم تولید تخم 
مرغ و گوشت شترمرغ، رتبه سوم تولید عسل 
و گوشت مرغ و رتبه چهارم تولید گوشت قرمز 

را در کشور دارد.

مدیر جهاد کشاورزی نطنز:
 ۲۰۰ تن »تحفه نطنز«

 امسال روانه بازار می شود
مدیر جهاد کشاورزی نطنز گفت: امسال ۲۰۰ 
تن محصول درجه یک گالبی نطنزی روانه بازار 
می شود. عبدالرضا مهدی بادی اظهار داشت: 
عملیات برداشــت گالبی از باغات شهرستان 
نطنز که همزمان با فرارسیدن فصل پاییز آغاز 
شــده بود، پایان یافت و با توجه به خسارت ها 
در اثــر بارندگی زیاد در زمــان گلدهی حدود 
۲۰۰ تن محصول درجه یک برداشت شد.وی 
تصریح کرد: سطح زیر کشت باغات گالبی در 
شهرستان ۱۰۰ هکتار است که بخش عمده آن 
در روستای طامه قرار دارد و رقم گالبی باغات 
نطنز به طــور غالب، رقم نطنزی اســت که به 

»تحفه نطنز« مشهور است.

بازار

 بازی آموزشی 

رییس تولید ریخته گری مداوم فوالد 
مبارکه اعالم کرد:

کسب رکورد جدید در واحد 
ریخته گری فوالد مبارکه

رییــس تولیــد ریخته گــری مــداوم فوالد 
مبارکه گفت: ماشــین شــماره ۴ این شرکت 
بــزرگ فــوالدی پــس از اجــرای تعمیرات 
برنامه ریزی شــده، در ۹ روز پیاپی، ۲۷۰ ذوب 
را در دو سکوئنس ۶۸ و ۲۰۲ ذوبی ریخته گری 

ثبت کرد.
قاسم خوشــدل پور ادامه داد: ماشین شماره 
۴ این شــرکت بزرگ فوالدی پــس از اجرای 
تعمیرات برنامه ریزی شــده، در ۹ روز پیاپی، 
۲۷۰ ذوب را در دو ســکوئنس ۶۸ و ۲۰۲ 
ذوبی ریخته گری ثبت کرد و سه ساعت برای 
آماده سازی دوباره منتظر ذوب بود. وی افزود: با 
اجرای تعداد زیادی عملیات فالی تاندیش که 
نیازمند تجربه باالی کارکنان و آماده به کاری 
مناســب تجهیزات اســت، این رکورد به بار 
نشست. گفتنی است؛ شــرکت فوالد مبارکه 
اصفهــان ۷۰ درصدی فوالد کشــور را تامین 

می کند.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان 
خبر داد:

راه اندازی واحد تصفیه 
 گازوییل پاالیشگاه اصفهان

 در سال ۹۹
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: 
با راه اندازی واحد تصفیه گازوییل پاالیشــگاه 
اصفهان، ۱۰۰ هــزار بشــکه گازوییل در روز 

تصفیه می شود.
مرتضــی ابراهیمــی، مدیرعامــل شــرکت 
پاالیش نفت اصفهــان، راه اندازی این واحد را 
از طرح های مهم در دســت اجرای این واحد 
پاالیشگاهی دانست و گفت: با راه اندازی واحد 
تصفیه گازوییل ۱۰۰ هزار بشــکه گازوییل در 
روز تصفیه خواهد شد.مرتضی ابراهیمی افزود: 
با بهره برداری از این واحد تا سال آینده، عالوه 
بر تولید سوخت پاک مطابق با استاندارد یورو، 
از انتشــار ۳۰۰ تن گوگــرد در روز جلوگیری 
می شود. وی، حدود ۲۰ درصد از گازوییل تولید 
کنونی پاالیشگاه اصفهان را یورو ۴ و ۸۰ درصد 
دیگر را گازوییل معمولی اعالم کرد و گفت: با 
راه اندازی این واحد، تمام تولیدات پاالیشگاه 
اصفهان تبدیل به یورو می شود، در عین حال 
می توان گوگرد تولیدی را فروخت تا ســودی 
عاید پاالیشــگاه شــود. الزم به ذکر است که 
شرکت پاالیش نفت اصفهان با فعالیت از سال 
۱۳۵۸ تاکنون حدود ۲۳ درصد از فرآورده های 

نفتی مورد نیاز کشور را تامین می کند.

مدیرآب و فاضالب شهرستان سمیرم 
مطرح کرد:

اجرای بیش از ۱۰۰ کیلومتر از 
شبکه فاضالب شهر سمیرم

 مدیرآب و فاضالب شهرســتان سمیرم گفت: 
به دلیل برخــورداری از منابــع غنی آب های 
ســطحی که به شهر هزاران چشــمه معروف 
است، اجرای شبکه فاضالب دراین شهرستان 

ضروری است.
فرود نصیری، مدیرآب و فاضالب شهرســتان 
ســمیرم با بیان اینکه این شهرستان به دلیل 
برخورداری از منابع غنی آب های سطحی که 
به شهر هزاران چشمه معروف است، حتما باید 
دارای شبکه فاضالب باشد، ادامه داد: درحال 
حاضر بیش از ۱۰۰ کیلومتر از شبکه فاضالب 

شهر سمیرم اجرا شده است.
وی  افزود: ۳۰ کیلومتر دیگر از اجرای شــبکه 
فاضالب باقی مانده تا ۱۰۰ درصد جمعیت این 
شهر تحت پوشش شبکه فاضالب قرار گیرند. 
نصیری گفت: بــه دلیل کوهســتانی بودن و 
نیز اختــالف ارتفاع بیــن پایین ترین نقطه تا 
مرتفع ترین نقطه ســمیرم که به بیش از ۴۰۰ 
متر می رســد، اجرای شــبکه فاضالب در این 

شهرستان با دشواری های مواجه می شود.
مدیرآب و فاضالب شهرســتان سمیرم با بیان 
اینکــه برخی از محله های ســمیرم شــرایط 
توپوگرافی خــاص و ســختی دارد که اجرای 
شبکه فاضالب در آن باید با کارشناسی دقیق 
و ســنجیده همراه باشــد، گفت: اجرای پنج 
کیلومتر شبکه فاضالب در محدوده ای مسطح 
که سنگالخی نباشــد، حدود چهار ماه زمان 
می برد در حالی که در همین بــازه زمانی در 
محدوده سنگالخی با شیب تند فقط می توان 

۴۰۰ الی ۵۰۰ متر شبکه فاضالب اجرا کرد.

 بازی آموزشی اوپس 
کد 1600920 

 220,000
تومان

بازی آموزشی طرح
 میوه

 18,000
تومان

پازل 95 تكه آرت پازل 
طرح زمان بازي 

 95,000
تومان

نماینده مردم فریدن در مجلس شــورای اسالمی گفت: به دلیل 
تقسیم بندی و مشخص شــدن چهارچوب قانون گذاری توسط 
رهبر معظم انقالب، لوایح و طرح های مشخصی در مجلس ارائه و 
قوانین اضافی و دست و پاگیر قبلی نیز ساماندهی می شود.اکبر 
ترکی با اشاره به ابالغ سیاســت های قانون گذاری از سوی رهبر 
معظم انقالب اظهار داشت: از این پس اگر قانونی در مجلس مطرح 
شود و با سیاست های ابالغ شده رهبری تطابق نداشته باشد قطعا 

شورای نگهبان ارجاع می دهد و مجلس هم بر اساس این ابالغیه 
پیش می رود.وی افزود: البته به دلیل تقســیم بندی و مشخص 
شدن چهارچوب قانون گذاری، لوایح و طرح های مشخصی ارائه 
و قوانین اضافی و دســت و پاگیر قبلی نیز ســاماندهی می شود.

نماینده مردم فریدن، فریدون شهر، چادگان و بویین میاندشت در 
مجلس شورای اسالمی گفت: رهبر انقالب همیشه سیاست های 
کلی باالدســتی را ابالغ می کنند که این سیاست های کلی ابالغ 

شــده مربوط به قانون گذاری اســت.وی تصریــح کرد: مجلس 
شورای اسالمی، شورای نگهبان و سایر دستگاه هایی که به نوعی 
در قانون گذاری دخیل هســتند باید وظیفه خود را بر اساس این 
سیاســت ها انجام دهند و در کمیسیون های تخصصی به بحث و 
بررسی جدی تری بپردازند. ترکی یادآور شد: البته باید مشخص 
شــود در روال قانون گذاری هرکدام از بندها مربوط به کدام یک 

از سه قوه است و به صورت دسته بندی و تفکیکی مشخص شود.

نماینده مردم فریدن در مجلس:
قوانین اضافی و دست و پاگیر بر اساس سیاست های قانون گذاری ساماندهی می شود

تغییر الگوی کشت محصوالت 
کشــاورزی و حمایــت ویژه 
قضایی از سرمایه گذاران، مهم ترین مصوبات 
هشتادمین نشست شورای گفت و گوی دولت 
و بخش خصوصی استان اصفهان بود. رعایت 
استاندارد به هنگام تولید همه محصوالت و 
تاکید بر صــادرات گرا بودن هــم از دیگر 
سرفصل های سخنان استاندار اصفهان طی دو 

مراسمی بود که در آنها حضور داشت.
عباس رضایی، در هشــتادمین نشســت شــورای 
گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصی اســتان 
اصفهان گفت: در این نشســت و ادامه بررسی بسته 
حمایتی بخش کشــاورزی ۶ بند مصوب شــد که 
اعطای تسهیالت ســرمایه در گردش ویژه تولید و 
صادرات به فعاالن اقتصادی از محل صندوق توسعه 
ملی با نرخ ترجیحی، تســریع در فرآیند بررسی و 
پرداخت تسهیالت از طریق سامانه سیتا، قرار گرفتن 
اطالعات جامع ۴۱ فقره طرح کشاورزی گلخانه ای 
و صنایع تبدیلی و ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی 

بخش کشاورزی از مهم ترین این مصوبات است.
اســتاندار اصفهان افزود: همچنین در این نشست 
تغییر الگوی کشــت به ویژه برای ســیب زمینی و 
پیاز، نبود صنایع تبدیلــی و انبار کافی برای ذخیره 
سیب درختی سمیرم همچنین لزوم بیمه محصوالت 
کشاورزی بررسی ویژه و ارائه راهکار به نشست های 

بعدی موکول شد.
وی گفت: همچنین در این نشست ۱۱ بند با موضوع 

حمایت قضایی از سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی 
استان اصفهان به تصویب رسید.

رضایی ادامه داد: تشــکیل شــورای تخصصی حل 
اختالف بانکی، تسریع در بررسی مشکالت قضایی 
تعدادی از شرکت های بزرگ تولیدی باسابقه استان 

از مهم ترین بندهای مصوب در این زمینه است.
اســتاندار اصفهان همچنین از راه اندازی ســامانه 
سککوک )سامانه کســب و کار به کسب وکار( بانک 
ملی در حمایت از تولیدکنندگان و رونق تولید برای 
نخستین بار در اصفهان خبرداد و گفت: این سامانه 
به زودی راه اندازی می شود و فعاالن اقتصادی هم از 

آن استقبال کردند.
اســتفاده از فناوری هــای نویــن یک

 تکلیف است
استاندار اصفهان همچنین در مراسمی به مناسبت 
روز اســتاندارد اظهــار داشــت: تولیدکنندگان و 
صنعتگران ســربازان جبهه اقتصادی هســتند و با 
سختی های بســیاری برای تحقق شعار رونق تولید 

روبه رو خواهند بود.
رضایــی ادامــه داد: امروزه شــاهد بــروز و ظهور 
فناوری هــای متعددی هســتیم و معتقدم کاروان 
پرشتاب علم و فناوری به ســرعت در حال حرکت 

است، بنابراین همان طور که سازمان های اجتماعی 
در حال دگرگونی اســت مدیران واحدهای مختلف 
باید با رویکرد توســعه همه جانبه، تولیدات خود را 

شرایط موجود تطبیق دهند.
وی تصریح کــرد: اســتفاده از فناوری های نوین به 
عنوان یک تکلیف بر عهده کارگزاران ایران اسالمی 
اســت در همین راســتا، ایجاد منطقه ویژه علم و 

فناوری را در دستور کار قرار داده ایم.
رضایی افزود: برای اولین بار شورای سیاست گذاری و 
دبیرخانه و شورای اجرایی منطقه ویژه علم و فناوری 
تشکیل شــده و می تواند در آینده نزدیک در ابعاد 
مختلف سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 

موثر واقع شود.
استاندار اصفهان عنوان کرد: توجه به نیروی انسانی 
در دستگاه های اجرایی استان و استفاده از ظرفیت ها 

و استعدادهای متعدد آنها ضروری است.
وی اضافه کرد: تعهد و ایثار و گذشــت مردم استان 
اصفهان با تقدیم بیش از ۲۳ هزار شهید و همچنین 
صنعتی بودن این اســتان در کشــور زبانزد است؛ 
بنابراین در عرصــه اقتصادی هم نبایــد بهانه های 
مختلف، مشکالتی در افزایش تولیدات ایجاد کند و 

کنترل و استاندارد در آنها نادیده گرفته شود.
رضایی، خطــاب به صنعتگــران و واحدهای نمونه 
تولید خاطرنشان کرد: باید صادرات گرا باشیم تا سهم 
بیشتری از تبادالت ارزی به استان اصفهان تعلق پیدا 
کند که البته الزمه آن رعایت استاندارد، هنگام تولید 

همه محصوالت است.

صادرات گرا باشیم
  استاندار اصفهان مطرح کرد: 

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان گفت: ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار امسال 
برای بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی این استان اختصاص یافت.محسن قوی بیان افزود: این رقم در قالب 
تسهیالت ۴۰ میلیون تومانی با بازپرداخت پنج درصد و ۱۵ ساله برای مقاوم سازی هر واحدهای مسکونی فرسوده 
روستایی پرداخت می شود.وی اظهارداشت: سهمیه استان اصفهان در بخش بهسازی مسکن روستایی امسال ۱۰ 
هزار واحد است که پرونده واحدهای روستایی پس از تکمیل به بانک های عامل معرفی می شود.معاون بازسازی و 
مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان ادامه داد: این تسهیالت به مالکان واحدهای روستایی 

که اقدام به نوسازی و تخریب و بازسازی واحدهای مسکونی خود کنند، پرداخت خواهد شد.

اختصاص 4۰۰ 
میلیارد تومان برای 
مقاوم سازی مسکن 

روستایی اصفهان

کن
س

د م
نیا

   ب

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:

بازدید معاون استاندار تعرفه برق مشترکان پرمصرف اصفهانی ۲۳ درصد افزایش یافت
 اصفهان از طرح های

 خور و بیابانک
ایوب درویشی، معاون توســعه منابع و نیروی 
انســانی اســتاندار اصفهان در ســفر به خور 
و بیابانــک از طرح هــای عمرانــی، خدماتی، 
کشــاورزی و صنعتی این شهرســتان شامل 
مجتمع معدنی پتاس، اقامتگاه های بوم گردی 
شهرهای خور و جندق و روستاهای مهرجان، 

بیاضه،گرمه و چاهملک دیدن کرد.

انتقاد »عابدی« از طرح موضوع انتقال آب
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی از طرح موضــوع انتقال آب انتقاد کــرد و عواقب 
آن را بــه عهده وزیر کشــور دانســت.حیدرعلی عابدی در جلســه علنــی نوبت بعــد از ظهر مجلس 
شــورای اســالمی گفت: مســئولیت عواقب طرح غیر قانونی انتقال آب به عهده وزیر کشــور اســت.

وی افزود: ما پیگیر نامه ای از معاون وزیر کشــور در مــورد الحاق برخی نقاط اصفهــان به چهارمحال 
و بختیاری هســتیم که ظاهرا اشــتباهی شــده و به دنبال اصــالح آن هســتیم. وی همچنین گفت: 
 ســوال این اســت که بــرای اجــرای طــرح انتقــال آب حقابــه کــدام کشــاورزان را می خواهند 

اختصاص دهند؟

انتقاد »کامران« از طرح اظهارات غیرکارشناسی در مورد انتقال آب
نماینده مــردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی از آنچــه طرح اظهــارات غیرکارشناســی در مورد 
موضوع انتقــال آب ارائه شــده، انتقاد کرد.حســن کامران طی تذکری در جلســه علنی مجلس شــورای 
اســالمی اظهار کرد: من پیشــنهادی دارم که مثال به انــدازه جمعیت بروجن آب شــرب اختصاص دهند. 
دولت می توانســت از آب مصرفی فــوالد و ذوب آهن بزنــد نه این کــه آب را از حقابــه دار بگیرد.نماینده 
مردم اصفهان ادامه داد: نمی شــود هر کــس در این زمینه یک حرف غیرکارشناســی بزنــد؛ این موضوع 
 راه حلی است و حســاب و کتاب مشــخصی دارد. متاســفانه دولت همیشــه خدمات خود را در این زمینه

 عقب انداخته است.

مدیرعامل شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان گفت: فعال شدن 
درگاه پرداخت اینترنتی یکی از مزایای حذف قبوض کاغذی اســت و 
 شهروندان به ساده ترین روش ممکن می توانند قبض برق خود را پرداخت

 کنند.
حمیدرضا پیرپیران، درباره دغدغه شهروندان پیرامون دریافت قبوض 
الکترونیکی برق اظهار داشت: شهروندان از طریق لینکی که در پیامک 

آنها درج شده قادر به مشاهده قبوض قبلی خواهند بود. 
وی ادامه داد: فعال شدن درگاه پرداخت اینترنتی یکی از مزایای حذف 
قبوض کاغذی است و شهروندان به ســاده ترین روش ممکن می توانند 

قبض برق خود را پرداخت کنند. 
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در جمع خبرنگاران 
درباره دغدغه شهروندان پیرامون دریافت قبوض الکترونیکی برق اظهار 
داشت: شــهروندان از طریق لینکی که در پیامک آنها درج شده قادر به 

مشاهده قبوض قبلی خواهند بود.
حمیدرضا پیرپیران درباره سواالت شهروندان مبنی بر چگونگی تغییر 
شــماره دریافت پیامک به دنبال تغییر محل سکونت گفت: شهروندان 
می توانند با شــماره تلفن ۳۸۲۱ تماس گرفته و شــماره تلفن جدید را 
اعالم کنند، همچنین ارسال پیامک به شماره ۲۰۰۰۰۱۲۱ و مراجعه به 
سایت شرک توزیع برق شهرستان از دیگر روش های تغییر شماره تلفن 

دریافت پیامک قبض است. 
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در پاسخ به این سوال 
که با پیامکی شــدن قبوض تعرفه ها افزایش یافته است یا خیر، گفت: 
از ابتدای اردیبهشــت ماه ۷ درصد افزایش نرخ بــرای همه تعرفه های 

مشترکان داشته ایم. 
پیرپیران بیان کرد: از ابتدای خرداد امسال نیز ۱۶ درصد برای مشترکانی 
که الگوی مصرف را رعایت نکنند، افزایش درنظر گرفته شده است، الگوی 
مصرف از خرداد تا شهریور ۳۰۰ کیلووات ســاعت و برای بقیه ماه های 

سال، هر ماه ۲۰۰ کیلووات ساعت است.
پیرپیران افزود: اگر مشترکان الگوی مصرف را رعایت کنند فقط شامل 
۷ درصد افزایش نرخ خواهند بود و اگر ایــن میزان را رعایت نکنند نرخ 

پرداختی آنان ۲۳ درصد افزایش خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان درباره افزایش مبالغ 
قبوض شهروندان نیز خاطرنشان کرد: امســال طول دوره گرما نسبت 
به سال گذشته بیشــتر بود و حرارت ۳۸ درجه را برای ۴۹ روز داشتیم، 
 همچنین حرارت باالی ۳۹ درجه را ســال گذشــته ۱۷ روز و امســال 
 ۳۴ روز داشــتیم، بنابرایــن طوالنــی بودن دوره گرما ســبب شــد
 که مشترکان، برق بیشتری مصرف کنند و قبض برق آنان مبلغ بیشتری 

را داشته باشد.
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 پنجمین اجتماع پیاده روی 
جاماندگان قافله اربعین 

برگزار می شود

 در بازدید دادستان فریدون شهر
از روستای تنگدزدان صورت گرفت؛
بررسی دردسرهای معدن 

سرب و روی برای مردم روستا
تنها چند روز پس از پخش  فریدونشهر
گزارش صدا و ســیما از اعتراض مردم روستای 
امین آباد )تنگدزدان( واقع در دهستان پیشکوه 
موگویی شهرســتان فریدون شــهر نسبت به 
فعالیت غیرقانونی و آسیب رسان معادن اطراف 
این روســتا، نورا... بهمن، دادســتان عمومی و 
انقالب شهرستان فریدون شهر، از معادن باریت 
و سرب و روی این روستا بازدید کرد. دادستان 
فریدون شهر بر اســاس وظیفه قانونی خود به 
عنوان مدعی العموم بعد از حضور در روســتای 
امین آباد، بدون واسطه پای صحبت های مردم 
نشست و از نزدیک با مشــکالت آنها آشنا شد. 
عدم رعایــت فاصله مجاز تا روســتا، انفجار در 
معدن، عدم انجام تعهدات نسبت به روستاییان، 
تجاوز به حریم کشاورزی مردم، آالیندگی و ... از 
جمله مشــکالتی بود که مردم از معدن سرب و 
روی برشــمردند. بهمنی در این بازدید گفت: 
طبق قانون قوه قضاییه همچون چتری بر ســر 
مسئوالن بر اجرای صحیح وظایف ایشان نظارت 
داشــته و آنجا که تخلفی از کسی ســر بزند، با 

اقتدار تمام برخورد خواهد کرد.

 ضرورت نصب تابلوهای
 هشدار دهنده در اطراف 

استخرهای کشاورزی
مدیر جهاد کشاورزی شهرضا با  شهرضا
اشاره به اهمیت ساخت استخرهای ذخیره آب 
کشاورزی اظهار داشت: الزم است کلیه مالکان 
استخرهای مذکور به منظور پیشگیری از حوادث 
احتمالی، تمهیدات و اقدامــات ایمنی را رعایت 
کنند. علی باقری با اشاره به وقوع حوادث ناگوار 
غرق شدن در استخرهای ذخیره آب کشاورزی در 
سال جاری در استان اصفهان و شهرستان شهرضا 
افزود: کشاورزان برای جلوگیری از وقوع حوادث 
دردناک در استخرهای آب مزارع و باغات، اقدامات 
الزم در راستای ایمن ســازی آنها را انجام دهند. 
مدیر جهاد کشاورزی شهرضا گفت: استخرهای 
کشاورزی هر چند برای ذخیره سازی آب ساخته 
می شوند؛ اما در برخی مواقع حادثه می آفرینند و 
جان افرادی را که برای شنا و ماهیگیری به آنجا 

می روند، می گیرد.
 وی با بیان اینکه در این حوادث، بیشتر کسانی 
که جان خود را در استخرهای کشاورزی از دست 
می دهند، کودکان و نوجوانان هستند، بیان کرد: 
آنها یا به خاطر شــنا و یا به دالیــل دیگر در این 
نوع استخرها غرق می شــوند؛ اما به دلیل اینکه 
بیشتر این استخرها ایمن سازی نشده اند، سبب 
بروز حادثه می شــوند. باقری با اشاره به ضرورت 
فنس کشــی و نصب تابلوهای هشدار دهنده در 
اطراف استخرهای کشــاورزی تصریح کرد: هر 
استخر نیاز به فنس کشی، نصب تابلوهای هشدار 
دهنده در هر چهار ســمت، ایجاد جان پناه در 
کناره و نصب نردبان های شــناور دائم دارد.وی 
با اشاره به ساخت برخی استخرهای ذخیره آب 
کشاورزی غیرمجاز خاطرنشان کرد: بعضی افراد 
بدون رعایت هیچ گونه استانداردی اقدام به ساخت 
استخر ذخیره آب کشاورزی می کنند که در چنین 
وضعی، مالکان اســتخرها در صورت غرق شدن 

افراد، مقصر محسوب می شوند.

کشاورز برخواری رکورد دار 
تولید ذرت علوفه ای در استان

کشــاورز برخواری با برداشت  برخوار
130 تن ذرت علوفه ای در هکتار موفق به کسب 
رتبه برتر تولید این محصول در استان شد. مدیر 
جهاد کشاورزی برخوار گفت: مالوردی، کشاورز 
برخواری در 50 هکتار از زمین های کشاورزی 
خود با تولید 130 تن ذرت علوفه ای در هر هکتار 
رتبه اول تولید این محصول را در استان اصفهان 

کسب کرد.
 نقدی با بیان اینکه چهار هــزار هکتار از مزارع 
این شهرستان به کشت ذرت علوفه ای اختصاص 
دارد، افزود: متوســط برداشت حدود هفت تن 
در هکتار اســت و بیش از 400 کشاورز در این 
شهرستان به کشت ذرت علوفه ای می پردازند. 
جمالی، کارشناس تولیدات گیاهی شهرستان 
برخوار هم گفت: کاربرد توصیه کارشناســان 
جهاد کشــاورزی در مراحل کاشــت، داشت و 
برداشت، استفاده از ریز مغزی ها و رعایت سامانه 
آبیاری تیپ در این مزرعــه از عواملی افزایش 

تولید این محصول است.

ناجا

کشف بیش از  ۱۸ کیلو موادمخدر درشهرضا

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا 
خبر داد:

کشف بیش از  ۱۸ کیلو 
موادمخدر درشهرضا

فرمانده انتظامی شهرستان  شهرضا
شهرضا گفت: ماموران انتظامی ایستگاه ایست 
و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا حین 
کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه وانت 
پیکان،مشکوک شــدند و آن را متوقف کردند. 
سرهنگ صادق کاظم زاد ادامه داد: در بازرسی 
از این خودرو، مقــدار 1۸ کیلــو و ۸00 گرم 
موادمخدر از نوع تریاک کشف و یک نفر در این 
خصوص دســتگیر شــد. فرمانــده انتظامی 
شهرستان شهرضا خاطر نشــان کرد: نیروی 
انتظامــی با ســوداگران مــرگ و قاچاقچیان 
موادمخدر برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد و 

اجازه فعالیت به آنها نخواهد داد.

 فرمانده انتظامی کاشان خبر داد:
دستگیری سارق رینگ و 
الستیک خودرو در کاشان

فرمانده انتظامی شهرستان  کاشان
کاشان اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت 
مشــابه قطعات خودرو در سطح شــهر کاشان، 
بررسی موضوع در دستور کار پلیس آگاهی این 
شهرستان قرار گرفت. سرهنگ علی پورکاوه در 
ادامه تصریح کرد: کارآگاهــان پلیس آگاهی با 
بررســی تخصصی موفق شــدند یک سارق را 
شناسایی و دستگیر کنند. این مقام انتظامی ادامه 
داد: متهم طــی بازجویی های تخصصی به عمل 
آمده به سرقت رینگ و الســتیک خودرو از 10 
دستگاه وسیله نقلیه اعتراف کرد. فرمانده انتظامی 
شهرستان کاشان با اشــاره به اینکه امنیت یک 
تولید اجتماعی است و شــهروندان باید به سهم 
خود در تولید امنیت جامعه با پلیس مشــارکت 
کنند، از مردم خواســت تا در صــورت اطالع از 
هرگونه فعالیت مشکوک، موضوع را بالفاصله از 

طریق سامانه 110 به پلیس اطالع دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین خبر داد:
کشف بیش از ۳ میلیارد ریال 

کاالی قاچاق در نایین
فرمانده انتظامی شهرستان نایین  نایین
اظهار داشت: ماموران مستقر در ایستگاه بازرسی 
شهید »شرافت«حین کنترل خودروهای عبوری 
به دو دستگاه کامیون کشــنده مشکوک وآنها 
رامتوقف کردند. سرهنگ ایرج کاکاوند گفت: این 
دو خودرو حامل 5۲ تــن »خمیر چوب نگله« 
خارجی بودند که مدارک ارائه شــده توســط 
رانندگان با محموله ها مغایرت داشــت و هر دو 
محموله توقیف شدند. وی با اشاره به دستگیری 
دو نفــر در ایــن رابطه بیــان داشــت: ارزش 
محموله های کشف شده توسط کارشناسان، 3 
میلیارد ریال اعالم شده است. فرمانده انتظامی 
شهرســتان نایین از تحویل متهمان به مراجع 
قضایی خبر داد و خاطر نشــان کــرد: نیروی 
انتظامی با مخــالن نظم اقتصــادی جامعه و 
قاچاقچیان کاال برخورد قاطع و قانونی می کند و 

اجازه جوالن به آنان را نخواهد داد.

 فرمانده انتظامی شاهین شهر
 اعالم کرد:

دستگیری ۱۲ خرده فروش و 
معتاد پرخطر در شاهین شهر

انتظامــی  فرمانــده  شاهین شهر
شهرستان شاهین شهر اظهار داشت: ماموران 
انتظامــی کالنتــری 11 شهرســتان پس از 
هماهنگی با مقام قضایی طرح پاک سازی نقاط 
آلوده به مواد مخدر را با هدف برخورد با توزیع 
کنندگان و خرده فروشــان مــواد مخدر اجرا 
کردند. سرهنگ حسین بساطی افزود: در این 
راستا طی شناســایی مناطق آلوده با همکاری 
دیگر رده های انتظامی در چند عملیات ضربتی 
ضمن پاک سازی چند پاتوق تهیه و توزیع مواد 
افیونی 1۲ خــرده فروش و معتــاد پرخطر را 
شناسایی و دستگیر کردند. وی در ادامه بیان 
داشــت: هدف اصلی اجرای طرح های ارتقای 
امنیت اجتماعی، پاک سازی نقاط آلوده و جرم 
خیز از برهم زنندگان نظــم و امنیت عمومی 
است که این مهم با جدیت و به صورت روزانه و 
مستمر توسط این فرماندهی پیگیری می شود.  

کاخ سرهنگ آباد زواره، یادگار  اردستان
قاجاریه در شرق استان اصفهان مرمت و استحکام 
بخشی شد. مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان 
هزینه مرمت این بنای تاریخی را بیش از دو میلیارد 
ریال بیان کرد و گفت: استحکام بخشی دیوارهای 
اندرونی در جبهه غربی شامل خاک برداری، دیوار 
چینی، اجرای پوشش سقف ها، کاهگل پشت بام و 
راه اندازی دوربین های مدار بسته از جمله عملیات 
مرمتی این مجموعه تاریخی است. فریدون الهیاری 
افزود: این مجموعه دارای سه بخش شامل سردر، 
اصطبل و حیاط عمارت است که آب قنات سرهنگ 
آباد از محــور میانــی محیط آن می گذشــته و 
حوض های آن را پــر می کرده اســت. وی گفت: 
شاه نشین عمارت شــامل نمای بیرونی بنا، دارای 
تراس ستون دار، اتاق ها، زیرزمین و تاالر ستون دار 
اســت که معماری آن به ســبک عمــارت کاخ 
چهلستون است و مزین به تزئینات بسیار نفیس و 
بخش اندرونی هم شامل سردر، هشتی، اتاق های 

مربوطه، مطبخ و حمام اختصاصی است. مجموعه 
عمارت سرهنگ آباد سال 1355 به شماره 1۲7۸ 
در فهرست آثار ملی به ثبت رســید و در سال 96 
برای اولین بار مرمت شد. در 14 فروردین 1397 به 
صورت تعمدی برخی تخریب گران فرهنگی این 
مجموعــه را آتــش زدنــد و بخش عمــده ای از 
مرمت های سقف تاالر که از مصالح چوب ساخته 

شده بود و همچنین تراس اصلی از بین رفت.

مدیر کل میراث فرهنگی استان خبر داد:

مرمت و استحکام بخشی کاخ سرهنگ آباد زواره
شهر بادرود در شهرستان نطنز  نطنز
برای برگزاری ســیزدهمین جشــنواره انار آماده 
شده اســت. عضو شــورای اسالمی شــهر و دبیر 
ســیزدهمین جشــنواره انار بــادرود گفت: این 
جشــنواره به منظــور معرفــی محصــول انار و 
ظرفیت های گردشگری شــهر بادرود اواسط آبان 

برگزار می شود. 
محمدرضا حیــدری افــزود: 10 کمیته مختلف 
بازاریابی، فرهنگی، گردشگری، بانوان، بازی های 
بومی محلی، آموزش، کشــاورزی و ارزیابی برای 
برگزاری این جشــنواره تشــکیل شــده است. 
دبیر ســیزدهمین جشــنواره انار بــادرود گفت: 
در ایــن رویداد فرهنگــی بیش از صــد غرفه در 
قالــب کارگاه های ســنتی تهیه رب انار، ســرکه 
انار، ژله انار و رنگرزی ســنتی با پوست انار برپا و 
برنامه های متنوعی از جمله برگزاری نمایشــگاه 
صنایع دستی و ســوغات محلی، اجرای بازی های 
بومی محلی، برپایی ایســتگاه نقاشــی انار برای 

کودکان و نوجوانان، مسابقه رالی کویر و همچنین 
برنامه های فرهنگی برگزار می شــود. شهر بادرود 
دارای ۲ هزار هکتار باغ انار است و ساالنه بیش از 
40 هزار تن انار تولیدی این مناطق راهی بازارهای 
داخلی و خارجی می شــود. سیزدهمین جشنواره 
انار نادری بــادرود از 16 تا ۲4 آبان در بوســتان 
گردشگری تخت پادشاه و ســایت جشنواره این 

شهر برگزار می شود.

عضو شورای اسالمی شهر بادرود خبر داد:

آمادگی شهر بادرود نطنز برای برگزاری جشنواره انار

شورا میراث فرهنگی

مســئول امور بانــوان و خانواده  کاشان
فرمانداره ویژه کاشــان از برگزاری طرح مشــاغل 
خانگی ویژه بانوان سرپرست خانوار و مجردین 45 
تا 55 سال در کاشــان خبر داد. نرجس قربانیان با 
بیان اینکه طرحی کلی برای ســاماندهی مشاغل 
خانگی در کشور تعریف شده است، اظهار داشت: با 
امضای تفاهم نامه ای بین وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و جهاد دانشگاهی و همچنین معاون زنان 
ریاست جمهوری قرار شده است بخشی از زنان در 

قالب طرح اشتغال بانوان مشغول به کار شوند.
 وی با بیان اینکه این گــروه از بانوان در قالب طرح 
اشــتغال خانگی ویژه بانوان سرپرســت خانوار و 
مجردین 45 تا 55 سال مشــغول به کار می شوند، 
ابراز داشت: افرادی مشمول این طرح می شوند که 
هیچ گونه پوشش حمایتی از سازمان های مربوطه 
مثل کمیته امداد و بهزیستی نداشته باشند، بیمه 

نشده و هیچ درآمدی نیز ندارند. مسئول امور بانوان 
و خانواده فرمانداری کاشــان با بیان اینکه بانوانی 
که همســر زندانی، معتاد )بدسرپرست( و یا از کار 
افتاده و معلول دارند نیز شامل این طرح می شوند، 
افزود: این افراد در یک سری از کارگاه ها و واحدهای 
تولیدی-صنعتی افرادی که به عنوان کارآفرین های 
پشــتیبان و پیشــرو در برگزاری این طرح کمک 

می کنند با شرایط توافقی مشغول به کار می شوند.
کارآفرین، الزامی بــه بیمه افراد معرفی 

شده ندارد
وی با اشاره به اینکه کارآفرین الزامی به بیمه افراد 
معرفی شــده ندارد، تصریح کرد: هــر کارآفرین 
حداکثر تا پنج نفر از بانوانی که مشــمول این طرح 
هستند را می تواند در واحد تولیدی-صنعتی خود 
مشــغول به کار کند که متناســب با افراد شاغل 
مشــوق هایی از طرف ارگان هــای ذی ربط برای 

توسعه کســب و کار برای این کارآفرینان مدنظر 
قرار می گیــرد. قربانیان با بیــان اینکه مجری این 
طرح جهاد دانشگاهی اســت، اظهار داشت: طبق 
توافق های انجام شده قرار است نماینده ای از جهاد 
دانشگاهی برای هماهنگی و حسن اجرای این طرح 

در کاشان مستقر شود.
 وی در بخــش دیگری از ســخنان خود با اشــاره 
به تصویب 330 عنوان شــغل به عنوان مشــاغل 
خانگــی مــورد تاییــد وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی تصریح کــرد: از این بیــن 57 عنوان 
مربوط به صنایع دســتی، 1۲ عنــوان مربوط به 
فرش دســتباف و رشــته های مرتبط، 61 عنوان 
مربوط به مشــاغل تولیــدی، 66 رشــته عنوان 
مربــوط بــه امــور تولیــدات دامی، شــیالت و 
 کشاورزی و 134 عنوان مربوط به مشاغل خانگی

 است.

 برگزاری طرح مشاغل خانگی
 ویژه بانوان سرپرست خانوار در کاشان

بیش از ۲0 برنامه در هفته ملی کودک  علی دهقانان زواره
در شهرستان اردستان اجرا شد. مدیر 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شــماره ۲  اردستان در 
گفت وگو با خبرنگاران اعالم کرد: به منظــور پر بار کردن هفته 
کودک، برنامه هایی از قبیل به صدا درآوردن زنگ هفته کودک، 
اجرای کارگاه نقاشــی و خط عیادت و اهدای هدیه به کودکان 
بســتری در بیمارستان، نشســت صمیمی و تخصصی با مادران 

کودکان پیرامون خود مراقبتی و نمایش خالق،بازی، قصه گویی 
و برپایی کارگاه سالمت و ایمنی با حضور کارشناسان هالل احمر 
در موقع زلزله، آموزش مهارت های زندگی  با حضور کارشناسان 
اورژانس اجتماعی و واحد ســالمت روان شبکه بهداشت، برپایی 
کارگاه محیط زیست و مدیریت هیجانات بر پایه جشنواره شاد با 
حضور مــادران و کودکان، کارگاه نقاشــی با موضوع رســانه و 
ارتباطات و تجربه یک دقیقه گویندگی، بــر پایی کارگاه میراث  

فرهنگی و آشنایی با آثار تاریخی و فرهنگ بومی شهرستان، دیدار 
با کودکان بد سرپرست و بی سرپرست شــقایق رسالت علی بن 
ابی طالــب)ع( و دادن هدیه، اجرای طرح دســت های مهربان و 
سخنرانی پیرامون تغذیه سالمت بهداشت، آموزش و حمایت از 

کودکان و نمایش فیلم ساخت کاردستی برگزار شد.
 مریم روحانی افزود: در این برنامه هــا 650 کودک و ۸0 نفر از 

مادران شرکت داشتند. از ۲۰ برنامه در هفته ملی

اجرای بیش از ۲۰ برنامه در هفته ملی کودک در اردستان

 مسئول امور بانوان و خانواده فرمانداری کاشان خبر داد:

جواد نصری_ شهردار فالورجان 

آگهی مزایده
شهرداری فالورجان به استناد مصوبه شماره 5/66۸ مورخ 9۸/06/31 شورای محترم 
اسالمی شهر فالورجان درنظر دارد زمین واقع در جنب دانشگاه آزاد اسالمی فالورجان 
به متراژ تقریبی 1500 متر مربع را طبق شرایط ذیل بر اساس قیمت کارشناسی به عنوان 
پارکینگ عمومی به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره برای مدت یکسال شمسی 

واگذار نماید.
- قیمت پایه اجاره بر اساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ 3/000/000 ریال می باشد.

- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
شنبه مورخ 9۸/0۸/04 به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند.

- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

- جهت کسب اطالعات بیشتر به ســایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه 
فرمائید.

م الف:623477

نوبت دوم
جلوگیری از فعالیت کارگاه غیرمجاز تولید گز در خمینی شهر

از فعالیت کارگاه غیر مجاز و غیر بهداشتی تولید گز در خمینی شهر جلوگیری شد.  خمینی شهر
مدیر شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر گفت: بازرسان بهداشــت محیط این شبکه در بازرسی از 
مراکز تهیه و توزیع مواد غذایــی، کارگاه تولید گز غیر بهداشــتی وغیرمجاز را در منطقه دســتگرد 

شناسایی و پلمب کردند.
 مجتبی گلزاری افزود: این محل مهر و موم و متصدی متخلف تحویل مراجع قضایی شد. گفتنی است 

که خمینی شهر در 5 کیلومتری غرب استان  اصفهان قرار دارد.

مراسم روز مزرعه با آغاز برداشت سیب زمینی GAP در هرمز آباد شهرستان سمیرم برگزار  سمیرم
شد. مشاور سالمت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در آیین روز مزرعه گفت: برداشت سیب زمینی 
GAP در دو هکتار از مزارع هرمز آباد سمیرم آغاز شد. پزشکی افزود: پیش بینی می شود از هرهکتار این مزرعه 
45 تن سیب زمینی برداشت شود. وی، تولید ساالنه این محصول سالم را در مزارع کشور 1۲0 میلیون تن بیان 
کرد و گفت: برای دریافت استاندارد بهترین روش، اجرای طرح GAP در تولیدات محصوالت پر مصرف مانند 

سیب زمینی و پیاز است.

 مشاور سالمت سازمان جهاد 
کشاورزی استان خبر داد:
آغاز برداشت سیب 

زمینی GAP در سمیرم

خبر
 

مدیر ورزش سازمان  کاشان
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
کاشــان از برگزاری پنجمین اجتماع 
پیاده روی خانوادگی جاماندگان قافله 
اربعیــن در کاشــان و در روز اربعین 
حســینی خبر داد. مهدی عباسی با 
بیان اینکه پنجمین اجتماع پیاده روی 
جامانــدگان قافلــه اربعیــن برگزار 
می شود، اظهار داشــت: این اجتماع 
بــرای پنجمین ســال متوالی در روز 
اربعیــن حســینی برگزار می شــود، 
همشهریان کاشــانی بازمانده از قافله 
جهانی اربعین حســینی مســیر سه 
کیلومتری از بلوار امام رضا )ع( کاشان 
را به صــورت خانوادگــی پیاده روی 
می کنند. وی با اشــاره به مســیر این 
راهپیمایی ابراز داشت: فروشگاه گل 
یاس در بلــوار امام رضا )ع( کاشــان 
محل شروع پیاده روی و خاتمه آن در 
مصالی بقیه ا... االعظم )عج( کاشان 
خواهد بــود. مدیر ورزش ســازمان 
فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی 
شهرداری کاشــان با بیان اینکه این 
ویژه برنامه پیاده روی ســاعت9:30 
صبح آغاز می شود، افزود: اتوبوس های 
شهرداری کاشان رأس ساعت 9 صبح 
برای انتقال شــرکت کننــدگان در 
اجتماع در میادین اصلی شهر حضور 

خواهند داشت.
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مفاد آراء
7/280 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
1- رأی شــماره 2233 مــورخ 98/07/13 هیأت : آقای ســیدعلی موســویان فرزند 
سیدحسین شماره شناسنامه 948 ششدانگ یکباب ساختمان مشتمل بر مغازه بمساحت 
1277.21 مترمربع شماره پالک 476 فرعی مفروز و مجزی شــده از 1 فرعی از پالک 
 1 اصلی واقع در ســرداریه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رســمی

 شرکت گل آراسنگ 
2- رأی شــماره 2234 مورخ 98/07/13 هیأت : خانم اعظم مس فروش فرزند محمود 
شماره شناســنامه 2113 ششــدانگ یکباب کارگاه سنگ بری بمســاحت 1270.43 
مترمربع شــماره پــالک 477 فرعی مفــروز و مجزی شــده از 1 فرعــی از پالک 1 
 اصلی واقع در ســرداریه بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رســمی

 شرکت گل آراسنگ 
3- رأی شــماره 1932 و 1933 مورخ 98/06/25 هیأت : خانــم کفایت نوروزپور مقدم 
بیدگلی فرزند علی محمد شماره شناســنامه 5987 و خانم راضیه سرمدی بیدگلی فرزند 
محمدرضا شماره شناســنامه 9134 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 175.10 
مترمربع شــماره پالک 3223 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 
حوزه ثبتی آران و بیدگل . مالک رســمی و ابتیاعی از مالک رســمی محمدرضا سرمدی 

بیدگلی
4- رأی شــماره 2237و2238 مورخ 98/07/13 هیأت : آقای محســن صابری سه ده 
فرزند محمدعلی شماره شناسنامه 1250273961 و خانم معصومه یزدان دوست فرزند 
جواد شــماره شناســنامه 6190097448 )بالمناصفه( ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
160 مترمربع شــماره پالک 982 فرعی مفروز و مجزی شــده از 102 فرعی از پالک 6 
 اصلی واقع در حســین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین

 رسمی حسین آباد
5- رأی شــماره 1940و1941 مورخ 98/06/25 هیأت : آقای ابوالفضل خالقی بیدگلی 
فرزند علی حسین شماره شناسنامه 6190042015 و خانم عارفه حاجی زاده بیدگلی فرزند 
محسن شماره شناســنامه 6190089909 )بالمناصفه( ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
136.50 مترمربع شماره پالک 984 فرعی مفروز و مجزی شده از 102 فرعی از پالک 6 
اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی 

شهرداری آران و بیدگل
6- رأی شــماره 2221و2222 مــورخ 98/07/11 هیأت : آقای ابوذر اشــتردار بیدگلی 
فرزند محمدرضا شــماره شناســنامه 549 و خانم زهره ناظمی بیدگلی فرزند حســین 
شماره شناســنامه 1250118921 )بالمناصفه( ششــدانگ یکباب ساختمان بمساحت 
140.66 مترمربع شــماره پــالک 986 فرعی از پــالک 6 اصلی واقع در حســین آباد 
 بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رســمی حســین ناظمی احد

 از ورثه احمد ناظمی
7- رأی شماره 1936و1937 مورخ 98/06/25 هیأت : آقای خیراله رمضانی بیدگلی فرزند 
ماشااله شماره شناسنامه 227 نسبت به چهار دانگ و آقای حسین رمضانی بیدگلی فرزند 
خیراله شماره شناسنامه 6190053785 نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ دوبابخانه 

بمساحت 197 مترمربع شماره پالک 70 فرعی مفروز ومجزی شده از 4 فرعی از پالک 
105 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رســمی 

وراث حسین عنایتی
8- رأی شماره 1634 مورخ 98/05/27 هیأت : آقای محمد چتری بیدگلی فرزند حسین 
شماره شناسنامه 7944 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 120.50 مترمربع شماره پالک 219 
فرعی مفروز و مجزی شــده از 2 فرعی از پالک 972 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل . مالک رسمی و ابتیاعی از مالکین رسمی وراث حسین چتری بیدگلی
9- رأی شماره 1968 مورخ 98/06/27 هیأت : آقای عباس قندانی فرزند حسین شماره 
شناسنامه 466 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 216 مترمربع شماره پالک 28 فرعی مفروز 
و مجزی شده از 1 فرعی از پالک 1356 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل . ابتیاعی از مالکین رسمی وراث حسن بقال زاده و عذرا معروفی
10- رأی شماره 1922و1923و1926 مورخ 98/06/25 هیأت : آقای حسین باخدا آرانی 
فرزند حسن شماره شناسنامه 299 نسبت به ســه دانگ و خانم طاهره باخدا آرانی فرزند 
حسین شماره شناسنامه 10001 نســبت به یک و نیم دانگ و آقای حسین جمالی آرانی 
فرزند تقی شماره شناسنامه 8560 نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 147.25 مترمربع شــماره پالک 13 فرعی مفروز و مجزی شده از 3و8و9و11 
فرعی و مشاعات متعلقه از پالک 1704 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و 
بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی حســن باخدا آرانی و خانم مطهره باخدا آرانی احد از ورثه 

حسن باخدا آرانی
11- رأی شماره 2241 مورخ 98/07/13 هیأت : آقای محمد گلستانی فرزند علی شماره 
شناسنامه 172 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 351.73 مترمربع شماره پالک 317 فرعی 
مفروز و مجزی شده از 15 فرعی از پالک 1965 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی ابوالقاسم نوحیان بیدگلی
12- رأی شــماره 1673 مورخ 98/05/30 هیأت : آقای حســین دشــتی آرانی فرزند 
حسن شماره شناســنامه 298 ششدانگ قســمتی از یکبابخانه بمساحت 84.3 مترمربع 
شــماره پالک 87 فرعی مفروز و مجــزی شــده از25 فرعی از پــالک 2081 اصلی 
 واقــع در اماکن بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیــدگل . ابتیاعی از مالکین رســمی وراث 

حسن دشتی آرانی
13- رأی شــماره 1673 مورخ 98/05/30 هیأت : آقای حســین دشــتی آرانی فرزند 
حسن شماره شناســنامه 298 ششدانگ قســمتی از یکبابخانه بمساحت 93.7 مترمربع 
شــماره پالک 88 فرعی مفروز و مجــزی شــده از25 فرعی از پــالک 2081 اصلی 
 واقــع در اماکن بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیــدگل . ابتیاعی از مالکین رســمی وراث

 حسن دشتی آرانی
14- رأی شماره 2227 مورخ 98/07/11 هیأت : خانم زهرا محبوبی فرزند احمد شماره 
شناسنامه 454 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 294 مترمربع شماره پالک 15 فرعی مفروز 
و مجزی شــده ازپالکهای 8 إلی 14 فرعی از پالک 2346 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رسمی وراث احمد محبوبی
15- رأی شــماره 1970 مــورخ 98/06/27 هیــأت : آقای حســین بابــا آرانی فرزند 
نعمت اله شماره شناســنامه 192 ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 150 مترمربع شماره 
پــالک 3337 فرعی مفروز و مجــزی شــده از 26 فرعی از پــالک 2638 اصلی واقع 
 در احمدآبــاد بخش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل . ابتیاعی از مالکین رســمی وراث 

خانم آغا جدی آرانی
16- رأی شــماره 2205 مورخ 98/07/10 هیأت : آقای عباس سمیعی زاده فرزند احمد 
شماره شناسنامه 1288 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 175 مترمربع شماره پالک 3343 
فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از 

مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل
17- رأی شــماره 2207 مورخ 98/07/10 هیأت : آقای عباس سمیعی زاده فرزند احمد 

شماره شناسنامه 1288 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 175 مترمربع شماره پالک 3344 
فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از 

مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل
18- رأی شماره 2199 مورخ 98/07/10 هیأت : خانم اعظم عباسیان آرانی فرزند نعمت 
اله شماره شناسنامه 542 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 175 مترمربع شماره پالک 3345 
فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از 

مالکین رسمی احمد مالنژاد و وراث کوکب شاگردی
19- رأی شماره 2243 مورخ 98/07/13 هیأت : آقای مسعود رسولیان آرانی فرزند علی 
شماره شناسنامه 555 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 120.5 مترمربع شماره پالک 3346 
فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از 

مالک رسمی رمضانعلی حاجی پور
20- رأی شماره 2245 مورخ 98/07/13 هیأت : آقای مسعود رسولیان آرانی فرزند علی 
شماره شناسنامه 555 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 107 مترمربع شماره پالک 3347 
فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از 

مالک رسمی رمضانعلی حاجی پور
21- رأی شــماره 1972و1973 مــورخ 98/06/27 هیــأت : آقای علی اکبر بخشــی 
آرانی فرزند حســین شــماره شناســنامه 178 و خانم لیــال کامل آرانی فرزند حســن 
شماره شناســنامه 245 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 136.50 مترمربع 
شــماره پالک 1985 فرعی مفروز و مجزی شــده از 127و128 فرعی از پالک 2640 
 اصلی واقع در آران دشــت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رســمی

 شهرداری آران و بیدگل
22- رأی شــماره 2215 مــورخ 98/07/11 هیأت : خانــم عطیه قنائی مقــدم آرانی 
فرزند مسلم شماره شناســنامه 7982 ششدانگ یکباب ســاختمان بمساحت 183.30 
مترمربع شماره پالک 1990 فرعی مفروز و مجزی شــده از 183 فرعی از پالک 2640 
 اصلی واقع در آران دشــت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رســمی 

سید احمد عباس زاده
23- رأی شــماره 2225 مورخ 98/07/11 هیأت : آقای ابوالفضــل پورک فرزند عباس 
شماره شناسنامه 1250082961 ششدانگ یکباب کارواش بمساحت 1995.75 مترمربع 
شماره پالک 6365 فرعی مفروز و مجزی شده از 4294 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع 
در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی خانم 

مرضیه داودآبادی
24- رأی شــماره 2213 مورخ 98/07/11 هیأت : آقای خیرالــه حفیظی بیدگلی فرزند 
عزیزاله شماره شناســنامه 93 ششدانگ یکباب کارگاه تراشــکاری بمساحت 173.04 
مترمربع شماره پالک 6366 فرعی مفروز و مجزی شــده از 163 فرعی از پالک 2840 
اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک 

رسمی آقای عزت اله حفیظی
25- رأی شــماره 2217و2218 مورخ 98/07/11 هیأت : آقای داود افشاری مهر فرزند 
اصغر شماره شناسنامه 9212 و خانم زینب ساکنی بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 
9865 )بالمناصفه( ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 111 مترمربع شماره پالک 6367 
فرعی مفروز و مجزی شده از 163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار 
آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رســمی خانم فاطمه گلی احد از 

ورثه عباسعلی گلی
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/07/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/08/09

م الف : 631231 عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل

مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی(
پرونــده:  شــماره   139803902134000009 آگهــی:  شــماره   7 /267
139704002134000092 بــر اســاس پرونــده اجرائی کالســه 9700148 تمامت 
ششــدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 477 فرعی از 180 اصلی واقع در بخش 12 ثبت 
اصفهان ملکی خانم عفت حیدری فرزند قاســم که به موجب سند شماره 43256 مورخ 
95/8/11 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 155 تیران در رهن بانک کشاورزی قرار 
 دارد و برابر نامه دفتر امالک ثبت تیران و کرون وارده به شماره 001472 مورخ 97/9/22 
در صفحه 323 دفتر جلد 129 امالک بخش مربوطه ذیل شــماره 21351 به نام نامبرده 
ســابقه ثبت و ســند مالکیت دارد و ششــدانگ آن محدود است به: شــمااًل به طول ده 
 متر پی دیواری اســت به پی 474 فرعی شــرقا به طول 25 متر دیواری اســت به دیوار

 پالک 559 فرعی جنوبا به طــول 10 متر پی دیواری اســت به خیابــان غربا به طول 
25 متر دیواری اســت به پالک 478 فرعی، از ســاعت 9 صبح تا 12 روز دوشنبه مورخ 
 98/8/13 در محل واحد اجرای اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان تیــران واقع در 
میدان بسیج خیابان شهید امینی از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد و مورد مزایده 
 از مبلغ ســه میلیارد و یکصد میلیون ریال قیمت ارزیابی شــده توسط کارشناس رسمی 
شــروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشــنهادی فروخته می شــود 
و کلیــه هزینــه هــا و بدهــی هــای احتمالــی و همچنین بدهــی هــای مربوط 
به  آب، برق و گاز اعــم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و نیز بدهی هــای مالیاتی 
و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریخ مزایــده اعــم از قطعــی یا غیــر قطعی 
 به عهــده برنــده مزایده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد، وجــوه پرداختی
 بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد و نیم عشر و حق 
مزایده نقداً وصول می گردد. طبق گزارش کارشــناس مربوطه مــورد مزایده با کاربری 
مسکونی با قدمت حدود ده سال و به مساحت 250 مربع عرصه و اعیانی حدود 160 متر 
مربع است. نمای خارجی آجر 3 ســانتی و دیوار حیاط از آجر لفتون، کف حیاط موزائیک 
و دارای ســرویس بهداشــتی در حیاط می باشد. قسمت مســکونی دو خوابه با سیستم 
باربر دیوار و شــناژ بندی و ســقف تیرچه بلوک، کف موزاییک، دیوارها اندود گچ و رنگ 
 آمیزی، درب و پنجره های خارجــی از آلومینوم و درب های داخلــی چوبی روکش دار، 
سیستم گرمایش با گاز و سرمایش با کولر آبی است. ملک مذکور دارای یک انشعاب آب، 
برق و گاز می باشد. کسانی که مایل به خرید و شــرکت در مزایده می باشند می توانند از 
مورد مزایده به آدرس تیران بلوار امام علی خیابان بوستان 11 پالک 32 دیدن نمایند. این 
آگهی در یک نوبت در تاریخ 98/7/24 در این روزنامه درج و منتشــر می گردد. در ضمن 
چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی باشد روز بعد از تعطیلی روز برگزاری مزایده 
 خواهد بود. الزم به ذکر است طبق اعالم بانک بستانکار مورد مزایده فاقد بیمه می باشد. 
 م الف: 626972 ســید محمد حســن مصطفوی مدیر واحد اجرای اســناد رسمی 

تیران و کرون 
ابالغ وقت رسیدگی

7/268 خواهان میالد رجبی فرزند ذبیح اله به طرفیت خواندگان فاطمه جهانبخش فرزند 
یداله و زیبا و امیرقلی و حیاتعلی و حبیب اله و اسماعیل همگی رجبی فرزندان محمد علی 
به خواسته تحریر و مهر و موم ترکه متوفی محمد علی رجبی تقدیم شورای حل اختالف 
دهاقان نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کالسه 97/377 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 98/08/28 راس ســاعت 16 عصر تعیین شده است که به تجویز ماده 
210 قانون امور حسبی و دستور قاضی شورای حل اختالف مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان فوق الذکر و ورثه و نماینده قانونی آنها و 
بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی برتر که متوفی دارند در ساعت 
و روز تعیین شده برای تحریر ترکه حاضر شــوند تا پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به شورای حل اختالف مراجعه نمایند. ضمنًا عدم حضور مانع از تحریر ترکه نخواهد بود 

م الف:627779 شعبه دوم شورای حل اختالف دهاقان

حصر وراثت
7/269  آقای صادق باقری دارای شناسنامه شــماره 1180005066 به شرح دادخواست 
به کالسه  226/98  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان جلیل باقری  به شناســنامه 2 در تاریخ 98/4/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- صادق باقری فرزند جلیل، 
ش.ش 1180005066 نســبت فرزند، 2- لیال باقری فرزند جلیل، ش.ش 646 نســبت 
فرزند، 3- ربابه باقری حبیب آبادی فرزند باقر، ش.ش 269 نسبت همسر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 627579 شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف زواره
ابالغ دادخواست وضمائم

7/270 بدینوسیله به 1- عبدالرضا طیاری گهرفیروزانی  2- علی پرآب فعاًل مجهول المکان 
ابالغ مي گرددکه خواهان امیرمسعوداحمدیان شهرضایی به نشاني شهرضا خ اردیبهشت 
 ک شــهیدطاهری دادخواســتي با موضوع انتقال سند به این شورا تســلیم که به کالسه 
379/98 ش3 ح  ثبت و وقت رســیدگي براي روز دوشنبه مورخ  27 / 8 / 98  ساعت 3/30 
عصر تعیین گردیده اینک حسب درخواست خواهان و به تجویزماده 73 ق0آ0د0م مراتب 
یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشــار آگهي مي شــودتا ازتاریخ انتشارظرف یک ماه 
بامراجعه به دبیرخانه شوراي حل اختالف شعبه سوم حقوقي شهرضا حاضرشویدواگربعداً 
 احتیاج به نشــرآگهي باشــد یک نوبــت منتشرخواهدشــدومدت آن ده روزخواهدبود. 
م الف: 633634 عکاشه رئیس دبیرخانه شوراي حل اختالف شعبه سوم حقوقي شهرضا 

ابالغ رای 
7/271 شماره دادنامه: 1608/97 ، شــماره دادنامه: 2651 ، تاریخ رسیدگی: 97/11/02، 
مرجع رسیدگی: شــعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: بانک ملت با 
مدیریت محمد بیگدلی با وکالت ســمیه بیرانوند نشانی: اصفهان خ توحید مجتمع الماس 
ط3 واحد8 ؛ خواندگان: 1-نرگس امینی فروشــانی فرزند علیرضا نشــانی: خمینی شهر 
کوچه ثامن االئمه پ39ـ  2-عبدالرســول زمانی فرزند حسین نشانی: مجهول المکان ، 
خواسته: مطالبه ،گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوای بانک ملت به 
وکالت سمیه بیرانوند به طرفیت 1-نرگس امینی فروشانی فرزند علیرضا 2-عبدالرسول 
زمانی فرزند حسین به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 142/654/085 ریال و کلیه خسارات 
قانونی اعم از حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه به استناد قرارداد شماره 9447/47105 مورخ 
94/4/31 طرفین بدین شــرح که وکیل خواهان اعالم نموده خوانده ردیف اول از بانک 
ملت تسهیالت گرفته و وی و ضامن ایشان نسبت به باز پرداخت آن هیچ اقدامی ننموده 
اند دادگاه با مالحظه قرارداد ما بین طرفین و ســایر امارات موجود دادخواست خواهان را 
ثابت تشخیص و مســتنداً به مواد 1321 و 1324 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 و 
522 قانون آئین دادرســی مدنی و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی مصوب 
86/04/25 رای به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 142/654/085 ریال 
به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه وفق ماده 12 قرار داد منعقده میان طرفین از تاریخ تقدیم دادخواست 
لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و مستنداً به 
مواد 29 و 31 قانون شورا ظرف مدت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی از سوی خواندگان 
در همین شورا و پس از آن از سوی خواهان نیز ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومی حقوقی این شهرستان می باشد. م الف: 625371  عمار امیری آرانی 

قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
مزایده

7/272 شــماره: 972852 اجرا - تاریخ:1398/06/31، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 972852 له خانم الهه رضایی علیه آقای صاحب 
رضایی به خواسته مطالبه الباقی مهریه به تعداد 45 عدد سکه تمام بهار آزادی و مقدار 30 

مثقال طال  در نظر دارد ملکی واقع در خمینی شــهرـ  خیابان امیرکبیرـ  کوچه 95ـ  پشت 
دبیرستان ایمان که به صورت قولنامه ای متعلق به خوانده می باشد را از طریق مزایده به 
میزان طلب به فروش رساند ملک مذکور بصورت ساختمان یک طبقه همکف به مساحت 
عرصه حدود 118 مترمربع می باشد اسکلت ساختمان از نوع دیوار باربر سقف تیرچه بلوک و 
دارای امتیازات آب ، برق ، گاز می باشد که کارشناس رسمی دادگستری 1/400/000/000 
ریال ارزیابی نموده است لذا جلسه مزایده در تاریخ سه شنبه 1398/08/21 ساعت 9 صبح 
در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد. و طالبین 
می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی فوق مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید 
نماید. خریدار کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید، خریدار می بایستی ده درصد 
قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده 
دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به 
نفع دولت ضبط خواهد شد. شایان ذکر است اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به 
خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش 
چهار نسخه ایی به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره 2171290271003 نزد 
بانک ملی واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع 
مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه 
کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایید. م الف: 613836 دفتراجرای 

احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر
مزایده

7/273 شــماره: 971576 اجرا - تاریخ:1398/06/31 ، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرســتان خمینی شــهر در پرونده کالســه 971576 له خانم مائده جزینی علیه آقای 
رمضان شاه نظری به خواسته مطالبه مهریه به مبلغ 467/486/500 ریال به عنوان وجه 
نقد به انضمام مقدار 45 مثقال طالی ساخته شده که در روز مزایده استعالم و محاسبه می 
گردد در نظر دارد سه دانگ مشــاع از واحد طبقه دوم یک آپارتمان چهارطبقه )زیرزمین ، 
همکف ، اول ، دوم( واقع در خمینی شهرـ  درچهـ  ابتدای خیابان آیت اله درچه  ایـ  نبش 
کوچه عرفانـ  پالک 35 به کدپســتی 8431754683 را از طریق مزایده به میزان طلب 
به فروش رساند واحد مذکور به مساحت حدود 80 مترمربع می باشد نمای آپارتمان سنگ 
مجهز به آسانســور فاقد انباری و دارای یک پارکینگ و امتیازات آب ، برق ، گاز می باشد 
که کارشناس رسمی دادگســتری ارزش کل واحد فوق را 2/500/000/000 ریال و سه 
دانگ آن را 1/250/000/000 ریال ارزیابی نموده است لذا جلسه مزایده در تاریخ دوشنبه 
1398/08/20 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی 
شــهر برگزار می گردد. و طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی فوق مراجعه 
و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید. خریدار کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد 
نماید، خریدار می بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک 
ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه 
پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. شایان ذکر است اجرای احکام 
مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 
10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی به حســاب سپرده دادگستری خمینی 
شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دست داشتن اصل فیش و 
اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست 
شــرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا 

نمایید. م الف: 614495 دفتراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر
ابالغ رای

7/274 کالسه پرونده:503/98 ،شماره دادنامه:902 -98/05/08 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
هشتم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: حمید غفوری به نشانی:خمینی شهر 
منظریه خ پیمان ؛ خوانده: ایمان غفورزاده نشــانی: مجهول المکان ، خواســته: 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 شــورا: در خصــوص دعوی آقای حمید 
غفوری با وکالت خانم مریم مشــتاقی به طرفیت آقای ایمان غفورزاده به خواسته مطالبه 

مبلغ 100/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 1766631 - 94/7/30 عهده 
بانک ملی به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه 
رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در 
جلسه مورخ 98/1/5 و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب وی و با عنایت به نظریه مشورتی 
اعضاء شورا و احراز اشــتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی 
بودن اسناد تجاری مســتنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 
مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 1/270/000 ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اســتهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و 
خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 627046 ایمان بختیاری قاضی 

شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای

7/275 کالسه پرونده:309/98 ،شــماره دادنامه:974 -98/05/1 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
چهارم شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: حمید غفوری با وکالت خانم مریم 
مشتاقی به نشانی:خمینی شــهر خ بوعلی جنب داروخانه دکتر گلستانه ساختمان بوعلی ؛ 
خوانده: منصور احمدی نشانی: مجهول المکان ، خواســته: مطالبه وجه چک ، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای حمید غفوری با وکالت خانم مریم 
مشتاقی به طرفیت آقای منصور احمدی به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک به شماره 662527 - 94/3/20 به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت 
آن و با توجه به عدم حضور خوانده و عدم ارائه الیحه دفاعیه و با عنایت به نظریه مشورتی 
اعضاء شورا و احراز اشــتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی 
بودن اسناد تجاری مســتنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 
مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 2/560/000 ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص 
بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شورا و ســپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 627049  عمار 

امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای

7/276 کالسه پرونده:308/98 ،شــماره دادنامه:971 -98/05/1 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
چهارم شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: حمید غفوری با وکالت خانم مریم 
مشتاقی به نشانی:خمینی شــهر خ بوعلی جنب داروخانه دکتر گلستانه ساختمان بوعلی ؛ 
خوانده: منصور احمدی نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک ، گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
 مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای حمید غفوری با وکالت خانم مریم 

مشتاقی به طرفیت آقای منصور احمدی به خواسته مطالبه مبلغ 81/000/000 ریال وجه دو 
فقره چک به شماره 486120/14 - 98/3/5 به مبلغ 33/000/000 ریال و 5560074/16 
-94/4/25 به مبلغ 48/000/000 ریال عهده بانک ملت به انضمام خســارت دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواســت مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه 
عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه مورخ 98/4/19 و عدم ارائه الیحه 
دفاعیه از جانب وی و با عنایت به نظریه مشورتی اعضاء شورا و احراز اشتغال ذمه خوانده 
و استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستنداً به مواد 9 و 18 
و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 
از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص 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 
48/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/112/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مهلت 
20 روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابــل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی 
شهر می باشــد. م الف: 627052  عمار امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر 
فقدان سند مالکیت 

7/279 شــماره نامه: 139885602006006661 ، تاریخ: 1398/07/21 ، خانم فرخنده 
عموسلطانی فروشانی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا 
گواهی شده مدعی است تمامت دویست و سی و سه و یک سوم سهم مشاع از هشتصد و نود 
و پنج هزار و ششصد و بیست سهم ششدانگ شماره فرعی 4 از 104 اصلی واقع در خمینی 
شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 83 صفحه 103 مسبوق به ثبت و سند می باشد 
که در اثر جابه جایی مفقود شده است و چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 630558 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

7/281 شماره: 1164/98 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 08:30 صبح روز یکشنبه مورخه 
1398/08/26 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علیرضــا امیریان ، نام پدر: 
محمدرضا ، با وکالت سیدمحسن بنی هاشمی ، نشــانی: خمینی شهر خ شریعتی شمالی 
نرسیده به سه راه معلم ک136 پ2 طبقه3 ؛ مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: 
شهریار برخوردار ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه فاکتور فروش به شماره 3328 به مبلغ 
کل 42/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
و خسارات تاخیر تادیه ، دالیل خواهان: کپی مصدق فاکتور ، 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 نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 628424  رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
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رونالدو:
  رکوردها دنبال من هستند،

 نه من دنبال آنها
در شــب شکســت 2 بر یک تیم ملی فوتبال 
پرتغال در خانــه اوکراین در گــروه B مرحله 
انتخابی یــورو 2020، 
کریستیانو رونالدو 
تیــم  تنهــا گل 
میهمان را از روی 
پنالتــی  نقطــه 
به ثمــر رســاند تا 
شمار گل های دوران 
بازیگری خود در رده ملی و باشگاهی را به 700 
برساند. او اگرچه بابت رســیدن به این رکورد 
رضایت داشــت؛ اما از شکســت تیمش مقابل 
صدرنشین گروه متاسف بود. رونالدوی 34 ساله 
پس از اولین باخت تیــم ملی فوتبال پرتغال از 
جام جهانی 2018 روسیه، درباره رکوردش به 
خبرنگاران گفت: هر کسی نمی تواند به چنین 
رکوردی برسد. از هم هم تیمی ها و مربیانم که 
به من کمک کردند به بازیکنی تبدیل شوم که 
االن هستم، تشــکر می کنم. رونالدو ادامه داد: 
رکوردها دیر یــا زود می آیند. من به دنبال آنها 

نمی روم، آنها هستند که به دنبال من می آیند.

تبعات درگیری بین همسران 
دامنگیر بازیکنان انگلیسی شد

در پی شــدت یافتن دعوا و درگیری همسران 
وین رونی و جیمی واردی، این دو بازیکن ارتباط 
بین هم در شــبکه های 
اجتماعی را مسدود 
کردنــد! در واقع 
پــس از شــدت 
گرفتن اختالفات 
میان ربکا واردی و 
کالیــن رونی، جیمی 
واردی تصمیم گرفت وین رونی را در شبکه های 
اجتماعی آنفالو کند. کالین، ربکا را به افشــای 
اطالعات خصوصی او برای رسانه های انگلیس 
متهم کرده اســت؛ چیزی که خانــم واردی به 
شــدت آن را تکذیب می کند. با وجــود اینکه 
واردی و رونی در تیم ملی دوستان خوبی برای 
هم بودند، مهاجم لسترسیتی تصور می کند در 
شــرایط کنونی ادامه دادن به رابطه با خانواده 
رونی درست نیست. واردی، ضمن حذف کردن 
وین رونی از دوســتانش در اینستاگرام، او را در 

توییتر هم آنفالو کرد!

درخواست یوفا برای بررسی 
شعارهای نژاد پرستانه بلغارها

تیم ملی انگلیس در چهارچــوب رقابت های 
مقدماتی یــورو 2020 در صوفیــه پایتخت 
بلغارســتان به مصاف 
این تیم رفــت و با 
نتیجــه 6-0 بــه 
پیروزی رســید. 
بــا وجــود آنکه 
بخش هــای بزرگی 
از ورزشــگاه به دلیل 
رفتارهای نژادپرستانه قبلی تماشاچیان بلغار به 
روی تماشاچی بسته شده بود ولی با این حال، 
بازیکنان انگلیســی در طول بازی با شعارهای 
شدید نژادپرستانه روبه رو شــدند. به همین 
علت اتحادیه فوتبال انگلیس از یوفا خواست به 
صورت اضطراری تحقیقاتی درباره این آزارهای 
نژادپرســتانه در بلغارســتان را در دستور کار 
خود قرار دهد. درحالی که در اواســط بازی، 
انگلیس با نتیجه 2-0 از بلغارستان پیش افتاده 
بود، بازی متوقف شود و پیامی از بلندگوهای 
ورزشــگاه پخش شــد کــه از تماشــاچی ها 

می خواست از شعار دادن دست بکشند.

 »عمر خربین« 
یک ماه خانه نشین شد

تیم ملی فوتبال سوریه در انتخابی جام جهانی 
2022 توانســت برابر مالدیو به پیروزی دست 
پیدا کنــد. عمر خربین 
بعــد از مدت هــا 
توانســت در این 
دیدار برای تیمش 
به میــدان برود. 
او بازگشــت خوبی 
نداشت و با مصدومیت 
شدید مواجه شــد. روزنامه اسپورت عربستان 
اعالم کرد که آســیب دیدگی عمــر خربین 
جدی اســت و او 4 تا 6 هفته قادر به همراهی 
تیمش نخواهد بود. الهالل فصل خوبی را تجربه 
می کند. این تیم در آســتانه صعــود به فینال 
لیگ قهرمانان آسیاســت و در لیگ عربستان 
 شــانس نخســت کســب عنوان قهرمانی به 

شمار می آید.

 رکوردها دنبال من هستند، نه من دنبال آنها

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

سید مجید حسینی، مدافع ایرانی ســابق استقالل بعد از رفتن به 
ترابزون در لیگ ترکیه توانســته عملکرد خوبــی در این تیم ارائه 
کند. او انتظارات کادر فنی را برآورده کرده و به مدافع محبوبی بین 
هواداران این تیم تبدیل شده است. با توجه به اینکه قرارداد حسینی 
با ترابزون چند ماه دیگر به پایان می رسد، این تیم ترکیه ای به دنبال 

این است که قرارداد او را به مدت سه سال دیگر تمدید کند.

ترابزون به دنبال تمدید قرارداد لژیونر استقاللی

این فصل نه تنها خرید برزیلی پرسپولیس که حتی علی علیپور هم 05
نتوانسته است در تیم پرســپولیس خوش بدرخشد. قرمزها مشکل 
مهاجم دارند و حاال روزنامه خبرورزشی نوشته است آنها می خواهند 
سراغ کریم انصاری فرد بروند که ســابقه پرسپولیسی دارد. یکی از 
کاپیتان ها و یاران کلیدی تیم ملی که این روزها در فوتبال قطر بازی 

می کند، حاال در تیررس پرسپولیس قرار گرفته است.

سر لیست خریدهای زمستانی پرسپولیس لو رفت!
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اصرار عجیب »استراماچونی« 
برای خرید مهاجم خارجی

پس از حاشیه های ایجاددشده بر سر خرید گری 
هوپر سرشــناس به خاطر ایجنت اسراییلی اش، 
همچنان آندره آ اســتراماچونی به دنبال خرید 
یک مهاجم اســت. حاال می گوینــد او به دنبال 
خرید مهاجمی آفریقایی است که در بوندسلیگا 
بازی کرده اســت.در شــرایطی که استقالل با 
رقمی حوالی 400 هــزار دالر دیاباته را خریده 
و یک خارجی دیگــر هم خریده و در شــرایط 
اضطرار بی پولی به ســر می برد، چــه اصراری 
بر خریــد یک مهاجــم دیگر دارد؟ پاســخ این 
پرســش به اصرار مرد ایتالیایی بــر می گردد. او 
زمانــی کــه قــرارداد ۵۵0 هــزار دالری خود 
و 2۵0 هــزار دالری دســتیارانش را نهایــی 
 می کرده با آبی ها بر سر ســه یار خارجی توافق 

کرده بوده است!

 »دژاگه« به جای بحرین
 به آلمان سفر کرد!

اشــکان دژاگه که هنگام گرم کردن قبل از ورود 
به زمین در دیدار ایران و کامبوج دچار آســیب 
دیدگی شد و از ترکیب تیم ملی نیز بیرون رفت، 
مشخص شــد که دیدار با بحرین را نیز از دست 
داده اســت. از این رو دژاگه تصمیم گرفت که با 
هماهنگــی کادر فنی تیم ملی به بحرین ســفر 
نکند و به بهبودی خود بپردازد. همچنین دژاگه با 
کسب اجازه از مصطفی دنیزلی و موافقت باشگاه 
تراکتور برای درمان مصدومیتش به آلمان رفت تا 
روند درمانی اش را در این کشور پی بگیرد. هنوز 
اطالعات دقیقی درباره میزان مصدومیت دژاگه 
و زمان بازگشت او به تمرینات تراکتور در دست 
نیست و باید دید طی روزهای آینده چه اتفاقاتی 

درباره او رخ می دهد.

جونیور براندائو، کاپیتان برزیل 
را نمی شناسد!

براندائو جونیــور در برنامه فوتبــال برتر حضور 
یافت و برای نخســتین بار در ایران گفت وگویی 
را انجام داد. براندائو که طبیعتا نمی تواند فارسی 
صحبت کند، تسلطی بر زبان انگلیسی هم ندارد 
و حرف های خودش را با زبان برزیلی مطرح کرد. 
نکته جالب زمانی بود کــه خبرنگار در خصوص 
شناخت جونیور نســبت به فوتبال ایران پرسید. 
براندائو گفت که فوتبال ایران را نمی شناسد چون 
زیاد فوتبال نگاه نمی کند و ترجیح می دهد اوقات 
فراغت خود را با پلی استیشن و توجه به خانواده 
سپری کند! این صحبت ها در حالی از زبان مهاجم 
برزیلی پرسپولیس مطرح شد که فوتبالیست ها 
معموال بازی تیم های مختلــف را نگاه می کنند؛ 
اما براندائو اظهار داشــت که فقط بازی تیم ملی 
برزیل را دنبال می کند چون آرزوی بازی در آن را 
دارد. در بخش بعدی جونیور با این پرسش مواجه 
شد که کاپیتان برزیل در آخرین قهرمانی جهان 
آنها یعنی در سال 2002 چه کسی بود؟ اما این 
بازیکن نتوانست پاسخ سوال را بدهد و گفت: در 

آن زمان خیلی کوچک بوده!

در حاشیه

 عزیمت تیرانداز اصفهانی
 به اردوی تیم ملی

تیر انداز اصفهانی برای حضور در اردوی آمادگی 
راهی هانوفر آلمان شــد. گلنوش سبقت الهی به 
همراه 9 ملی پوش دیگر در رشــته های تفنگ و 

تپانچه در این اردو حضور دارند. 
این اردوی 8 روزه برای کسب آمادگی ملی پوشان 
وحضوردر مســابقات آســیایی دوحه در هانوفر 
آلمان برگزار می شود. مســابقات آسیایی دوحه 
آخرین مرحله کســب ســهمیه المپیک برای 
تیراندازان ایران است که از 12 تا 20 آبان برگزار 

خواهد شد.

منهای فوتبال

کاپیتان تیم فوتبال سپاهان با اشــاره به شرایط سپاهان و نتایج 
خوب این تیم در شــش هفته ابتدایی لیگ برتــر گفت: خدا را 
شکر که لیگ امسال را با نتایج خوبی شروع کردیم. ما به معنای 
واقعی یک تیم هستیم و هدفی جز رســیدن به قهرمانی نداریم. 
امیدوارم در پایان فصل جام قهرمانی را به هواداران هدیه دهیم 
هر چند می دانیم کار ســختی در پیش داریم. مهدی کیانی که 

تا به امروز قهرمانی در لیگ برتر ایران را تجربه نکرده اســت، در 
این خصوص عنوان کرد: سال ها در تراکتورسازی بازی کردم و با 
اینکه چند بار تا آســتانه گرفتن جام پیش رفتیم؛ اما به قهرمانی 
نرسیدیم. فصل گذشته هم با ســپاهان تا آستانه قهرمانی پیش 
رفتیم و لیاقت گرفتن جام را داشتیم. امسال اما شرایط متفاوتی 
را تجربــه می کنیم و امیدوارم ســپاهان قهرمان شــود تا اولین 

قهرمانــی را در لیگ برتر تجربــه کنم. وی در ارتبــاط با اینکه 
چرا در اکثر ورزشــگاه ها علیه امیر قلعه نویی شــعار می دهند، 
خاطرنشــان کرد: آنهایی کــه چنین کارهایی انجــام می دهند 
تماشاگر فوتبال نیستند و دنبال اهداف شخصی هستند. برخی 
 می خواهند قلعه نویی را زمین بزنند ولی او آدم بزرگی است و اهل

 باج دادن هم نیست.

کاپیتان سپاهان:
هدفی جز رسیدن به قهرمانی نداریم

تیم ذوب آهن اصفهــان در حالی امروز و در جریان 
مرحله یک هشــتم رقابت های جــام حذفی از تیم 
مس کرمان پذیرایی می کند که تقابل شــاگردان 
علیرضا منصوریان و مجتبی حسینی می تواند یکی 
از جذاب ترین دیدارهای جام حذفی را رقم بزند به 
خصوص اینکه حســینی انگیزه زیادی برای انتقام 

گرفتن از تیم سابقش در فوالد شهر دارد.
 سبزپوشان اصفهانی در شــرایطی مهیای دیدار با 
تیم مس کرمان در چهارچوب مرحله یک هشــتم 
رقابت های جام حذفی می شوند که آنها این روزها 
حال و روز خوبی ندارند. ذوبی ها که با پیروزی مقابل 
تیم پارس جنوبی جواز حضــور در این مرحله را به 
دست آورده اند با از دست دادن امتیازات بسیاری در 
رده چهاردهم جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر 
فوتبال ایران قرار گرفته اند. شاگردان منصوریان با 
وجود ارائه بازی های دلچســب و تماشاگر پسند در 
نتیجه گیــری، تاکنون ضعیف عمــل کرده اند تا از 
ناکامان این دوره از مســابقات لقب بگیرند. ضعف 
در دروازه و خط دفاعی پاشــنه آشیل ذوب آهن در 
دیدارهای برگزار شده تاکنون بوده و سبزپوشان از 
این دو ناحیه ضربات سختی را متحمل شده اند. البته 
ذوبی ها در هفته های گذشته لیگ نشان داده اند که 
در فاز تهاجمی از شرایط خوبی برخوردار هستند تا 
امیدواری ها برای بازگشت به روزهای اوج این تیم 
افزایش یابد. وجود اســماعیلی فر آماده و بازگشت 
خلعتبری در خط حمله این تیم، توان هجومی آنها 
را افزایش داده و همین مسئله می تواند برگ برنده 

ذوب آهن در دیدار با مس کرمان باشد.
سبزپوشان اصفهانی که سابقه پر باری در رقابت های 
جام حذفی داشــته و چندین بار جام قهرمانی این 

رقابت ها را باالی سر برده اند در این دوره از مسابقات 
نیز به دنبال کسب عنوان قهرمانی هستند تا حداقل 

در این جبهه موفق عمل کرده باشند.
در آن ســوی میدان، تیم مس کرمان نیز شــرایط 
مشابهی با ذوبی ها دارد.این تیم در رقابت های لیگ 
دسته اول آزادگان حضور داشته در هفته های گذشته 
در نتیجه گیری خوب عمل نکرده اســت. شاگردان 
حسینی در هشت هفته گذشته دو برد، چهار تساوی 
و دو شکست در کارنامه شــان به ثبت رسانده اند تا 
با ده امتیــاز در رده دهم جدول جــای بگیرند. آنها 

در مرحله یک  شــانزدهم نهایی جام حذفی میزبان 
بادران بودند و در ضیافت پنالتی ها از ســد این تیم 

گذشتند.
حضور مجتبی حســینی روی نیمکــت این تیم را 
می توان نقطه قــوت کرمانی ها نام برد. حســینی 
سابقه چند سال دستیاری و حتی سرمربی گری در 
تیم ذوب آهن دارد و از شرایط و جو ورزشگاه فوالد 
شهر به خوبی آگاه است، موضوعی که باعث می شود 
سرمربی سابق سبزپوشان  را به خوبی آماده حضور 

در این میدان کند.

نکته تعیین کننده در خصــوص تقابل ذوب آهن و 
مس کرمان، انگیزه باالی بازیکنان هر دو تیم است. 
سبزپوشان اگرچه از توان فنی و کیفی باالتری نسبت 
به حریف برخوردار هستند؛ اما شاگردان حسینی به 
خوبی می دانند که با حذف ذوب آهن می توانند دست 
به کار بزرگی زده و همین امر موجب انگیزه بســیار 
باالیی در آنها می شود. در آن سو منصوریان و تیمش 
می دانند که پیروزی در این دیدار برای آنها به منزله 
یک ریکاوری روانی محسوب شده و می تواند منجر 

به اوج گیری دوباره سبزپوشان در لیگ هم بشود.

پذیرایی ذوبی ها از شاگردان حسینی در فوالد شهر
  رقابت های مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی؛ 

  قاب روز

سالم نظامی، این بار در پاریس
درحالی که پاریس آماده اعمال تحریم های ســنگین برای ترکیه به خاطر حمله به سوریه 
می شود، ترک ها در استاد دو فرانس علیه آنها اقدامی دست جمعی داشتند. در پایان بازی 
ترکیه و فرانسه در پاریس، بازیکنان و طرفداران ترک در ورزشگاه ملی فرانسه در حمایت از 
حمله اردوغان و ارتش این کشور به شمال سوریه و درگیری با کردها، سالم نظامی دادند. 
آنها بی توجه به همه انتقادها از جنگ پــس از متوقف کردن قهرمان جهان در خانه اش، در 
کشوری چنین کاری را کردند که رییس جمهورش، امانوئل مکرون سخت ترین مواضع را 

علیه سیاست حمله نظامی ترکیه به سوریه پیش گرفته است!

واکنش استیلی پس از پیروزی تیم امید مقابل استرالیا
سرمربی تیم ملی امید ایران پس از پیروزی تیمش مقابل تیم امید استرالیا در بازی دوستانه اظهار کرد: 
بازی سنگینی بود، با تیمی بازی می کردیم که حدود هشت بازیکن آنها دورگه بودند. حتی دانیال ارزانی 
هم در این تیم حضور داشــت و چند بازیکنی که در استرالیا در بزرگســاالن هم بازی می کردند حضور 
 داشــتند. حمید اســتیلی ادامه داد: این پیروزی می تواند برای بازیکنان و مردم ما مهم باشد، یک برد 
بین المللی به دســت آوردیم. من به بازیکنان گفتم چیزی که مهم است کشورمان است و با تمام وجود 
باید بازی کنیم و کسانی که بودند، دیدند ملی پوشــان چطور بازی کردند. امیدوارم در اردوهای بعدی 
تمام بازیکنان خود را داشته باشیم و این روند تا انتخابی المپیک ادامه داشته باشد. ان شاءا...باشگاه ها و 
 مربیان، فدراسیون و وزارت ورزش به ما کمک کنند تا بتوانیم در بازی های انتخابی المپیک تیم شایسته ای

 باشیم.

کار راحت ایران برای صعود به فوتسال قهرمانی آسیا
به نقل از AFC، رقابت های انتخابی فوتسال قهرمانی آسیا 2020 ترکمنستان از امروز آغاز می شود و رقابت 
برای صعود به این مسابقات مشخص خواهد شد. بر این اساس کنفدراسیون فوتبال آسیا مرحله انتخابی این 
رقابت ها را به صورت منطقه ای در ســطح قاره آســیا برگزار می کند و تیم های غرب آسیا با هم، شرق آسیا و 
آسیای میانه نیز با تیم هایی از منطقه خودشــان برای صعود رقابت خواهند کرد. در منطقه آسیای مرکزی، 
ایران مدافع عنوان قهرمانی در آسیا باید برابر قرقیزستان و ترکمنستان قرار گیرد. ایران امیدوار است بتواند 
قدرت خودش را در آسیا این بار در بخش خود ثابت کند. در این گروه ترکمنستان به عنوان میزبان صعودش 
به مرحله نهایی قطعی شده است و اگر این تیم در بین تیم های اول و دوم قرار گیرد، بهترین تیم سوم رقابت ها 
نیز به مرحله نهایی رقابت های فوتسال قهرمانی آســیا صعود خواهد کرد. بازی های تیم ملی فوتسال ایران 

هفته آینده در ارومیه برگزار خواهد شد.

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن درباره آخرین وضعیت این تیم و عدم نتیجه گیری آنها در رقابت های 
لیگ گفت: بعد از حذف ذوب آهن از آسیا ما بســیار تالش کردیم که برخالف چند سال گذشته لیگ 
را خوب شــروع کنیم و در بازی اول نیز دو بر صفر جلو بودیم؛ اما متاســفانه عدم تمرکز در بعضی از 
زمان های بازی باعث شــد، در چند هفته ابتدایی نتوانیم نتایج الزم را کسب کنیم. اینکه می گویند 
ما بدشانســی داشــته ایم را بنده قبول ندارم و آن را به عدم تمرکز تعبیر می کنم و در این رابطه من 
که بزرگ تر تیم هستم از همه بیشتر مقصرم و بسیار مهم اســت که بتوانیم در ادامه راه این ضعف را 

برطرف کنیم. 
 قاسم حدادی فر در پاسخ به این سوال که آیا خروج برخی بازیکنان مانند حسینی و مظاهری بر روند این 
تیم در نتیجه گیری تاثیر داشته یا خیر اظهار داشت: به هر حال رشید مظاهری و محمدرضا حسینی 
چند سال در تیم زحمت کشیدند و از بازیکنان تاثیرگذار بودند و نمی توان این موضوع را انکار کرد که 
رفتن آنها بی تاثیر بود. قرارداد چند بازیکن در فصل پیش به پایان رسیده و آنها با توجه به پیشنهادات 
باالیی که به لحاظ مالی داشتند از ذوب آهن رفتند و در عین حال با توجه به بودجه ای که باشگاه دارد ما 
نمی توانستیم مبالغ بیشتری را برای جذب بازیکن هزینه کنیم. هم اکنون نیز بازیکنان باکیفیتی داریم 
و تیم تلفیقی از بازیکنان جوان و باتجربه اســت و فکر می کنم که با گذشت زمان بتوانیم با هماهنگی 

بسیار بهتری در مسابقات ظاهر شویم.
کاپیتان ذوب آهن خطاب به هواداران این تیم گفت: بنده از حمایت همه هواداران تشکر می کنم و از 
آنها می خواهم صبور باشند. ما بازیکنان بزرگی داریم و به امید خدا با تالشی که کادر فنی و بازیکنان 

انجام می دهند، در آینده نتایج خوبی کسب خواهیم کرد.

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن:

نبود تمرکز، دلیل نتیجه نگرفتن ذوب آهن است

سمیه مصور
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در راستای توسعه فضاهای آموزشی بکوشیم
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

دیدگاه

خبر

یک کارشناس شهرسازی:
شهر برای حضور مستقل 

نابینایان مناسب سازی شود
یک کارشناس شهرســازی با اشاره به لزوم 
زمینه ســازی برای حضور مستقل معلوالن 
در جامعه اظهار کرد: با وجود انجام اقداماتی 
در این راســتا و اســتفاده آنهــا از امکانات 
شهری، وضعیت شهر اصفهان برای استفاده 
توانخواهان به ویژه نابینایان مناسب نیست و 
نیاز به انجام اقدامات بیشتری در این زمینه 

داریم.
 محمد مسعود افزود: مشکالت زیادی برای 
حضور مستقل معلوالن در جامعه وجود دارد؛ 
این اقدامات نباید صرفا به نصب کفپوش های 
برجسته که مخصوص حرکت نابینایان است، 
محدود شود. مدیرگروه شهرسازی دانشگاه 
هنر اصفهان تصریح کــرد: یکی از مهم ترین 
اقداماتــی که بایــد برای حضور مســتقل 
نابینایان در جامعه انجام شــود، استفاده از 
سیستم های صوتی هوشمند در شهر، مانند 
تجهیز چراغ های راهنمایــی و رانندگی به 
سیستم هوشمند صوتی است تا وضعیت را 
به نابینایان اعالم کند و آنها با تشخیص زمان 
عبور مناســب به راحتی از عرض خیابان ها 
عبور کنند؛ این طرح سال هاســت در خارج 
از کشور اجرا می شــود و نابینایان می توانند 
از طریق فرمان های گفتــاری از خیابان ها و 

معابر گذر کنند. 
وی ادامه داد: برای معلوالنی که مشــکالت 
حرکتــی دارنــد هنگام تــردد در شــهر 
مشــکالت زیــادی وجــود دارد لــذا الزم 
اســت تا حد امکان از آسانســور و رمپ در 
ســاختمان های عمومی که اختالف سطح 
دارند، استفاده شــود تا معلوالن بتوانند به 
راحتی از ایــن مکان ها اســتفاده کنند، در 
اتوبوس های شــهری نیز می تــوان از رمپ 
استفاده کرد تا وســایل حمل و نقل عمومی 
 برای معلوالنی که از ویلچر استفاده می کنند

 قابل استفاده باشد.

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های 
سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان 

خبر داد :
تغییر ساعت کار مجموعه های 

گردشگری اصفهان
مدیرعامل شــرکت توســعه مجتمع های 
ســیاحتی، فرهنگی و ورزشــی ســپاهان 
اظهار کرد: شــرکت توســعه مجتمع های 
ســیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان یکی 
از مجموعه هایی اســت که با هدف ایجاد و 
توسعه زیرساخت های تفریحی و گردشگری 
از سوی شهرداری اصفهان پایه گذاری شده 
اســت. علی معینی با اشــاره به ساعت کار 
زیرمجموعه های گردشــگری خــود از اول 
آبان ماه تا ۲۰ اســفندماه ۹۸، گفت: شــهر 
رویاها از روز یکم آبان ماه ۹۸ تا ۲۰ اسفندماه 
۹۸ روزهای شنبه تا سه شــنبه ویژه اردوها 
خواهد بود و روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، 
جمعه و روزهای تعطیل از ساعت ۱۰ صبح 
تا ۲۳ پذیرای شهروندان است که این زمان 
تا ســاعت ۲۴ نیز قابل تمدیــد خواهد بود. 
معینــی تاکید کرد: دســتگاه های تفریحی 
شهر رویاها برای نخســتین بار به همت تیم 
فنی شرکت توســعه مجتمع های سیاحتی، 
فرهنگی و ورزشــی سپاهان و شــهر رویاها 
به روزرســانی، تعمیر و راه انــدازی مجدد 
شده اســت. وی ادامه داد: ســاعت فعالیت 
تله کابین صفه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 
۱۶ تا ۲۴ در نظر گرفته شده است، پنجشنبه، 
جمعه و روزهــای تعطیل از ســاعت ۱۰ تا 
۲۴ خواهد بود. مدیرعامل شــرکت توسعه 
مجتمع های ســیاحتی، فرهنگی و ورزشی 
سپاهان افزود: ســالن های بولینگ و بیلیارد 
صفه روزهای شــنبه تا چهارشنبه از ساعت 
۱۵ تا ۲۴ خواهــد بود، پنجشــنبه، جمعه 
و روزهــای تعطیل از ســاعت ۱۰ تا ۲۴ در 
اختیار شهروندان اســت. وی با بیان اینکه 
از اول آبان ماه تا ۲۰ اســفندماه سال جاری 
ساعت کار تله سیژ ناژوان همه روزهای هفته 
از ســاعت ۱۱ صبح تا غروب آفتاب خواهد 
بود، گفت: زیپ الین و پل معلق صفه، شنبه 
تا چهارشنبه از ســاعت ۱۶ تا ۲۴ و روزهای 
پنجشنبه، جمعه و روزهای تعطیل از ساعت 
۸ صبح تــا ۲۴ آماده پذیرش شــهروندان و 
گردشــگران اســت. معینی اظهــار کرد: 
کارتینگ رویاها روزهای شــنبه تا سه شنبه 
از ســاعت ۱۷ تا ۲۲ و روزهای چهارشنبه، 
پنجشــنبه، جمعــه و روزهــای تعطیــل 
 از ســاعت ۱۰ تا ۲۳ در اختیار شــهروندان

 و مسافران است.

استاندار اصفهان:
 در راستای توسعه فضاهای 

آموزشی بکوشیم

همزمان با افتتاح ۱۰ هزار کالس آموزشــی در 
سطح کشــور، از طریق ویدئو کنفرانس توسط 
معــاون اول رییس جمهور، ۹۳ طرح آموزشــی 
نیز در اســتان اصفهان به بهره برداری رســید. 
استاندار اصفهان در این مراسم با بیان اینکه مراکز 
آموزشی مبدأ دانایی به شــمار می روند، اظهار 
داشت: برای توسعه، نخستین قدم کسب دانایی 
اســت و این مولفه از مراکز آموزشی و تحصیلی 
حاصل می شود بنابراین هرچه بیشتر به توسعه 
فضاهای آموزشی کمک کنیم در راستای تقویت 
دانایی گام برداشته ایم. عباس رضایی ادامه داد: 
برای اینکه از کاروان علم و دانش دنیا عقب نمانیم 
باید خود را همواره به روز نگه داشته و در راستای 
توسعه فضاهای آموزشی بکوشــیم. وی با بیان 
اینکه توســعه علم و فناوری باید در دستور کار 
قرار گیــرد، گفت: ما در اســتان اصفهان در این 
زمینه راه اندازی کریدور ویــژه علم و فناوری را 
در برنامه داریم که پیگیری های بســیاری برای 
تحقق این امر تاکنون انجام شده است. استاندار 
اصفهان درباره طرح های افتتاح شده گفت: ۹۳ 
طرح آموزشی در اســتان اصفهان با اعتبار ۹۵۰ 
میلیارد ریالی شــامل ۴۸۲ کالس درس افتتاح 
شد و در خدمت آموزش و پرورش و دانش آموزان 

قرار گرفت.

 سرپرست معاونت دانش و پژوهش
 سپاه صاحب الزمان)عج(:

 اصفهان ظرفیت جذب نخبگان 
علمی جهان اسالم را دارد

سرپرســت معاونــت دانــش و پژوهش ســپاه 
صاحب الزمان )عج( استان در دیدار با امام جمعه 
اصفهان درخصوص برگزاری جشــنواره علمی 
و بین المللی خیام اظهار داشــت: رهبر انقالب 
اســالمی در بیانیه گام دوم بر موضوع علم تاکید 
داشتند و الزم است به گونه ای برنامه ریزی شود 
که توانمندی های نخبگان کشــور شناســایی 
و حمایت شــود. رســول گلکار افزود: جشنواره 
اختراعات مختلفی در کشــور وجــود دارد؛ اما 
ارتباط صنعت با دانشگاه و حتی مدارس را شکل 
نداده اســت، ما در این جشنواره تالش می کنیم 
که این ارتباط شــکل بگیرد. وی بــا بیان اینکه 
این جشنواره سال گذشته در تهران برگزار شد و 
امسال در اصفهان برگزار می شود، گفت: یکی از 
امتیازات جشنواره خیام، کسر خدمت است؛ اگر 
کسی، اختراعی که منجر به برطرف شدن معضلی 
از کشور و یا رفع وابستگی شود داشته باشد، کسر 
خدمت اعمال می شود. سرپرست معاونت دانش و 
پژوهش سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان 
با بیان اینکــه اصفهان این ظرفیــت را دارد که 
نخبگان علمی جهان اسالم را جذب کند، تصریح 
کرد: ما هیچ گاه مدرک تحصیلی را مالک دریافت 
اختراعات و ایده ها نگذاشــتیم، به عنوان مثال 
کارگر فوالد مبارکه طرحــی را داد و ما حمایت 
کردیم و امروز آن طرح در فوالد مبارکه اجرا شده 

و آسیب ها را برطرف کرده است.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری 
شهرداری خبر داد:

تملک و آزادسازی زمین های 
طرح توسعه پارک سوار صمدیه

مدیرعامــل ســازمان پایانه های مســافربری 
شــهرداری اصفهــان از تملــک و آزادســازی 
زمین هــای طرح توســعه پارک ســوار صمدیه 
خبر داد و گفت: این طرح تــا ۱۷ هزار مترمربع 
جای توســعه دارد و با سرعت بیشــتری انجام 
می شــود. عباس محبوبی اظهار کــرد: در طرح 
توسعه ای پیش بینی شده تا پایانه درون استانی 
صمدیــه به برون اســتانی تبدیل شــود، از این 
رو در آینده تعــدادی از شــرکت های فعال در 
پایانه هــای کاوه و زاینده رود بــه پایانه صمدیه 
انتقال داده خواهد شــد. وی با ارائه گزارشی از 
عملکرد یک ســال گذشته ســازمان پایانه های 
مسافربری افزود: اتصال ایســتگاه مترو به پایانه 
کاوه، محوطه ســازی و دیوارکشی پایانه اندیشه 
 و پیگیری مشکالت تملکی آن از جمله اقدامات

 انجام شده است.

مدیرمنطقه ۱۲ شــهرداری اصفهان، با بیان اینکه 
هر ســاله ۲۰ میلیارد تومان هزینــه تمیز کردن 
شهر، نگهداری فضای ســبز و جمع آوری زباله ها 
می شــود، اظهار کرد: این منطقه با ۳۰ هزار هکتار 
فضای سبز، به ازای هر نفر ۲۱/۴ متر مکعب، دارای 
باالتریــن متراژ تفرجگاهی در بین مناطق اســت.
علی باقری گفت: در این منطقه ۵۳ پارک محله ای 
وجود دارد و ۴۹ درصد سیستم آبیاری فضای سبز 
به صورت قطره ای انجام می شــود. وی ادامه داد: 
وجود بافت های گوناگون شامل کارگاهی- صنعتی 
)شهرک صنعتی امیر کبیر و محمودآباد(، روستایی 
)محمودآباد و امین آباد(، فرسوده )عاشق آباد، امیر 
عرب و ناصرخسرو(، شــهری )ملک شهر، نگین(، 
مهاجر نشین )امیرعرب، شــهرک قدس و مهدیه( 
و کشاورزی از ویژگی های خاص منطقه ۱۲ است.

باقری، جمعیت ســاکن در منطقه را بیش از ۱۴۰ 
هزار نفر عنوان کــرد و گفت: ایــن منطقه دارای 
۱۰ محله از جمله ناصر خســرو، نگین، ملک شهر، 
مهدی آباد، امیرعرب، کوثر، قدس و امین آباد است.

وی افــزود: ۶۰ درصد ترددها برای ورود به شــهر 
اصفهان از منطقه ۱۲ انجام می شــود و بیشترین 
تراکم تردد مسافران را در بزرگراه معلم و آزادگان 

شاهد هستیم. 
مدیر منطقه ۱۲ شــهرداری اصفهان با اشــاره به 
پروژه های عمرانــی منطقه، اظهار کــرد: یکی از 
پروژه های عمرانی در دســت احــداث، مجموعه 
فرهنگی ورزشی شهرک مهدیه است که با زیربنای 
۸۸۰ متر مربــع در دو طبقه و اعتبــار بیش از ۲۶ 
میلیارد ریال برای تملک و اجــرا در مراحل پایانی 
قرار دارد. وی،دیگر پروژه های شاخص منطقه و شهر 
اصفهان را پروژه پارک سوار عاشق آباد عنوان کرد و 
افزود: این پروژه در دو فاز با هدف ارتقای استفاده 
از حمل ونقل عمومی و کاهش بار ترافیکی در حال 
اجراست.باقری ادامه داد: پروژه مرکز توانمندسازی 
زنان سرپرست خانوار خیابان امین برای نخستین 
بار در سطح شهر اصفهان در زمینی به وسعت ۳۲۵ 

مترمربع و زیربنای یک هزار و ۱۲۲ مترمربع با هدف 
تاثیر در کاهش جرائم اجتماعی اجرا می شود و برای 
احداث آن بیش از ۲۲ میلیــارد ریال اعتبار در نظر 

گرفته شده است.
خرید فاضالب شاهین شهر برای آبیاری 

فضای سبز
مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان با اشاره به خرید 
فاضالب شــاهین شــهر برای تامین آب مورد نیاز 
جهت آبیاری فضای ســبز این منطقه افزود: با ۱۸ 
هزارو ۵۰۰ متر لوله گذاری، پساب این فاضالب به 
میدان اســتقالل منتقل و در مناطق دو و ۱۲ مورد 
استفاده قرار می گیرد همچنین ۱۰ هزار متر طول 
لوله گذاری در منطقه بسترهای الزم برای استفاده 
از پســاب تصفیه شده فراهم شده اســت.باقری با 
بیان اینکه روزانــه بیش از چهــار میلیون و ۲۰۰ 
هزار مترمربع از معابر منطقه ۱۲ نظافت می شــود، 
افزود: ۱۰ درصد معابر شهر اصفهان در منطقه ۱۲ 
است که با توجه به تحقق ۲۰ درصدی درآمد و ۷۷ 
درصد وصول بودجه در سال گذشته،ماهانه باید ۱۴ 
میلیارد تومان در منطقه وصول شود تا در پایان سال 

به بودجه ۱۶۷ میلیارد تومانی منطقه دست یابیم.
۷۰ درصــد بودجــه به بخــش عمرانی 

اختصاص یافته است
مدیرمنطقه ۱۲ شــهرداری اصفهــان ادامه داد: از 
بودجــه ۱۶۷ میلیارد تومانی این منطقه در ســال 
جاری بیش از ۷۰ درصــد بودجه به بخش عمرانی 
اختصاص یافته که ۴۷ درصد بودجه عمرانی برای 

تملک و آزادسازی اختصاص یافته است.
وی با بیــان اینکه با اســتفاده از ۴۷ درصد بودجه 
عمرانی بــرای تملک و آزادســازی، ۱۴ پــروژه با 
اعتباری افزون بر ۵۴ میلیاردتومان آزادســازی و 
تملک می شود، خاطرنشان کرد: در بودجه عمرانی 
سال جاری ۱۲۵ ردیف پروژه تعریف شده که بودجه 
۱۱۷ میلیــارد تومانــی بخش عمرانــی را به خود 

اختصاص می دهد.
باقری با اشاره به شرایط ساخت و ساز در این منطقه 
گفت: در شش ماهه نخســت سال جاری نسبت به 
شش ماه نخســت سال گذشــته تعداد پروانه های 
صادر شــده در این منطقه ۷۴ درصد رشد داشته 
است.وی ادامه داد: تعداد پروانه های صادر شده در 
شش ماه نخست امســال ۱۷۶ فقره پروانه بوده که 
این میزان در شــش ماه نخست سال گذشته ۱۰۰ 
فقره بوده اســت؛ همچنین از نظر متراژ پروانه های 
صادر شده سال جاری ۱۰۶ هزار مترمربع و در شش 

ماه نخست سال گذشــته ۶۰ هزار و ۹۲۱ مترمربع 
پروانه صادر شده است.

سه پروژه بزرگ مشارکتی در منطقه
مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان با اشاره به سه 
پروژه بزرگ مشــارکتی در این منطقه اظهار کرد: 
یکی از این پروژه ها، پروژه مشارکتی تجاری اداری 
شهید علیخانی است که در زمینی به وسعت دو هزار 
و ۱۸۰ مترمربع و زیربنای ۱۸ هزار و ۲۳۰ مترمربع 

در حال احداث است.
وی افــزود: پروژه مشــارکتی مســکونی تفکیکی 
کازرونی، دیگر پروژه مشــارکتی منطقه به شــمار 
می رود کــه در زمینی به وســعت ۴۳۰ مترمربع و 
زیربنای دو هزارو ۳۷۴ مترمربع در حال ســاخت 

است و مراحل پایانی خود را سپری می کند.
باقری، پروژه تجاری ورزشــی شــهرک نگین را به 
عنوان سومین پروژه مشــارکتی منطقه ۱۲ عنوان 
کرد و گفت: این پروژه در زمینی به مساحت ۱۵۳۷ 
مترمربع و زیربنای سه هزار و ۶۳ مترمربع در چهار 
طبقه در حال احداث اســت و تاکنــون ۲۵ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته و امیدواریم تا سال آینده 

مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی با اشــاره به پروژه های عمرانــی منطقه گفت: 
پارک سوار عاشق آباد در دو فاز در حال اجراست تا 
پس از بهره برداری ۱۲ خــط اتوبوس در این محل 
ورود و خروج داشته باشند؛ البته برای اجرای دو فاز 
این پارک سوار حدود ۲۳ میلیارد تومان اعتبار در 
نظر گرفته شده اســت.مدیر منطقه ۱۲ شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه مجموعه فرهنگی شــهرک 
کوثر آماده بهره برداری است، گفت: این مجموعه در 
شهرک کوثر و در زمینی به مساحت ۳۳۷ مترمربع 
و زیربنــای ۶۵۰ مترمربع با اعتبــاری معادل یک 

میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان احداث شده است.
وی با اشــاره به پروژه ادامه اتصال خیابان مفتح به 
آزادگان اظهار کرد: این پروژه بــا طول ۶۰۰ متر و 
عرض ۳۰ متر درحال آزادســازی است که تاکنون 
بیش از ۹۰ درصد آزادســازی های آن انجام شده 
و برای انجام این آزادســازی ها ۲۶۰ میلیارد ریال 

هزینه شده است.

احداث اولین مرکز توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در اصفهان
  مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان خبر داد:

 بازرس کل استان اصفهان در دیدار با جانشــین مجمع رهروان امر به 
معروف و نهی از منکر استان اصفهان از شیوه اجرای مالقات های مردمی 
مسئوالن انتقاد کرد. ســید محمد طباطبایی، در این دیداربا تشکر از 
تالش های ناظران مجمع رهروان امربه معروف و نهی از منکر اســتان 
اصفهان اظهار داشــت: اعتقادات خوب و موثر دلســوزان سبب شده تا 
بسیاری از معضالت جامعه برطرف شــود و این دغدغه مندی ناظران 
مجمع برای یک جامعه اسالمی قابل تقدیر و حمایت است. بازرس کل 
استان اصفهان به انتخاب مدیران برای اداره امور اشاره کرد و افزود: باید 
مردم در انتخاب مدیران و نمایندگان دقت بیشــتری را انجام دهند و 

یکی از وظایف شما به عنوان یک نهاد مردمی ورود به این عرصه بسیار 
مهم است و مهندسی این کار بســیار مهم را در دست گرفته و مردم را 

راهنمایی کنید. 
وی به مشکالت اجرایی کشــور اشــاره کرد و گفت: عدم برنامه ریزی 
صحیح، مدیریت و عدم نظارت یکی از مشــکالت بســیار عمده برای 
فعالیت های اجرایی کشور است که باید تالش کنیم که این ضعف های 
مدیریتی کشــور برطرف شــود که این جز با مطالبه گری امکان پذیر 
نخواهد بود. وی با انتقاد از مالقات های مردمی مدیران ادارات در یک روز 
از هفته اظهار داشت: طرز فکر اشتباهی در ادارات ایجاد شده که مدیران 

در هفته یک روز را به عنوان مالقات مردمی قرار داده اند که این کار بسیار 
نادرستی است، کسی که مدیر یک اداره و یا نهاد می شود باید ۲۴ ساعته 
جوابگوی ارباب رجوع خود باشد. بازرس کل استان اصفهان افزود: باید 
مسئوالن در دسترس مردم باشند، چه معنایی دارد که مدیر یک اداره 
فقط در هفته یک روز با مردم مالقات کند. خیلی از مشکالت مردم آنی 
است و باید رفع شود، افرادی که این تز فکری که در هفته یک روز مدیران 
مالقات مردمی داشته باشند را داده اند، نفوذی های دشمن هستند و باید 
 یکی از کارهای مجمع رهروان امربه معروف و مــردم، مطالبه گری در

 این مورد باشد.

مدیرعامــل ســازمان مدیریت و نظــارت بر 
تاکســیرانی شــهرداری اصفهان گفت: روزانه 
بیش از ۵۰۰ هزار نفر سفر ایمن، سریع، مطمئن 
توسط ناوگان تاکسیرانی انجام می شود که سهم 
۱۴ درصدی در ســفرهای روزانه شــهروندان 

دارد. هــادی منوچهــری اظهــار 
کرد: در راســتای بهبود فرآیندها و 
فعالیت ها و برای تســهیل و افزایش 
سرعت و دقت در خدمات رسانی به 
مردم، کاهش هزینه هــا و کمک به 
کاهش ترافیک و آلودگی هوا، برخی 
خدمات اداری ســازمان تاکسیرانی 
اصفهان به هفت شــرکت کارگزار 
و ۵۱ شــرکت حمل ونقل سرویس 

دانش آموزی برون ســپاری شــده است. وی با 
بیان اینکه ۱۵ هزار حلقه الستیک و هفت هزار 
و ۵۰۰ روکــش صندلی خــودرو در قالب ارائه 
بســته حمایتی به صورت رایگان بین رانندگان 
تاکسی دارای سامانه هوشمند توزیع شده است، 
گفت: این اقدام برای نخستین بار در کشور در 
اصفهان انجام شــده که تا پایان سال نیز ادامه 
دارد. مدیرعامل ســازمان مدیریــت و نظارت 
بر تاکســیرانی شــهرداری اصفهان جابه جایی 
روزانه بیش از ۷۳ هزار دانش آموز تحت عنوان 
ســرویس مدارس روزانه، همــکاری در طرح 
ستادها و برنامه های مناسبتی مانند ستاد مهر 
و ســتاد نوروز، برگزاری دوره های آموزشــی و 

مراسم ها، متحدالشــکل کردن لباس رانندگان 
سرویس مدارس را از جمله اقدامات این سازمان 
در سال گذشته برشمرد و گفت: جشن»بانوی 
شاد، جامعه شاد« با حضور چهار هزار و ۴۰۰ نفر 
از رانندگان بانو نیز برگزار شده است. منوچهری 

ادامه داد: برگزاری کارگاه آموزش گردشگری با 
همکاری سازمان میراث فرهنگی و اتاق بازرگانی 
به منظور ارتقای سطح فرهنگ و دانش رانندگان 
تاکسی از دیگر اقدامات انجام شده این سازمان 
در سال گذشته اســت. وی از راه اندازی سامانه 
مرخصی آنالین به منظور تکریم ارباب رجوع در 
تاکســیرانی اصفهان خبر داد و افزود: رانندگان 
تاکســی می توانند با مراجعه به سایت سازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی شــهرداری 
www.isfahan.ir/Tax�  اصفهان به نشانی

irani در قســمت گزینه مرخصی آنالین وارد 
شده و طبق راهنمایی های الزم، مرخصی گرفته 

و از آن استفاده کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری خبر داد:

سهم ۱۴ درصدی تاکسیرانی در سفرهای روزانه شهروندان
رییس مرکز پژوهش های شــورای اسالمی شهر 
اصفهان در ارتبــاط با اینکه اصفهــان می تواند 
»ســیلیکون ولــی« غرب آســیا شــود، اظهار 
کرد: ســیلیکون ولی منطقه کوچکی در شــرق 
سانفرانسیسکو اســت و به دره ســیلیکون نیز 

معروف اســت که در دوره جنگ جهانی یکی از 
مراکز مهم تحقیقاتی برای ساخت تجهیزات به 
ویــژه رادارهای جنگی بوده اســت، بعد از اتمام 
جنگ تجمــع مراکز تحقیقاتــی در این منطقه 
پدیده ای را به وجود مــی آورد که در دنیا تازگی 
داشته است. کوروش خسروی با اشاره به اینکه 
ســیلیکون ولی، منطقه شهری اســت که پر از 
شرکت های دانش بنیان، کارآفرین، استارت آپ ها 
و فضای نوآوری و خالقیت اســت، ادامه داد: به 
عبارت دیگر ســیلیکون ولی اولیــن نمونه یک 
محیط مناسب شــهری برای رشــد نوآوری و 
کارآفرینی اســت و یک اکوسیستم خوب برای 
کارآفرینــی محســوب می شــود. رییس مرکز 

پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: 
بعد از متولد شدن سیلیکون تقریبا در اواخر دهه 
نود میالدی و اوایل قرن بیستم همه دنیا متوجه 
وجود این منطقه شدند، از همان زمان الگو برداری 
از این منطقه شروع شــد و اصفهان نیز با داشتن 
ویژگی های خــاص خود می تواند در 
غرب آسیا یک سیلیکون ولی باشد. 
وی با تاکید بر اینکه ســیلیکون ولی 
کمک می کند تا شهری پویا و نوآور 
داشته باشیم، خاطرنشــان کرد: در 
ســیلیکون ولی نیز مانند تمام دنیا 
کارآفرین ایده خود را شروع می کند 
و برخی موفق و برخــی دیگر هم با 
شکســت مواجه می شــوند، یکی از 
ویژگی های خوبی که در این منطقه وجود دارد، 
این است که اگر در شــروع کار با شکست مواجه 
شوند، ناامید نخواهند شد و مجددا فعالیت خود 
را شروع می کنند و این موضوع در سیلیکون ولی 
به یک فرهنگ جاری و عمومی تبدیل شده است. 
خسروی گفت: یکی از مشکالت فرهنگی ما در 
زمینه سیلیکون ولی شدن این است که آمادگی 
برای ادامه دادن دوباره بعد از شکست را نداریم و 
این مسئله هنوز در فرهنگ ما جا نیفتاده است، 
حتی ممکن است افرادی که در شروع یک ایده نو 
و خالقیت با شکست مواجه می شوند، آن فعالیت 
را کنار بگذارند و بیخیال نوآوری و راه اندازی یک 

کسب وکار جدید شوند.

رییس مرکز پژوهش های شورای شهر:

اصفهان می تواند سیلیکون ولی غرب آسیا باشد

انتقاد بازرس کل استان اصفهان از شیوه اجرای مالقات های مردمی:
 مدیر باید 2۴ ساعته در خدمت مردم باشد

حدیث زاهدی
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امام سجاد علیه اسالم:
بهترین گشاینده کارها، راستی و بهترین پایان 

برندۀ آن، وفاداری است.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

آگهي مزايده عمومي اموال غير منقول 
مديريت شعب بانك كشاورزي استان اصفهان در نظر دارد امالک مشروحه 
ذيل را از طريق برگزاري مزايده عمومي به شــرح مندرج در جدول ذيل بصورت 
نقدي و اقساطي به فروش برساند.متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت بيست روز ، همه روزه به اســتثناء روزهاي تعطيل از ساعت 8 لغايت 14 
جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق شــركت در مزايده به نشاني اصفهان خ 
مطهري مديريت شعب بانك كشــاورزي استان اصفهان طبقه دوم واحد حقوقي 

مراجعه نمايند.
توضيحات :

1_اوراق شركت در مزايده در واحد حقوقی  به آدرس فوق الذكر موجود و پيشنهاد 
دهندگان بايد يك نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضاء كرده و به پيشنهاد 
خود ضميمه و به انضمام فيش واريزي مربوط به 5درصد قيمت پايه در پاكت الک 
و موم شده ) با قيد مربوط به ملك رديف  آگهي ( تسليم و رسيد دريافت نمايند . 

براي هر ملك بايد پيشنهاد و اوراق و پاكت مستقل تهيه و تنظيم و تكميل و امضاء  
شده ارائه گردد .

2-مهلت ارائه پيشــنهادات پس از انتشــار آگهی به مدت 20روز می باشــد.به 
پيشنهادات مبهم ، مشروط و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت 

مقرر در آگهي واصل گردد ترتيب اثر داده نمي شود .
3-در شرايط مساوي اولويت با مالك اوليه امالک خواهد بود . وجوه واريزي نفرات 

دوم و سوم تا تعيين تكليف نهايي برنده مزايده مسترد نخواهد شد .
4-اخذ كليه مجوز ها و پروانه های مربوطه در صورت دارا بودن شرايط از ادارات 

ذيربط بر عهده خريدار خواهد بود0
5-نحوه دريافت ثمــن معامله پس از اعالم برندگان و همزمــان با انعقاد قرارداد 
به صورت نقد يا اقساط اســت. در صورت ارائه پيشنهاد اقساطی پرداخت حداقل 
20درصد مبلغ  به صورت نقد و مابقی  حداكثرشصت ماهه با تعلق سود مربوطه 

خواهد بود0 ضمنا اولويت با پيشنهاد نقدی است.
6-كليه امالک با وضعيت موجود و طبق مفاد اســناد انتقال اجرايي صادر شده 
واگذار مي گردند و در صورت وجود متصرف ، تخليه بر عهده خريدار مي باشد و در 
صورت نياز به اقداماتی اعم از ادغام ، تفكيك ، افراز ، تجميع ، دريافت سند ششدانگ 
، رفع مغايرت در حدود اربعه و مساحت امالک و غيره و طي كليه مراحل آن بعهده و 
هزينه خريدار مي باشد و بانك هيچگونه هزينه اي از اين بابت پرداخت نمي نمايد 

و بانك هر گونه مسئوليتي را از خود سلب و اسقاط مي نمايد .
7-بازديد از امالک و مطالعه مدارک و سوابق مربوطه قبل از شركت در مزايده براي 
تمامي شركت كنندگان در مزايده الزامي مي باشد و امضاي اوراق مزايده و شركت 
در مزايده به منزله بازديد از امالک و مطالعه مدارک و سوابق مربوطه توسط شركت 

كننده بوده و هر گونه ادعايي بر خالف آن مردود مي باشد .
8-در امالكي كه نياز به تفكيك و اصالح باشددر صورت بروز مشكالت در خصوص 

تفكيك و قطعي شدن عدم امكان اســتفاده بدون تفكيك ، وجوه واريزي عينا به 
خريدار مسترد مي گردد و خريدار هيچگونه ادعايي نخواهد داشت در اينصورت 

وجوه واريزي شامل سود و يا خسارت تحت هر عنواني نخواهد بود .
9-قطعيت معامله منوط به موافقت بانك كشاورزي ايران ) تهران ( مي باشد .

10-براي شركت در مزايده ارائه فيش واريزي به ميزان 5 درصد قيمت پايه  امالک  
به صورت نقدی  نزد بانك كشاورزي شــعبه محل وقوع ملك يا هر يك از شعب 
بانك كشاورزي در استان اصفهان به حساب بستانكاران بابت مزايده ، الزامي است 
. هر گاه نفرات اول و دوم و ســوم از عقد قرارداد امتناع نمايند سپرده آنها ضبط 

خواهد شد .
11-شركت كنندگان در مزايده مي توانند در موعد ياد شده با ارائه كارت شناسايي 
معتبر به همراه ارائه رسيد تحويل پاكت مزايده ، يا فيش واريز 5 درصد شركت در 

مزايده در جلسه شركت نمايند .

 وضعيت ملك قيمت پايهاعيانعرصهكاربرینوع ملكپالک ثبتی آدرس ملكشماره پرونده نام شعبه رديف

اصفهان براآن شمالی روستای برسيان خيابان اصلی شهيد مدنی 5557اصفهان 1
تخليه و در تصرف بانك نيست 1,031,000,000 290/17180مسكونیمسكونیپنجاه و پنج حبه از هفتاد دو حبه پالک 130/326كوچه فردوسی روبروی كوچه بهار پالک 368

تخليه و در تصرف بانك نيست  704,000,000 298/89370مسكونی مسكونی بيست و شش حبه از 72 حبه پالک 130/334اصفهان براآن شمالی خيابان اشرفی اصفهانی كوچه فردوس پالک 5556308اصفهان 2
تخليه و در تصرف بانك نيست  1,127,000,000 248/50240مسكونی مسكونی چهل و يك حبه از هفتاد دو حبه پالک 114/517روستای منشيان خيابان امام خمينی خيابان آيت اله خامنه ای كوچه فلسطين پالک 5677900اصفهان 3
تخليه و در تصرف بانك نيست  2,718,187,500 282/5210مسكونیمسكونی پنجاه و هفت سهم از نود و شش سهم پالک310 اصلیاستان كرمان خيابان طالقانی كوچه 11 شمالی 1 پالک 4042365دولت آباد 4
تخليه و در تصرف بانك نيست  5,637,611,111 246/10450مسكونی مسكونی چهل و سه حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 5609/1خوراسگان خيابان ابوذر اباذر 12 كوچه لطيفی پالک 446919اصفهان 5

شهرستان داران ابتدای روستای موغان جنب جاده اصلی فريدن 1155فريدن 6
تخليه و در تصرف بانك نيست  777,715,000 1301600مسكونیدو و هجده صدم دانگ مشاع از ششدانگ 87/9به خويگان  در بن بست  روبروی بن بست ياس  

تخليه و در تصرف بانك نيست پالک با صلح حقوق و منافع  11,000,000,000 266/90130مسكونی ششدانگ 2948/4اصفهان سه راه سيمين بلوار كشاورز خيابان شهيد يزدانی خيابان نستوه پالک 1126169فريدن 7
بانك در پرونده كالسه 980152 به فروش می رسد 

تخليه و در تصرف بانك نيست  12,500,000,000 175/66375آپارتمانمسكونی  ششدانگ پالک 1/13337اصفهان خيابان فروغی كوچه عالقمندان كوچه جوانان شرقی پالک 37 4986فريدن 8
تخليه و در تصرف بانك نيست  5,500,000,000 126189خانه مسكونی ششدانگ پالک 11135/156/1947قم بلوار شهيد دل آذر كوچه 294110كاشان 9

با احتساب عقب نشينی 47 متر مربع 183مسكونی مسكونی ششدانگ پالک 170/217دهاقان روستای دزج كوچه بالل1663دهاقان 10
تخليه و در تصرف بانك نيست 200,000,000 باقيمانده معادل 136 متر مربع می باشد.

اصفهان بر جنوبی اتوبان چمران نرسيده به خيابان شاهد -اصفهان 11
مسكونی-مسكونی- تجاری ششدانگ پالک 13900/2001كوی بهمن پالک 6 منزل دوم سمت راست

تخليه و در تصرف بانك است  33,000,000,000 180/81728/2تجاری 

خمينی 12
خمينی شهر خيابان امام شمالی جوی گاردر شرقی)خيابان هادی( 5481شهر 

تخليه و در تصرف بانك است  2,244,000,000 -360/5زمين زمين پنجاه و نيم حبه از هفتاد ودو حبه پالک 120/1609كوچه جنب سقاخانه كوچه جعفری داخل بن بست 

تخليه و در تصرف بانك نيست  1,960,000,000 1368/58230خانه باغ ششدانگ 62/253شهرضا جاده شيراز روستای وشاره خيابان شورا2915شهرضا 13

سی و يك نيم حبه مشاع از   هفتاد نايين جنب دانشگاه آزاد نايين هتل گل نرگس نايين1122نايين14
تخليه و در تصرف بانك نيست  34,000,750,000 49613400هتل هتل دو حبه پالک 4430/578

تخليه و در تصرف بانك است  1,935,010,000 25/31-تجاری ششدانگ4286/30خيابان هاتف- كوچه مشير يخچال-مجتمع تجاری قصر مشير-واحد شماره 3272217زرين شهر 15

بوستان 16
تخليه و در تصرف بانك است  14,500,000,000 201قدر السهم از عرصه مشاعی تجاریششدانگ 10353/3426 اصفهان خيابان عالمه امينی  شرقی خيابان شهيد محسن سلمانی نبش كوچه شهيد سنمار 5323سعدی 

تخليه و در تصرف بانك است 3,000,000,000 45854هكتار گاوداری گاوداری ششدانگ پالک چهار فرعی از يك اصلی گاوداری روستای جمبزه بخش رودشت 5750كوهپايه 17

سی و هشت و حبه مشاع از هفتاد استان چهارمحال بختياری واقع درلردگان روستای منجرموئی1930اصفهان 18
تخليه و در تصرف بانك نيست  5,510,000,000 82703161مرغداریمرغداری و دو حبه پالک 67/707

تماميت هشتصد و هشتاد وهفت سهم و هفتصد و پنجاه 181/12شهرضا دشت مهيار2633شهرضا 19
مساحت ششدانگ زراعی و يك هزارم سهم مشاع از 1450 سهم ششدانگ  

تخليه و در تصرف بانك نيست  16,577,565,480 -بيست و يك هكتار 

تخليه و در تصرف بانك است  2,000,000,000 20/84-تجاری ششدانگ4286/39خيابان هاتف- كوچه مشير يخچال-مجتمع تجاری قصر مشير-واحد شماره 211هرمزگان20

تخليه و در تصرف بانك است  2,500,000,000 26/46-تجاری ششدانگ4286/31خيابان هاتف- كوچه مشير يخچال-مجتمع تجاری قصر مشير-واحد شماره 218هرمزگان21
تخليه و در تصرف بانك نيست  5,395,833,000 247305منزل هجده و نيم حبه مشاع از هفتاد ودو حبه 15261/163اصفهان كوی هزار جريب خيابان شهيد خسرو پور كوی آزادگان ده متری گل رز3382شهرضا 22
تخليه و در تصرف بانك نيست  2,250,000,000 278/43180مسكونی پنجاه و چهار حبه مشاع از هفتاد و دو حبه از ششدانگ 88/1172خمينی شهر بلوار الغدير جاده اصفهان نجف آباد كوچه 63 فرعی سمت چپ بن بست يك 1667چادگان 23
تخليه و در تصرف بانك نيست  2,050,000,000 -5031پمپ بنزين ششدانگ115/17چادگان جاده اورگان خرسونك1661چادگان 24

آران و 25
تخليه و در تصرف بانك نيست  1,950,000,000 213127/5مسكونیششدانگ 2683/35/706آران و بيدگل حد فاصل 16 متری و شاد تا طرح خيابان 20 متری سر كوچه دراز كوی احمد آباد 4360بيدگل 

يك و هشتصد و پنجاه و هفت هزارم دانگ كاشان جاده برزک جنب كارخانه سيمان 1260كاشان 26
تخليه و در تصرف بانك نيست  1,466,875,250 -10000مرغداری مرغداری مشاع از ششدانگ پالک 241/1

پانصد و نود و پنج هزارم دانگ مشاع كاشان بلوار راوند خيابان نگارستان بعد از مرغداری اكرميان 1257كاشان 27
تخليه و در تصرف بانك نيست  86,825,375 9567155گلخانه گلخانه از ششدانگ پالک 1/3569

تخليه و در تصرف بانك نيست پالک به  1,200,000,000 280168مسكونی مسكونیششدانگ پالک 33/215روستای جندان خيابان شهيد شريفی كوچه مولوی 5745اصفهان 28
صورت نقد به فروش می رسد.

گرگاب خيابان امام خمينی خيابان مطهری كوچه شهيد محمد 5047دولت آباد 29
تخليه و در تصرف بانك نيست  480,000,000 263/58263مسكونی مسكونی سه و دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ پالک 409/6132بيدرام )19( پالک 39 كدپستی 8338135184

تخليه و در تصرف بانك است 3,800,000,000 187/25130مسكونی ششدانگ 159/7008بادرود ميدان معلم كوی اسفند كوچه شهيد ابراهيمی پالک 39 كدپستی 5462876616853مهاباد30

تخليه و در تصرف بانك است 500,000,000 26680000زمين مشاعپالک 266اصفهان سميرم وردشت روستای موروک 1671مهرگرد 31

تخليه و در تصرف بانك نيست 1,346,155,556 3910702دامداریيازده سهم مشاع از 45 سهم 4572/2گلپايگان انتهای خيابان ارديبهشت كوچه دو متری بوستان گلپايگان 4399گلپايگان 32

همكف حدودا 85 متر مربع و -تجاری)بانك(ششدانگ 798اصفهان ميدان امام ابتدای بازار قنادها ضلع شمال  بازار قناد ها 33
تخليه و در تصرف بانك است )فروش نقدی( 163,000,000,000 زير زمين 43 متر مربع 

تره بار 34
تخليه و در تصرف بانك است )فروش نقدی( 6,050,000,000 209147تجاری)بانك(ششدانگ )قرارداد واگذاری شهرداری (صد اصلی شهرضا بلوار جانبازان ضلع غربی ميدان ميوه تره بار سابق پالک 145شهرضا 

تره بار 35
تخليه و در تصرف بانك است )فروش نقدی( 7,995,000,000 159/9159/9تجاری)بانك(ششدانگ )قرارداد واگذاری شهرداری نجف آباد (886نجف آباد بلوار طالقانی جنب بنگاه ميوهنجف آباد 

تخليه و در تصرف بانك است )فروش نقدی( 1,150,000,000 174134تجاری)بانك(ششدانگ بصورت سند عادی بدون سند فريدن روستای نهر خلج جاده داران اليگودرزفريدن 36

سه دانگ و هفتصد و نود چهار هزارم دانگ كاشان روستای چنار مزرعه معين آباد5524كاشان 37
تخليه و در تصرف بانك نيست 9,332,488,787 273242680مرغداریمرغداری مشاع از ششدانگ پالک 215/11

زمين چهارده و نهصد و چهل هزارم حبه از هفتاد و دو430/904فالورجان صحرائی باغ وحش3971فالورجان 38
تخليه و در تصرف بانك نيست 1,031,980,500 -12280مزروعی 

پنجاه و پنج حبه ششصد و بيست و 110/1110كيلومتر 15 جاده شهرضا-مباركه)جاده معدن سنگ(4349دهاقان 39
تخليه و در تصرف بانك نيست  37,388,842,069 ششدانگ 21/567 متر مربع مساحت ششدانگ 35 هكتار مرغداری شش هزارم سهم از 72 سهم 

كارگاه كارگاه برنجكوبی ششدانگ پالک  98/538كارگاه برنج كوبی واقع در بران جنوبی كيلومتر 30 روستای پيله وران 3173اصفهان 40
تخليه و در تصرف بانك است 6,021,000,000 282/13649برنجكوبی 

م الف: 634055 مديريت شعب بانك كشاورزي استان اصفهان

مديرعامل شركت آب وفاضالب اســتان اصفهان گفت: در راستای ارتقای دانش 
و مهارت های فنی شركت كنندگان در اولين دوره مســابقات مهارت های فنی 
و تخصصی بهره برداری شــركت های آب و فاضالب كشــور، سايت آموزشی به 
مساحت 15 هزار متر مربع در مجتمع آموزشی و پژوهش اصفهان ايجاد می شود.

هاشم امينی، ايجاد سايت آموزشی را به منظور كســب مهارت های نوين برای 
فعاالن در بخش بهره برداری را ضروری برشمرد و اعالم كرد: بهره برداری صحيح و 
مناسب از تاسيسات و تجهيزات صنعت آب وفاضالب مستلزم برخورداری از دانش 
سازمانی و آشنايی با تكنولوژی روز دنياست بنابراين كسب مهارت های جديد برای 

فعاالن در بخش بهره برداری ضروری است.
وی ادامه داد: بعضا بــه دليل عدم برخورداری از مهــارت الزم در بهره برداری از 
تاسيسات و تجهيزات خسارات هنگفتی به تاسيسات در صنعت تحميل می  شود. 
بر اين اساس سايت آموزشی به صورت دائمی برای ارتقای دانش بهره برداران در 

سطح كشور در اصفهان داير شد. مديرعامل شركت آب وفاضالب استان اصفهان 
پيشنهاد تهيه دستورالعملی به منظور طراحی، اجرا و نظارت بر تمام فعاليت های 

بهره برداری را عنوان كرد و اظهار داشــت: تهيه و 
تدوين دستورالعملی از ســوی شركت مهندسی 
آب وفاضــالب كشــور در راســتای افزايش بهره 
وری در تمامی فعاليت هــای بهره برداری از جمله 
طراحی، اجرا و نظارت ضروری به نظر می رســد. 
هاشم امينی با اشاره به اهداف برگزاری اولين دوره 
مسابقات مهارت های فنی و تخصصی بهره برداری 
شركت های آب و فاضالب كشور تصريح كرد: ايجاد 

بستر مناسب جهت پيشبرد اهداف شركت های آب و فاضالب، تهيه استانداردهای 
الزم برای انجام فعاليت های حوزه صنعت آب و فاضالب، توسعه مشاركت جمعی، 

انتقال تجربيات اجرايی و عملياتی همكاران در ســطوح مختلف، ارتقای دانش 
و مهارت فنی اكيپ های عملياتی، شــناخت دقيق نقــاط ضعف و قوت عمليات 
اجرايی، توســعه كار تيمی و يافتن اســتعدادهای 
ويژه، ارتقای وضعيت ايمنی كارگاه ها، آموزش های 
عملی جهت افزايش سرعت، دقت و كيفيت انجام 
كار، شناسايی ميزان قابليت تيم های واكنش سريع، 
اســتفاده از مســابقه مهارت فنی به عنوان كارگاه 
آموزشــی و به كارگيری و معرفی تجهيزات نوين 
بهره برداری از مهم ترين اهداف برگزاری اين دوره 
از مسابقات اســت. وی، داشتن گواهی نامه مهارت 
در بخش های مختلف بهره برداری را برای افرادی كه در اين قســمت مشغول به 
فعاليت هستند مهم برشمرد و بيان داشــت: به نظر می رسد داشتن گواهی نامه 

مهارت برای بهره برداران الزامی است زيرا رضايت مندی بيش از پيش مشتركين، 
خدمات رسانی مطلوب، افزايش راندمان از منابع و تجهيزات ارتباط مستقيمی با 
ميزان مهارت بهره برداران در صنعت آبفا دارد. امينی، به اهميت رعايت مباحث 
HSE در حوزه بهره برداری پرداخت و تصريح كرد: رعايت مباحث HSE در حين 
كار باعث می شود ايمنی مطابق با استانداردهای تعريف شده مدنظر قرار گيرد كه 
اين مهم از وقوع بسياری از حوادث ناگوار جلوگيری می كند. مديرعامل شركت 
آبفای استان اصفهان با اشاره به چالش های موجود در حوزه بهره برداری صنعت 
آب و فاضالب گفت: نهادينه نبــودن ارزش آب، نبود دســتورالعمل های جامع 
استاندارد، نبود سايت های آموزشــی تخصصی، فقدان اهميت مباحث HSE در 
حين انجام عمليات، عدم توجه به مديريت زمان در رســيدگی به حوادث اتالف 
هزينه و دارايی فيزيكی به واسطه نبود مديريت دانش و مهارت سازمانی از جمله 

چالش های حوزه بهره برداری صنعت آبفا به شمار می آيد.

ایجاد سایت دائمی آموزشی ۱۵ هزار مترمربعی دوره مهارت های بهره برداری در اصفهان
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