
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی  و ورزشی/ 8 صفحه/ قیمت: 1000 تومان  /  شماره 2866 / چهارشنبه 27  آذر  1398 / 21  ربیع الثانی 1441 / 18 دسامبر 2019 

مادرخرج استانی!
3

صفحه 5 

  ماشین های خوشمزه  
  پای واحدهای سیار اغذیه فروشی مجوزدار به اصفهان باز می شود؛ 

7

یمنا
س: ا

عک

رییس سازمان برنامه و بودجه 
استان اصفهان:

کمک معیشت دولت تنها 
در کوتاه مدت اثرگذار است

رییس ســازمان برنامــه و بودجه اســتان 
اصفهان با بیان اینکه هفت میلیون خانوار در 
کشــور هیچ خودرو و مصرف بنزینی ندارند، 
گفت: تنها هدف دولت از افزایش نرخ بنزین 
کاهــش مصــرف ۲۰ میلیون لیتــری این 
سوخت اســت که ۶ ماه دیگر سرجای خود 
بازمی گردد. نعمت ا… اکبری، با اشــاره به 
تصویب قانون ۱۱ ماده ای هدفمندی یارانه ها 
در سال ۱۳۸۸ که مهم ترین آن طرح تحول 
اقتصادی بود، گفت: به صورت شاخص ردپای 
تصمیمات امروز بــه قانون هدفمندی برمی 
گردد؛ ماده یک این قانــون دولت را مکلف 
کرده بود که طی برنامه پنجم توســعه نرخ 
حامل های انرژی تا حداقل ۹۰ درصد قیمت 
فوب خلیج فارس تغییر کند. وی تاکید کرد: 
با تداوم ایــن روند تا پایان ســال ۱۳۹۹ و با 
توجه به تورم موجود، قیمت کنونی بنزین حل 
خواهد شد و مصرف همانند گذشته می شود.

اکبری با بیان اینکه هفت میلیون خانوار در 
کشــور هیچ خودرو و مصرف بنزینی ندارند، 
توضیح داد: در این شرایط دهک های ۱، ۲ و 
۳ جامعه که ضریب جینی خودرو آنها کمتر 
از نیم درصد است تا حدودی جبران کاهش 
رفاه آنها خواهد شد که این کوتاه مدت است.

رییس سازمان برنامه و بودجه استان  گفت: 
کمک معیشت دولت در میان مدت اثرگذار 
نخواهد بود و تنها در کوتاه مدت اثراتی دارد، 
اگرچه از اثرات تورمــی افزایش نرخ بنزین 
نباید غافل مانــد، چراکه ایــن کمک ایجاد 

تقاضا در جامعه را باال می برد.

 آزادی 4۵9 زندانی و آغاز به کار  100 
پذیرفته شده آزمون استخدامی

 دستاوردهای سفر رییس قوه قضاییه
 به اصفهان؛

صفحه  8

 اجرای بیش از 60 عنوان
 برنامه ویژه شب یلدا

بر اساس آمار،  میزان اعتیاد زنان در اصفهان 
بیشتر از میانگین کشوری است؛

خطری که جدی گرفته نمی شود

ارائه بیش از  67 هزار خدمت به 
صورت غیرحضوری طی هشت 

 ماهه سال جاری درسامانه
 1۵22 آبفا استان
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نخستین سال از دومین قرن خدمتگزاری سازمان خدمت محور ثبت احوال کشور هب مردم شریف اریان سپری 

گاه اهی  شــد. رد نهایت افتخار، این طلیعــه مبارک با کســب رتبه نخســت این ســازمان رد رضایتمندی مــردم از خدمات دســت
اجرائی دولتی و نیز رتبه ربرت رد محور شــاخص اهی اختصاصی و عمومی جشنواره شــهید رجائی- 1398 همزمان گردید هک حالوت 

ن ساخت. خدمت و انجام وظیفه را ربای اعضای خانواده زبرگ این سازمان دو چندا
اینک بــا انگیــزه ای شیب از شیپ رب روزآمدی، ســهولت دسترســی، فراگیــری، دقت و ســرعت رد اراهئ خدمــات تأکید 
وند زبرگ ربای بهره مندی از این توفیق عظیم رد رفع حوائج عمومی، شکر و سپاس هب جا می آوریم. می کنیم و از ردگاه خدا

ربای  تــالش  و  مــردم  بــا  خــود  میثــاق  رب  فشــدن  پــای  ضمــن  ات  اســت  مغتنمــی  فرصــت   1398 مــاه  دی  ســوم  رســیدن  فــرا 
ــکاران زعزی و  رداهی حــرهف ای و فنــی و توســعه دولــت الکترونیکــی، روز ملــی ثبــت احــوال را هب حضــور تمامــی هم حـفـظ اســتاندا
 کوشــای خــود شــادباش گفتــه و از ردگاه ازید یکتــا ربای ایشــان و خانــواده معــزز آنهــا ســالمتی، بهــروزی و توفیــق روز افــزون

 مسألت نمایم.

اصفهان، دومین اســتان در تامین درآمدهای 
استانی بودجه ۹۹ است و بیشــترین بار مالی 
پس از تهران به دوش استان اصفهان است  که 
حدود هشــت درصد از کل درآمدهای استانی 

کشور را تامین می کند
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ورود نیروهای ویژه ترکیه به پایتخت لیبی
گزارش های رسانه ای از ورود نیروهای ویژه ترکیه به طرابلس پایتخت لیبی برای مشارکت در نبرد 
علیه نیروهای ارتش ملی این کشور حکایت دارد. این اقدام ترکیه در راستای حمایت نظامی از دولت 
وفاق ملی به ریاست فایز السراج و اجرای توافق نامه امنیتی اخیر میان دو طرف صورت می گیرد. 
پیش از این برخی کشــورها مانند مصر ، مخالفت خود را با توافق نامه مذکور اعالم کرده بودند. یک 
روزنامه ترکیه ای گزارش داد که آنکارا یک پایگاه نظامی در طرابلس ایجاد خواهد کرد. بر اســاس 
گزارش این روزنامه، السراج درخواستی را مبنی بر اعزام نیروهای ترک به طرابلس ارائه داده است. 
در حال حاضر لیبی شاهد درگیری های خشــونت بار میان نیروهای ارتش ملی به رهبری خلیفه 

حفتر و دولت وفاق ملی این کشور است.

حکم اعدام »پرویز مشرف« صادر شد
دادگاه ویژه پاکستان روز سه شــنبه حکم اعدام »پرویز مشرف« حاکم نظامی سابق این کشور در 
ارتباط با پرونده خیانت بزرگ را صادر کرد. قاضی »وقار« ضمن رد درخواست مدافع حقوقی رییس 
جمهوری پیشین پاکستان برای جلوگیری از صدور رای نهایی، وی را به جرم تعلیق قانون اساسی 
کشور در پرونده خیانت بزرگ، مجرم شناخت. رای دادگاه پاکســتان درخصوص پرونده خیانت 
بزرگ به کشور علیه »پرویز مشرف« پس از شش سال فرآیند قضایی صادر شد. این اولین بار در 
تاریخ پاکستان است که یک حاکم نظامی ســابق با اتهام خیانت بزرگ به کشور مواجه و به اعدام 

محکوم می شود.

تشکیل دولت جدید کویت
امیر کویت، حکم تشکیل دولت جدید این کشور به ریاست وزیر خارجه سابق را صادر کرد. این فرمان 
یک ماه پس از استعفای دولت به خاطر اختالفات میان اعضای حاکم و پارلمان صادر شده است. 
روزنامه الرای کویت نوشت، دولت جدید به ریاست صباح الخالد مقابل امیر کویت سوگند یاد کرد. 
دولت جدید کویت شامل سه عضو زن یعنی رنا الفارس، غدیر اسیری و مریم العقیل است. معرفی 
دولت جدید کویت یک ماه پی از استعفای دولت جابر المبارک در ۱۴ نوامبر جاری است، دولت قبلی 
در پی درخواست های دو نماینده علیه جنان بوشهری، وزیر اشتغال و وزیر مشاور در امور مسکن و 

نایف الحجرف، وزیر دارایی در زمینه هدر دادن اموال عمومی استعفا کرد.

البی گری امارات در کنگره آمریکا برای تحریم شدن ترکیه
یک رسانه ترکیه ای با استناد به اســنادی گزارش کرد که امارات عربی متحده در حال البی گری در 
کنگره آمریکا برای وضع تحریم ها علیه ترکیه اســت. »آناتولی« ترکیه با اســتناد به اسنادی که از 
طریق یک وب سایت آمریکایی به آن دست پیدا کرده، گزارش کرد که امارات عربی متحده در کنگره 
آمریکا برای وضع تحریم علیه ترکیه البی گری کرده است. ابوظبی که در اوایل بحران سوریه با آنکارا 
همراه بود طی سال های اخیر به شدت دچار اختالف شده است به خصوص در اتفاقات سوریه؛ تا 
جایی که امارات در پی عملیات نهم اکتبر )هفدهم مهرماه( ترکیه علیه مواضع شــبه نظامیان کرد 
در شــمال ســوریه، حمله آنکارا را »تجاوز« توصیف و آن را محکوم کرد ، آناتولی اکنون با اشاره به 
ایمیلی فاش کرده که امارات در کنگره آمریکا البی کرده تا ترکیه تحریم شود. این ایمیل از فردی به 
نام »چارلز جانسون« یکی از شرکای موسسه البی گری »اکین گامپ استراوس هاور و فلد آل آل 
پی« ارسال شده است؛ اما دریافت کنندگانش در آن مشخص نیست. هیچ یک از اکثریت یا اقلیت 
کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به ایمیل و تماس تلفنی خبرگزاری آناتولی برای واکنش به این 

خبر، پاسخ ندادند.

 اگر چه رسانه ها بر احتمال میانجی گری ژاپن میان ایران و  آمریکا مانور می دهند؛ اما مسائل دیگری هم در این سفر مطرح خواهد بود

دید و بازدید سیاسی یا امتیاز گیری اقتصادی؟

ســفر روحانی به ژاپن تحت تاثیر موضوع 
میانجی گری این کشور بین ایران و آمریکا 
قرار دارد؛ اما بر خالف این مسئله که به نظر پر رنگ ترین قسمت ماجرای 
این ســفر خواهد بود، احتماالت دیگری هم مطرح است که شاید به 

دلیل کم بودن حساسیت های رسانه ای، بتواند به نفع دو کشور ایران و
 ژاپن باشد و در فضای غیر شفاف خبری مطالبات دیگری هم پیگیری 

شود. این گزارش به بررسی برخی از این سناریوها خواهد پرداخت:

آیا ژاپن از ایران نفت می خرد؟
ژاپن و ایران هر دو از بســته شــدن کانال خرید و فروش نفت متضرر 
شده اند.ایران به علت تحریم ها در دریافت بهای نفت فروخته شده دچار 
مشکل شد و از سوی دیگر ژاپن هم با فشار عمیق کمبود مواد اولیه برای 
پاالیشگاه هایی که بنا بر نفت خام ایران ساخته شده بودند مواجه شد. 
تیم همراه روحانی در این سفر تالش خواهند کرد تا دولت ژاپن را برای 
خرید دوباره نفت از ایران ترغیب کنند؛  اقدامی که اگرچه سخت خواهد 
بود؛ اما با توجه به باال رفتن هزینه های ژاپن چه از لحاظ اقتصادی و چه 

امنیتی در تامین نفت می تواند به نفع هر دو طرف باشد.
 اینکه هر دو کشور راهکاری برای دور زدن تحریم ها پیدا کنند، موضوعی  

اســت که هنوز در مورد آن ایده مشــخصی مطرح نشــده؛ اما به نظر 
 می رسد دو طرف تمایل زیادی برای عملی کردن این ایده داشته باشند.

  از ســوی دیگر این امکان وجود دارد که آمریکا برخــی از معافیت ها 
 برای ژاپن در زمینه خرید نفــت از ایران را عملیاتــی کند. این موضوع 
 البته همچنان از ســوی آمریکایی ها رد شــده؛ اما مســئوالن ایرانی

  از جمله وزیــر نفت گفته اســت کــه معافیت های خریــد نفت یک 
 موضوع سیاســی اســت و باید در گفت وگوهای دو جانبــه پیگیری

 شود.

ژاپن، دارایی های ایران را آزاد می کند؟
گفته می شــود یکی از اصلی ترین اهداف این سفر آزاد سازی بیش از 
20 میلیارد از دارایی های بلوکه شده ایران در ژاپن است که با چراغ سبز 
آمریکا می تواند صورت گیرد. هر چند دو طرف در این مورد اظهار نظری 
نکرده اند؛ اما اگر ایــن اتفاق رخ دهد می تواند ســرآغازی برای ایجاد 
مذاکره میان ایران و آمریکا باشــد. امکان دیگری که در مورد آن بحث 
می شود صادرات محصوالت و اقالم ژاپن در ازای آزاد کردن دارایی های 
 ایران اســت؛  اقدامی که پیش از این بــا چین و کره در دور پیشــین

 تحریم ها صورت گرفت.

این سفر تنها یک دید و بازدید سیاسی است
بر خالف آنچه در رســانه ها آب و تاب زیادی به آن داده شــده اســت، 
ســفر روحانی می تواند بدون دســتاورد خاصی و تنها در حد یک دید 
و بازدید سیاســی باقی بماند، به خصوص آنکه ژاپــن با وجود قدرت 
اقتصادی همچنان یک کوتوله سیاســی در ســطح بیــن الملل باقی 
مانده اســت، به این معنا که قدرت راهبردی و سیاسی چندانی ندارد 
 که بتوانــد تاثیرگــذاری الزم در شــرایط تحریم برای ایران را داشــته

 باشد.
  هر چند هر دو کشــور از این ســفر برداشــت ها و مانورهای تبلیغاتی
 زیادی خواهند کرد؛ امــا در نهایت احتمال دارد این ســفر هیچ پیامد 
مثبتی برای دو طرف نداشته باشد. به خصوص آنکه نه ایران از موضع 
خود در قبــال آمریکا کوتاه آمده و نه آمریکایی ها چراغ ســبزی به جز 
مذاکرات محدود بدون رفــع تحریم ها را به طرف های ایرانی نشــان 

داده اند. 
تیم اقتصادی دولت در تهران مانده و از عکس های منتشــر شده تنها 
آذری جهرمی و برخی از معاونان، روحانی را همراهی می کنند به همین 
دلیل شاید خود دولت هم امید چندانی به پیشبرد مذاکرات اقتصادی 

در این سفر نداشته باشد.

معاون اول رییس جمهور:

 وانمود می کنند 
دولت بی عرضه است

چهره روز

وزیر دفاع:

دشمن را غافلگیر می کنیم
وزیر دفاع گفت: امروز به نقطه ای رســیده ایم که نه تنها غافلگیر نمی شــویم بلکه دشــمن را در 
مرحله تصمیم گیری دچار غافلگیــری کرده و با اراده خود راهبرد و اســتراتژی تعیین می کنیم. 
امیر حاتمی با بیــان اینکه تحریم های 
دفاعــی باعــث تغییــر نــگاه وارداتی 
جمهوری اســالمی در حــوزه نظامی و 
شــکوفایی در این عرصه شــد، افزود: 
با الگوهــای جدید علم و فنــاوری در 
حوزه دفاعی آســیب ها را شناسایی و 
امروز به نقطه ای رســیدیم کــه نه تنها 
غافلگیر نمی شــویم بلکه دشمن را در 
مرحله تصمیم گیــری دچار غافلگیری 
کرده و بــا اراده خود تعییــن راهبرد و 
اســتراتژی می کنیم. امیر ســرتیپ حاتمی با اشاره به پیشــرفت ها و دســتاوردهای ارزشمند 
صنعت دفاعی تصریــح کرد: امــروز وزارت دفاع مســئولیت پیــش برندگی در کشــور دارد و 
 از ســرریز دانش خود به ســازمان ها و صنایــع، شــرکت های دانش بنیــان و خصوصی کمک

 می کند.

ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی خودرو رفع شد
 نمایندگان مجلس شورای اســالمی ایرادات شورای نگهبان به طرح ســاماندهی بازار خودرو را 
 رفع کردند. نمایندگان با اصالح ماده 2 این طرح دولت را موظف کردند طی مدت ســه ســال از
  الزم االجرا شــدن ایــن قانون با اجــرای صحیح سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساســی

 و سیاســت های کلی تولید ملی و حمایت از کار و ســرمایه ایرانی با اقدامات سیاســت گذاری، 
 نظارتــی و تنظیم گــری و رعایت قانون اجرای سیاســت های کلــی اصل ۴۴ قانون اساســی، 
 زمینه رقابت پذیری در صنعت خــودرو را فراهم کنــد. نمایندگان با وجود ایراد شــورای نگهبان

  بر مصوبه خود در ماده ۴ پافشــاری کردند. کمیســیون صنایــع و معادن در اصــالح این ماده 
 برای تامین شــورای نگهبان اعالم کرده بود تا زمان تولید خودروهــای »هیبریدی« واردات آنها 
از پرداخت ۵0 درصد حقوق ورودی معاف است که نمایندگان این اصالحیه را به تصویب نرساندند 
لذا این ماده به دلیل پافشــاری مجلس بر نظــر قبلی خود به مجمع تشــخیص مصلحت نظام 

ارجاع خواهد شد.

استیضاح وزرا منتفی شد
سخنگوی هیئت رییسه مجلس از منتفی شدن استیضاح وزرای آموزش و پرورش، نفت و کشور 
خبر داد. اسدا... عباسی، ســخنگوی هیئت رییسه مجلس در حاشــیه جلسه علنی روز  گذشته 
در مورد اســتیضاح وزرای آموزش و پرورش، نفت و کشــور توضیحاتی را ارائــه داد. وی گفت: 
استیضاح وزیر آموزش و پرورش در کمیسیون آموزش و تحقیقات بررسی و استیضاح کنندگان 
از پاسخ های وزیر قانع شدند و استیضاح منتفی شد. ســخنگوی هیئت رییسه مجلس گفت: تا 
این لحظه گزارشی از سوی کمیسیون انرژی در مورد استیضاح وزیر نفت به هیئت رییسه ارسال 
نشده است. عباسی اظهارداشت: در مورد استیضاح وزیر کشــور نیز کمیسیون شوراها به هیئت 
رییسه گزارش داده است که امضاهای استیضاح کنندگان از حدنصاب افتاده و به کمتر از ۱0 امضا 
کاهش یافته اســت. البته در این خصوص اختالف نظری وجود دارد که در هیئت رییسه بررسی 

کرده واعالم نظر می کنیم.

کافه سیاست

معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: مجلس 
برای خود دالیلی برای اســتیضاح وزیر جهاد 
کشــاورزی داشته اســت که نمی خواهم وارد 
آن شــوم؛ اما این امر باعث شــد دولت از یک 
مدیر پرتوان محروم شود. اسحاق جهانگیری 
با انتقــاد از موضع گیــری برخی از رســانه ها 
درباره عملکرد دولت آقــای روحانی گفت: ما 
بارها گفته ایم که آمریکا به ایــران ظلم بزرگی 
کرده و بخشی از مشــکالت امروز ما مربوط به 
تحریم های این کشور است ولی برخی رسانه ها 
طوری وانمود می کننــد که ما در اداره کشــور 
بی عرضه هستیم. وی تصریح کرد: متاسفانه به 
دلیل امنیتی نمی توانیم برخی از اعداد اعتباری 
را بیان کنیم، عنوان برخی از اعداد می تواند باعث 
خوشحالی آمریکا شود؛ اما می توانیم با افتخار 
بگوییم براساس میزان ورودی اعتبار به هرکدام 
از بخش ها، خروجی آنها قابــل تقدیر و توجه 
اســت به طور مثال در وزارت نفت آقای زنگنه 
تنها مجاز اســت ۱۴.۵ درصد از فروش نفت را 
به اداره زیرمجموعه خــود اختصاص دهد که 
در شرایط کنونی، با توجه به فروش نفت بسیار 
مورد توجه است. در حال حاضر ما مدیرانی را در 
دولت کنونی داریم که جزو قوی ترین مدیران 
جمهوری اسالمی هستند چراکه اداره کشور در 
شرایط کنونی بسیار سخت است و نیاز مدیران 
توانمند دارد. وی تاکید کرد: آقای حجتی مورد 
تایید مقام معظم رهبری نیز هستند، وزیر سابق 
جهاد کشــاورزی از نظر اعتماد نیز معتمد همه 
مسئوالن جمهوری اســالمی بوده و همه به 

وی اعتماد دارند.

 اینکه هر دو کشور راهکاری برای دور زدن تحریم ها پیدا 
کنند، موضوعی  است که هنوز در مورد آن ایده مشخصی 
مطرح نشده؛ اما به نظر می رسد دو طرف تمایل زیادی 

برای عملی کردن این ایده داشته باشند

بین الملل
گزارش جدید تحلیلگران کاخ ســفید ادعا می کند که 
مقامات ایران برای انتقــام از تحریم های اقتصادی 
ایاالت متحده، در ابتدا ممکن است حمله به پایگاه های 
نظامی آمریکا در خاورمیانه را به عنوان گزینه انتخاب 
کنند. ترس آمریکا و اسراییل از واکنش های ایران این 
روزها به اخبار روز رسانه های خارجی بدل شده است. 
چندی پیــش ژنرال مک کنزی، نتانیاهــو و به تازگی  
نیز تحلیلگران نظامی کاخ ســفید ادعا کردند که ایران 
آماده واکنش و درگیری بزرگی در منطقه اســت. این 
جوسازی های رسانه ای البته بیشتر برای بدبین کردن 
افکارعمومی بــه نیروهای ایرانی اســت اما در ضمن 
این تبلیغات، اعترافات جالبی از توانایی های ایران در 
زمینه نظامی می شود. اخیرا نیز پایگاه اینترنتی شبکه 
تلویزیونی فاکس نیــوز )نزدیک به جمهوری خواهان 

تندرو( در گزارشــی به نقل از تحلیلگران کاخ ســفید، 
از امکان واکنــش ایران علیه پایگاه هــای آمریکایی 
در منطقه نوشته اند. براســاس این گزارش، تصمیم 
هدف قرار دادن تســهیالت متعلق به شــرکت نفتی 
دولتی آرامکو عربستان در ماه سپتامبر زنگ خطری 
برای پایگاه های نظامی آمریکایی در منطقه محسوب 
می شــود. در این راســتا، یکی از فرماندهان ســپاه 
پاسداران نیز گفته است که: »به زودی درس سنگینی 
به دشــمنان خواهیم داد!« مقامات کاخ ســفید به 
خبرگزاری ها اعالم کردند که ایران برای هدایت آتش 
واکنشــی خود در جنگ احتمالی یک مجتمع دارای 
سازوکار بســیار پیچیده دارد که ادوات نظامی مونتاژ 
شــده در پنج مرحله در آنجا طراحی می شــود. این 
مقامات تشریح کردند که بنابر ارزیابی پنتاگون، پس 

از تاسیســات نظامی آمریکا در عربستان، فرودگاه ها 
و بنادر و چاه های نفت عربســتان سعودی، از اهداف 
اصلی ایران خواهد بود. یکی از مقامات به رویترز گفته 
است: مشخص نیست که مکان های پایگاه های ایاالت 
متحده، بندر و فرودگاه عربســتان ســعودی که گفته 
می شــود به عنوان اهداف اولیه در نظر گرفته شده اند، 
چگونه هدف قرار خواهند گرفت و موقعیت و کیفیت 

مقابله با آن ها چه خواهد بود.

تحلیل فاکس نیوز از احتمال درگیری ایران و آمریکا

وز عکس ر

دیدار اتفاقی سفیر 
چین با آقای سخنگو

چانگ هوا، ســفیر جمهوری 
خلــق چیــن در ایــران در 
توییتــی با اشــاره بــه دیدار 
خود با ســیدعباس موسوی، 
سخنگوی وزارت امور خارجه 
کشــورمان نوشــت: بســیار 
متعجــب شــدم کــه آقای 
موســوی را تصادفا در مسیر 
بــرگ وزارت امــور خارجــه 

مالقات کردم.
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مدیرکل گمرکات استان خبر داد:

ارائه بسته حمایتی گمرک به واحدهای تولیدی اصفهان
مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: بسته حمایتی گمرک با تسهیالت ویژه برای واحدهای تولیدی 
در زمینه واردات و صادرات در راستای رونق تولید ارائه می شود. کوهستانی با اعالم نتایج بسته حمایت 

از رونق تولید و صادرات که منجر به اعطای 
تســهیالت در پرداخــت حقــوق ورودی 
واردات شده است، بیان داشت: ترخیص 
کاال با اخذ ضمانــت بانکی و اخذ ضمانت 
نامه یک ســاله جهت فعــاالن اقتصادی 
از زمان درخواست بخشــی از اعطای این 
تسهیالت است. وی با ارائه تسهیالت ویژه 
برای واحدهای تولیدی اعــم از واردات و 
صادرات افزود: ایجاد انبار اختصاصی برای 
واحدهای تولیدی بدون رعایت فاصله تا ۵۰ 

کیلومتر و امکان نگهداری کاالهای حجیم فاسدنشدنی در انبار اختصاصی روباز از مزایای تسهیالتی بسته 
حمایتی واحدهای تولیدی خواهد بود. کوهستانی با اشاره به تسهیالت در امر صادرات فرآورده های نفتی 
مایع گفت: با توجه به اینکه استان اصفهان یکی از صادرکنندگان فرآورده های نفتی و مشتقات آن است در 
همین راستا و برای تسریع در فرآیند صدور فرآورده های نفتی و مشتقات آن تسهیالتی ارائه می شود.وی،  
فعاالن اقتصادی مجاز را معموال به واردکنندگان یا صادرکنندگانی اطالق کرد که گمرک برای آنها شرایط و 
تسهیالت ویژه ای قائل می شود و افزود: اگر گمرک برای اشخاصی گواهی AEO صادر کند، می توانند در 

سایر کشورهای از امتیازات ویژه برخوردار شوند.

افتتاح اولین سوپرمارکت مالی در اصفهان
اولین ســوپرمارکت مالی در اصفهان  با حضور مدیرعامل تامین ســرمایه تمدن و شهردار اصفهان 
افتتاح شد. سوپرمارکت مالی یک موسســه مالی یا شرکتی است که طیف گسترده ای از خدمات 
مالی را تحت یک سقف ارائه می دهد. سوپرمارکت های مالی خدماتی را ارائه می دهند که معموال 
شامل خدمات بانکی، کارگزاری سهام و بیمه و گاهی اوقات کارگزاری امالک و مستغالت می شود. 
منطق اساسی سوپرمارکت مالی ارائه یکجای خدمات و همچنین افزایش وفاداری مشتریان است. 

این سوپر مارکت توسط مرکز سرمایه گذاری آنالین IBshop راه اندازی شده است.

رییس انجمن صنفی کارگران کوره پزخانه های اصفهان:

کارگران کوره پزخانه ها، نگران حقوق بازنشستگی خود هستند
رییس انجمن صنفی کارگران کوره پزخانه های اصفهان می گوید به رغم اینکه برخی از کارگران در مشاغل 
مربوط به کوره پزخانه ها بیشتر از حداقل حقوق دریافت می کنند؛ اما حق بیمه آنها برابر با حقوق حداقلی 
پرداخت می شود. صفر قاسمیان با بیان اینکه تعداد کارگران شاغل در کوره پزخانه های اصفهان به یک 
سوم کاهش یافته است، گفت: رکود در ساخت و ساز یکی از دالیل اصلی این اتفاق است. وی ادامه داد: 
چهار شغل از مشاغل مرتبط با کوره پزخانه ها جزو مشاغل سخت و زیان آور حساب می شوند. در مواردی 
حقوق کارگران در این مشاغل بیش از حداقل حقوق اســت و تا سه میلیون تومان هم می رسد؛ اما حق 
بیمه آنها برابر با حداقل حقوق محاسبه می شود که این در آینده و زمانی که این افراد بازنشسته می شوند 
مشکل ساز خواهد شد، چراکه مستمری بازنشستگی آنها حداقلی می شود. قاسمیان، درباره کار کودکان 
در کوره پزخانه های اصفهان گفت: تعدادی از اتباع کشور افغانستان در کوره پزخانه های اصفهان کار می کنند 
و در مواردی کودکان افغانستانی هم به کار گرفته می شوند. این کار غیرقانونی است و بازرسان اداره کار در 

بازرسی ها با چنین کاری برخورد می کنند. 

آیا با افزایش وام مسکن از سوی دولت، امیدها برای خانه دار شدن افزایش می یابد؟

بازار  مسکن چشم به راه دست و دلبازی دولت

این روزها حال بازار مسکن خوب نیست.  مرضیه محب رسول
انفجار قیمت های پایه ساخت و خرید از 
سویی و کاهش قدرت خرید مردم از سوی دیگر موجب شده تا رکورد بر 
بازار مسکن حاکم باشد؛ بن بستی که دولت امید دارد با افزایش سقف 
وام مسکن گشایشــی در آن ایجاد کند. پیشــنهاد کانون انبوه سازان و 
موافقت بانک مرکزی بــا افزایــش وام اوراق و جعاله درحالی مطرح 
می شود که از سال گذشــته، وزیر راه و شهرســازی مخالفت خود را با 
هرگونه افزایش وام خرید مسکن اعالم کرده است؛ اما در نهایت تورم 
موجود، دولتی ها را وادار به افزایش وام مسکن کرد تا شاید خریداران به 
این بازار ورود داشته باشند. بررسی ها درباره جزییات طرح با استناد به 
پیشنهادهایی که سال گذشته از سوی شبکه بانکی به بانک مرکزی ارائه 
شده بود، نشان می دهد مدل افزایش سقف وام مسکن صرفا به »وام 
اوراق« اختصاص دارد و برنامه ای فعال برای ثبت نام کننده ها در صندوق 
»وام یکم« مطرح نیست؛ اما سوالی که مطرح می شود این است که آیا 
این افزایش تاثیرگذاری الزم را خواهد داشت ؟کارشناسان معتقدند در 
کالن شــهر تهران این طرح اثر چندانی ندارد؛ اما در ســایر شــهرها به 
خصوص اصفهان با توجــه به افت قیمت ها می تــوان امیدوار به ورود 
خریداران به بازارها شــد به صورتی که در برخی از شهرهای نزدیک به 

اصفهان و یا حتی مناطــق تازه احداث، ایــن وام می تواند تا 7۰ درصد 
هزینه ها را پوشــش دهد. هر چنــد وام جعاله بــرای تعمیر و تکمیل 
خانه های مسکونی ارائه می شــود؛ اما کســانی که وام خرید مسکن 
دریافت می کنند، می توانند از این وام برای افزایش قدرت خریدشان 
استفاده کنند. این تسهیالت می تواند راهگشای تامین سرمایه در بازار 
هم باشد. وام مسکن برای شهرهای بزرگ با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار 
نفر جمعیت و مراکز اســتان ها، ۱۲۰ میلیون تومان برای زوج های خانه 
اولی در نظر گرفته می شود. هر زوج برای دریافت این وام باید به مدت 
یک ســال مبلغ ۶۰ میلیون تومان را در حســاب ممتاز بانک مســکن 
ســپرده گذاری کند و بعد از دریافت وام، بودجه ای معادل ۱۸۰ میلیون 
تومان برای خریــد خانه در اختیار دارد. هــر زوج می تواند عالوه بر وام 
خرید مسکن، وام جعاله هم برای افزایش قدرت خرید دریافت کند. 
وام جعاله تا پیش از این ۲۰ میلیون تومان بود و با موافقت بانک مرکزی 
قرار اســت به زودی دوبرابر شــده و به ۴۰ میلیون تومان برسد. با این 
حساب یک زوج در شــهرهای بزرگ به جز تهران، حدود ۲۲۰ میلیون 
تومان برای خرید خانه بودجه دارد. زوج های اصفهانی می توانند امیدوار 
باشــند که با این افزایش ســقف وام بتوانند خانه ای نقلی در برخی از 
مناطق شهر دست و پا کنند. میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 

در شهر اصفهان حدود چهارمیلیون و 7۵۰ هزار تومان است. این رقم با 
بررسی داده های خام وزارت راه و شهرسازی از وضعیت بازار مسکن در 
آبان ماه ۹۸ به دست آمده و نشان می دهد یک واحد مسکونی 7۰ متری 
در شهر اصفهان حدود ۳۳۰ میلیون تومان ارزش دارد. البته این رقم به 
طور میانگین محاسبه می شود. از آنجا که قدرت خرید زوج های ساکن 
اصفهان بعد از دریافت وام خرید و جعاله مسکن به ۲۲۰ میلیون تومان 
می رســد، می توان گفت دریافت این وام ها می تواند حدود ۶۶ درصد 
هزینه خرید خانه را برای زوج های خانه اولی پوشــش دهد. آخرین 
اطالعات وزارت راه و شهرسازی از وضعیت بازار مسکن نشان می دهد 
در آبان ماه ۹۸ هر مترمربع زیربنای مسکونی در شاهین شهر اصفهان، 
با قیمتی حدود دومیلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شــده است. با این 
حســاب خرید یک واحد مســکونی 7۰ متری در این شهر حدود ۲۰۰ 
میلیون تومان هزینه دارد، یعنی بودجه ۱۶۰ میلیونی زوج های ســاکن 
شاهین شهر بعد از دریافت وام خرید و جعاله مسکن، حدود ۸۰ درصد 
هزینه خرید خانه را پوشش می دهد. با اینکه مشتری ها در بازار مسکن 
اصفهان کم هستند؛ اما با اتمام خریدهای هیجانی می توان امیدوار بود 
خریداران واقعی بتوانند سهمی از این بازار نجومی داشته باشند هر چند 

هنوز آینده رونق در این بازار چندان روشن نیست.

پژوهشــگر بودجه و اســتاد اقتصاد دانشگاه هنر 
اصفهان گفــت: کل درآمدهای اصفهــان در الیحه 
بودجه ۹۹ حدود ۱۱۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی شد 
و اســتان ما رتبه دوم را در این زمینه در کشور دارد. 
ناصر یارمحمدیان افــزود: درآمدهای پیش بینی 
شــده برای اصفهان در بودجه ۹۹، حدود هشــت 
درصــد از کل درآمدهای اســتانی کشــور را تامین 
می کند. وی با بیان این که بار مالی کشــور از محل 

مالیات هایی است که توســط فعاالن اقتصادی به 
دولت پرداخت می شود، گفت: ســهم درآمدهای 
استانی از کل کشــور، رابطه مســتقیم با فعالیت 
اقتصادی، صنایع و ارزش افزوده هر اســتان دارد 
به طوری که تهران حدود ۵۰ درصد از کل درآمدهای 
استانی کشور را تامین می کند. یارمحمدیان با اشاره 
به اینکه اصفهان رتبه دوم را در این زمینه دارد، اضافه 
کرد: در واقع بیشــترین بار مالی پــس از تهران به 
دوش استان اصفهان اســت. وی با بیان اینکه بر 
اســاس الیحه بودجه ۹۹ فقط ۱۰ میلیــارد ریال به 
عنوان اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی به استان 
اصفهان برمی گردد، تاکید کرد: این نســبت پایین 

است درحالی که در برخی استان ها 7۰ تا ۸۰ درصد 
و در برخی دیگر بیش از ۱۰۰ درصد درآمدهایشــان 
به عنوان بودجه به آنها بازمی گردد. این پژوهشــگر 
اقتصاد و بودجه، تعداد اســتان هایی که بر اساس 
الیحه بودجه ۹۹، بیش از ۱۰۰ درصد درآمدهایشان به 
آنها باز می گردد ۶ استان اعالم کرد و خاطرنشان کرد 
که این تعداد در بودجه ۹۸، هشــت مورد بود. وی، 
یکی از شــاخص های اقتصادی در بودجه را سرانه 
اعتبارات استانی خواند و گفت: با توجه به جمعیت 
پنج میلیون نفری استان اصفهان، رتبه آن نسبت به 
جمعیت در این زمینه چندان مناســب نیست و در 

پایین جدول قرار دارد.

اصفهان، دومین استان در تامین درآمدهای استانی بودجه ۹۹ است

مادرخرج استانی!

هودی مردانه طرح یلدا

بازار

هر زوج برای دریافت این وام باید به مدت یک سال 
مبلغ ۶۰ میلیون تومان را در حساب ممتاز بانک مسکن 
سپرده گذاری کند و بعد از دریافت وام، بودجه ای معادل 

۱۸۰ میلیون تومان برای خرید خانه در اختیار دارد

هودی مردانه هورشید 
طرح هندوانه یلدا

قیمت: 120.000 تومان

هودی مردانه هورشید 
طرح انارستان یلدا

قیمت: 108.000 تومان

هودی مردانه به رسم طرح 
یلدا هندوانه کد 1158

قیمت: 80.750 تومان

رونمایی از اولین 
اسکوتر برقی در 

نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهشی و فن بازار

با توجه به مشکالت متعدد ناشی از 
آلودگی هوا در شهرهای پر جمعیت 
ایران، اسکوترهای برقی می توانند 
 بــه عنوان راهــکار مناســبی برای

 حمل و نقل شــهری پــاک مورد 
استفاده قرار گیرند.

وزیر راه و شهرسازی:

اخذ مالیات از خانه های خالی قطعی شد
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که تامین مسکن کم درآمدها وظیفه دولت است، گفت: تا پایان 
سال سامانه ملی امالک و اسکان کشور راه اندازی می شود. محمد اسالمی ادامه داد: بر اساس قانون 
مالیات ها، راه اندازی ســامانه امالک و 
اســکان برعهده وزارت راه و شهرسازی 
است که کارهای آن در حال انجام است 
و تا پایان امســال جهت بهره برداری به 
سازمان امور مالیاتی تحویل خواهد شد. 
وی با اشاره به اینکه سیستم نرم افزاری 
این سامانه در دست تهیه است، افزود: با 
همکاری سازمان امور مالیاتی شناسایی 
خانه های خالی انجام و نســبت به اخذ 
مالیات از این خانه ها اقدام خواهد شد. 
در نظر داریم تا منابع حاصل از این طرح را به سمت ساخت و ساز و تولید و عرضه مسکن هدایت کنیم. 
اسالمی، مشکل خانه های خالی را مربوط به کالن شهرها دانست و گفت: سیستم نرم افزاری تهیه شده 

و مهم این است که سازمان امور مالیاتی از آن بهره برداری الزم را داشته باشد.

اعالم زمان نتایج اعتراض به طرح  کمک معیشتی
سخنگوی طرح کمک معیشتی از اعالم نتایج اعتراضات تا آخر دی ماه خبر داد. حسین میرزایی گفت: 
تا انتهای دی ماه نتایج  اعتراضات مشخص خواهد شد و افرادی که مشمول دریافت کمک معیشتی 
تشخیص داده شوند، این بسته برای آن ها در نظر گرفته خواهد شد. کد ملی افراد متقاضی دریافت 
کمک معیشتی برای بانک مرکزی ارسال می شود و اطالعات مالی آن ها بر اساس ۱۱ شاخص بانکی 
در ۵۰ گروه بررسی خواهد شد. وی افزود: این شاخص ها از جمله مانده اول و آخر سال تراکنش ها 
گردش حساب و امثال آن ها از سه سال قبل تا االن به صورت معدل بررسی می شود. زمان نهایی و 
دقیق ثبت نام جاماندگان ثبت نام دریافت کمک معیشتی در روزهای آینده اطالع رسانی خواهد شد. 
میرزایی افزود: حذف دریافت کنندگان یارانه نقدی بر اساس لیست دریافت کنندگان کمک معیشتی 
درباره بسته و هرچه غیر از آن مطرح شود شایعه است و کمک معیشتی ارتباطی با یارانه نقدی ندارد.

احتمال اختالل بازار موبایل طی 3 ماهه پایانی سال
رییس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت: اگر موانع پیش روی واردکنندگان در 
تامین نیاز بازار موبایل برطرف نشود، بازار موبایل شب عید دچار اختالل خواهد شد. حسین غروی رام 
ضمن ابراز نگرانی از آینده بازار موبایل کشور اظهار کرد: درحال حاضر شرکت های واردکننده که تعدادشان 
به ۱۸۶ شرکت رسیده با مشکالت عدیده ای در زمینه تخصیص ارز و ثبت سفارش مواجه هستند. در 
حالی که پیش تر اعالم کرده بودیم مصرف کشور به صورت ماهانه چیزی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه است و برای تامین آن ماهانه به ۱۵۰ تا ۱7۰ میلیون دالر 
ارز نیازمندیم؛ اما طی روزهای اخیر نه تنها شــاهد تامین این نیاز نبوده ایم، بلکه با کندی رسیدگی به 
درخواست های ثبت سفارش و صف های طوالنی نوبت رسیدگی به پروندهای واردات موبایل مواجه 
شده ایم. رییس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی متذکر شد: درصورتی 
که روند ثبت سفارش های موبایل و تخصیص ارز بخواهد به همین ترتیب با اختالل و کندی پیش رود، 
به احتمال زیاد با بازار متالطمی در شب عید مواجه خواهیم بود و برای جلوگیری از این بحران الزم است 

همین حاال به فکر باشیم و موانع را برطرف کنیم.

کافه اقتصاد

وز عکس ر

عکس: ؟؟؟

اخبار

معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان با ذکر این مثال که صدور مجوز گلخانه ها و برخی از امور کشاورزی از ۴ ماه به یک هفته کاهش یافته است، گفت: برخی 
مدیران که دارای امضای طالیی هستند و کار مردم را انجام نمی دهند را شناسایی کردیم و تذکرات جدی به آنها داده ایم. »سید حسن قاضی عسگر« با بیان اینکه 
ارائه بسته های حمایتی نیز به منظور کاهش تولیدکنندگان شکل می گیرد، اظهار داشت: در ارائه این بسته ها تالش شده است که فرآیندهای اداری اصالح شود 
و مدت زمان ارائه خدمات کاهش یابد. وی، به مشکالت چند نرخی بودن ارز در کشور اشــاره کرد و افزود: سرکوب نرخ ارز یک سیاست غلط است که متاسفانه 
در کشور ما پیش گرفته شده است و تا زمانی که این مشکل حل نشود، شــاهد کاهش ارزش ها خواهیم بود و آینده روشنی نمی توان برای اقتصاد متصور شد. 
معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان پرداخت یارانه های کور را از دیگر مشکالت اقتصادی کشــور برشمرد و تصریح کرد: کشور ما سال های متمادی با خام 
 فروشی نفت اداره شده و مثل یک »بچه پولدار« بزرگ شده ایم، حاال که قرار است خام فروشی را کنار بگذاریم و به دنبال سایر درآمدها برای اداره کشور باشیم

 سخت به نظر می رسد.

معاون استاندار اصفهان:

به برخی از مدیران تذکرات جدی داده ایم
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پای کیک های قرص دار به اردستان هم باز شد

مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان اظهار کرد: پیرو گزارش واصله 
مبنی بر وجود قرص در کلوچه ، کارشناســان بهداشــت محیط از 
مدرسه ای که این کلوچه پیدا شده بود، بازدید بهداشتی انجام دادند. 
خوشــبختانه قرص توســط دانش آموز خورده نشــده و بالفاصله 
مسئوالن بهداشتی مدرسه وارد عمل می شوند و این قرص را برای 

آزمایش به مرکز بهداشت منتقل می کنند. 
حســن ذبیحی افزود: پس از حضور بازرســان در مدرسه مشاهده 
شــد یکی از دانش آموزان یک عــدد کلوچه به مدرســه آورده که با 
پیگیری های انجام شده مشخص شد این کلوچه از شهرهای خارج 
از شهرســتان تهیه شــده و قرص داخل کلوچه از نوع استامینوفن 
بود. وی با بیان اینکه با هماهنگی های انجام شــده و هماهنگی با 
کارخانه تولیدی متوجه شــدیم که کلوچه در مبدأ مشکلی نداشته 
اســت، ادامه داد: احتماال کســانی که با هر نیتی قصــد این کار را 
داشــتند بعد از خروج از مبدأ اقدام به این کار کرده اند. مدیر شبکه 
بهداشت و درمان اردســتان با بیان اینکه کارشناسان این شبکه از 
روزهای گذشته تیم بازرســی خود را از فروشگاه های بزرگ و حتی 
بازار روز انجام دادند، ولی مورد مشــکوکی را کشف نکردند، تصریح 
کرد: شهروندان مطمئن باشــند که پیگیری های الزم در حال انجام 
است. در صورتی که بسته بندی محصوالت مشکوک به نظر می رسد، 
از خریداری آن محصول خودداری کــرده و پس از کنترل محصول 

آن را مصرف کنند. ذبیحی با بیان اینکه مردم هر فرآیند بسته بندی 
را که می خواهند خریداری کنند از بســته بندی، تاریخ انقضا و تولید 
و عالمت استاندار مطمئن شوند، تاکید کرد: شهروندان اگر کیکی را 
خریداری می کنند حساسیت نشان دهند و محصول خریداری را به 
چهار قسمت تقسیم کنند و سپس مصرف کنند. کسبه و فروشندگان 
حتما خرید محصوالت را از مراکز پخش مــواد غذایی معتبر انجام 
 دهنــد و از خرید محصــوالت مشــکوک و نامعتبر خــودداری به

 عمل آورند.

دلیل کمبود انسولین تحریم این دارو است
وی در خصــوص گالیــه شــهروندان در خصــوص نبــود داروی 
انســولین در شهرســتان اردســتان، گفت: پیگیری و نامه نگاری 
شــبکه بهداشــت و درمان با دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان در 
خصوص کمبــود داروی انســولین ادامــه دارد. باید قبــول کنیم 
که ایــن موضــوع تحریمی اســت و این مشــکل در کل کشــور 
وجــود دارد. مدیر شــبکه بهداشــت و درمــان اردســتان تاکید 
کرد: با همه ابــزار خود به کمک دیگر مســئوالن تــالش می کنیم 
که از دانشگاه علوم پزشــکی ســهمیه این دارو را برای شهرستان 
 اردســتان بگیریم که امیدواریم با مساعدت اســتان این موضوع

 برطرف شود.

 انتقاد فرماندار خمینی شهر از تعویق طرح های عمرانی
 در آرامستان های محلی

فرماندار خمینی شهر در بازدید مسئوالن از گلزار شهدا و آستان امامزاده سیدمحمد )ع( گفت: همجواری 
اراضی آستان امامزاده سیدمحمد )ع( و گلزار شهدا و آرامستان محالت ورنوسفادران و دستگرد موجب 
شده است تا روند تکمیل طرح های عمرانی همچون توسعه صحن امامزاده سیدمحمد )ع( به تعویق 
بیفتد. محمود مسلم زاده با اشاره به ظرفیت این مجموعه برای برگزاری اجتماعات مردمی و زیارت هزاران 
زائر در طول سال افزود: همکاری اداره اوقاف و امورخیریه، بنیاد شهید و همکاری و همیاری مردم موجب 

پیشرفت این مجموعه  خواهد شد.

 بهره برداری از اولین کارخانه محصوالت غذایی
 بدون گلوتن در نجف آباد

اولین کارخانه محصوالت غذایی بدون گلوتن برای بیماران سلیاک در نجف آباد به بهره برداری رسید. 
مدیر عامل انجمن سلیاک ایران با بیان اینکه انجمن سلیاک در ســال ۱۳۸۳ فعالیت خود را شروع 
کرده،  گفت: این کارخانه در زمینی به وسعت ۳ هزار متر مربع و سوله هزارو ۵00 متر مربع با ۳0 میلیارد 
ریال هزینه در نجف آباد ساخته شده است. ناهید جمالی افزود: در این کارخانه ساالنه بیش از ۳۶0 تن 
انواع نان، نان خشک، بیسکویت، کیک و شیرینی نارگیلی تولید وبه ۲۴ استان کشور فرستاده می شود.

جمع آوری بیش از سه هزار متر دام از دریاچه سد زاینده رود
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرســتان چادگان گفت: بیش از سه هزار متر دام از قسمت های 
مختلف دریاچه سد زاینده رود جمع آوری شد. مجتبی حاجتی ادامه داد: محیط بانان این اداره طی گشت 
وکنترل، نور کشی و قالب کشی از قسمت های دریاچه سدزاینده رود )منطقه حفاظت شده داالنکوه و سد 
زاینده رود( بیش از سه هزار متر دام از قسمت های مختلف دریاچه جمع آوری و به پاسگاه محیط زیست 
چادگان منتقل کردند. وی افزود: با توجه به اینکه گشت به صورت شبانه و به وسیله قایق موتوری انجام 
می شود، متخلفان یا به دلیل سرمای شدید در محل حضور ندارند و در صورت حضور، به محض شنیدن 

صدای قایق موتوری متواری می شوند. 

کشف دستکش های صنعتی قاچاق در لنجان
محموله دستکش های صنعتی خارجی قاچاق در لنجان کشف شد. فرمانده انتظامی شهرستان لنجان 
گفت: ماموران پلیس آگاهی این شهرســتان حین کنترل یکی از محورهای اصلی این شهرستان به دو 
دستگاه سواری پژو پارس و ۴0۵ مشکوک شدند و در بازرســی از آن هشت هزار و ۴00 جفت دستکش 
صنعتی خارجی بدون مدارک گمرکی کشف کردند. سرهنگ احمد نیکبخت ارزش این محموله قاچاق را 
یک میلیارد و ۲00 میلیون ریال بیان کرد و افزود: سه قاچاقچی دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شد.

کشف بیش از 121 کیلوگرم تریاک در  نایین و مبارکه
بیش از ۱۲۱ کیلوگرم تریاک در شهرستان های نایین و مبارکه کشف شد. سرهنگ ایرج کاکاوند، فرمانده 
انتظامی شهرستان نایین گفت: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست وبازرسی شهید شرافت این 
شهرستان حین کنترل خودروهای عبوری به یک کامیون بنز مشکوک شدند و در بازرسی از آن این مقدار 
تریاک جاساز شده زیربار قانونی آجر کشف کردند. سرهنگ رضا محمدی، فرمانده انتظامی شهرستان 
مبارکه هم گفت: ماموران انتظامی این شهرستان با اطالع از انتقال محموله تریاک در یکی از محورهای 
مواصالتی این شهرستان، پس از هماهنگی های الزم دو گروه از ماموران را در محورهای مواصالتی این 

شهرستان مستقر کردند که سرانجام خودروی سوداگران مرگ شناسایی و متوقف شد.

با مسئولان

حصر وراثت
9/263  آقاي محمدرضا ميرزايي داراي شناسنامه شــماره 1889 به شرح دادخواست به 
کالسه 539/98 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان ابراهيم ميرزايي به شناسنامه 4 در تاريخ 98/3/3 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- داود ميرزايي، ش.ش 61959، ت.ت 
1358/6/30 فرزند پسر 2- محمدرضا ميرزايي، ش.ش 1889 ، ت.ت 1360/10/23 فرزند 
پسر 3- غالمرضا ميرزايي، ش.ش 319، ت.ت 1365/6/30 فرزند دختر 4- ثريا ميرزايي، 
ش.ملي 5499810427 ، ت.ت 53/11/1 فرزند دختر 5- طاهره ميرزايي، ش.ش 59171، 
ت.ت 1355/10/1 فرزند دختر 6- طيبه ميرزايــي، ش.ش 60287، ت.ت 1357/6/18 
فرزند دختر 7- ســميه ميرزايــي، ش.ش 46، ت.ت 1363/2/29 فرزند دختر 8- فاطمه 
ميرزايي، ش.ملي 1080053026 ، ت.ت 1368/6/8 فرزند دختر 9- جميله اســماعيلي 
گنواني، ش.ش 2، ت.ت 1334/1/2 همسر. اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد 
 او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 

م الف: 695071 کاظمي رئيس شوراي حل اختالف بخش کرون 
حصروراثت 

9/260  علي محمد دهقاني آراني داراي شناســنامه شــماره 159 به شرح دادخواست به 
کالسه 2/1014/98 از اين دادگاه درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان محمد دهقاني آراني  بشناسنامه 6506 در تاريخ 98/6/2 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مرتضي به ش ش 
227  2- مصطفي به ش ش 346  3- علي محمد به ش ش 159  4- فاطمه به ش ش 191 
5- زهرا به ش ش 565  همگي به نام خانوادگــي دهقاني آراني به عنوان فرزندان متوفي 
و 6- معصومه شــعبان زاده آراني به ش ش 6347 به عنوان همسر متوفي و الغير .اينک 
با انجام تشريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يک مرتبه آگهي مي نمايد تا هرکسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يک ماه 
به دادگاه تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 696752 عباسعلي دهقاني 

رئيس شعبه دوم دادگاه شوراي حل اختالف آران و بيدگل 
فقدان سند مالکيت 

9/261 آقاي عليرضا خارکن به استناد دو برگ استشهاديه محلي که امضاي شهود رسما 
گواهي گرديده مدعي اند که سند مالکيت شش دانگ يک باب مغازه به شماره 958 فرعي 
فروز مجزي شــده  از 767 فرعي از 3 اصلي واقع در بخش ســه حوزه ثبتي آران و بيدگل 
که در صفحه 485 دفتر 95 ذيل شماره ثبت 19925 به شــماره چاپي سند 963798 بنام 
عليرضا خارکن ثبت و سند مالکيت صادر و تســليم گرديده است در اثر جابجايي مفقود و 
اينک درخواست صدور سند مالکيت المثني نموده لذا طبق تبصره يک ماده 120 اصالحي 
آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهي تا هرکس مدعي انجام معامله نســبت به ملک مذکور 
يا وجود سند مالکيت نزد خود مي باشد از تاريخ انتشار اين آگهي لغايت ده روز به اين اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا 
مراتب صورت مجلس و اصل ســند با ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر 
اعتراضي واصل نگردد يا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثني اسناد مالکيت 
مزبور صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد. م الف: 695401 عباس زادگان رييس ثبت 

اسناد و امالک آران و بيدگل 
اخطار اجرايي

9/266 شماره: 51/98 به موجب راي شــماره 118 مورخ  1398/4/25 حوزه دوم شوراي 
حل اختالف شهرستان فريدونشهر که قطعيت يافته است محکوم عليه منوچهر فريدونی 
فرزند امراله شــغل آزاد به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به حضور در يکی از 
 دفترخانه های اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو ســواری پرايد به شماره انتظامی

 73 ايران -447 ی 24 بابت اصل خواسته و نيز پرداخت مبلغ 1/625/000 ريال بابت هزينه 
دادرسی کاًل در حق محکوم له ياسر افراسيابی فرزند ايرج شغل آزاد به نشانی فريدونشهر 
جنب بيمارستان رسول اکرم )ص( و پرداخت نيم عشر دولتی در حق صندوق دولت. ماده 
34 قانون اجراي احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد، محکوم عليه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد يا 

مالي معرفي کند که اجراي حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتي که خود 
را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به 
قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالي ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:697460 شعبه 

دوم شوراي حل اختالف فريدونشهر
اخطار اجرايي

9/267 شــماره: 415/97 به موجــب راي شــماره 93 مــورخ  1398/4/18 حوزه دوم 
شوراي حل اختالف شهرستان فريدونشــهر که قطعيت يافته است محکوم عليه محمد 
طبرسيان فرزند عبدالرسول شغل آزاد به نشــانی مجهول المکان محکوم است به حضور 
 در يکی از دفترخانه های اسناد رسمی و انتقال رســمی مزدا دو کابين به شماره انتظامی 
ايران 23-415 و 14 بابت اصل خواسته و نيز پرداخت مبلغ 6/660/250 ريال بابت هزينه 
دادرسی کال در حق محکوم له مجيد اصالنی فرزند محمد شغل آزاد به نشانی فريدونشهر خ 
مفتح خيام و پرداخت حق االجرا در حق صندوق دولت.  ماده 34 قانون اجراي احکام: همين 
که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد، محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي حکم و 
استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند، 
بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به قســمت اجرا تسليم کند و اگر مالي 
ندارد، صريحاً اعالم نمايد. م الف:697426 شعبه دوم شوراي حل اختالف فريدونشهر

حصر وراثت
9/268 آقای احمد امين جعفری دهاقانی دارای کدملی 5129591445 به شرح دادخواست 
به کالسه 594/98  شورای حل اختالف درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده که شــادروان محمدرضا امين جعفری به شماره شناســنامه 3886 در تاريخ 
98/6/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- احمد 
امين جعفری دهاقانی فرزند محمدرضا به کدملی 5129591445 )پسر متوفی( 2- مجيد 
امين جعفری فرزند محمدرضا به کدملی 5129636287 )پســر متوفی( 3- محمود امين 
جعفری فرزند محمدرضا به کدملی 5129590074 )پسر متوفی( 4- طاهره امين جعفری 
دهاقانی فرزند محمدرضا به کدملی 5129612752 )دختر متوفی( 5- طيبه امين جعفری 
دهاقانی فرزند محمدرضا به کدملی 5129596961 )دختر متوفی(.  اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا 
وصيتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه  به شورا 
تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 697678 شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف دهاقان
حصر وراثت

9/269 خانم ليال حقيقی دارای کدملی 5120004520 به شــرح دادخواســت به کالسه 
586/98  شورای حل اختالف درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان احمد جاللی به شماره شناسنامه 22 در تاريخ 98/8/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- فرنگيس ناطقی فرزند عباسعلی به کدملی 
5129757939 )مادر متوفی( 2- ليال حقيقی پوده فرزند يداله به کدملی 5120004520 
)همســر متوفی( 3- مرتضی جاللی فرزند احمد به کدملی 5120150071 )پسر متوفی( 
4- ســحر جاللی فرزند احمد به کدملی 5120130240 )دختر متوفــی(.  اينک با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی 
دارد و يا وصيتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه  
به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 697561 شعبه دوم حقوقی 

شورای حل اختالف دهاقان
ابالغ رای

9/270 کالســه پرونده: 98/358 شماره دادنامه: 463 شعبه رســيدگی کننده: شعبه اول 
شورای حل اختالف نطنز، خواهان: مهدی جعفری فرزند علی اکبر به نشانی نطنز طرقرود 
منزل شخصی، خوانده: 1- ولی اله جعفری فرزند ماشــااله 2- صالح قناعت پيشه سنانی 
فرزند مهدی 3- حســين معماری فرزند رضا همگی به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
الزام به تنظيم سند، گردشکار: شورا با عنايت به اوراق و محتورات پرونده ختم دادرسی را 
اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای شورا: 
در خصوص دادخواســت آقای مهدی جعفری فرزند علی اکبر به طرفيت آقايان 1- ولی 

اله جعفری فرزند ماشاله 2- صالح قناعت پيشــه سنانی فرزند مهدی 3- حسين معماری 
فرزند رضا به خواســته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اســناد رسمی و انتقال سند 
خودروی جاگوار به شماره انتظامی 885 و 19 ايران 77 به انضمام جبران خسارت دادرسی 
و فک پالک خودروی مذکور با احتســاب هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه، با عنايت 
به محتويات پرونده و اســتعالم بعمل آمده از راهور که مالک خودرو را خوانده رديف دوم 
معرفی نموده است و خوانده مذکور عليرغم ابالغ قانونی )نشر آگهی( در جلسه شورا حاضر 
نگرديده و دفاعی بعمل نياورده است. دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 198 
و 515 و 519 و 522 قانون آيين دادرســی مدنی و مواد 10 و 219 و 220 و 1257 قانون 
مدنی حکم بر محکوميت خوانده به الزام به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند 
و فک پالک خودروی فوق الذکر بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 173/750 ريال بابت 
هزينه دادرسی صادر می نمايد. رای صادره غيابی است و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل 
واخواهی در اين شعبه و ســپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهی در محاکم عمومی 
شهرستان نطنز می باشد و در خصوص دادخواست خواهان به طرفيت خواندگان رديف اول 
و سوم بلحاظ عدم توجه دعوی به خواندگان مذکور مستندا به بند 4 ماده 84 و ماده 89 ق 
آيين دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نمايد. رای صادره ظرف 20 روز ازتاريخ ابالغ 
قابل تجديدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان نطنز می باشد. م الف:698211 

شعبه اول شورای حل اختالف نطنز 
ابالغ دادخواست وضمائم

9/271 بدينوسيله به خانم رقيه قربانی فيوجی فرزند حسين فعاًل مجهول المکان ابالغ مي 
گرددکه خواهان مجتبی احتشــامی فرزند مهدی قلی به نشانی شهرضا خ صاحب الزمان 
نبش ک منبرسنگی فروشگاه لوازم خانگی ارتيگ دادخواستي به خواسته مطالبه وجه به 
اين شورا تسليم که بکالسه 98 / 449 ش6 ح  ثبت و وقت رســيدگي براي روز يکشنبه 
مورخ  6 / 11 / 98  ســاعت 4 عصر تعيين گرديده اينک حســب درخواست خواهان و به 
تجويزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب يک نوبت دريکي از جرايد کثيراالنتشار آگهي مي شودتا 
ازتاريخ انتشارظرف يک ماه بامراجعه به دبيرخانه شــوراي حل اختالف شماره 6 حقوقي 
شهرضا حاضرشويدواگربعداً احتياج به نشــرآگهي باشد يک نوبت منتشرخواهدشدومدت 
آن ده روزخواهدبود. م الف: 698918 رئيس دبيرخانه شــوراي حل اختالف شماره 

6 حقوقي شهرضا 
فقدان سند مالکيت 

9/272 شــماره نامه: 139885602006008478 ، تاريخ: 1398/09/23 ، وراث مرحومه 
نصرت سده زاده قنبری به استناد يک برگ استشــهاديه محلی که هويت و امضا شهود 
رسمًا گواهی شــده مدعی اســت تمامت دو حبه و دهـ  نوزدهم حبه مشاع باستثناء بهای 
ثمنيه اعيانی از 72 حبه ششدانگ شماره پالک 107/196 واقع در خمينی شهر بخش 14 
ثبت اصفهان که در ذيل دفتر 420 صفحه 597 به نام نصرت سده زاده قنبری مسبوق به 
ثبت و سند می باشد که در اثر جابه جايی مفقود شده است و چون درخواست صدور المثنی 
ســند مالکيت نامبرده را نموده طبق تبصره يک اصالحی ماده 120 آيين نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذکر شده( 
نسبت به آن يا وجود سند مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به 
اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارايه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم 
نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارايه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارايه نشود المثنی سند مالکيت مرقوم صادر 
و به متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 696637 نبی اله يزدانی  رئيس اداره ثبت اسناد 

و امالک خمينی شهر 
ابالغ اخطاريه ماده 101 

9/273 شــماره پرونــده: 139804002121000242/1 ، شــماره آگهــی ابالغيــه: 
139803802121000079 ، شــماره بايگانــی پرونــده: 9800301 ، تاريــخ صدور: 
1398/09/16 ، آگهی ابالغ اخطاريه ماده 101 پرونده اجرايی 9800301 ، بدين وسيله به 
1-مرتضی شاهين نام پدر: حيدر تاريخ تولد: 1346/01/07 شماره ملی: 1140141384 
شماره شناسنامه: 14263 ، 2-مريم شاهين سدئی نام پدر: حيدر تاريخ تولد: 1348/01/01 
شماره ملی: 1141040867 شماره شناسنامه: 323 ، 3-مهری شاهين نام پدر: حيدر تاريخ 
تولد: 1358/12/25 شــماره ملی: 1140205961 شماره شناسنامه:20641 ، 4-محبوبه 

شاهين سدهی نام پدر: حيدر تاريخ تولد: 1361/08/20 شماره ملی: 1141264684 شماره 
شناسنامه:2755 ، 5-مهناز شــاهين نام پدر: حيدر تاريخ تولد: 1366/02/29 شماره ملی: 
1142323838 شماره شناسنامه:9905 همگی به نشــانی: خمينی شهرـ  ورنوسفادران 
ـ بلوار منتظریـ  کوچه شــهيد کندریـ  پالک10ـ  منزل شــخصی ابالغ می گردد در 
خصوص پرونده اجرايی کالسه 9800301 له عفت خوانســاری عليه ورثه حيدر شاهين 
سدئی و ملک عليرضائی ورنوسفادرانی )مرتضی شاهين و مهناز شاهين و مصطفی شاهين 
و مريم شاهين سدئی و مهری شاهين و محبوبه شاهين سدهی( به موجب گزارش مورخ 
1398/8/18 کارشناس رسمی دادگســتری پالک ثبتی فرعی: 4216 از پالک اصلی 87  
در بخش: واقع در بخش 14 واقع در: خمينی شهر به مبلغ 5/050/000/000 ريال ارزيابی 
گرديده لذا چنانچه به مبلغ ارزيابی پالک مذکور معترض می باشــيد اعتراض کتبی خود 
را ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه که روز انتشــار محســوب می گردد به 
ضميمه فيش بانکی دســتمزد کارشــناس تجديدنظر به مبلغ 7/000/000 ريال به دفتر 
اين اجرا تســليم نماييد ضمنًا به اعتراضی که خارج از موعد يا فاقد فيش بانکی دستمزد 
 کارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شــد و اقدام بعدی مزايده خواهد بود. 

م الف: 694654  نبی اله يزدانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک خمينی شهر 
اخطار اجرايی

9/274 شــماره: 2705/97 حل12، مشــخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگی: رويا 
مهديان ، نام پدر: کريم اله ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له: نام و نام 
خانوادگی:عباس آقامحمدی ، نام پدر:محمد ، با وکالت عليرضا هاشــميان و محمدکاظم 
دری ، نشانی: خمينی شهر خ اميرکبير ک مشتاق ،وکيل: خمينی شهر ميدان قدس ابتدای 
بلوار آزادگان مجتمع دندانپزشکی غدير ط3 واحد3 ، محکوم به:به موجب رای شماره 529 
تاريخ 98/03/22 حوزه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر که قطعيت 
يافته است.محکوم عليه محکوم است به: پرداخت مبلغ شصت ميليون ريال وجه يک فقره 
چک ش 1582/947029/26 مورخ 96/1/20 عهده بانک ملت شــعبه بابلسر بابت اصل 
خواسته و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چک لغايت اجرای حکم و پرداخت 
مبلغ يک ميليون و هفتصد و هشتاد هزار ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوکاله وکيل در 
حق خواهان و نيم عشر دولتی به حساب دولت رای صادره غيابی است. ماده34 قانون اجرای 
احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد 
اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند 
و اگر مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. م الف: 697057  ايمان بختياری قاضی شــعبه 

دوازدهم شورای حل اختالف خمينی شهر 
ابالغ وقت رسيدگی

9/279 شماره: 1397/98 حل3 ، مرجع رسيدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمينی شهر به نشانی: خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســيدگی: ســاعت 04:30 بعدازظهر روز شنبه 
مورخه 98/11/12 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محسن زمانی ، نام پدر: 
نصراله، نشانی: خمينی شهر ســه راه معلم خيابان جانبازان معلم2 پالک33 , مشخصات 
وکيل خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: آقايان سجاد آقامحمدی و سعيد رمضانی ، نام پدر: 
1-محمد 2- ولی اله، نشانی: خمينی شــهر ميدان قدس جنب بانک ملت ساختمان امير 
ط3 ؛ مشخصات خوانده:1-نام و نام خانوادگی: خسرو جوانمرد شبخوس سرايی ، نام پدر: 
نصراله ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه يک فقره چک 9666/523549 مورخ 98/9/29 
عهده بانک ملی به انضمام هزينه دادرســی و حق الوکاله وکيل و خســارت تاخير تاديه ، 
داليل خواهان: کپی مصدق چک و گواهينامه عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی به وی از طريق نشر 
آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر جهت رسيدگی حاضر گردد. 

م الف: 697527 رئيس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر

شهردار کاشان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ارتقای فرهنگ و 
هنر باعث ارتقای جامعه شهری می شود، اظهار داشت: روح هر 
شهر مربوط به فعالیت های اجتماعی آن است که در بستر جامعه 
جریان پیدا می کند.سعید ابریشمی، افزایش تعامالت اجتماعی 
کارآمد و مناسبات جامعه محور را از جمله ارکان افزایش نشاط 
اجتماعی در شهر دانست و ابراز داشت: از آنجا که فرهنگ و هنر 
از جمله ابزارهای افزایش تعامالت اجتماعی اســت باید برای 
ارتقای این دو مولفه در جامعه شــهری تالش کنیم.شــهردار 
کاشان از احداث پردیس فرهنگی کاشان به عنوان بزرگ ترین 
بنای این حوزه در کاشــان خبر داد و تصریح کــرد: این پروژه با 
زیربنای پنج هزار و ۲00 متر مربع در یکی از مناطق کم برخوردار 
کاشان احداث می شود.وی با اشاره به احداث این پردیس بیان 
داشت: یکی از سیاست های شهرداری کاشان افزایش فضای 
کالبدی فرهنگی و هنری شــهر در مناطق کمتر برخوردار کاشان 
است که عالوه بر پردیس فرهنگی کاشان اماکن فرهنگی هنری 
دیگری نیز در مناطق کمتر برخوردار ساخته و یا در حال ساخت 
است. ابریشمی، همچنین با اشاره به عملیات اجرایی سالن ۶00 
نفره جنب این پردیس اذعان داشــت: با توجه به نوسان شدید 
قیمت ها برای تکمیل این پروژه تا حدود چهار برابر پیش بینی ها 
اعتبار الزم اســت. وی همچنین از افتتاح و بهره برداری پالتوی 
سپهر فرهنگســرای مهر خبر داد و افزود: این سالن نمایش با 
جدیدترین اســتانداردها همزمان با آغاز پانزدهمین جشنواره 

سراسری تئاتر مهر افتتاح و به بهره برداری رسید.
شهردار کاشان در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه 
اجرای پل رودخانه ســوک چم کاشان آغاز شــده است، بیان 
داشت: احداث این پل با اعتباری بالغ بر ۲۳ میلیارد ریال در حال 
اجراست.اجرای این پل بتنی با دهانه ۱0 متری همسطح با طول 

۶0 متر و ارتفاع سه متر صورت گرفته است.

شهردار کاشان:

پردیس فرهنگی کاشان احداث می شود
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آلودگی هوا بیش از 7 هزار نفر را راهی اورژانس کرد
ســخنگوی ســازمان اورژانس کشــور گفت: هفت هزار و ۹۱۶ نفر بر اثر آلودگی هــوا به اورژانس 
مراجعه کردند. مجتبی خالدی با اشــاره به آمار مراجعه کنندگان به اورژانــس بر اثر آلودگی هوا از 

۲۳ تا ۲۵ آذر اظهار کرد: بــه دلیل بروز 
آلودگی هوا و افزایــش ذرات معلق هوا 
در شهرهای تهران، اراک، کرج و اصفهان 
تعداد هفت هــزار و ۹۱۶ نفر به اورژانس 
پیش بیمارستانی بیمارستان ها و مراکز 
درمانی سراسر کشــور مراجعه کردند که 
از این تعداد ۴ هــزار و ۹۷۹ نفر بیماران 
قلبی و ۲ هزار و ۹۳۷ نفر بیماران تنفسی 
بوده اند. سخنگوی ســازمان اورژانس 
کشور ادامه داد: ۶ هزار و ۳۴ نفر در تهران 

به اورژانس پیش بیمارستانی مراکز درمانی و بیمارســتان ها مراجعه کرده اند که دلیل مراجعه این 
افراد به اورژانس مشــکالت قلبی و تنفسی بوده اســت. خالدی افزود: تعداد مراجعه کنندگان به 
اورژانس پیش بیمارستانی به دلیل ذرات معلق هوا و آلودگی هوا در شهر اراک ۲۴۱ نفر، کرج ۶۴۱ 

نفر، اصفهان هزار نفر است.

رییس مرکز بهداشت استان اصفهان:

توسعه پرونده های الکترونیکی به 60 درصد رسید
معاون و رییس مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: پوشــش توسعه پرونده های الکترونیکی در 
استان اصفهان ۲۱ درصد بوده که توانسته ایم آن را طی سه سال به ۶۰ درصد برسانیم. کمال حیدری 
تاکید کرد: پوشش توسعه پرونده های الکترونیکی در اســتان ۲۱ درصد بوده که توانسته ایم آن را 
طی سه سال به ۶۰ درصد برسانیم که در اردستان این رقم بیش از ۸۰ درصد بوده است. رییس مرکز 
بهداشت اســتان اصفهان تصریح کرد: با طرح غربالگری و کنترل فشار خون و تست های دیگر در 
کل استان توانستیم از ۳۶۵ نفر که در معرض سرطان روده قرار داشتند، جلوگیری کنیم. وی افزود: 
کنترل فشــار خون طرح ملی بود که با جمع آوری اطالعات افراد و ثبت در سامانه موضوع مراقبت 

آغاز می شود و افرادی که در معرض فشار خون قرار دارند، درمان می شوند.

کالهبرداری به بهانه فعال سازی رمز دوم یک بار مصرف
رییس مرکز اطالع رسانی پلیس استان اصفهان در خصوص شــگرد جدید کالهبرداران اینترنتی 
با ارســال پیام جعلی به بهانه فعال ســازی رمز دوم یک بار مصرف به شــهروندان هشــدار داد. 
سرهنگ جواد درستکار گفت: شــهروندان عزیز رمز دوم پویا )OTP( را از بانک ها و شعب مربوط 

به حســاب بانکی خود مطالبه کنند و از 
ورود به ســایت ها و لینک های معرفی 
شده در شــبکه های اجتماعی یا دانلود 
اپلیکیشــن های مختلف با هدف فعال 
ســازی رمز دوم یک بار مصــرف جدا 
خودداری کننــد. وی افزود:بــه تازگی 
مجرمان ســایبری با ایجــاد صفحات 
جعلی یا ارســال پیام کاربران را ترغیب 
به فعال سازی رمز دوم یک بار مصرف و 
درج شماره کارت، رمز دوم، تاریخ انقضا 

و cvv2 کرده و با دریافت مبالغ اندک آنها را به درگاه های جعلی پرداخت موســوم به فیشــینگ 
هدایت و اقدام به برداشت از حساب می کنند. 

این مقام انتظامی ادامه داد: متاسفانه برخی از شهروندان با جست وجو از طریق موتورهای جست 
وجو و یا رفتن به لینک هایی که در دیگر ســایت ها ارائه شــده بدون توجه به نشانی سایت در دام 
سودجویان سایبری گرفتار می شوند. سرهنگ درستکار به شهروندان توصیه کرد: در صورت مراجعه 
به لینک جعلی ارســالی و درج اطالعات کارت بانکی هرچه ســریع تر به بانک مراجعه و نسبت به 
 تغییر رمز دوم حســاب اقدام کنید، همچنین بهترین و مطمئن ترین راه برای جلوگیری از گرفتار 
شــدن در دام این نوع کالهبرداران، مراجعه به بانک و فعال کردن رمز پویا برای حساب های بانکی 

است.

نمد شیشه ای به مقصد نرسید!
فرمانده انتظامی شهرستان خوروبیابانک از کشــف ۸ کیلو و ۶۴۵ گرم محلول ماده مخدر شیشه 
که در ۴ تکه نمد مرطوب، آغشته شده بود خبر داد. ســرهنگ نعمت خلیلی اظهار داشت: ماموران 
انتظامی شهرســتان خورو بیابانک حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه پراید مشکوک 

و آن را متوقف کردند. 
وی افزود: در بازرســی از این خودرو، تعداد ۴ تکه نمد مرطوب در ابعاد تقریبی ۳۰ در ۳۰ آغشــته 
به محلول ماده مخدر شیشــه که زیر صندلی ها و در زیر کفپوش خودرو بــه وزن تقریبی ۸ کیلو و 
۶۴۵ گرم جاساز شده بود،  کشف شــد. این مقام انتظامی بیان داشت: در این خصوص یک زوج 
دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند. فرمانده 
انتظامی شهرستان خوروبیابانک خاطر نشان کرد: مبارزه با ابر آسیب مواد مخدر به صورت ویژه در 
 دستور کار ماموران نیروی انتظامی قرار دارد و پلیس در این راه نیازمند مشارکت و همکاری مردمی 

است.

بر اساس آمار،  میزان اعتیاد زنان در اصفهان بیشتر از میانگین کشوری است؛

خطری که جدی گرفته نمی شود

»اعتیاد« از  جمله موضوعاتی  است که در      پریسا سعادت
جامعه ایران به شدت بار مردانه دارد؛ در 
نتیجه تــا همین چند وقت پیــش اعتیاد در میان زنــان جدی گرفته 
نمی شد. همین مسئله شتاب آن راطی دو دهه اخیر در ایران زیادتر کرد 
و حاال مسئوالن چشم بازکرده اند و با جمعیت رو به رشدی از معتادان 
زنی مواجه شده اند که نه به اندازه مردان امکانات برای ترک دارند و نه 
جامعه از آن ها حمایت های الزم را می کند. ســن شیوع در میان زنان 
کاهش بیشتری دارد و شتاب شیوع اعتیاد هم به نسبت مردان در حال 
رشد بیشتری است. نکته تعجب بر انگیز ماجرا اما آمار باالی ابتالی زنان 
به اعتیاد در اصفهان است؛ شهر و استانی که هنوز به شدت سنتی مانده 
و مردم فرهنگ مذهبی و خانوادگی خود را نه مانند گذشته اما تا حدود 
زیادی حفظ کرده اند؛ اما این مسئله هم مانع رشد اعتیاد در میان زنان 
به عنوان اصلی ترین هســته های خانواده نشده اســت. توجه به آمار 
معتادان کشور جدا از اینکه چقدر کارشناسی و دقیق است، در هر صورت 
نشان می دهد که تناسب جنسیت معتادان در کشور طی سال های اخیر 

تغییر کرده و از حدود سه درصد در حدود ۱۵ سال پیش به بیش از هفت 
تا ۱۰ درصد تعداد کل معتادان در مناطق مختلف کشور تغییر کرده است. 
این آمار نشان می دهد که اعتیاد زنان در کشور رو به افزایش است و به 
طور متوسط از هر ۱۰ یا ۱۲ معتاد یک نفر زن است. آخرین آمار می گویند 
تنها ۶ درصد از جامعه معتادان را زنان تشکیل می دهند که این عدد برای 

اصفهان به بیش از ۹ درصد می رسد.
 ضایعه ای کــه نه تنها نگران کننده بلکه هشــدار دهنده هم هســت به 
خصوص آنکه به گفته معاون پیشــگیری اداره کل بهزیســتی استان 
اصفهان گرایش این قشر به اعتیاد، الگوی متفاوتی نسبت به مردان دارد 
و ترک در میان زنان سخت تر از مردان صورت می گیرد. همین مسئله 
کنترل و ایمنی در برابر این آسیب را هم دشوارتر ساخته است آنگونه که 
سمیه کریمی می گوید بیشترین سن شــیوع به اعتیاد در زنان، به طور 

میانگین از ۱۹ تا ۳۵ سال است. 
وی بابیان اینکه میانگین ســنی شــروع بــه مصرف مــواد مخدر در 
جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ســال اســت، تصریح کرد: این میانگین ســنی در 

مردان، ۲۴ ســال و یک ماه و در زنان ۲۶ ســال و دو ماه است. معاون 
پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان بابیان اینکه در سال های 
اخیر سن مصرف مواد مخدر در جهان کاهش یافته است، خاطرنشان 
کرد: گرایش افراد تحصیل کرده، شــاغل و زنان به مصرف مواد مخدر 
افزایش یافته است، همچنین آسیب پذیر شــدن نهاد خانواده، مراکز 
آموزشی، مدارس، دانشگاه ها و حیطه های کاری از مصرف مواد مخدر 
افزایش یافته، در حالی که با طیف گســترده ای از انــواع مواد مخدر و 
دسترسی آســان به آن ها مواجه هســتیم. وی بابیان اینکه میانگین 
مصرف مواد مخدر ســنتی در بین زنــان معتاد بیشــتر از مواد مخدر 
صنعتی اســت، افزود: پایداری در درمان زنان معتاد، به دلیل شرایط 
فیزیولوژیکی سخت تر از مردان است. کریمی با اشاره به فعالیت یک 
مرکز توانمندســازی زنان بهبودیافته در اســتان اصفهان، ادامه داد: با 
فعال شــدن مرکز توانمندســازی زنان بهبود یافته، زنانی که احتیاج 
 به شــغل و حمایت روانی اجتماعی دارنــد می تواننــد در این مراکز

 اقامت کنند.
کارشناسان این حوزه می گویند، ناآشــنایی زنان نسبت به مواد مخدر 
جدیدی که طی یک دهه اخیر به ایران وارد شده موجب رشد اعتیاد در 
میان این قشر بوده است. گل و شیشــه اصلی ترین موادی هستند که 
زنان به آن اعتیاد دارند به خصوص شیشه که در سال های ابتدایی، هیچ 
اطالعاتی  نسبت به آن داده نشد و بسیاری از زنان قربانی الغری با این 
مواد مخدر شدند. نکته قابل توجه دیگر اینکه اعتیاد دیگر پدیده ای رایج 
در میان قشر  فقیر  و یا  بی سواد  نیست. این مسئله به خصوص در زنان 
رشد بیشتری هم دارد؛ دانشجویان و زنان تحصیلکرده ای که به دالیل 
تفننی و از سر کنجکاوی به این راه کشیده می شــوند اتفاقا بیشتر هم 
هست. قسمت تلخ ماجرا البته این است که رشد اعتیاد در میان زنان 
در حالی صورت می گیرد که امکانات ترک برای آنها بسیار کمتر از مردان 
است با وجود اینکه تعداد زنان معتاد در اســتان قابل توجه است ،اما 

امکان ارائه خدمات درمانی برای آنها بسیار ناچیز است. 
حرکــت دولــت به ســمت خصوصی ســازی شــامل حال درمــان 
اعتیاد هم شــده اســت. کارشناســان این حوزه می گوینــد در حال 
حاضر متقاضی برای تاســیس مراکز تــرک اعتیاد مــردان بیش از 
نیاز اســت؛ اما در مورد زنان به دلیل حساســیت هایی کــه وجود دارد 
درخواســتی نیســت و در نهایت اعتیاد هم مانند بسیاری از معضالت 
 زنان همچنان مهجــور مانده بدون آنکه رشــد سرســام آور آن جدی 

گرفته شود.

با مسئولان

ابالغ وقت رسیدگی
9/276 شماره: 1553/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:30 صبح روز دوشنبه 
مورخه 98/10/30 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: ناصر هاشمیان ، نشانی: 
محمودآباد خ34 سنگبری باران ؛ مشخصات خوانده:1-نام و نام خانوادگی: شهرام رسولی 
، نام پدر: نصراله ، 2- نام و نام خانوادگی: یوسف آسا ، نام پدر: رحمت اله  ، خواسته و بهای 
آن: مطالبه مبلغ صد و نود و هشت میلیون ریال بابت یک فقره چک 98/2/28-153095 
عهده بانک مســکن ، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و کپی مصدق گواهینامه عدم 
پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در 
وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف: 697059 رئیس شعبه یازدهم حقوقی 

شورای حل اختالف خمینی شهر
مزایده

9/275 شــماره: 982162 اجرا - تاریخ:1398/09/19 ، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 982162 له خانم عظیمه جعفری با وکالت خانم 
زهرا حق شــناس علیه آقای علی حیدری زمانی به خواسته مطالبه مهریه به تعداد 83/7 
عدد ســکه بهار آزادی در حق محکوم له و مبلغ 2/442/717 ریال حق االجرای دولتی 
در نظر دارد یک دانگ و نیم مشاع از چهار هزار و ششــصد سهم ششدانگ پالک ثبتی 
99/1586 واقع در خمینی شهرـ  خیابان کهندژـ  خیابان نبوی منشـ  کوچه کی رهنان 
)23( که متعلق به خوانده می باشد را از طریق مزایده به میزان طلب به فروش رساند میزان 
سهم فوق بصورت یک کارگاه ریخته گری به مساحت 85 مترمربع می باشد که قسمت 

اعظم آن با سقف شیروانی و پلیت آهنی پوشیده شده و دارای انشعابات کنتور سه فاز 32 
آمپر و آب و گاز مجزا می باشد که کارشناس رسمی دادگستری 2/550/000/000 ریال 
ارزیابی نموده است لذا جلسه مزایده در تاریخ سه شنبه 1398/10/17 ساعت 9 صبح در 
محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد. و طالبین 
می تواننــد 5 روز قبل از روز مزایده به نشــانی فوق مراجعه و مورد مزایــده را از نزدیک 
بازدید نماید. خریدار کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید، خریدار می بایستی 
ده درصد قیمت پیشــنهادی 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 دســت داشتن اصل فیش و اصل کارت 
ملی نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت 
 در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش ســپرده تحویل اجرا نمایید. 

م الف: 696185 دفتراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

9/277 شماره: 1322/98 حل2، مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ســاعت 04:00 بعدازظهر روز شنبه 
مورخه 98/11/05 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: شیرین باقری ، نام پدر: 
امراله، نشانی: خمینی شهر چهارراه مدنی غربی بن بست گلشن پالک173 ؛ مشخصات 
خوانده:1-نام و نام خانوادگی: عبداله اسحاقیان ، نام پدر: حبیب اله ، خواسته و بهای آن:ـ  
، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 

قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند 
با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 697468 رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

9/278 شماره: 1390/98 حل12 ، مرجع رســیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ساعت 09:45 صبح روز شنبه 
مورخه 98/11/05 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: فضل اله خانی ، نشانی: 
خمینی شهر خ امام شمالی کوچه شهید سعیدی پالک13 ؛ مشخصات خوانده:1-نام و نام 
خانوادگی: سیدغالمرضا میرســجادی ، نام پدر: عیسی ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه 
چک ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و 
وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند 
با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 697526 رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی 

9/280 شماره: 3/955/97 محکوم به به موجب رای غیابی شماره  356 تاریخ: 98/5/19 
حوزه: سوم شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل که قطعیت یافته است. محکوم 
علیه: هادی اسالمی نام پدر: بهروز شغل:-   نشانی محل اقامت: مجهول المکان .محکوم 
علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال در وجه یک فقره چک به شماره 
007/754999 به تاریخ 96/12/20 به عهده بانک سپه شــعبه طالقانی به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک مذکور تا زمان اجرای حکم بر 

مبنای نرخ اعالمی تورم بانک مرکزی و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ دو میلیون و سیصد 
و هفتاد و پنج هزار ریال و هزینه نشــر آگهی مبلغ پانصد و هفتاد هزار ریال و مبلغ شصت 
هزار ریال درخواســت اجرائیه در حق خواهان و وصول نیم عشر اجراییه در حق خواهان 
صادر و اعالم  گردد. رای صادره غیابی است. مشخصات محکوم له: حسین زعفرانی نام 
پدر: علی شغل: - نشانی محل اقامت: آران و بیدگل خ محمدهالل خ وشاد ک عدالت 8. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد،محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد 
باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید.
 م الف: 693330 زهره گرامی نوش آبادی رئیس شــعبه سوم شورای حل اختالف 

آران و بیدگل 
حصروراثت 

9/281 آقای جواد جوزایی دارای شناسنامه شــماره 459 به شرح دادخواست به کالسه 
2/1030/98 از این دادگاه درخواســت گواهی حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده 
که شادروان عباس جوزائی بشناســنامه 6002 در تاریخ 97/12/14 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حسین به ش ش 49  
2- علیرضا بــه ش ش 6977  3- محمد به ش ش 162  4- ماشــااهلل به ش ش 8090  
5- ابراهیم به ش ش 7746  6- جواد به ش ش 459  7- فاطمه به ش ش 9  8- زهرا به 
ش ش 8980  9- زینب به ش ش 115  همگی به نام خانوادگی جوزائی به عنوان فرزندان 
متوفی و 10- کوکب صباغی به ش ش 159 به عنوان همسر متوفی و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 697862 رئیس شعبه دوم حقوقی 

دادگاه شورای حل اختالف آران و بیدگل 

پس از سفر رییس قوه قضاییه به اصفهان و تاکیدات ویژه حجت االسالم 
والمسلمین رییسی، ۴۵۹ زندانی آزاد و ۱۰۰ نفر از پذیرفته شدگان آزمون 
استخدامی در دادگستری اصفهان مشغول به کار شدند. بر همین اساس 
معاون منابع انسانی دادگستری کل استان اصفهان نیز از آغاز به کار ۱۰۰ نفر 

از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی کادر اداری سال ۱۳۹۶ قوه قضاییه 
در این استان خبر داد. سید رضا سجودی خاطرنشان کرد: با این تدبیر 
از مجموع پذیرفته شدگان پیش بینی شده در آزمون مذکور تا کنون و در 
فاصله زمانی قریب به ۴ ماه، ۲۱۰ نفر به جمع کارکنان اداری دادگستری 
استان اضافه شــدند. با توجه به تاکیدات رییس قوه قضاییه  مبنی بر 
حبس زدایی، رییس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: در اجرای 
سیاست ها و تاکیدات رییس قوه قضاییه مبنی بر حبس زدایی و استفاده 
از مجازات های جایگزین حبس، مراتب در دستور کار محاکم عمومی و 

انقالب دادگستری اســتان قرار گرفت و طی ۹ ماهه گذشته تعداد ۴۳۶ 
فقره رای در این راستا صادر شده است. این در حالی است که این آمار اعم 
از صدور احکام انجام خدمات عام المنفعه عمومی، فعالیت های فرهنگی 
آموزشــی و همچنین جزای نقدی جایگزین حبس اســت. همچنین 
محمدرضا حبیبــی از آزادی ۴۵۹ زندانی در اصفهان خبر داد و تشــریح 
کرد: در پی سفر  رییس قوه قضاییه به استان اصفهان و بررسی های به 
عمل آمده بعدی در خصوص محکومان و زندانیان واجد شرایط، قضات 

دادگستری استان با آزادی تعداد ۴۵۹ نفر زندانی موافقت کردند.

دستاوردهای سفر رییس قوه قضاییه به اصفهان؛

 آزادی 4۵9 زندانی و آغاز به کار  100 پذیرفته شده آزمون استخدامی

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان در واکنش به انتقاداتی که درباره تصمیم گیری برای تعطیالت آلودگی هوا مطرح می شود، گفت: تعطیالتی که مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا دارد به این دلیل است که 
دستگاه های مختلف وظایف خود را انجام داده اند؛ اما وقتی مصوبه کارگروه ندارد، جایی از این حلقه مفقود بوده است. منصور شیشه فروش توضیح داد: اداره کل هواشناسی موظف است که اعالم شرایط وقوع پایداری 
جو و هشدار الزم را به دانشگاه علوم پزشکی، مرکز بهداشت و محیط زیست ۹۶ ساعت قبل از وقوع شرایط بدهد، مرحله بعد در اختیار قرار دادن اطالعات جمع آوری شده به اداره کل محیط زیست و مرکز بهداشت تقویت 
سامانه های سنجش آالینده های هوا، ارائه به موقع تحلیل های جوی و صدور اطالعیه هاست. سپس اداره کل محیط زیست موظف است با جمع آوری مستمر اطالعات و داده های پایش آالینده ها، کارگروه استانی 
شرایط اضطرار آلودگی هوا با محیط زیست را تشکیل دهد. وی گفت: تعطیالتی که مصوبه کارگروه دارد به این دلیل است که دستگاه های مختلف کار خود را به درستی انجام داده اند، جلسه تشکیل و مدارس تعطیل 

اعالم شده؛اما در مواردی که می بینید مصوبه کارگروه ندارد، جایی از این حلقه مفقود بوده است، یعنی پیش بینی انجام نشده و بنابراین مرکز بهداشت هم درخواست تشکیل جلسه نداده است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

هواشناسی باید شرایط انباشت آالینده ها را پیش بینی کند



آندره آ استراماچونی، به دلیل دریافت نکردن بخشی از قسط های ماهانه دستمزدش قرارداد خود را با استقالل فسخ کرد و حاال در ایتالیا منتظر دریافت پول است تا شاید 
دوباره روی نیمکت استقالل بنشیند. در حالی که هر روز خبرهای ضدو نقیضی از وضعیت باشگاه استقالل با این سرمربی شنیده می شود، امیر سلطانی معاون باشگاه 
که ارتباط خوبی با سرمربی ایتالیایی دارد، گفت: من بار دیگر به وضوح خدمت شما می گویم که مشکل آقای استراماچونی پول نیست، بلکه نحوه پرداخت آن است. او 
می خواهد مطمئن شود که راه درست و مورد اعتمادی برای پرداخت دســتمزدش وجود دارد و به محض حصول اطمینان که با واریز پول محقق می شود، او به ایران باز 
خواهد گشت. سلطانی افزود: موضوع پرداخت با باشگاه استقالل است ولی نحوه پرداخت با سفارت ایران در رم است. باشگاه از این پروسه اطالعی ندارد و سفارت ایران 
هم خبر خاصی را به بیرون منتقل نمی کند. تمام خبرهای قبلی هم از طریق بانک سپه بیرون آمده، نه سفارت. آقای خلیل زاده پول استراماچونی را تامین کرده و به وزارت 
امور خارجه داده است. آن ها پیگیر انتقال پول هستند. وی ادامه داد: تمام خبرها درباره مذاکره مجدد با استراماچونی دروغ است. او  در یک فرآیند اتوماتیک، به محض 

دریافت این پول و مطمئن شدن از نحوه پرداخت آن، به ایران می آید و استقالل را هدایت خواهد کرد.

مذاکره دوباره ای در کار نخواهد بود؛

مشکل استراماچونی پول نیست، نحوه پرداخت است
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ثبت نام »علی کریمی« در مسابقات دو ماراتن دبی 2020
علی کریمی، ستاره اسبق فوتبال ایران و پرسپولیس که چندسالی است از دنیای بازی خداحافظی 
کرده و به جرگه مربیان پیوسته، این روزها تیمی ندارد و به تمرینات شخصی می پردازد. او حاال در 
مسابقات دو ماراتن دبی 2020 شرکت کرده است و تصمیم دارد خودش را در این ورزش محک بزند. 
از دونده های مطرح دوی ماراتن هم در این مسابقات شرکت می کنند که گتانه موال از اتیوپی در دوره 

قبلی به مقام اول دست پیدا کرد.

رییس فدراسیون فوتبال:

برای تیم ملی فقط یک گزینه خارجی داریم
رییس فدراسیون فوتبال روز دوشنبه در کمپ تیم های ملی حضور یافت و تمرین تیم امید را از نزدیک 
و در کنار پیشکسوتان فوتبال، وزیر ورزش و... مشاهده کرد. در حاشیه تمرین، تاج با برنامه فوتبال برتر 
گفت وگویی انجام داد و در آن نکته جالبی را در خصوص سرمربی آینده تیم ملی فاش کرد. وی درباره 
سرنوشت نیمکت تیم ایران گفت: »گزینه داخلی مطرح است و گزینه خارجی هم مطرح شده؛ اما مربی 
خارجی فقط یک نفر  معرفی شده است. به نظر من مذاکرات خوبی هم شده و به صندلی تیم ملی هم 
نزدیک است.«تاج درباره ویلموتس گفت: »ارزیابی خیلی ها این بود که با آقای ویلموتس ممکن است 
با شاکله ای که داریم به نتیجه نرسیم.« این صحبت تاج به نوعی مهر تاییدی است بر شایعات رسانه ها 
در چند هفته اخیر. رسانه هایی که پس از جدایی مارک ویلموتس، خبر از جانشین او دادند و حاال به نظر 
می رسد، همه به یک اسم نزدیک می شوند. البته باید دید در نهایت چه خواهد شد و چه زمانی تکلیف 

تیم ملی روشن می شود.

رفتار عجیب پرسپولیس با »کالدرون«!
 باشگاه پرســپولیس در حال مذاکره با گزینه های مدنظرش اســت و به درخواست های کالدرون 
توجهی نمی کند. باشگاه پرسپولیس درصدد است تا تیم خود را در نقل و انتقاالت زمستانی تقویت 
کند و از این رو با درخواست ســرمربی تیم به دنبال مذاکره با یک مهاجم و هافبک برای پیوستن 
به پرسپولیس است.با این حال پرسپولیسی ها درحال مذاکره با گزینه های خود هستند و درحال 
حاضر مذاکره ای با فوتبالیســت های مورد نظر کالدرون ندارند. ســرمربی آرژانتینی سرخ پوشان 
پایتخت پیش از بازی قبلی این تیم با سایپا نشستی کوتاه با انصاری فرد داشت که طی آن اسامی 
چهار بازیکن را برای جذب توسط باشگاه اعالم کرد که درحال حاضر سرخ ها مذاکره ای با بازیکنان 
این مربی نداشته اند.مدیران پرسپولیس همچنان در حال مذاکره با جوناتاس برزیلی هستند تا او 
را به عنوان اولین خرید زمستانی سرخ ها معرفی کنند. همچنین آن ها هافبک تهاجمی خود را نیز از 
بین گزینه های خود انتخاب کرده اند و در حال حاضر توجهی به پیشنهاد کادر فنی تیم ندارند. شنیده 
می شود مسئوالن باشگاه پرسپولیس اجازه دخالت به سرمربی آرژانتینی را نمی دهند تا مشکلی 

مانند جذب براندائو پیش نیاید.

بازیکن دو ملیتی در  راه تراکتور
باشگاه تراکتور قصد دارد در پنجره نقل و انتقاالت زمستانی یک بازیکن دو ملیتی ایرانی - ایرلندی را 
به خدمت بگیرد. نیل یداللهی، لژیونر ایرانی االصلی است که در فوتبال بریتانیا بازی می کند و سابقه 
بازی در تیم های برنلی، سوانزی و دربی کانتی را هم دارد. او که در زمان کارلوس کی روش به حضور 
در تیم ملی ایران نزدیک شد فصل گذشته را در لیگ دسته اول ایرلند سپری کرد و حاال می خواهد 
برای آینده اش تصمیم جدیدی بگیرد. این بازیکن 2۶ ساله که مدافع چپ است و قابلیت بازی در 
پست هافبک طراح را هم دارد در حال حاضر بازیکن وایت هاوک است و در لیگ فوتبال کنفرانس 

جنوب انگلستان توپ می زند.

هفته بیست و یکم رقابت های لیگ برتر فوتسال؛

خیز گیتی پسند برای صدر نشینی

هفته بیست و یکم رقابت های لیگ برتر  سمیه مصور
فوتسال مردان باشگاه های کشور در حالی 
عصر امروز با برگزاری هفت دیدار آغاز می شود که در این هفته تیم گیتی 
پسند اصفهان در یک بازی خارج از خانه به مصاف تیم شهروند ساری 
می رود و دیگر نماینده اصفهان در این رقابت ها در شــاهین شهر از تیم 

حفاری اهواز میزبانی می کند.

شهروند ساری- گیتی پسند اصفهان
سرخ پوشــان اصفهانی که به یک قدمی صدر جدول رسیده اند، برای 
پشت سر گذاشتن تیم مس سونگون چاره ای جز برتری در مقابل تیم 

شهروند ساری ندارند. شاگردان حمید بی غم که هفته گذشته تیم شاهین 
کرمانشاه را از میان برداشتند هم اکنون با کســب 42 امتیاز و با اختالف 
تنها دو امتیاز پس از تیم مس سونگون در رده دوم جدول قرار گرفته اند. 
تیم مس سونگون در هفته بیستم لیگ برتر مغلوب حفاری اهواز شد تا 
فاصله اش با سرخ پوشــان اصفهانی اندک شود.دیدار تیم گیتی پسند با 
شهروند ساری از حساســیت های خاصی برخوردار است، دیدار رفت دو 

تیم که با تســاوی 4 بر 4 به پایان رسید با حواشــی زیادی همراه بود که 
منجر به اعمال محرومیت و جریمه های زیادی برای اعضای دو تیم شد. 
سنگین ترین محرومیت شامل حال حمید احمدی، بازیکن گیتی پسند 
شد که محرومیت ۶ ماهه از همراهی تیمش بود. این موضوع باعث شده 
سازمان لیگ نظارت ویژه ای بر بازی برگشت دو تیم داشته باشد. قرار است 
آرش جابری، سرپرست سازمان لیگ برتر فوتسال نیز با حضور در ساری 
این دیدار را از نزدیک تماشا کند. با این حال گیتی پسند در ساری کار آسانی 
در پیش ندارد. حضور رضا لک، ســرمربی فصل گذشته گیتی پسند روی 
نیمکت هدایت شهروند و شناخت او از تیم سابقش می تواند کار را برای 
شاگردان حمید بی غم سخت کند و باید دید معادالت این دیدار در نهایت 
به سود کدام تیم رقم می خورد. گیتی پسند در این بازی مهران عالیقدر را 
به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد. شهروند ساری در هفته بیستم لیگ 
برتر در شاهین شــهر مهمان هایپر بود که با نتیجه 3 بر 2 شکست خورد و 
گیتی پسند با نتیجه 7 بر 4 از سد شــاهین کرمانشاه گذشت. شهروند با 
 32 امتیاز در رده ششم جدول رده بندی قرار دارد و گیتی پسند با 42 امتیاز

 دوم است.

هایپر شاهین شهر- حفاری اهواز
تیم هایپر شــاهین شــهر در حالی در چارچوب هفته بیســت و یکم 
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور از تیم حفاری اهواز میزبانی می کند 
که هفته گذشــته موفق به شکست شهروند ساری شــد. هایپری ها 
در شرایطی ســه امتیاز این دیدار را به حســاب خود واریز کردند که در 
هفته های اخیر با تغییر سرمربی روبه رو شــده بوده و مهرداد جابری 
برای اولین بار روی نیمکــت این تیم می نشســت. هایپر در 20 بازی 
قبلی خود تنها 5 پیروزی کســب کرده و 5 تســاوی و 10 شکســت در 
کارنامه دارد و بــا 20 امتیاز در رده یازدهم جدول قرار گرفته اســت.در 
آن ســوی میدان، حفاری اهواز هفته گذشته دســت به کار بزرگی زد 
و مس ســونگون صدرنشــین را با نتیجه 3 بر 2 شکست داد. حفاری 
اهواز با کســب این پیروزی و با 4 مســاوی و 7 باخت و  دست آوردن 
31 امتیاز در رده هشــتم جای گرفت. در ســایر دیدارهــای مهم هفته 
بیست و یکم لیگ برتر فوتسال مردان، مس سونگون صدر جدولی به 
 مصاف آذرخش بندرعباس می رود و ســتارگان ورامین با ارژن شیراز

 دیدار می کند.

نفــت مسجدســلیمان نیم فصل را بــدون باخت 
پشت سر گذاشــت. اگر چه نفت به اندازه یک تیم 
فوتبال مســاوی کرد؛ اما نباختن در نیم فصل خود 
ارزشمند است و یک کارنامه فوق العاده محسوب 
می شــود. آن هم از ســوی تیمی که داعیه ای ندارد 
و در خیلی از بازی های ســخت مهمان بوده است. 
البته می رفت که در بــازی با پــارس جنوبی روند 
شکست ناپذیری نفت مسجدســلیمان پایان یابد 
که در دقیقــه ۹3 عمــاد میرجــوان دروازه پارس 
جنوبی را باز کرد تا بازی به تســاوی کشــیده شود 
و نفت مسجدســلیمان نیم فصل را بــدون باخت 
پشت سر بگذارد.نفت مسجدسلیمان می تواند بهتر 
از این ها عمل کند. نفت به همان اندازه که می تواند 

به تیم ها نبــازد می تواند رقبا را ببــرد منتها باید در 
فاز تهاجمی قوی تــر کار کند. زدن 11 گل در 15 بازی 
نشان می دهد که میزان گل زده این تیم در هر بازی 
یک گل هم نیســت! نفت مسجدســلیمان با این 
پشــتوانه خوب دفاعی می توانــد تهاجمی تر بازی 
کند و به موفقیت های بیشتری دست یابد. رکوردها 
در فوتبال هیچ وقت پایدار نیســتند و نفت در ادامه 
بازی ها اولین شکســت را تجربه خواهد کرد. نفت 
مسجدسلیمان اگر در ادامه مسیر در اندیشه نباختن 
باشــد، شــاید کمتر ببرد در حالی که اگــر از باخت 
هراس نداشته باشد می تواند بیشتر از این ها پیروز 
شــود. این صالبت فقط مرهون عملکرد مدافعان 
و سوشــا مکانی نیســت؛دروازه بانی که بازی های 

خوبی در نفت پشت ســر گذاشــت. دفــاع تیمی؛ 
این مهم ترین اصل در تیم نفت مسجدسلیمان در 
نیم فصل نخســت بود. بازیکنان این تیم هر جایی 
توپ را از دســت می دادند تــالش می کردند توپ 
را دوباره از آن خود کنند. نفت مسجدســلیمان در 
شرایطی این رکورد جاودانه را از خود به ثبت رساند و 
کی روشی ترین تیم لیگ برتر بود که در جریان فصل 

با مشکالت مالی عدیده ای روبه رو بود. 

رونمایی از کی روشی ترین تیم لیگ

سپاهان یا استقالل؛ وسوسه 
پژمان!

چهره روز

وز عکس ر

طرح زیبای بلیچر 
ریپورت به بهانه 
دیدار ال کالسیکو

 تیم هــای بارســلونا و رئــال 
مادرید امشــب در چارچوب 
رقابت های اللیــگا به مصاف 

هم می روند.

دستیار »پپ« در آستانه مربیگری آرسنال
دستیار پپ گواردیوال در آستانه انتقال به آرسنال برای هدایت تیم سابق خود قرار گرفت. پس از عملکرد 
ضعیف اونای امری، سران باشــگاه آرســنال مربی اســپانیایی را اخراج کردند تا کار به صورت موقت 
تحت هدایت فردی لیونبــرگ قرار گیرد. 
مربی سوئدی نیز نتوانســت انتظارات را 
برآورده کند و ابتدای همین هفته نیز مقابل 
منچسترسیتی باخت سنگینی را تجربه کرد 
تا او هم به درهای خروج باشــگاه نزدیک 
شود. میکل آرتتا، ستاره سابق آرسنال که 
پس از اتمام بازی فوتبال بالفاصله دستیار 
پپ گواردیوال در منچسترســیتی شــد به 
نظر می رسد در آســتانه انتقال به باشگاه 
قدیمی خود است. وی پس از درخشش با 
منچسترسیتی و تبدیل شدن به یکی از عوامل موفقیت پپ گواردیوال، همواره به یکی از گزینه های آرسنال 
برای مربیگری بدل شده بود. مربی اسپانیایی اکنون در حال توافق با سران باشگاه آرسنال برای هدایت 
لندنی هاست. به نقل از تایمز، دوشنبه شب جلسه ای مهم بین میکل آرتتا و سران باشگاه شکل گرفت و به 
نظر می رسد به زودی  این انتقال رسمی شود. پس از اینکه آنچلوتی با سران باشگاه اورتون به توافق رسیده 
و خبر از آلگری در رسانه های انگلیسی نیست احتمال دارد آرتتا جدی ترین گزینه توپچی های لندنی باشد.

پدیده 17 ساله در فهرست خرید رئال مادرید
نشریه اکیپ فرانسه مدعی شده که باشــگاه رئال مادرید قصد دارد یکی از آینده دارترین بازیکنان 
شاغل در فوتبال اروپا را به خدمت بگیرد. این بازیکن، ادواردو کاماوینگا نام دارد که با 17 سال سن در 
خط میانی تیم فوتبال رن فرانسه توپ می زند. کاماوینگا بازیکن دورگه فرانسوی - آنگوالیی است 
که سال 201۹ تابعیت فرانسوی گرفت، بنابراین می تواند به عنوان یک بازیکن اروپایی به کهکشانی ها 
ملحق شود. او با وجود سن پایین، در این فصل یکی از بهترین هافبک های لیگ دسته اول فوتبال 
فرانسه بوده است. حرکات پا به توپ این بازیکن چپ پا و درک باالی او از بازی حتی مقابل تیم هایی 
مانند پاری سن ژرمن، لیون و مارسی سبب شــده که به یکی از اهداف محبوب باشگاه های بزرگ 
اروپایی تبدیل شود که یکی از آنها هم رئال مادرید است. اکیپ نوشته است که باشگاه رن قصد دارد 
تا زمانی که امکان دارد کاماوینگا را حفظ کند تا ســناریویی مانند آنچه در سال های اخیر برای این 
باشــگاه در مورد بازیکنان همچون گورکوف، عثمان دمبله، براهیم یا دوکوره رخ داد، تکرار نشود. به 
همین دلیل اولیور لتانگ، رییس باشگاه رن روی این بازیکن 100 میلیون یورو قیمت گذاشته است، 
قیمتی که ممکن است بسیاری از مشتریان کاماوینگا یا همه آنها را از خرید این بازیکن منصرف کند.

واکنش رسمی اورتون به شایعات اخیر درباره »آنچلوتی«
طی روزهای اخیر شایعات زیادی درباره سرمربی احتمالی اورتون مطرح شده و بسیاری از رسانه ها 
از احتمال حضور کارلو آنچلوتی روی نیمکت مرسی ســاید صحبت کرده بودند. خبرگزاری معتبر 
اســکای، خبری مبنی بر ورود کارلو آنچلوتی به مرسی ساید برای بستن قرارداد با اورتون را منتشر 
کرد؛ اما بعد از آن هیچ اتفاق رسمی خاصی مخابره نشــد.در همین رابطه باشگاه اورتون با انتشار 
بیانیه ای نسبت به شــایعات درباره حضور کارلو آنچلوتی روی نیمکت این تیم واکنش نشان داد. 
در این بیانیه آمده است: » در این 11 روز و پس از خروج مارکو سیلوا از اورتون، باشگاه تالش کرده 
تا یک ســرمربی جدید را انتخاب کند و در این رابطه نیز جلســاتی با گزینه ها انجام شده است. ما 
می توانیم تایید کنیم که تا به این جا هیچ گونه قراردادی منعقد نشده و هیچ انتخاب قطعی صورت 

نگرفته است«.

فوتبال جهان

پژمان منتظری را مدافعی کالسیک می دانند. 
مدافعی کــه ابتدا توســط ناصرحجــازی به 
استقالل ملحق شد و آرام آرام پله های ترقی را 
پیمود. منتظری در سال های آغازین فوتبالش 
مدافع مطمئنی نبود؛ اما هر چه در اســتقالل 
پوست انداخت، باتجربه تر شــد به طوری که 
بعدها از او به عنوان بازی سازترین مدافع فوتبال 
ایران یاد شد.منتظری بعد از اینکه در استقالل به 
مهره ای کلیدی بدل شد، توانست چشم مربیان 
تیم ملی را هم به سوی خود جلب کند و یکی از 
مهره های کلیدی تیم کارلوس کی روش باشد. 
با عقبه ای که منتظری از خودش برجا گذاشت، 
پیش بینی می شد که در بهترین شرایط ممکن از 
استقالل برود اما جدایی او از این تیم بسیار تلخ 
رقم خورد.منتظری در حالی از تیم محبوبش 
کنار رفت که خود، دســت های پشــت پرده و 
برخی شیطنت ها را در تسریع این خداحافظی 
دخیل می دانست. از مصاحبه های آن روزهای 
منتظری می شد این برداشــت را داشت که او 
بی میل نبود الاقل نیم فصــل دیگر در ترکیب 
استقالل باشد؛ اما روزگار با او کاری کرد که آنگونه 
از استقالل برود و از برخی حقایق رونمایی کند.
حاال زمزمه بازگشت منتظری به لیگ نیز دهان 
به دهان می چرخد! برخی از پیشنهاد غیررسمی 
باشگاه سپاهان برای جذب او پرده برداشته اند 
و برخی هم بر این باورند که منتظری دوســت 
دارد حتی برای نیم فصل هم که شده پیراهن 
استقالل را دوباره به تن کند. درباره پیشنهاد 
ســپاهان از تمایل امیر قلعه نویی برای بازی 
گرفتن از این مدافع پرده برداری شده است 
و روشن نیست که این 
مدافــع باتجربه به 
پاسخ  اصفهانی ها 
مثبــت بدهــد یا 

خیر.

در حاشیه
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رییس شورای اسالمی شهر:

تشکیل مجامع معتمدین محلی باید قاعده مند باشد
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: ۲۰۰ محله در شــهر اصفهان وجود دارد که مشارکت 
آن ها می تواند ظرفیت بیشــتری را برای شــورا و شــهرداری به وجــود آورد تا از نظــرات مردم در 
تصمیم گیری ها استفاده شایســته تری شــود. علیرضا نصراصفهانی با بیان اینکه هروقت از مردم 
خواســته ایم به کمک مدیریت شــهری بیایند، بــرکات آن را دیده ایم، افزود: شــاهد این امر آن 
است که سیاست گذاری معاونت فرهنگی شــهرداری به سمتی رفته که بســیاری از رخدادها را با 

مشــارکت مردم در محالت سطح شهر 
برگزار می کند. رییس شــورای اسالمی 
شهر اصفهان تصریح کرد: در شورای پنجم 
کامال آمادگی برای برگــزاری انتخابات 
شورای محالت همانند شورایاری تهران 
وجود داشــت؛ اما وزارت کشور در جواب 
این تصمیم شورای شــهر اعالم کرد که 
هیچ مصوبه ای در این خصوص نیست. 
وی با بیان اینکه موضوع ایجاد شوراهای 
محلی در شورای شــهر دوره چهارم نیز 

مورد بررسی قرار گرفته بود، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه تشــکیل این شوراها با انتخابات سبب 
اضافه شدن یک انتخابات جدید در کشور می شد، ساز و کار قانونی خاصی را می طلبید که در نهایت 
به نتیجه ای نرسید. نصراصفهانی اضافه کرد: شورای شــهر در صورتی که طرح های جایگزین وجود 
داشته باشد و سبب ارتقای مشارکت مردمی شود، رغبت بسیار برای ایجاد زمینه های حضور و مداخله 
حداکثری شهروندان را در شهر خواهد داشت. وی ادامه داد: اخیرا از سوی شهردار اصفهان در مالقات 
مردمی ایده تشکیل مجمع معتمدین محلی مطرح شد؛ اما هنوز جزییات آن مورد بررسی قرار نگرفته 
و الزم است حساب شده پیش برویم تا توقعی ایجاد نشود چون انتخاب عده ای برای این مجمع باید 
به گونه ای باشد که بتوان در برابر کسانی که انتخاب نشده اند،  پاسخگو باشیم. رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان افزود: از آنجایی که باید مشخص شود چه قاعده ای برای انتخاب افراد به عنوان معتمد 

وجود داشته که دیگران دارای آن نیستند، ایجاد این قواعد کار ظرفیت و حساسی است.

مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 90 درصدی احداث رفیوژ میانی کوی ولی عصر
مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان از پیشرفت ۹۰ درصدی عملیات احداث رفیوژ میانی کوی ولی عصر خبر 
داد و گفت: برای اجرای این پروژه تاکنون نزدیک به دو میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است. علی اصغر 
شاطوری اظهارکرد: رفیوژ میانی بوستان فضای سبز کوی ولی عصر با عرض ۲۰ متر و طول بیش از ۱۰۰۰ متر 
است که در آن مسیر دوچرخه، مبلمان شهری، وسایل حرکت درمانی، نورپردازی خاص و فضای نشیمن 
خانوادگی در نظر گرفته شده است. وی از روکش آسفالت معابر فرعی این منطقه با اعتباری افزون بر ۱۱ 
میلیارد ریال خبر داد و تصریح کرد: در شش ماه نخست سال جاری روکش آسفالت معابر جنوب چمران 
به طول ۵۰ هزار مترمربع )حد فاصل از غرب خیابان شاهد تا خیابان فروردین، از جنوب خیابان الله و از 
شمال اتوبان چمران( و تعدادی به صورت پراکنده که بیشتر در تماس شهروندان با اداره ۱۳7 مطرح شده 
بود، اقدام شده است. مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان ادامه داد: با توجه به نیاز معابر بافت فرسوده 
منطقه به روکش آسفالت، سعی شد معابری برای اجرای آسفالت انتخاب شود که مدت زیادی )حدود 
۲۰ سال( روکش نشده بود.وی با بیان اینکه منطقه هفت دارای ۱۲ محله از جمله محله های پوریای ولی، 
مولوی، اشراق، برازنده و ... است، اظهار کرد: این منطقه تا چهار سال پیش بودجه محرومیت داشت، اما 
با دستور شهردار اصفهان مقرر شد این بودجه به مناطق کمتر توسعه یافته ای همچون ۱۴ اختصاص یابد.

پای واحدهای سیار اغذیه فروشی مجوزدار به اصفهان باز می شود؛

ماشین های خوشمزه

اگر در ماه های اخیر گذرتــان به چهارباغ        نرگس طلوعی
افتاده باشــد، حتما با واحد ســیار اغذیه 
فروشی روبه رو شده اید که به فروش ساندویچ های سرد و گرم مشغول 
اســت. پدیده نوظهــوری که البته قدمت و گســتردگی بیشــتری در 
خیابان های پایتخت دارد و حاال چند ماهی است که پایش به اصفهان 
نیز باز شده و به گفته مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و 
فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان قرار است، در آینده ای نزدیک 
به صورت مجوز دار فعالیت کند. ظهور فست فودهای سیار خیابانی در 
شرایط کنونی اقتصادی در دایره اشتغال های نوین قرار داشته و روز به 
روز هم برتعداد آنها افزود می شود، واحد های سیاری که با هزینه های 
پایین به فعالیت می پردازند؛ اما به علت اینکه عرضه های خیابانی در 
مجموع دست فروشی محسوب شده نگرانی هایی را از بابت بهداشتی 
بودن و ســالمت ایجاد می کنند، نگرانی هایی که البته قرار اســت در 
اصفهان با نظارتی که از ســوی سازمان ســاماندهی مشاغل شهری و 

فرآورده های کشاورزی همراه است برطرف شود.
مدیر عامل ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری و فرآورده های 

کشاورزی شهرداری اصفهان با بیان اینکه واحدهای سیار اغذیه فروشی 
)carfood( با استقبال شهروندان مواجه شده است، می گوید: تا پایان 
هفته جاری تاییدیه پنج نقطه واحد ســیار اغذیه فروشــی به تصویب 

می رسد.
محمد مجیری با اشاره به فعالیت موقت یک واحد سیار اغذیه فروشی 
از ۹ ماه پیش در چهارباغ عباسی می افزاید: ظرفیت های جدید دیگری 

نیز متقاضی داشته که به عنوان گزینه در حال بررسی است.
ناژوان، صفه، باغ غدیر، مجموعه شهید کشوری، پارک زمزم شهرک ولی 
عصر، میدان امام علی، باغ فدک، مجموعه پردیس هنر و ورزشگاه نقش 
جهان گزینه های طرح سیار اغذیه فروشی کمیته فنی این طرح است 
که مجیری به آنها اشاره می کند. وی با بیان اینکه سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری، معاونت خدمات شهری، سازمان زیبا سازی، سازمان 
پارک ها، سازمان آتش نشانی، مدیریت پیشگیری از تخلفات شهری، 
معاونت حمــل و نقل، معاونــت مالی اقتصادی شــهرداری و مناطق 
شهری مورد تقاضای محل خودروهای سیار، عضو کمیته فنی هستند 
که طرح های ارائه شده را بررسی و تایید می کنند، می افزاید: طرح سیار 

اغذیه فروشی ها با تقاضای خودروهای سیار همراه بوده است.
 نوآوری و خالقیت و داشتن واحد پشتیبانی، رعایت بهداشت، تجهیزات 
ایمنی خودروهای ســیار و نیز طرح کامل کسب و کار این مدل مشاغل 
از جمله شرایطی است که در اولویت پذیرش برای دادن مجوز به افراد 

متقاضی تاسیس واحدهای سیار اغذیه فروشی قراردارد.
ســیار بودن، غیرمتمرکزبودن در محل استقرار، ترک محل در شب و از 
همه مهم تر تاییدیه کمیته فنی و ایجاد جاذبه در شهر و کمک به جذب 

گردشگر و توریست از دیگر اولویت های این طرح محسوب می شود.
مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری اصفهان در خصوص زیرساخت تاییدیه راه اندازی این مدل 
مشاغل )carfood( تصریح می کند: آیین نامه این مشاغل در شورای 
شهر به تصویب رسیده و این خودروها، صدور مجوز فعالیت سیار خود 
را برای اولین بار به صورت آزمایشی و برای مدت ۹ ماه دریافت خواهند 
کرد.وی ادامه می دهد: عرضه مواد خوراکی، نوشــیدنی ســرد و گرم، 
ساندویج سرد و غذای گرم مشروط به داشــتن واحد پشتیبان تولید 

طبخ غذا و تایید اداره بهداشت است.

سیار بودن، غیرمتمرکزبودن در محل استقرار، ترک 
محل در شب و از همه مهم تر تاییدیه کمیته فنی و ایجاد 
جاذبه در شهر و کمک به جذب گردشگر و توریست از دیگر 

اولویت های این طرح محسوب می شود

استقرار  8 ایستگاه آتش نشانی در دل بازار اصفهان
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان با اشاره به اینکه بازار تاریخی 
اصفهان به عنوان میراث ملی و جهانی مهم است، اظهار داشت: بازار اصفهان با وسعت ۸ کیلومتر در 
موقع حریق با هجوم مردم صعب العبور 
می شــود. در کارگروه ایمنی بازار مقرر 
شد برای اولین بار در کشور داخل بازار به 
۸ ایستگاه آتش نشانی تجهیزات اطفا 
حریق مجهز شود. فرهاد کاوه آهنگران 
افزود: استقرار نیروهای آتش نشانی و 
تجهیزات اطفای حریق با همکاری اداره 
کل میراث فرهنگی و سازمان اوقاف به 
صورت آمــاده باش می توانــد به تهدید 
ایمنی بازار  پایان دهد. سخنگوی سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه هم اکنون دو ایستگاه آتش نشانی در 
نزدیکی بازار اصفهان مستقر است، تصریح کرد: استقرار ۸ ایستگاه آتش نشانی در داخل بازار و در 
سراها و راهروهای بازار و وجود شیرهای هیدرانت می تواند به طور جد به ایمنی بازار بزرگ اصفهان 
 کمک کند. گفتنی است؛ بازار اصفهان یکی از قدیمی ترین و بزرگ ترین بازارهای خاورمیانه است. 
ژان شاردن از بازار قیصریه و بازار بزرگ اصفهان با سردر عالی و تزیینات کاشی کاری و سکوهای وسیع 
سنگ یشم و سماق که جواهرفروشان و زرگران انواع و اقسام زیورآالت و جواهرآالت و سکه های 

کمیاب را به فروش می رساندند، یاد کرده است.

برای نخستین بار صورت می گیرد؛

 برگزاری دوره تخصصی سطح 4 شیعه شناسی در اصفهان
رییس موسسه آموزش عالی حوزوی عالمه مجلسی )ره( گفت: با توجه به مصوبه شورای گسترش 
حوزه علمیه قم، دوره تخصصی سطح ۴ شیعه شناسی در این موسسه که وابسته به دفتر تبلیغات 
اسالمی اصفهان است، برگزار خواهد شد. حجت االسالم علی اکبر صافی اصفهانی اظهار داشت: این 
نخستین بار در کشور است که مجوز برگزاری دوره تخصصی سطح ۴ برادران برای طالب غیر شهر قم 
صادر می شود و در عین حال که باید بر فرصت به دست آمده شاکر بود و بدان افتخار کرد؛ اما از این 
جهت که سال های زیادی را از دست داده ایم و بسیاری از سرمایه های علمی حوزه که عالقه مند به 
ادامه تحصیل در دوره تخصصی سطح ۴ بوده اند به ناچار راهی دانشگاه ها شدند، جای تاسف دارد.

اکران تولیدات تصویری حوزه هنری اصفهان
واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان اصفهان، فیلم های کوتاه تولیدی خود را در سالن سوره 
اکران می کند. مدیــر هنرهای تصویری حوزه هنری اصفهان با بیان اینکــه این برنامه یکی از ویژه 
برنامه های واحد هنرهای تصویری برای معرفی آثار و هنرمندان این عرصه است ،گفت: این برنامه 
با عنوان »مروری بــر تولیدات تصویری حوزه هنری اصفهان از ابتــدا تاکنون« ۴ و ۵ دی با حضور 
کارگردان و عوامل این فیلم ها به نمایش درخواهد آمد. نرگس رجایی افزود: این تولیدات در قالب 
فیلم های کوتاه داستانی و مستند و همچنین انیمیشن اکران خواهند شد و در میان این آثار برخی از 

فیلم ها و انیمیشن ها، تولیداتی هستند که در جشنواره های مختلف حائز رتبه شده اند.
برنامه مروری بر تولیدات تصویری حــوزه هنری اصفهان از ابتدا تاکنون در روزهای چهارشــنبه و 
پنجشنبه ۴ و ۵ دی ماه ۹۸ از ساعت ۱6 تا ۲۱ در سالن ســوره حوزه هنری اصفهان واقع در خیابان 

آمادگاه روبه روی مهمانسرای عباسی برگزار می شود.

با مسئولان

خبر ویژهاخبار

انتشار فراخوان مناقصه 
لندفیل پزشکی مطمئن

 در آینده ای نزدیک
معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اظهار کرد: 
به منظــور مدیریت هرچه بهتر پســماندهای 
بیمارستانی و جلوگیری از خطرات و تهدیدهای 
جدی این پســماندها برای بهداشت، سالمت 
شــهروندان و محیط زیســت و به رغم اینکه 
ســازمان مدیریت پســماند اصفهــان در این 
خصوص مسئولیت قانونی ندارد؛ اما در راستای 
مســئولیت اجتماعی خود، اردیبهشــت ماه 
۹۸ قراردادی را به منظــور طراحی یک لندفیل 
مطمئن پزشــکی با گروهــی از اعضای هیئت 
علمی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی 
منعقد کرده است. فرشاد مســتاجران افزود: 
مراحل طراحی پروژه لندفیل مطمئن پزشکی 
آبان ماه سال جاری به اتمام رسیده است.وی با 
بیان اینکه طراحی این پروژه به گونه  ای صورت 
گرفته که پاسخگوی نیاز شــهر اصفهان برای 
۲۰ سال آینده باشد، تصریح کرد: این طراحی 
از الیه  های ژئوممبران و ژئوتکســتایل و رس

کوبی جهت ممانعت از نفوذ شــیرابه به داخل 
زمین و آلودگی آب های زیرزمینی اســتفاده 
شــده و الینرها و مخازن جمع آوری شــیرابه 
و نیز لوله های جمــع آوری گازهای حاصل از 
تجزیه پسماندهای آلی در آن لحاظ شده است.
مستاجران افزود: همچنین در طراحی سلول 

های دفن پســماندهای بیمارستانی، تمامی 
اصول و مقررات زیســت محیطی و بهداشتی 
لحاظ شده و با استانداردهای جهانی مطابقت 
دارد.معاون پژوهشی سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: با اتمام 
طراحی لندفیــل مطمئن پزشــکی، فراخوان 
مناقصه آن به زودی از طریق سازمان مدیریت 
پسماند اصفهان منتشر خواهد شد.وی ادامه 
داد: احداث لندفیل مطمئــن جهت مدیریت 
پسماند پزشــکی که برای نخستین بار در شهر 
اصفهان انجام خواهد شد، باوجود اینکه هزینه 
زیادی را به شهرداری تحمیل می کند،؛اماگامی 
مهم در جهت مدیریت صحیح پســماندهای 

بیمارستانی خواهد بود.

نمایشگاه حال گل، در چنگ چنگیز مغول در خانه هنرمندان اصفهان برگزار می شود. پیام پورفالح، مدیر خانه کاریکاتور حوزه هنری اصفهان گفت: در نمایشگاه 
حال گل، در چنگ چنگیز مغول سی اثر کاریکاتور، تایپوگرافی )طراحی گرافیک(، تصویرسازی و طنز از کاریکاتوریست های مانند علی اسدی، جمال الدین 
اعتباریان، متین اعتباریان، پیام پورفالح، سمانه جانقربان، محمدعلی خوشکام، منصوره دهقانی، فریبا زمانی، ندا زمانی، سعید شعبانی، امیرمالک صالحی، 
نسیم صالحی، ریحانه کریمیان، امین قربانی، سمانه محمودی، عالیه مظاهری، مهسا ملک زاده، مطهره ناسخیان، نگین نقیه با ابعاد آثار و تکنیک آن ها به 
نمایش در می آید. همچنین نشست ها و دورهمی هایی با حضور هنرمندان و متخصصان مباحث انسان شناسی و روانشناسی به عنوان ویژه برنامه های جنبی 
این نمایشگاه برگزار خواهد شد که به زودی جزییات آن منتشر می شود. پیام پورفالح افزود: این نمایشگاه روز شنبه ۳۰ آذر از ساعت ۱6 تا ۱۹ در گالری خانه 

هنرمندان )اصفهان، چهارراه آبشار، پارک ایثارگران( برگزار می شودو تا ۱۵ دی ماه ادامه خواهد داشت.

برگزاری نمایشگاه »حال گل، در چنگ چنگیز مغول« در اصفهان

 شــهرداری بادرود در نظر دارد بر اســاس مصوبه شورای اســالمی شــهر طی تشــریفات مزایده عمومی و حســب ضوابط و مقررات آیین نامه مالی 
شهرداریها، وسیله نقلیه به شرح جدول ذیل را به فروش برساند.

آگهی مزایده

مجید صفاری- شهردار بادرودم الف:691795

نوع ردیف
وسیله

سیستم 
تیپ

شماره پالک 
انتظامی

۵ درصد ظرفیتشماره شاسیمدلرنگ
سپرده

قیمت پایه بر 
حسب ریال

۱۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰۱/6۰۰/۰۰۰/۰۰۰ نفر۱۳۸۸۳7۹۰۱7۸۸۹۱۱۸۴۹سفید۲۳ 6۳۵ ع۴۳کروزهیوندای۱

لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست می گردد از تاریخ نشر 
اولین آگهی جهت بازدید از وسایل نقلیه مورد نظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده 

به واحد حقوقی شهرداری مراجعه نمایند.
 ۱ مدت قبول پیشــنهادها از تاریخ انتشــار آخرین آگهی حداکثر به مدت ۱۰ روز 

می باشد.
۲ هزینه انتشار آگهی و هزینه کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد.

۳ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۴ برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 
آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

۵ پیشنهاد دهندگان می بایست ۵ درصد کل مبلغ پیشنهادی خود را تحت عنوان 
سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه و یا فیش نقدی 
به حســاب شــماره ۱۰66۸۲۱۹۰۰۰۱ نزد بانک ملی بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد 

خویش نمایند.
6 سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

نوبت دوم

شهرداری بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شورای اسالمی شهر، طی تشریفات مزایده عمومی و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها، چهار قطعه 
زمین به شماره های ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۵۳ – ۳۵۲ واقع در شهرک آزادگان با کاربری مسکونی را به فروش برســاند. لذا از کلیه متقاضیان، اشخاص حقیقی و حقوقی 

درخواست می گردد از تاریخ ۹۸/۰۹/۲۰ جهت بازدید از محل مورد نظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به شهرداری مراجعه نمایند.

آگهی مزایده

مجید صفاری - شهردار بادرودم الف:692424

نوبت دوم

آدرس۵% سپرده در شرکت در مزایدهقیمت کارشناسیمساحت )مترمربع(شماره قطعه زمینردیف

شهرک آزادگان۲7۰۴/۰۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰ مترمربع۱۳۴۴

شهرک آزادگان۲6۵۴/۵۰۰/۰۰۰۵۹/6۲۵/۰۰۰ مترمربع۲۳۴۵

شهرک آزادگان۲7۰۳/۴۰۰/۰۰۰۴۲/۵۰۰/۰۰۰ مترمربع۳۳۵۲

شهرک آزادگان۲7۰۴/۰۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰ مترمربع۴۳۵۳

۱مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهی حداکثر به مدت ۱۰ روز می باشد.

۲هزینه انتشار آگهی و هزینه کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.

۳شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۴برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها 

به ترتیب ضبط خواهد شد.

۵پیشــنهاد دهندگان می بایســت ۵ درصد مبلغ پایه زمین مورد نظر را تحت عنوان 

سپرده شــرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه و یا فیش نقدی 

 به حســاب شــماره ۱۰66۸۲۱۹۰۰۰۱ نزد بانک ملی بادرود واریز و ضمیمه پیشــنهاد

 خویش نمایند.

6 سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.
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امروزه شیوه های سنتی آموزش به تنهایی پاسخگوی  حدیث زاهدی
نیازهــای فراگیران نخواهــد بود بــه همین دلیل 
استفاده از شیوه های نوین آموزش توصیه می شود. در شیوه های نوین آموزشی، 
مشارکت کارکنان در فرآیند آموزش بسیار مشهود است زیرا مشارکت آنان باعث 

افزایش اثر بخشی بیشتر فعالیت های آموزشی خواهد شد.
به همین جهت شرکت توزیع برق شهرستان در راستای توانمند سازی کارکنان خود 
برای ارائه خدمات منطبق با آخرین استاندارها و باالترین کیفیت و در کوتاه ترین 
زمان ممکن اقدام به برگزاری مســابقات مهارتی که یکی از بهترین روش ها در 

سطح ملی و جهانی است، کرده است.
احمد نادعلی، مدیر آموزش شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان پیشرفت 

تکنولوژی، باالرفتن توقعات مشتریان، تنوع نیروی کار و... را عواملی می داند که 
سازمان ها را به سوی تغییر و تحول سوق می دهد و در این بین کارکنان سازمان ها 
باید از دانش، مهارت و توانایی الزم برخوردار باشــند تا بتوانند اهداف سازمان را 
برآورده کنند. در این میان یکی از راه های توانمند سازی نیروی انسانی آموزش 

است که موجب بهره وری خواهد شد.
نادعلی، آموزش راعامل کلیدی و زیرساخت توسعه در هر سازمان عنوان می کند 
و می گوید: شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان از ســال 90 با الگوبرداری از 
کشورهای پیشــرو در برگزاری مسابقات مهارت شــغلی و جهت تحقق اهداف 
آموزشی از پیش تعیین شده، مسابقات مهارتی را از واحدهای تخصصی شروع 
کرده و همه ساله این مســابقات به صورت مستمر در رشــته های مختلف و با 
شکل های متنوع برگزار شده که مسابقات امســال به صورت متمرکز و یکپارچه 
در تمامی حوزه ها برگزار می شود.وی نحوه اجرای این مسابقات را به دو صورت 
علمی و عملی در تمامی حوزه هــا معرفی می کند و اظهار می دارد: با مشــارکت 
جمعی کارکنان ستادی، اموری انجام می شود که نیروهای ستادی با مشارکت 
سایر واحدهای پشتیبان به برنامه ریزی، طراحی و اجرای کلیه مراحل مسابقات 
می پردازند.این مقام مسئول با اشــاره به اینکه شــرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان در اولین دوره مسابقات کشوری در رشته شبکه سیمی کابل خودنگه دار 
و رشته نصب انشعاب سه فاز به مقام اول دست یافته می گوید:  این شرکت در 
رشته نصب انشعاب تک فاز نیز  مقام سوم را کسب کرده و در کلیه رشته ها حائز 

باالترین رتبه در بین شرکت های توزیع برق کشور شده و لوح رتبه عالی را دریافت 
کرده اســت.آرش گنجیان پور، از دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع برق 
شهرســتان اصفهان نیز در خصوص اهمیت این مسابقات می گوید: اجرای این 
دسته از مسابقات باعث می  شود تا  نقاط ضعف نیروی انسانی را شناسایی و در 
برنامه ریزی آموزشی آتی از این نقاط ضعف و قوت استفاده و در راستای ارتقای 

سطح دانش و عملی آن ها گام های استواری برداشته شود.

گنجیان پــور در رابطه با ســطح کیفی مســابقات اعتقــاد دارد  که متاســفانه 
چندسالیست این مســابقات از کیفیت قبل برخوردار نیســت  و نیازمند اصالح 
است ولی سعی شده از تجربیات ســال های قبل استفاده شود و با تالش هایی 
که صورت گرفته، امسال مســابقات مهارت شغلی، بســیار کامل تر و جامع تر از 
سال های گذشته بوده است.وی باال بردن سطح کیفیت این مسابقه را همفکری 
بین تمام واحدهای شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان دانسته و تاکید می کند: 
بایدجلســات هماهنگی و هم اندیشی بیشــتری در این خصوص برگزار شود و 

اهداف و نقطه نظرات در طول سال مشخص  شود.
 گنجیان پور در پایان، خروجی مسابقات را برای شرکت توزیع برق شهرستان بسیار 

مهم  دانست و معتقد است که این مسابقات را نباید صرفا یک رقابت و رتبه بندی 
تلقی کرد  بلکه باید در راستای ارتقای سطح کیفی اهتمام ورزید.

امیر سلجوقی، مدیر دفتر نظارت و کنترل پروژه شرکت توزیع برق شهرستان  در 
مورد رسالت های این حوزه در برگزاری مسابقات مهارتی می گوید : آموزش عوامل 
اجرایی پروژه اعم از ناظرین ، پیمانکاران ، سرپرســتان و عوامل اجرایی مدنظر 
است و عمده کارهای فنی و هماهنگی ، تشکیل کارگروه ها، معرفی نیروها ، منابع 

آزمون ، تنظیم سواالت ، برگزاری جسات مسابقه با هماهنگی واحد آموزش جزو 
برنامه های دیگر  خواهد بود.

سلجوقی، بهره برداری از این مسابقات را رقابتی و آموزشی دانسته و دراین باره 
اظهار می دارد : فرهنگ سازی مطالعه و انجام کار با کیفیت نتیجه  این مسابقات 
است که شرکت کنندگان می توانند در فضایی سالم به رقابت بپردازند و این خود 
محرکی است برای شور  و نشاط ســازمانی و همه کادر شرکت می توانند در این 

فرآیند خود را محک زده و دانش خود را بسنجند.
این مقام مســئول، در خصوص اهداف در نظر گرفته شده در این آزمون که برای 
کارکنان پیمانکاری که به صورت فیزیکی امور اجرایی را برعهده دارند و همچنین 

کارشناســان ناظر که وظیفه نظارت بر پروژه های برق رسانی شرکت را عهده دار 
هســتند، تصریح می کند: در مرحله نخســت ســواالت جنبه آموزشی و دانش 
ســازمانی دارد ؛ در بخش دوم آزمون عملی برگزار می شــود و  افر ادی که رتبه 
ممتاز کسب کنند، به مسابقات منطقه ای و پس از آن در رقابت کشوری شرکت 

خواهند کرد.
مهندس غالمرضا نوری، رییس پــارک فناوری های نوین شــرکت توزیع برق 
اصفهان نیز هدف از ایجاد این پارک را احقاق ساختار مناسب برای فناوری های 
نوین صنعت توزیع برق و انرژی پاک می داند و آموزش های کارگاهی شــناخت 
تاسیســات و تجهیزات مختلف را از دیگر اهداف این مجموعه  معرفی می کند 
و اظهار می دارد: پارک فناوری های نوین با  ســاختار شــبکه توزیع متناسب با 

محیط صورت گرفته  و این ســاختار میکروگریدی در قالب اتوماســیون شبکه 
فراهم شــده  اســت.نوری در ادامه می گوید: پســت زمینی، پد مانتد، دفنی  و 
ترانس هوایی همراه با کارگاه های لوازم اندازه گیری عادی و دیماندی طراحی و 
تجهیزات آن آماده نصب اســت و از طرفی نیز محوطه سازی زیبا همراه با چمن 
مصنوعی منطبق با فضای سبز در این مکان ایجاد و آماده بهره بردای شده است. 
ســوالرهایی که روی نمای ســاختمان وجود دارد با توان نامی 9 کیلووات  و   با 
 خروجی به طور متوسط 5 کیلووات تامین کننده  انرژی سبز کل این مرکز خواهد 
بود.وی دربــاره آبنماهایی که در این مرکز اســتفاده شــده، تصریــح می کند: 
مصرف بــرق آن صفر اســت و هیچ ارتباطی بــا شــبکه های الکتریکی و برقی 
ندارد و کل انرژی از صفحات خورشــیدی دریافت می شــود. این ســلول های 
خورشــیدی روی پایه هایــی قــرار گرفته که بــه طــور اتوماتیک طــی روز با 
جهت خورشــید تغییر و رهگیری می شــود و بــه عبارتی دو مجموعه ســلول 
خورشــیدی که آب نما را بــه جریان می انــدازد، برابر با 1080 وات اســت.نوری 
 در پایان با بیــان اینکه این مســابقه بــا ایجاد انگیــزه در بین کارکنــان باعث
 می شــود تا شــرکت به اهداف تعیین شــده خود که شــامل کاهش حوادث، 
کاهش تلفات شــبکه و رســیدن به چشــم انداز 1405 اســت، می گوید: این 
مســابقات نیروهایی با مهارت، با دقت و همچنین افراد خالق را پرورش خواهد 
 داد و کارکنان و کارشناســان را از موقعیــت جاری خود به ســمت جلو هدایت 

می کند.

 برگزاری مسابقات مهارت شغلی در پارک فناوری های نوین صنعت برق 

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

 در بازدید مدیرکل دفتربازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری از سامانه هوشمند غیر حضوری
 1522 آبفا اصفهان اعالم شد:

ارائه بیش از  67 هزار خدمت به صورت غیرحضوری طی هشت ماهه سال جاری
از ابتدای ســال جاری تا کنون 67 هزار و 376 خدمت از طریق ســامانه 
هوشــمند غیرحضوری 1522 آبفا در اختیار مشترکین در استان اصفهان 
قرار گرفت. دکتر کرمی در بازدید از سامانه هوشمند غیر حضوری 1522 
آبفا اســتان اصفهان گفت: با راه اندازی ســامانه هوشمند غیر حضوری 
کلیه خدمات آبفا بــا حداقل هزینه، حداکثر ســرعت و حداقل زمان در 
اختیارمشترکین قرار می گیرد، این امر که بهترین خدمات را در کمترین 
زمان و با بهترین راندمان در اختیار اقشــار مختلــف جامعه قراردهیم از 
مهم ترین اهداف دولت الکترونیک به شمار می آید. وی افزود: خدمات 
آبفا جنبه عمومی دارد بنابراین تمام دستگاه ها و نهادها باید بازوی شرکت 
آبفا در معرفی ســامانه هوشــمند غیرحضوری 1522 به مردم در استان 

اصفهان باشند. 
مدیرکل دفتربازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری رضایت 
مشــترکین را یکی از مهم ترین اهداف راه اندازی ســامانه هوشمند غیر 
حضوری 1522 آبفا برشمرد و اظهار داشت: خدمات رسانی به موقع دقیق 
و کارآمد در 24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته و 365 روز سال به صورت 
غیر حضوری موجب ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان می شود که در 
نهایت رضایت خاطر آنان را به دنبال دارد. کرمی، ارائه خدمات آبفا از طریق 
سامانه هوشمند غیر حضوری 1522 را بسیار مطلوب دانست و افزود: این 
طرح باید به وزارت کشور و به دفتر ارتباط مردمی ریاست جمهوری ارسال 
شده و در دولت مطرح شــود. در ادامه مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان با اشاره به راه اندازی سامانه هوشمند غیرحضوری 1522 

آبفا تصریح کرد: باراه اندازی این ســامانه هوشــمند 23 خدمت آبفا به 
صورت غیر حضوری به مردم ارائه می شود.

مهندس هاشــم امینی با بیان اینکه مشــترکین برای دریافت خدمات 
به صورت حضوری حداقــل باید 7 مرتبه به شــرکت مراجعه می کردند، 
اظهارداشــت: برای دریافت خدمت به صورت حضوری باید مراحل ارائه 
تقاضا، ارزیابی، محاسبه، پرداخت، مجوز شهرداری و تخصیص را انجام 
می دادند در حالی که هم اکنــون میز خدمت آبفا با راه اندازی ســامانه 

هوشمند 1522 به منازل مردم ورود کرد.
 وی افزود: خدمت قابل ارائه در ســامانه 1522 در 9 کلید خالصه شده و 
شهروندان با گرفتن یکی از این 9 کلید می توانند 23 خدمت شرکت را به 
صورت غیر حضوری در یافت کنند. مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان 
با اشاره به اهداف راه اندازی این ســامان هوشمند خاطرنشان کرد: ارائه 
خدمات به صورت غیر حضوری، دسترسی آسان به خدمات در 24 ساعت 
شبانه روز، صرفه جویی در وقت و هزینه، افزایش رضایتمندی متقاضیان 
خدمات و کاهش ترافیک و آلودگی هوا از جملــه اهداف راه اندازی این 
سامانه بوده است. مهندس امینی به برنامه های دردست اقدام اشاره کرد 
و خاطر نشــان  کرد: تجزیه وتحلیل نرم افزار صدای مشتری، تشخیص 
آدرس دقیق متقاضیان توســط GIS، ارتباط مســتقیم تبلت ارزیابان با 
کارتابل سامانه، بررسی و تحلیل روی داده ها و استفاده از الگوریتم های 
هوش مصنوعی در تحلیل داده ها و انجام محاسبات از مهم ترین برنامه ها 

در این زمینه به شما رمی رود.

ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان به همراه ادارات 
فرهنگی اجتماعی مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان با بیش از 60 عنوان برنامه 
 ویژه شــب یلدا با رویکرد خانواده محور در آخرین شب های پاییزی میزبان

 شهروندان است.
شب یلدا از جشن های اصیل ایرانی اســت که بسیاری از آموزه های آن مثل 
صله رحم، همدلی و صمیمیت و احترام به بزرگان مورد تاکید بوده اســت به 
همین منظور سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری اصفهان هم 

با رویکــرد خانواده محــوری نگاه 
ویژه ای به شب یلدا و پاسداشت 
آن دارد.برنامه هــای ویژه یلدایی 
این ســازمان در قالب تک نوازی 
و گروه نــوازی ســازهای ایرانی، 
اجرای موسیقی مقامی، سنتی و 
فولکلور، فال گرفتن وحافظ خوانی، 
شعرخوانی و مشاعره، خاطره گویی 
و یادی از گذشــته هــا، برگزاری 
مســابقه و بازی و پذیرایی در کنار 
سفره های شب یلدا اجرا می شود.

برنامه »میالد خورشید« به صورت 
مشترک در باغ بانوان پردیس، باغ 
بانوان طلوع، مجموعــه تفریحی 
نــاژوان، جزیره بازی، بــاغ بانوان 
ناژوان و خانــه خالقیت به همت 
معاونــت ورزشــی و تفریحــی 

 ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان برنامه ریزی
 شده است.

همچنین این ویژه برنامه در فرهنگسراهای اسوه و استاد همایی، مدرسه های 
رودکی، حاج قاسمی، حاج هاشــمی 1 و 2، رودکی، گلشیرازی و ایثار بیش 
از 8 اجرا در قالب جشن و بازی برای دانش آموزان مناطق 2، 10، 12 و 14 در 

نظر گرفته شده است.
»اصفهان در برج قوس« با شــعرخوانی در قالب نمایــش در گذر چهارباغ، 
»یلدای شــهدایی« با حضور خادمان و خانواده معظم شــهدا در گلســتان 
شــهدا، دورهمی کارآفرینان در کتابخانه مرکزی، یلدای مهــر ویژه کودکان 
کار در دانشــگاه صنعتی اصفهــان، دورهمی یلدایی ویژه اعضــای پاتوق به 
وقت نوجوانی در خانه نوجوان، جشــن شــب چله ویژه اعضای کتابخانه و 

فرهنگسرای پرســش در فرهنگسرا، جشن آیینی شــب یلدا برای اصحاب 
رســانه در مجتمع مطبوعاتی اصفهان و یلدایی کودکانه به همراه میوه آرایی، 
دسر و شیرینی و دســت ســازه های یلدا در خانه کودک از ویژه برنامه های 
 معاونت فرهنگی و هنری ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی شهرداری

 اصفهان است.
بسته چند رســانه ای تبلیغاتی »هوای خوب خانواده« نیز به همت معاونت 
اجتماعی و مشــارکت های مردمی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری اصفهان و به بهانــه یلدا با 
موضوع همبستگی و انسجام خانواده 
تدوین شــده که در 15 ایستگاه  قطار 
شهری، ایوان و ارگ جهان نما، پل های 
عابر پیاده، ســازه های تک پایه برای 
اســتفاده عموم مــردم قــرار خواهد 

گرفت.
ویژه برنامه »شــبانه رویایی« عنوان 
ویژه برنامه شــب یلــدا در مناطق 15 
گانه شــهرداری اصفهان اســت که از 
ســوی ادارات فرهنگــی اجتماعــی 
مناطق 15 گانه شــهرداری اصفهان در 
فرهنگسرای اســوه، خیابان صمدیه 
لباف، فرهنگسرای ســراج، کتابخانه 
والیت، فرهنگســرای گورت، کتابخانه 
سلمان فارسی، فرهنگسرای اندیشه، 
ســالن اجتماعات خدمات شــهری، 
محله امیرعرب، امین آباد، ورزشگاه طیب، فرهنگسرای کوثر، برج کبوتر آذر 
بهرام، باغ بانوان طلوع، فرهنگسرای استاد همایی، دانشگاه صنعتی و خانه 
فرهنگ احسان در قالب جشــن، حافظ خوانی و شاهنامه خوانی و پذیرایی 
برگزار می شود.برنامه های یلدانه، جشنواره شب یلدا و نمایشگاه گردشگری 
اقوام، همدالنه، صدای پای زمستان، مسابقه سفره یلدا، جنگ دانش آموزان، 
ویژه برنامه عکس یلدایی، حافظ خوانی، حکاکــی روی میوه، کیک دیوان 
حافظ، جشــن انار، در امتداد یاقوت، یلدای ســالمندان، در امتداد یاقوت، 
دورهمی یلدا، شب چله و شــب چله ای ها، اردوی کویر و شب نشینی یلدا، 
یلدا و سالمت و ترنم یلدایی نیز از دیگر برنامه های ادارات فرهنگی اجتماعی 
 مناطق 15 گانه شــهرداری اصفهان هســتند که قرار اســت لبخند روی لبان

 مردم بنشانند.

اجرای بیش از 60 عنوان برنامه ویژه شب یلدا
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