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یک پرونده مخوف بانکی در اصفهان رونمایی شد؛

وقتی بانک ها آن کار دیگر می کنند!
3

 مزاحمت  پشت دیوار  اینترنت 
 بر اساس اعالم پلیس فتای استان، اصفهان در جایگاه سوم بیشترین مزاحمت های اینترنتی در کشور قرار دارد؛ 

5

استاندار: 

صنایع سبز در اصفهان 
مورد توجه قرار می گیرد

 رییس انجمن تغذیه استان اصفهان:

کودکان اصفهانی، الگوی 
صحیح تغذیه ندارند

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان خبر داد:

 آبفای استان اصفهان
 رتبه اول شرکت های آب و 
فاضالب شهری در کشور
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 معاون خدمات شهری 
شهرداری اصفهان اعالم کرد:

جلوگیری از نصب تبلیغات 
انتخابات در مکان های غیر مجاز

تصویب بودجه ۶ هزار میلیارد 
تومانی سال 99 شهرداری 

اصفهان

7
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 بهره برداری از فاز نخست 
پروژه میدان شهدای هسته ای 

تا سال 99
 صفحه  7

شهردار اصفهان:

 ایده های جوانان
 المان زیبایی شهر شود

 صفحه  7

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

شركت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود به شرح ذیل را ، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای 
خریداری نماید .

مدت دریافت اسناد مناقصه : از روز دوشنبه مورخ 11/28 /98  تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/12/06 در 
قبال فیش بانكی به مبلغ یكصد هزار ریال واریز شــده بحساب جاری ســپهر صادرات بشماره 0101673314007بنام 

شركت توزیع برق استان اصفهان

مدت تحویل پیشنهادات : از روز چهار شنبه مورخ 98/12/07  لغایت تا  ساعت 07/30 صبح روز دو شنبه مورخ 98/12/19 
محل تحویل پیشنهادات : اصفهان چهار باغ باال خیابان شریعتی دبیرخانه شركت توزیع برق استان اصفهان

تضامین مورد قبول : پیشنهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده شــركت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانكی 
معتبر یا فیش واریزی به حســاب جاری سپهر صادرات به شــماره 0101673314007  بنام شركت توزیع برق استان 

اصفهان ارائه دهند . به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده های كمتر از میزان مقرر و چك شخصی ترتیب اثر 

داده نخواهد شد . 

سایر توضیحات : 
1-هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات  داخلی روزنامه های زاینده رود و حمایت  بعهده برندگان مناقصه میباشد.

2-مناقصه گران بایستی دارای تاییدیه فنی از توانیر باشند . 

3-داوطلبان می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن 13-36273011  واحد مناقصات تماس حاصل 

نمایند.

 4-اســناد و مــدارك و اطالعــات كامــل  ایــن مناقصــه در  ســایت  اینترنتــی معامــالت توانیــر بــه آدرس

 http://tender.tavanir.org.ir   قابــل دسترســی میباشــد همچنین آگهــی این مناقصات در ســایت پایگاه 

 ملی مناقصات ایران به آدرس  http://iets.mporg.ir و ســایت شــركت توزیع برق اســتان اصفهــان به آدرس

 WWW.epedc.ir  قابل دسترسی می باشد . 

5-به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته شده با الك 

غلطگیر و یا پیشنهاداتی كه پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شركت توزیع نیروی برق استان اصفهان _امور تداركات و انبارها

شركت توزیع برق 
استان اصفهان

شماره موضوع مناقصهردیف
مناقصه

تاریخ بازگشایی 
پاكات مناقصه

ساعت بازگشایی 
پاكات مناقصه

مبلغ  سپرده  شركت 
در مناقصه )ریال(

1

مناقصه خرید سخت 

افزارهای مربوط به دیتا سنتر 

)سرور – Storage و...(

08/302.180.000.000 صبح1765/9898/12/19
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برگزاری رزمایش بمب افکن های هسته ای آمریکا در آفریقا
ارتش آمریکا با استفاده از بمب افکن هسته ای بی-۵۲ خود رزمایشی را در شرق آفریقا برگزار کرد.

فرماندهی نیرو های آمریکا در آفریقا )آفریکام( اعالم کرد این رزمایش بدون اســتفاده از سالح 
برگزار شد. هدف از برگزاری این رزمایش 
نمایش بــرد جهانی نیرو های مســلح 
آمریکا عنوان شد.فرماندهی آفریکام در 
صفحه توئیتر خود اعالم کرد: ماموریت 
آموزشــی بمب افکن هسته ای بی-۵۲ 
با مشارکت شــرکای ما در شرق آفریقا 
برگزار شد. از متحدان آمریکا  که در این 
رزمایش حضور داشتند، تاکنون در این 
باره اظهارنظری نکرده اند. هنوز مشخص 
نیست چه تعداد تجهیزات نظامی در این 

رزمایش در آفریقا به کار رفته است. آمریکا با استفاده از بمب افکن های بی ۵۲ خود مرتبا در نقاط 
مختلف دنیا رزمایش هایی برگزار می کند. طی چند ماه گذشته بمب افکن های استراتژیک آمریکا 
بار ها در مناطق مرزی روســیه بر فراز دریای سیاه و دریای بالتیک مشــاهده شدند. حتی برخی 
رسانه های روسی گزارش دادند هدف آمریکا از به کارگیری این نوع هواپیما در نزدیکی مرز های این 

کشور این است که حمالت بمبارانی را شبیه سازی کند.

کشته شدن »البغدادی« آسیبی به عملیات داعش نزده است
نخست وزیر اقلیم کردستان عراق اظهار کرد، کشته شدن ابوبکر بغدادی تاثیری بر توانایی داعش 
برای عملیات نداشته و هشدار داد که شبه نظامیان این گروه دوباره فعالیت خود را از سر می گیرند.

وی با اشاره به توانایی گروه های شبه نظامی محلی برای عملیات مستقل از رهبری مرکزی داعش 
گفت: کشته شدن ابوبکر بغدادی، رهبر سابق داعش توانایی داعش برای عملیات را کاهش نداده 
و آن ها استخدان نیروهای بیشــتر و حمله را متوقف نکرده اند.فرماندهان کرد شمار شبه نظامیان 
داعش در این منطقه را تا ۳۰۰۰ تن تخمین زده اند، در حالی که ارتش آمریکا معتقد است شمار آن ها 
نزدیک به ۵۰۰ تن است که در گروه های کوچک و بدون هماهنگی نزدیک، دست به عملیات می زنند.

بارزانی به نقل از مقامات دولت محلی اظهار کرد، حمالت داعش اکنون از ۶۰ مورد در ماه فراتر رفته 
است. وی افزود: اکنون فعالیت آنان به عنوان شبه نظامی و )در قالب( عملیات مخفی بیشتر شده و 
تالش می کنند که سازگاری بیشتری با شرایط پیدا کنند. وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال تاثیر 
کشته شدن ابوبکر بغدادی در روحیه شبه نظامیان این گروه اظهار کرد: شاید در ابتدا این طور بود اما 
شاهد تغییر چندانی نبوده ایم.این رهبر کرد اظهار کرد، امیدوار است که واشنگتن و بغداد بتوانند ساز 
و کاری را ایجاد کنند تا شماری از نیروهای آمریکایی در این کشور باقی بمانند. وی در این باره گفت: 

به باور ما حضور این نیروها در مبارزه با تروریسم ضروری است.

ترکیه، نیروهای جدید به مرز سوریه اعزام کرد
ترکیه نیروهای کمکی و تجهیزات نظامی جدیدی را به مناطق مرزی خود با سوریه اعزام کرد.ارتش 
ترکیه نیروها و تجهیزات جدید شامل بیش از یکصد دستگاه تانک و خودروی نظامی به مرزهای 
استان »هاتای« با سوریه اعزام کرده اســت.این تجهیزات که شامل بیش از یکصد دستگاه تانک، 
خودرو و ادوات ساخت و ساز است، وارد شهرستان ریحانلی در استان هاتای شد.تانک ها، خودروها 
و ادوات نظامی پس از تخلیه از کامیون ها، به ســمت یگان های مرزی روانه شدند.سوریه بارها با 
محکوم کردن حمالت نظامی ترکیه و هم پیمانان آن در خاک سوریه اعالم کرده است که اقدامات 

آنکارا در شمال سوریه نخواهد توانست به احیای مجدد گروه های تروریستی کمک کند.

توجه به تحوالت اخیر در استان الحسکه؛

زمان خداحافظی آمریکا با سوریه فرا رسیده است

کارشناسان می گویند احتماال ساعت صفر برای رویارویی با نیرو های 
آمریکایی در استان الحسکه ســوریه فرا رسیده است.چه بسا استان 
ادلب در شــمال غرب ســوریه این روز ها به ســبب پیشروی ارتش 
سوریه در آن و بازپس گیری ده ها روستا و شهرک و چهار شهر بزرگ 
و بازگشــایی جاده بین المللی حلب-دمشــق و نیز بــه علت وجود 
اســتحکامات و تهدید های نظامی ترکیــه در آن و افزایش تنش بین 
ســوریه و ترکیه تا آســتانه رویارویی فراگیر، محور بیشــترین توجه 
باشــد؛ اما تحوالتی که اکنون در اســتان الحســکه در شــمال شرق 
رخ می دهد از نظــر ما کم اهمیت تر از این ها نیســت بــه ویژه بعد از 
درگیری های بی سابقه بین نیروهای وابسته به ارتش سوریه و گشتی 
زرهی آمریکایی که در اثر آن برای نخســتین بار از ۹ سال پیش و آغاز 
بحران چند ســرباز آمریکایی مجروح شــدند و یک سرباز سوری به 
شــهادت رسید.ســد کردن راه کاروان نظامی آمریکا توسط نیرو های 
سوری نمی تواند جز به واسطه دســتورالعمل های روشن و صریح از 
جانب فرماندهی سیاســی و نظامی در دمشق صورت گیرد، که همین 
از اتخاذ تصمیمات راهبردی برای فعال ســازی مقاومت مســلحانه 
ضد اشــغالگری آمریکا و گشایش جبهه شــرق فرات خبر می دهد.

بروز درگیری هایــی هم زمان با این تحوالت بیــن اهالی و گروه های 

طرفدار دمشق در القامشــلی با نیرو های آمریکایی مؤید این تغییر و 
تحول است، درگیری هایی که در آن یک نوجوان ۱۴ ساله به شهادت 
رســید و گزارش هایی از کســب آمادگی برای مقاومت مسلحانه ضد 
گشــتی ها و حضــور نیرو های آمریکایی به دســت می رســد.ایجاد 
جبهه ای ضد نیرو های آمریکایی در شمال و شــرق سوریه به ویژه با 
در نظر گرفتن تنش های کنونی در اســتان ادلــب و قرار گرفتن آن در 
آســتانه درگیری های نظامی بین نیرو های ســوری و ترک احتماال 
موضوعی عجیب اســت؛ اما منابع لبنانی نزدیک به دولت سوریه به 
رای الیوم اعالم کردند میزان نگرانی از این رویارویی کم اســت، زیرا 
متحد روس به خواســته خود برای پایان دادن بــه حضور گروه های 
تروریستی در ادلب پایبند و آماده اســت تا برای حفظ دستاورد های 
خود تا آخر راه پیش برود حتی اگر مســتلزم درگیری با ترکیه باشد.

حضور نظامی آمریکا در شمال و شرق فرات در حال افزایش است و 
در درجه نخســت به طرح های آمریکا مربوط می شود که در چارچوب 
ادامه سیطره بر ذخایر نفت و گاز سوریه و تاراج تولید آن یا جلوگیری از 
بازیابی حاکمیت دولت سوریه در چارچوب سیاست های محاصره و 
فشار اقتصادی است که دولت ترامپ ضد سوریه اعمال می کند تا این 
کشور نتواند دوباره سرپا شــود و اوضاع داخلی آن بحرانی و در مسیر 

طرح های بازسازی و عمران مانع تراشی شود. در این میان اخباری از 
قصد واشنگتن برای ایجاد پایگاه نظامی دائمی مانند پایگاه هایی که 
در عراق دارد به گوش می رسد.سوری ها تجربه عظیمی از جنگ های 
مقاومتی و فرسایشــی دارند که آن را به ســبب نقــش بزرگی که در 
حمایت از بازو های مقاومت عراق در برابر اشغالگران آمریکایی بعد از 
حمله به عراق در ســال ۲۰۰۳ و قبل از آن در لبنان و فلسطین اشغالی 
و حمایت از نیرو های مقاومت داشــتند، کســب کرده اند. آن ها این 
تجربه را از زمان بروز بحران ســوریه در ســال ۲۰۱۱ و جنگ تمام عیار 
خود با گروه های مســلح و شکســت آن ها و بازگرداندن ۸۰ درصد از 
خاک کشورشان تحت شــمول حاکمیت دولت سوریه نوسازی کرده 
و گســترش داده اند. البته نباید نقش حزب ا... و سپاه پاسداران را در 
این زمینه فراموش کرد، نقشی که هنوز هم در دل اسراییلی ها نگرانی 
و ترس می اندازد.ارتش ســوریه که با چنگ و دندان در چند جبهه به 
صورت همزمان می جنگد یقینا حاکمیت شهر ادلب و سایر مناطق در 
حومه حلب را بازپس خواهد گرفت، همان طــور که میدان های گاز و 
نفت شرق فرات را پس می گیرد و همه آمریکایی ها را از منطقه بیرون 
می کند. ساعت صفر برای این عملیات احتماال در الحسکه فرا رسیده 

است و اکنون فقط باید منتظر باشیم.

وزیر دفــاع آلمان یک ماموریــت حفاظت دریایی 
تحت رهبــری اتحادیه اروپــا را بــرای تنگه هرمز 
پیشــنهاد کرد که در پی ابتکار عمــل در حال انجام 
فرانسه مطرح شده اســت. به نقل از پایگاه خبری 
Defense news، این پیشــنهاد از سوی آنه گرت 
کرامــپ کارن باوئر، وزیر دفاع آلمــان در پی اعالم 
حمایت سیاسی انگلیس از نیروی دریایی فرانسه 
مطرح شــد که ماه گذشــته میالدی گشــت های 
خود را در ایــن آب راه آغاز کرد.وزیــر دفاع آلمان 
در جریان ســخنرانی در کنفرانــس امنیتی مونیخ 
گفت، قرار دادن این ماموریت تحت نظارت اتحادیه 
اروپا مستلزم اســتفاده بهتر از اختیارات ارائه شده 

در متون اولیه قانونــی این اتحادیه اســت.ژوئیه 
گذشــته میالدی، برلین درخواســت پیوستن به 
ماموریت حفاظت دریایی تحت امر ایاالت متحده 
را رد کرد.وزیر دفاع آلمان همچنیــن تاکید کرد که 
تنها هدف ماموریت اتحادیه اروپا، باز نگه داشــتن 
خطوط حمل و نقل دریایی خواهد بود که به معنای 
تاکید بر استقرار وســایل و ابزار نظارتی برای کنترل 
ترافیک تجاری، به جای ناو اســت.وی همچنین 
گفت، جزییات درباره این پیشنهاد در نشست ویژه 
اتحادیه اروپا درباره این مســئله مطرح می شود و 
از دادن اطالعات بیشتر درباره تعهد آلمان پیش از 
توافق که قرار است توسط اعضای اتحادیه به دست 

بیاید، امتناع کرد.
وزیر دفــاع آلمان در پاســخ به این ســوال که آیا 
نیروهای مســلح این کشــور قادر خواهند بود تا با 
تســلیحات و تجهیــزات از ماموریت پیشــنهادی 
حمایت کنند، گفت که چگونه برخی از ســازه های 
نیروی دریایی آلمان در مدیترانه مستقر هستند اما 
این را هم افزود که ارتش آلمان همواره برای انجام 

تمامی وظایف محوله و مدنظر آماده است.

پیشنهاد آلمان برای ماموریت حفاظت دریایی در تنگه هرمز 
زیر نظر اتحادیه اروپا

رییس کمیته فناوری اطالعات ستاد انتخابات کشور:

نگران هک شدن نیستیم
رییس کمیته فناوری اطالعات ســتاد انتخابات کشــور با بیان این که با احراز هویت الکترونیکی، کســی نمی تواند بیش از یک بار رای دهد، گفت: احراز هویت 
الکترونیکی از زمانی که اطالعات وارد دستگاه می شود، یک ثانیه انجام می شــود البته در مناطقی که امکانات زیرساختی ضعیف تر است، احراز هویت حداکثر 
ده تا پانزده ثانیه انجام می شود.امیر شجاعان با اشاره به اینکه به تعداد شعب اخذ رای، دستگاه احراز هویت الکترونیکی تولید شده است، اظهار کرد: دستگاه ها 
به گونه ای طراحی شده که امکان هک شدن آنها بسیاربسیار ضعیف است و از این بابت نگرانی وجود ندارد.وی همچنین تاکید کرد: در روز اخذ رای شناسنامه و 
کارت ملی مورد نیاز است، ولی الزامی برای کارت ملی هوشمند نداریم البته بدون شماره ملی به هیچ وجه از کسی رای گیری نخواهیم کرد.وی خاطرنشان کرد: 
در دوره های قبل انتخابات ممکن بود سامانه ما اعالم می کرد که فردی دو بار رای داده است یا شناسنامه وی مربوط به افراد فوت شده است یا هجده سال دارد 
ولی اگر همین فرد مدارکی را ارائه می کرد و شناسنامه اش مهر نداشت و مصر بود رای نداده است، ما مالک را مهر شناسنامه فرد قرار می دادیم ولی در این دوره 

اینگونه نیست. دستگاه ها به گونه ای  طراحی شده که امکان هک شدن آنها بسیاربسیار ضعیف است و از این بابت نگرانی وجود ندارد.

نقل قول روز

وز عکس ر

اولین حضور »اون« 
در انظار عمومی پس 

از شیوع کرونا
رهبر کره شــمالی روز شــنبه 
برای اولین بار پس از شــیوع 
ویروس کرونا در انظار عمومی 

ظاهر شد.

مرکز پژوهش های مجلس از هیچ فهرست انتخاباتی یا فردی 
حمایت نمی کند

روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، در پاسخ به گمانه زنی ها و سواالت دریافتی از 
رسانه ها ضمن بیان نکاتی اعالم می دارد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در انتخابات پیش 
رو از هیچ فهرست انتخاباتی یا فردی حمایت نمی کند.در ادامه این بیانیه آمده است، مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی از زمان تاسیس تا کنون تالش کرده تا به دور از نگاه های سیاسی و جناح بندی های 
معمول به ویژه در زمان کارزار های انتخاباتی، تنها بر مبنای نظر کارشناسی و علمی، عمل کند که این رویه 
موردتاکید عموم کارشناسان این مرکز بوده است.همچنین در این بیانیه عنوان شده، انتشار هر فهرست و 
اسمی به نام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی و یا با تایید فرد یا افرادی از این مرکز یا منتسب 

به این مرکز خالف واقع بوده و ماهیت استناد و تایید ندارد.

نقش کارکنان شرکت هواپیمایی در ترور سردار سلیمانی 
یک نماینده پارلمان عراق با افشاگری درباره نتایج تحقیقات ترور شهیدان سلیمانی و ابومهدی المهندس 
تصریح کرد آمریکا فشار زیادی به دولت عراق برای جلوگیری از افشای نتایج تحقیقات وارد می کند.منابع 
عراقی نوشتند: »محمد البلداوی« نماینده پارلمان عراق اظهار داشت تحقیقاتی که اکنون در جریان است، 
نقش شرکت های هواپیمایی و کارکنان آن در ترور سردار سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
و ابومهدی المهندس نایب رییس حشد الشعبی را فاش کرده است.وی افزود: آمریکا فشار زیادی به 
دولت عراق برای جلوگیری از افشای نتایج تحقیقات وارد می کند.همانطوری که ترامپ شخصا در اجرای 
ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس نقش داشت، اکنون در جلوگیری از اعالم شدن نتایج تحقیقات 
عملیات ترور نیز نقش دارد.البلداوی اظهار داشت: با اعالم نتایج تحقیقات، نقش عوامل مزدور آمریکایی 

که در اجرای عملیات ترور نقش داشتند، برمال می شود.

سکوت جامعه بین الملل، ائتالف سعودی را گستاخ تر کرده است
 سخنگوی وزارت امور خارجه، حمله نیروهای ائتالف به شهر المصلوب یمن را محکوم کرد و گفت: سکوت 
جامعه بین المللی نسبت به این جنایات جنگی، عامالن آنها را در کشتار بیشتر غیرنظامیان گستاخ تر کرده 
است. »سیدعباس موسوی« حمله جنایتکارانه نیروهای ائتالف به رهبری عربستان سعودی به شهر 
المصلوب واقع در استان جوف یمن که منجر به شهادت و مجروح شدن ده ها نفر غیرنظامی از جمله زنان 
و کودکان شد را به شدت محکوم و با خانواده قربانیان و مردم مظلوم یمن ابراز همدردی کرد.سخنگوی 
وزارت خارجه افزود: در چند سال گذشته بارها شاهد بوده ایم هر زمان نیروهای ائتالف به رهبری سعودی 
و یا هم پیمانان آنها در جبهه های جنگ دچار شکست های مفتضحانه ای می شوند با سالح های آمریکایی 

اقدام به کشتار ناجوانمردانه زنان و کودکان و غیرنظامیان می کنند و فاجعه می آفریند.

وزیر خارجه کانادا: 

امکان انتقال فناوری خواندن محتوای جعبه سیاه وجود ندارد
وزیر خارجه کانادا  گفت که امکان انتقال فناوری خواندن محتوای جعبه سیاه به ایران وجود ندارد و از تهران 
خواست جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را به کارشناسان فرانسوی تحویل دهد.فرانسوا فیلیپ شامپاین 
اظهار کرد: کارشناســان در خصوص انتقال فناوری خواندن محتوای جعبه سیاه صحبت کرده اند. این 
امکانات، ابزاری نیست که بتوان آن را منتقل کرد. در واقع شبیه یک آزمایشگاه است و وسیله ای نیست 
که بتوان آن را در چمدان گذاشــت. وی افزود: بنابراین آنچه ما در پاسخ به درخواست انتقال تجهیزات 
می گوییم این است که هیچ راهی برای منتقل کردن این تجهیزات به داخل ایران وجود ندارد؛ بنابراین تنها 
گزینه ای که در حال حاضر باقی می ماند این است که این جعبه سیاه به کشور ثالثی تحویل داده شود که 

در اینجا فرانسه است و فرانسه برای کمک به این موضوع اعالم آمادگی کرده است.

کافه سیاست

دبیرکل حزب ندای ایرانیان: 

چطور می توان توجیه کرد 
 90 نماینده فاسد 

در مجلس حضور دارد
دبیــرکل حزب نــدای ایرانیان اظهــار کرد: 

بخش عمــده ای از ریزش هــا و رویش ها 

در احزاب، گام هایی اســت کــه حاکمیت 

در کشــورهایی مثل کشــور ما برمی دارد و 

هزینه آن را هم حاکمیت و دولت می دهد و 

اتفاقا چیســتی و چرایی اقبال و عدم اقبال 

مردم را به همــراه دارد. من اگــر می گویم 

مشــارکت مردم آســیب می بیند، آسیب 

مشــارکت مردم را فقط در شــورای نگهبان 

نمی بینم. من آسیب مشــارکت مردم را در 

عملکرد دولت هم می بینم. خرازی با تاکید 

بر اینکــه انتخابات ما نباید تضعیف شــود، 

عنوان کرد: شــما نقد دارید به صحبت های 

رییس جمهور من هم قبــول دارم؛ اما این 

طرف هم بپذیریم که چطور می توانیم توجیه 

کنیم که ۹۰ نماینده فاسد در مجلس است؟ 

هر که انتخابــات را تحریم کنــد متعلق به 

بیگانگانی اســت که می خواهند این کشور 

به ســمت نابودی برود، یک روز خوش این 

کشور در کنار مردم نبودند، تحریم کنندگان 

انتخابات کسانی هستند که در اتاق فکر غرب 

و شرق نشســتند، این را تردید نکنید که نه 

آمریکا دلش برای ما ســوخته نه اروپا و نه 

همســایگانی داریم که به آنها بتوانیم تکیه 

کنیم.سفیر سابق ایران در فرانسه با اشاره به 

اینکه بگذارید کالم دیگران، سخنان دیگران 

و دغدغه دیگران گفته شود، اظهار کرد: چرا 

ســازوکارها به گونه ای اســت که فردی رد 

صالحیت می شــود، بعد از یــک انتخابات 

دیگر وزیــر اطالعات می شــود! خوب این 

نشــان می دهد یک جای کار ایراد دارد باید 

ایرادات را رفع کنیم، اگر این ایرادات را رفع 

نکنید نمی توانید دیدگاه های یک بخشــی 

از جامعه را همراه خــود بکنید، در حالی که 

ما می خواهیــم خدمت گزار و خــادم همه 

جامعه باشیم. 

سوری ها تجربه عظیمی از جنگ های مقاومتی و فرسایشی 
دارند که آن را به سبب نقش بزرگی که در حمایت از بازو های 
مقاومت عراق در برابر اشغالگران آمریکایی بعد از حمله به 
عراق در سال ۲۰۰۳ و قبل از آن در لبنان و فلسطین اشغالی و 

حمایت از نیرو های مقاومت داشتند، کسب کرده اند

بین الملل
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 امکان افزایش سهم بخش خصوصی
 در اقتصاد به 55 درصد

رییس اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی اصفهان گفت: می توانیــم از فرصت تحریم 
استفاده کرده و ســهم بخش خصوصی در اقتصاد را از ۱۵ به ۵۵ درصد افزایش دهیم.»مسعود 

گل شیرازی« ادامه داد: بعد از بحرانی 
که در کشورهای پیشرفته در اوایل هزاره 
ســوم اتفاق افتاد، اتاق های بازرگانی 
موضوع نت ورکینــگ را به عنوان امری 
حیاتی مورد توجه قرار دادند تا بر شرایط 
حاکم فایق آیند و بر این اساس، توسعه 
اعضای خــود را از طریق نــت ورکینگ 
مورد توجه قرار دادند.وی افزود: نتیجه 
فرآیند این بود که اتــاق های بازرگانی 
نه تنها باید قدرت البی داشــته باشــند 

و چانه زنی کنند، بلکه باید به مســئولیت اجتماعــی و بهبود کیفیت زندگی مردم توجه داشــته 
باشــند. گله مندی ما این است که نســخه فعاالن اقتصادی از ناحیه اتاق بیشتر مورد عدم توجه 
و اجرا بوده است.گل شــیرازی با طرح ســوالی عنوان کرد: آیا باید همچنان گالیه کنیم و بگوییم 
ما گفتیم و دولت و مجلس اجــرا نکرد یا چاره را در این ببینیم که ســاز و کار دیگری رقم بزنیم تا 
تاثیرگذاری ما در فضای کسب و کار به نحوی باشــد که از طریق نت ورکینگ و شبکه سازی میان 
اعضای خودمــان، تکانه اصلی را در اقتصاد رقــم بزنیم.رییس اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و 
کشــاورزی اصفهان ، درباره چگونگی محقق شــدن این اتفاق گفت: اتاق های بازرگانی باید در 
راه شبکه سازی بین اعضا گام بردارند و سپس به ســرمایه گذاری ها و نظام مند کردن آن توجه 
کنند. امروزه اتــاق ها باید به کســب و کارهای نوپا و اســتارت آپ ها و مراکز رشــد تجارت بین 
 الملل و اقتصاد دانش بنیان توجه داشــته باشــند و از قدرت البی گری در راستای شبکه سازی 

استفاده کنند.

اصفهان، میزبان 3 رویداد نمایشگاهی همزمان می شود
اصفهان با برپایی ســه رویداد نمایشــگاهی همزمان، طی روزهای پایــان بهمن ماه و روزهای 

ابتدای اسفند، میزبان ســه نمایشگاه خواهد شد.»شــانزدهمین نمایشــگاه صنایع غذایی«، 

»دهمین نمایشــگاه تخصصی مدیریت بحران، امــداد و نجات، صنایع ایمنی، سیســتم های 

حفاظتی و HSE« و »دومین نمایشــگاه تشــریفات و تســهیالت ازدواج« ســه نمایشگاهی 

هســتند که به صورت همزمان در محل برگزاری نمایشــگاه های بین المللی اســتان واقع در پل 

شهرســتان برپا می شوند.بر این اســاس، شــانزدهمین نمایشــگاه صنایع غذایی با محوریت 

فرآوری، بســته بندی، محصوالت و خدمات وابسته در اصفهان برپا می شــود.به نقل از شرکت 

نمایشگاه های بین المللی اســتان اصفهان، این نمایشــگاه که از ۲۹ بهمن ماه تا دوم اسفندماه 

و به مدت چهــار روز ادامه خواهد داشــت، در چهــار هزار مترمربــع فضای نمایشــگاهی برپا 

می شــود و میزبان ۷۲ شــرکت از اســتان های مختلف کشــور خواهد بود.در این نمایشــگاه، 

شرکت های مختلفی از استان های اصفهان، تهران، خراســان رضوی، خراسان جنوبی، مرکزی، 

یزد، فارس، زنجــان و چهارمحال و بختیاری حضــور دارند و به ارائه پتانســیل ها، توانمندی ها، 

محصوالت و خدمــات خــود می پردازند.افزایــش حضور بخــش تولیدکننــدگان محصوالت 

نهایی به نســبت دوره های گذشــته و افزایش حضور مشــارکت کنندگان اســتان های مختلف 

 کشــور نســبت به دوره های گذشــته از جمله ویژگی هــای نمایشــگاه صنایع غذایی امســال

 به شمار می رود.

یک پرونده مخوف بانکی در اصفهان رونمایی شد؛

وقتی بانک ها آن کار دیگر می کنند!

فعاالن اقتصادی و کارشناسان حوزه تجارت  مرضیه محب رسول
فریاد می زنند که بانک هــا از حیطه عمل 
خودشــان خارج شــده اند و به جای تســهیل و وام دهی امور مالی به 
تصدی گری و داللی روی آورده اند و البته به مسئولی هم بر نمی خورد که 
فساد در بانک ها نه تنها ریشــه دوانده که تیشه به ریشه سیستم بانکی و 
پولی کشور زده اســت. در جریان دادگاه پرونده تخلف ۶۰ میلیاردتومانی 
»داریوش امان کی یکانی« کــه البته میزان تخلفــش در برابر صفرهای 
بی شمار سایر فسادهای بانکی چندان به چشم نمی آید، مسائلی مطرح 
شد که برخی به طعنه گفته اند مرزهای فساد و البی گری را در شبکه بانکی 
کشــور جابه جا کرده اســت. برخی از این اتفاقات در اصفهان روی داده؛ 
استانی که بیشــترین گالیه ها از عدم همکاری بانک ها در آن صورت می 
گیرد. سرمایه گذاران مدت هاست به خاطر کم کاری بانک ها سراغ اصفهان 
نمی آیند و مدیران هم همواره به این مسئله اذعان داشته اند؛ اما درمقابل 
آنچه مشخص اســت حرکت معکوس بانک های استان )البته برخی از 
بانک ها( در جهت ســودجویی و عدم حمایت واقعی از تولید کنندگان و 
نیازهای اقتصــادی در بخش های مختلف اســت. پرونــده تخلف ۶۰ 
میلیاردتومانــی »داریوش امان کی یکانی« گرچــه در عدد قابل قیاس با 
پرونده های تخلف مالی در نظام بانکی نیست، اما اتفاقاتی در جریان این 

پرونده در جلسات دادگاه در حال رونمایی اســت که مرز های تازه ای در 
سازوکار فساد اقتصادی را نشان می دهد؛ تا جایی که نماینده دادستان از 
این پرونده بــا تعبیر »پرونده مخــوف« نام می برد. قهرمانــی، نماینده 
دادستان، در سومین جلسه رسیدگی به این پرونده در دادگاه گفته است: 
»متهمان ۶۵ میلیارد تومان از بانک تسهیالت گرفتند؛ اما آن قدر در امالک 
معرفی شده به بانک گران نمایی کردند که ۱۲۰ میلیارد از بانک طلبکار شدند 
و جای طلب، امالک مرغوب بانک را صاحب شــدند. کارشناس متخلف 
زمین برهوت ۱۷ میلیاردتومانی را ۱۵۳ میلیارد تومان قیمت گذاری کرده و 
متهمان جای طلب خود چهار میلیارد تومان نقد و ۲۹ میلیارد تومان چک از 
بانک می گیرند و همان روز از بانک سه زمین مرغوب دریافت می کنند«.

قهرمانی گفت: متهم امان کی یکانی در نامه ای ادعا کرده است ملک آبشار 
اصفهان کاربری تجاری دارد؛ در صورتی که شهرداری اعالم کرده ملک فاقد 
تراکم تجاری است. وی افزود: متهمان ملک آبشار را در سال ۹۱ به قیمت 
۱۰ میلیارد تومان می خرند و در سال ۹۵ آن را به بانک ۱۵۳ میلیارد تومان 
می اندازند.نماینده دادستان ادامه داد: »آقایان ادعا دارند ۱۷۰ هزار هکتار 
تراکم تجاری برای بانک سرمایه گرفته اند، کجای دنیا چنین چیزی وجود 
دارد؟ کارشناس بانک اعالم کرده ۱۷۰ هزار هکتار زمین ارائه شده به بانک، 
همه تپه های برهوت است و آن ها می خواستند در زمین های برهوت بانک 

احداث کنند. در سال ۹۷ شورای برنامه ریزی استان اصفهان مصوبه ای برای 
زمین ها می دهد که در آن یک طبقه تجاری و یک و نیم برابر پارکینگ اجازه 
احداث دارد؛ در حالی که متهمان گفته اند مجوز ۲۵ هزار هکتار تجاری و ۲۵ 
هزار هکتار پارکینگ دارند«.ماجرا البته به همین جا ختم نمی شود؛ گران 
نمایی ملک بار دیگر در شعبه میدان آزادی بانک سرمایه هم تکرار می شود 
و پول فروش آن به حساب شخصی خارج از شبکه بانکی می رود همچنین 
تعدادی آپارتمان هم در بخش های مختلفی از اصفهان و زمین ها در محمد 
شهر کرج به عنوان اضافه جریمه پولی که باید به بانک داده می شد از سوی 
متهم معرفی شــد؛ اما پس از آنکه ملک به صورت غیر واقعی و بیشتر از 
میزان اصلی اش قیمت گذاری شــد متهم از بانک طلبکار شد. شاید باید 
چندین و چند بار متن دادگاه و گزارش آن را خواند تا فهمید چقدر ابعاد این 
فساد خطرناک و گسترده است و از سوی دیگر چقدر راه های رخنه به شبکه 
بانکی کشور آسان و پیش پا افتاده شده که افرادی این چنین اموال عمومی 
را به غارت می برند. ماجرا جسم نحیف تولید و اقتصاد ملی است که هر روز 
کم جان تر از روزهای قبل برای بقا دست به دامن بانک هایی می شود که 
اغلب از اقتصاد و رسالت اصلی خود بســیار دور افتاده اند . راستی آقای 
اســتاندار! تکلیف معرفی بانک های متخلف و برخورد با آنها چه شد؟ ما 

منتظر رفع موانع بانکی هستیم.

کیبورد

بازار

پرونده تخلف ۶۰ میلیاردتومانی »داریوش امان کی یکانی« 
گرچه در عدد قابل قیاس با پرونده های تخلف مالی در نظام 
بانکی نیست، اما اتفاقاتی در جریان این پرونده در جلسات 
دادگاه در حال رونمایی است که مرز های تازه ای در سازوکار 

فساد اقتصادی را نشان می دهد

کیبورد ژله ای پی نت 
100.P.KB مدل

قیمت: 79،000 تومان

کیبورد مالتی مدیای فراسو 
2/PS 6160-FCR

قیمت: 230،000 تومان

کیبورد مایکروسافت مدل 
3000 Comfort Curve
قیمت: 218،000 تومان

پژوهش های اتاق بازرگانی تهران نشان داد:

پاکستان، بازار فراموش شده صادرکنندگان ایرانی
براساس بررســی های انجام شده از ســوی اتاق بازرگانی تهران؛ پاکســتان در سال ۲۰۱۸، ۸۴ 

میلیارد دالر تجارت خارجی داشــته که از این عدد ۲۴ میلیارد دالر مربوط به صادرات این کشــور 

و ۶۰ میلیارد دالر به واردات این کشــور اختصاص دارد.با وجود مرز زمینی مشــترک میان ایران 

و پاکســتان و نزدیکی فرهنگــی و اقتصادی، آمارهای تجارت میان دو کشــور نشــان می دهد 

که عدد بســیار محدودی صادرات و واردات میان این دو همســایه در جریان است.براســاس 

برآوردهای صندوق بین المللی پول، اقتصاد پاکستان در ســال ۲۰۱۸ رشد ۵.۵ درصدی داشته 

و نرخ تورم نیز در آن ۵.۲ درصد بوده است. همچنین این کشــور در سال های گذشته با افزایش 

میزان صادرات و واردات روبه رو بوده که در این بین ســرعت باال رفتن واردات بســیار بیشــتر از 

صادرات بوده است.بررســی ها نشــان می دهند در ســال ۲۰۱۸ پاکســتان در حوزه نفت خام و 

روغن حاصل از مواد معدنی قیری بیشترین واردات را داشــته که ارزش آن حدودا پنج میلیارد 

دالر بوده است. بیشــترین صادرات در این حوزه به پاکســتان را امارات متحده عربی، عربستان 

ســعودی و قطر انجام داده اند.مهم ترین کاالی صادراتی پاکســتان نیز برنج نیمه سفید شده یا 

 کامل ســفید شــده بوده که با ارزش ۱.۸ میلیارد دالر ســهم ۷.۴ درصدی در صادرات این کشور

 داشته است.

رشد اقتصادی ناامیدکننده کشورهای اروپایی!
مرکز آمار اروپا از رشــد صفر درصدی اقتصاد ایتالیا طی سه ماهه پایانی سال خبر داد. در آخرین 

فصل سال ۲۰۱۹ متوسط رشد اقتصادی ۱۹ کشور عضو منطقه یورو و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا 

۰.۱ درصد بوده است که این رشــد در مقایسه با متوسط رشد سه ماهه ســوم در منطقه یورو ۰.۲ 

درصد و در سطح اتحادیه اروپا ۰.۳ درصد کاهش پیدا کرده اســت.هم چنین رشد اقتصادی در 

دوازده ماه منتهی به دسامبر در ســطح منطقه یورو به طور متوسط ۱.۲ درصد و در سطح اتحادیه 

اروپا به طور متوسط ۱.۵ درصد بوده است.در بین کشــورهای اروپایی، بیشترین رشد اقتصادی 

در سه ماهه چهارم ســال متعلق به مجارســتان با ۴.۶ درصد بوده و پس از این کشور، رومانی با 

۴.۲ درصد و لیتوانی با ۳.۷ درصد قــرار دارند. از طرف دیگر کمترین رشــد اقتصادی مربوط به 

ایتالیا بوده که رشــد صفر درصدی را تجربه کرده اســت. رشــد آلمان نیز طی این مدت تنها ۰.۵ 

درصد اندازه گیری شده است.در بین دیگر کشورهای اروپایی، رشد سه ماهه چهارم دانمارک ۱.۷ 

 درصد، اسپانیا ۱.۸ درصد، بلژیک ۱.۲ درصد، فرانســه ۰.۸ درصد و فنالند ۱.۴ درصد اندازه گیری

 شده است.

معافیت شرکت های آمریکایی از تحریم هوآوی تمدید شد
در حالی که از ماه می ۲۰۱۹ نام شرکت هوآوی در لیست سیاه وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته 

اســت؛ اما از آن زمان به بعد در دوره های ۴۵ روزه شــرکت های آمریکایی از اجرای تحریم های 

هوآوی معاف می شوند.دولت ترامپ معافیت شرکت های آمریکایی از اجرای تحریم های شرکت 

فناوری هوآوی چین را به مدت ۴۵ روز دیگر تمدید کرد.معافیت تحریمی قبلی منقضی خواهد 

شــد بنابر این شــرکت های آمریکایی می توانند تا ابتدای ماه آوریل به همکاری با هوآوی ادامه 

دهند.در حالی معافیت تحریمی هوآوی تمدید شــده که جان سوفولک، معاون امنیت سایبری 

شرکت هوآوی اتهامات وارد شده توسط روزنامه وال استریت به این شرکت را رد کرد.وال استریت 

اخیرا طی گزارشی مدعی شده بود که شــرکت هوآوی می تواند با اســتفاده از تجهیزات ساخت 

خود که در شبکه نسل ۵ تلفن همراه آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد به جمع آوری اطالعات از 

شهروندان آمریکایی اقدام کند.

کافه اقتصاد

اخبار
مدیرکل امور مالیاتی استان گفت: رویکرد حمایتی نظام مالیاتی، رفع موانع و مشکالت تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی است که با همین هدف برای اولین مرتبه 
در کشور بسته حمایتی از واحدهای تولیدی در استان طراحی و اجرا شــد.بهروز مهدلو افزود: این بسته حمایتی در ۱۳ بند تهیه و در شورای گفت و گوی دولت و 
بخش خصوصی استان به تصویب رسید که براساس آن بدهی های مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده و معوقات بلند مدت و پلکانی واحدهای تولیدی  با رعایت 
ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم به صورت تقسیط پرداخت خواهد شد.وی بیان کرد: در صورتی  که مؤدیان حقیقی و حقوقی غیر دولتی فهرست معامالت 
ماده  ۱۶۹ خود را تا پایان مهر امسال اعالم می کردند و بدهی مالیاتی خود را پرداخت کنند تمامی جرائم قابل بخشش آنها بخشیده می شود.وی تشکیل اداره 
امور مالیاتی جدید در معاونت هیئت های حل اختالف مالیاتی استان را از جمله اقدامات برای حل مشکالت مالیاتی واحدهای تولیدی برشمرد و افزود: سال 

گذشته ۸۰ درصد پرونده های مالیاتی مورد اختالف در این اداره حل و فصل شد.

رویکرد نظام مالیاتی اصفهان، رفع مشکالت و موانع تولیدکنندگان است

آگهی مناقصه عمومی یک مر حله ای

شرکت عمران شهر جدید بهارستان م الف:773324

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اجرای امور خدماتی به شرح زیر را در بهارستان از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
شــرکت های دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری واگذار نماید، لذا با توجه به اینکه  کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.

تاریخ انتشار آگهی در سامانه مورخ 1398/11/27 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 1398/12/01 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سایت: تا ساعت 19 روز یکشنبه 98/12/11 
زمان بازگشایی پاکت ها در سایت: ساعت 10 صبح روز دوشنبه 98/12/12 

مناقصه گران در صورت نیاز به اطالعات بیشتر به آدرس بهارستان خ الفت شرقی خ امیر کبیر )با شماره تلفن ۳۶۸۶۱۰۹۰ الی ۶ داخلی ۲۳۲( مراجعه و 
یا تماس حاصل نمایند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱ دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ 

اســتاندار اصفهان گفت : با توجه به شــرایط اقلیمی 
خاص جغرافیایی این استان، صنایع سبز مورد توجه 
قرار می گیرند.عبــاس رضایی در حاشــیه برگزاری 
سیزدهمین شــورای گفت و گوی بخش خصوصی و 
دولت با بیان اینکه در این جلسه فعالیت ها و کمک های 
اداره کل صنایع به واحدهــای تولیدی و صنعتی مورد 

بحث قــرار گرفت، افزود: خوشــبختانه این جلســه 
دســتاوردهای خوبی به همراه داشــت. وی با اشاره 
به شــرایط خاص جغرافیایی اســتان اظهارداشت: 
متاسفانه استان چند سالی است که با شرایط سخت 
کم آبی مواجه است و امسال با این شرایط ادامه داد 
لذا در این جلسه مصوب شد در صورت توسعه صنعتی، 
صنایع سبز در اولویت قرار گیرند.استاندار اصفهان ادامه 
داد: اما در مورد  اینکه منظور از صنایع ســبز چیست و 
همچنین جایگاه استقرار این صنایع چگونه و در کجا 
صورت گیرد، مباحث زیادی صورت گرفت.در این جلسه 

قرار شــد اول منظور از صنایع سبز مطرح شود و نحوه 
جانمایی آن بر اســاس همایش سرزمینی مشخص 
شود.رضایی تاکید کرد: همچنین مقرر شد صرفا روی 
صنایعی مانند صنعت IT که هیچ گونه آالیندگی برای 
استان ندارد، کار شود.استاندار اصفهان اضافه کرد: قرار 
شد هوشمندانه، با ظرافت و بر اساس مطالعات علمی 
و کارشناسی و متناسب با آمایش سرزمینی و همچنین 
با جلب نظر دستگاهای اجرایی ذی ربط از جمله محیط 
زیست، دانشگاه علوم پزشکی و هواشناسی، جایگاه 

استقرار این صنایع مشخص شود.

استاندار: 

صنایع سبز در اصفهان مورد توجه قرار می گیرد

نوبت اول

مبلغ برآورد گواهینامه صالحیت پیمانکاریموضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
اولیه )ریال(

سپرده شرکت در 
مدت پیمانمناقصه)ریال(

۱
 ۲۰۹۸۰۰۱۳۵۲۰۰۰۰۳۴

تجدید
انجام خدمات نقلیه 

شرکت عمران بهارستان
گواهی صالحیت انجام خدمات 
موضوع مناقصه از مراجع ذیصالح
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شرکت عمران شهر 
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فرماندار اردستان:

مجلس یازدهم، مهم ترین و اثر گذار ترین 
مجلس کشور خواهد بود 

فرماندار اردستان اظهار  علی دهقانان زواره
مجلــس  داشــت: 
یازدهم در شــرایط ســخت اقتصــادی و دوران 
تحریم ها و فشــارهای همه جانبه استکبار جهانی 
تشکیل می شود و از این رو مهم ترین و اثرگذارترین 
مجلس کشــور خواهد بود.حمیدرضــا تاملی در 
نشســتی با اعضــای ســتاد تامیــن انتخابات و 
نامزدهــای نمایندگــی یازدهمیــن دوره مجلس 
شورای اسالمی در اردســتان گفت: کشور در زمان 
حاضر دوران سخت اقتصادی، سیاسی و تحریم ها 
را می گذرانــد و از ایــن رو می طلبــد نامزدهــا از 
پرداختن به مسائل حاشیه ای و احساسی پرهیز 
کنند و به ارائه ویژگی ها، برنامه ها و طرح های خود 
در راستای ایجاد فضای پرشور انتخاباتی بپردازند.

وی بیان کرد: مسئوالن نظارتی عملکرد ستادهای 
انتخاباتی و همچنین فضای مجــازی را رصد و با 
تخلفات احتمالی برابــر قانون برخورد خواهند کرد 
که بر این اساس توصیه می شود، در زمان تبلیغات 

این موضوع مدنظر نامزدها و طرفــداران آنها قرار 
گیرد.فرماندار اردستان اضافه کرد: بحث تخلف ها 
در سه موضوع اداری، انتظامی و قضایی مورد رصد 
و رسیدگی قرار خواهد گرفت اما مهم، برگزاری یک 
انتخابــات ســالم، آرام و بدون شــبهه اســت و 
دست اندرکاران امور اجرایی در این زمینه فعالیت 

خواهند داشت.
وی با اشــاره به برنامه  ســخنرانی های تبلیغاتی 
تصریح کرد: ستادهای نامزدها چنان برنامه ریزی 
کنند که ۲ ســخنرانی در یک بــازه زمانی و در یک 
محدوده مکانی نزدیک به یکدیگر انجام نشــود تا 
مشــکلی به وجود نیاید؛ در غیر این صورت مجوز 
برگزاری صــادر نخواهــد شــد.تاملی تاکید کرد: 
مجموعه وزارت کشــور، اســتانداری و فرمانداری 
مسئول برگزاری انتخابات هســتند و باید در این 
شرایط در مســیری حرکت کنند که در برابر تهمت 
و اتهام قرار نگیرند که بر این اســاس تالش داریم 
در شهرستان اردستان به وظیفه قانونی خود عمل 

کنیم؛ اگرچه ممکن است خروجی کار رضایت همه 
داوطلبان را به دنبال نداشته باشد؛ اما مهم اجرای 
قانون است.وی همچنین اظهارداشت: تالش شده 
است در چینش افراد در پای صندوق های اخذ رای 
شخصیت های امین، خوشنام، وارد به امور، صادق، 
متعهد و از گروه های مختلف به کار گرفته شوند تا 
از آرای مردم محافظت شــود.فرماندار اردستان، 
فضای انتخاباتی این شهرســتان را مثبت ارزیابی 
کرد و افزود: دســت اندرکاران برگزاری انتخابات 
با اشــراف کامل بر رونــد تبلیغات تــالش دارند، 
موضوعی پیــش نیاید که به دلســردی و کاهش 
حضور مردم در پای صندوق رای منجر شود.هفت 
نفر در مجموع از شهرستان اردستان برای نامزدی 
نمایندگی مجلس شورای اسالمی تایید صالحیت 
شــدند.انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای 
اســالمی دوم اســفندماه هم زمان با ســایر نقاط 
کشور در ۵۷ شعبه رای گیری این شهرستان برگزار 

می شود.

بهره برداری از استخر چند منظوره زیاد آباد میمه
استخر چند منظوره روستای زیاد آباد از توابع بخش میمه به بهره برداری رسید.دهیار روستای زیاد آباد 
گفت: این استخر با وسعت سه هزار و ۵۵0 متر مربع برای ذخیره آب زمین های کشاورزی و پرورش 
ماهی با بیش از چهارمیلیارد ریال هزینه ساخته شد.محمد رضا طالبیان افزود: با مرمت قنات سفلی 
در این روستا ، آب حاصله از قنات که پیش تر به رودخانه های فصلی ریخته می شد، در این استخر 
ذخیره می شود.همچنین با حضور مسئوالن استان و شهرستان شاهین شهر و میمه ، عملیات اجرایی 
حفاری برای لوله کشی جهت آبیاری تحت فشار با اعتباری بیش از 10 میلیارد ریال آغاز شد.روستای 

زیادآباد از توابع بخش میمه در یک کیلومتری از مرکز بخش واقع شده است.

برگزاری جشنواره آب و آیینه در سینما فرهنگ خمینی شهر
به مناســبت والدت حضرت زهرا)س(، جشــنواره آب و آیینه با حضور بیش از ۷00نفر از خادمان و 
خادمیاران در سالن سینمافرهنگ خمینی شهر برگزار شد.مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی 
در شهرستان خمینی شهر گفت: این مجموعه در طول سه سال فعالیت خود بیش از ۲300زائر اولی را 
که توانایی مالی برای زیارت نداشتند به مشهد الرضا اعزام کرده است.محمدباقر محمدی افزود:اعطای 
تسهیالت ویژه و کمک های بالعوض به منظور کمک خرید جهیزیه ، اشتغال زایی و کمک به بیماران 

نیازمند از دیگر اقدامات این آستان بوده است.

 ساماندهی ورودی و خروجی شهرستان های کاشان
 و آران وبیدگل

طرح ساماندهی ورودی و خروجی شهرستان های کاشــان وآران وبیدگل در محور سفید شهر آغاز 
شد.رییس اداره راه وشهرســازی شهرســتان آران وبیدگل گفت: این طرح در محل تقاطع بانددوم 
سفیدشهر-کاشان ومحورنوش آباد-کاشان با دریافت مجوزهای الزم ازراه آهن جمهوری اسالمی 
ایران آغازشده است.مجتبی آراسته افزود: برای اجرای این طرح که تا پایان خرداد طول می کشد 34 
میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.محورسفیدشهر-نوش آباد-کاشان یکی ازمحورهای پرتردد 

شهرستان آران وبیدگل به طول1۵کیلومتر محسوب می شود.

برگزاری طرح »آرامش بهاری« در شاهین شهر
طرح آرامش بهاری از 1۵ اسفند تا 1۵ فروردین برگزار می شود.اسفندیار تاجمیری، فرماندار شاهین 
شهر و میمه گفت: احساس امنیت وآرامش مهم ترین هدف اجرای طرح آرامش بهاری است که در 
آن معتادان سارق و متجاهر به کمپ ها منتقل می شوند.تاجمیری افزود: با اجرای طرح های آرامش 
و امنیت از ابتدای امسال تا کنون کشفیات مواد مخدر 1۲۷ درصد و دستگیری سارقان و معتادان ۵3 

درصد افزایش داشته است.

برگزاری همایش »دختران رای اولی« در کاشان
همایش دختران رای اولی با هدف تبیین جایگاه دانش آموزان در خلق حماسه سیاسی در انتخابات در 
کاشان برگزار شد. دانش آموزان در این همایش به صورت نمادین با دریافت شناسنامه های طراحی شده 
نام خود را ثبت کردند و پس از پایان برنامه انتظارات خود را از نماینده مجلس نوشته و به صندوق اخذ رای 
انداختند .استاد حوزه و دانشگاه در این همایش گفت: یکی از راه هایی که انسان می تواند بهترین مخلوق 
خداوند باشد خدمت به ملت اســت که این با دادن رای صحیح محقق می شود. نصیری دانش آموزان 
رای اولی را از شور و شوق خاصی برای حضور در پای صندوق های رای برخوردار دانست و گفت: دشمنان نظام 

برای کم رنگ شدن حضور مردم در انتخابات تالش می کنند؛ اما مردم این توطئه را خنثی خواهند کرد.

اخبار

مفاد آراء
11/205 آگهی موضوع ماده ســه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

صادر خواهد شد.
1- رای شــماره 3554 مورخ 98/09/20 هیات اول آقاي سیدعلي موسوي به شناسنامه 
شماره 2591 كدملي 1282774204 صادره اصفهان فرزند سید محمد بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 157/10 مترمربع مفروزی از پالك شماره 23666 فرعي از 5000 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
2- رای شــماره 3671 مورخ 98/09/28 هیات اول خانم عذرا زارع چاوشي كکناني به 
شناسنامه شماره 1069 كدملي 1284542386 صادره اصفهان فرزند حسن بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 115/91 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3065 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
3- رای شــماره 3508 مورخ 98/09/14 هیات اول خانم فاطمه بیگم دهقاني چم پیري 
به شناســنامه شــماره 5 كدملي 6209848664 صادره باغ بهادران فرزند محمد تقي بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 173/30 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 197 فرعي 
از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
4- رای شــماره 3665 مورخ 98/09/28 هیات اول آقاي  بهزاد شــهریاري خیرابادي 
به شناسنامه شــماره 29 كدملي 6339805213 صادره فرزند جان محمد بر ششدانگ 
یکباب خانه بــه مســاحت 116/90 مترمربع مفــروزی از  پالك شــماره131 فرعي 
از4483 اصلــي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب 
 بیع نامه و مــع الواســطه از طرف آقــای محمد صــادق ناظردســتجردی خریداری 

شده است.
5- رای شماره 3540 مورخ 98/09/19 هیات اول آقاي رضا رباني اصفهاني به شناسنامه 
شــماره 736 كدملي 1284504727 صادره اصفهان فرزند نصراله بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 205 مترمربع مفروزی از پالك شماره  2965 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
6- رای شــماره 3541 مورخ 98/09/19 هیــات اول خانم مهین لقائــي خولنجاني به 
شناسنامه شماره 14 كدملي 5419421704 صادره مباركه فرزند حسن بر  سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 205 مترمربع مفروزی از پالك شماره  2965 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
7- رای شــماره 2947 مورخ 98/08/11 هیات اول خانم سهیال امامي نژاد به شناسنامه 
شــماره 1771 كدملي 1285658140 صادره اصفهان فرزند سیدحســن بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 59/8 مترمربــع مفروزی از پالك شــماره 1056 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
8- رای شماره 3202 مورخ 98/08/27 هیات اول خانم مریم صفار قمبواني به شناسنامه 
شــماره 16660 كدملي 0059557397 صادره تهران فرزند حســینقلي بر ششــدانگ 
یکبابخانه دو طبقه  به مســاحت 99/90 مترمربع مفروزی از  پالك شماره2918 فرعي 
از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
9- رای شماره 3399 مورخ 98/09/07 هیات اول آقاي اســماعیل تركي هرچگاني به 
شناسنامه شماره 14 كدملي 4623134482 صادره فرزند مهدیقلي بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 127 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای حسین 

مصدق خریداری شده است.
10- رای شــماره 3812 مورخ 98/10/05 هیات اول آقاي ســید حبیب اهلل هاشمي به 
شناسنامه شماره 17 كدملي 5659593828 صادره اصفهان فرزند سیدحسن بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 104 مترمربع مفروزی از پالك شماره 384 فرعي از 4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
11-  رای شــماره 3509 مورخ 98/09/14 هیات اول خانم مهري فرخي به شناســنامه 
شماره 28009 كدملي 1282206567 صادره فرزند حسین بر 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان تجاری به مساحت37/83 مترمربع مفروزی از پالك شماره315 فرعي 
از4852 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
12-  رای شماره 3510 مورخ 98/09/14 هیات اول آقاي حبیب اله شهبازي به شناسنامه 
شماره 444 كدملي 1289481441 صادره فرزند عبد الرضا بر 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان تجاری به مساحت37/83 مترمربع مفروزی از پالك شماره315 فرعي 
از4852 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
13-  رای شــماره 3511 مــورخ 98/09/14 هیــات اول آقاي عبدالرضا شــهبازي به 
شناســنامه شــماره 268 كدملي 2539582818 صادره اقلید فرزند محمد بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجاری به مساحت37/83 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره315 فرعي از4852 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
14- رای شماره 3542 مورخ 98/09/19 هیات اول آقاي محمد جمالي دنبه به شناسنامه 
شماره 16149 كدملي 1282630776 صادره فرزند غالمعباس بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 308 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
15- رای شماره 2908 مورخ 98/08/04 هیات اول مالکیت آقاي مسعود نوروزي نژاد به 
شناسنامه شماره 22853 كدملي 1970230843 صادره مسجد سلیمان فرزند علي جمعه 
بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 162 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 5 فرعي از4790 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجــب بیع نامه و مع الواســطه از طرف ورثه حاج محمد حســین كازرونی 

خریداری شده است.
16-  رای شــماره 2907 مورخ 98/08/04 هیات اول خانم مهرنوش رحیم پور بیرگون 
به شناســنامه شــماره 2281 كدملي 4818860832 صادره شــیراز فرزند حسن بر سه 
دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 162 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 5 فرعي از4790 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
 اصفهان به موجــب بیع نامه و مع الواســطه از طرف ورثه حاج محمد حســین كازرونی 

خریداری شده است.
17- رای شماره 3793 مورخ 98/10/04 هیات اول آقاي اصغر حجتي زاده به شناسنامه 
شــماره 21 كدملي 1288687192 صادره اصفهان فرزند رضا بر ششدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 88/25 مترمربع مفروزی از پالك شــماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای عباس ایمانی خریداری شده است.
18-  رای شــماره 4179 مورخ 98/10/29 هیات اول آقاي غالمرضا پیرزاده كوپائي به 
شناسنامه شماره 1224 كدملي 1288849044 صادره اصفهان فرزند عباسعلي بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 297/47 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3738 

اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 
مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.

19-  رای شــماره 4180 مورخ 98/10/29 هیات اول خانم بتول فرزین دســتجردي به 
شناسنامه شماره 381 كدملي 1288907168 صادره اصفهان فرزند قدیرعلي بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 297/47 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3738 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
20- رای شماره 3950 مورخ 98/10/15 هیات اول خانم زهرا موسوي به شناسنامه شماره 
121 كدملي 5129554604 صادره دهاقان فرزند سید یحیي بر ششدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 102/75 مترمربع  مفروزی از پالك شــماره40 فرعي از3074 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
21-  رای شــماره 4204 مورخ 98/11/01 هیات اول آقاي احمد مختاري به شناسنامه 
شماره 152 كدملي 6209678092 صادره اصفهان فرزند حسن بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 313 مترمربع مفروزی از پالك شماره 25 فرعي از 3070 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
22-  رای شــماره 3960 مــورخ 98/10/15 هیات اول آقاي عبدالمجید كلیشــادي به 
شناسنامه شــماره 981 كدملي 1288846614 صادره اصفهان فرزند محمدعلي بر4/5 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 99/5 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره 4507 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
23-  رای شماره 3962 مورخ 98/10/15 هیات اول خانم ناهید نعمتي به شناسنامه شماره 
680 كدملي 1291171401 صادره اصفهان فرزند هاشم بر1/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 99/5 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4507 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
24-  رای شماره 4156 مورخ 98/10/26 هیات اول  آقاي مهدي صحرایي به شناسنامه 
شــماره 1404 كدملي 1289220824 صادره فرزند ماشاهلل بر ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 123/76 مترمربع مفروزی از پالك شماره1 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای 

اسداله ملك محمدیان دستجردی خریداری شده است.
25- رای شماره 3667 مورخ 98/09/28 هیات اول آقاي سیدنصراله حسیني وردنجاني به 
شناسنامه شماره 36 كدملي 4622806185 صادره وردنجان فرزند سیدرحمن بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 297/96 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای غالمحسین دهقان خریداری شده است.
26- رای شــماره 4148 مورخ 98/10/26 هیــات اول آقاي تورج مقدم به شناســنامه 
شــماره 1615 كدملي 1289472297 صادره فرزند عبداهلل بر ششــدانگ یکبابخانه به 
مســاحت109 مترمربع مفروزی از پالك شــماره25983 فرعي از 5000 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
27-  رای شــماره 3984 مورخ 98/10/17 هیات اول آقاي جهانگیر كریمي احمدآبادي 
به شناسنامه شــماره 273 كدملي 5418707000 صادره مباركه فرزند گل بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 186/72 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 66 فرعي از4483 
 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان بــه موجب بیع نامه
  و مــع الواســطه از طــرف خانــم محتــرم ســخنی دســتجردی خریــداری 

شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/11/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/28

م الف: 756604 اعظم قویدل  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان

مفاد آراء
11/206 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

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

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
1- رای شماره 139860302032000114 مورخ 98/11/21 خانم پروانه سادات توسلی 
فرزند محمد علی ششــدانگ یك باب خانه و باغچه متصله واقع در مزرعه خرم آباد 102 
اصلی علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به  مساحت 355/36 متر مربع مالك رسمی.

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/28 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/12/13 

م الف: 771135 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان
ابالغ رای

11/207 كالسه پرونده:1508/98 ، شماره دادنامه: 2309- 98/10/28 ، مرجع رسیدگی: 
شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: حسنعلی حیدریان ، آدرس:خمینی 
شهر بلوار توحید محله الدره غربی كوچه شــهید ابطحی 37 ، خوانده:مهدی ریاحی فر ، 
آدرس: مجهول المکان ، خواســته: مطالبه وجه حواله.با عنایت به محتویات پرونده واخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا،ضمن اعالم ختم رســیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای مــی نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص 
دعوی آقای حسنعلی حیدریان به طرفیت آقای مهدی ریاحی فر به خواسته مطالبه مبلغ 
12/500/000 ریال وجه نقد بابت یك فقره حواله به شــماره 308277 مورخ 98/2/15 
قرض الحسنه حضرت سجاد )ع(  بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به 
مفاد دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشــت مصدق حواله و گواهینامه عدم پرداخت آن 
و با توجه به عدم حضور خوانــده و عدم دفاعیه موثر از جانب وی و با احراز اشــتغال ذمه 
و استصحاب دین خواسته خواهان را ثابت دانســته و به استناد مواد 198و 519 و 522 از 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 9 و 18 و 19 و 25 
و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و ماده 1258 قانونی مدنی خوانده را 
به پرداخت مبلغ 12/500/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 226/250  ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 98/7/25 
لغایت استهالك كامل دین بر مبنای شــاخص بهای كاال و خدمات مصرفی اعالمی از 
بانك مركزی جمهوری اســالمی ایران در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20روز از ابالغ قابــل تجدیدنظر در محاكم عمومی حقوقی خمینی 
شهر می باشد.  م الف: 770949 عمار امیری قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر  
ابالغ وقت رسیدگی

11/212  بدینوسیله اعالم می دارد كه آقای حبیب اله یبلویی فرزند رجبعلی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقای سعید شــهبازی به این شعبه تقدیم نموده است كه 
به كالسه 437/98 شعبه اول شــورای حل اختالف فریدونشهر ثبت گردیده است. لذا به 
آقای سعید شهبازی فرزند مراد ابالغ می گردد كه جهت رسیدگی به پرونده 437/98 در 
روز یکشنبه مورخه 99/1/24 ساعت 17 در شــعبه اول شورای حل اختالف فریدونشهر 
حاضر شــوید. این آگهی بعنوان ابالغ قانونی تلقی و در صورت عدم حضور وفق مقررات 
 اقدام می گردد. م الف: 768105 شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

فریدونشهر

مدیر امور برق شهرستان خوانسار خبر داد:

کاهش 1.7 مگاوات 
مصرف انرژی در زمان 

پیک بار در خوانسار
 مدیر امور برق شهرســتان خوانسار با بیان 
اینکه خوانســار ۲1 هزار و ۵00 مشترک برق 
دارد، گفت: امور برق خوانســار در تابستان 
امسال موفق به کاهش 1.۷ مگاوات مصرف 
انرژی در زمان پیک بار شد.فرهاد بالبادی 
اظهار داشــت: امســال تاکنــون عملیات 
بهینه ســازی و تبدیل شــبکه برق به کابل 
خودنگهدار در روستای ویست، حسن آباد، 
حاجی آباد، خشــک رود، صفادشت و قلعه 
بابامحمد به طول شــش کیلومتر و احداث 
شبکه فشــار متوســط در منطقه کارگاهی 
تیدجان انجام شده اســت.وی افزود: طی 
10 ماهه امســال مبلغ دو میلیــارد ریال در 
جهت بهینه ســازی معابر روشنایی از قبیل 
رنگ آمیزی پایه ها و شست و شوی چراغ ها 
هزینه شده است.مدیر امور برق شهرستان 
خوانسار با اشاره به بهینه سازی و تعمیرات 
شبکه فشار ضعیف در مناطقی از روستاهای 
سنگ ســفید، قودجان و ویســت، گفت: 
برای اجرای این طرح هــا ۲ میلیارد ریال از 
محل اعتبارات شــرکت توزیع برق استان 
اصفهان هزینه شده است.وی از بهینه سازی 
شــبکه محله بیدهند با اعتبار یک میلیارد 
و ۵00 ریال خبــر داد و افزود: برق رســانی 
به ســایت تلفن همراه اول و تجهیز پست 
مجتمع گردشــگری گلســتان کوه از دیگر 
پروژه های این امور بــود که با همکاری این 
نهادها انجام شــد.بالبادی افزود: اصالح و 
بهینه سازی شبکه برق میدان جدید سنگ 
شیر یکی دیگر از پروژه های برق شهرستان 
خوانسار است که با همکاری شهرداری انجام 
شد.وی از نصب پلمپ ضد سرقت روی 1۵0 
دستگاه ترانسفورماتور در محدوده امور برق 
شهرستان خبر داد و افزود: 400 میلیون ریال 

برای اجرای این طرح هزینه شده است.
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 ثبت احوال شناسنامه های صادره را تا روز انتخابات
 تحویل می دهد

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت:در روزهای منتهی به انتخابات و روز انتخابات همه دفاتر 
پیشــخوان و اداره های ثبت احوال استان آماده رســیدگی به مغایرت های شناسنامه های صادره 
هستند.حسین غفرانی با بیان اینکه در دست داشتن اصل شناسنامه برای رای دادن الزامی است، 
افزود: اگر افراد کارت ملی را به همراه داشــته باشند روند رای گیری سرعت می گیرد، اما در صورت 
نداشتن کارت ملی، ارائه شماره ملی هم کفایت می کند.مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان بیان کرد: 
چهار میلیون و ۲۵ هزار نفر در استان اصفهان واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند هستند که سه 
میلیون و ۶۵۵ هزار درخواست برای صدور کارت هوشمند ملی اخذ شد و ۹۱ درصد شهروندان استان 
تاکنون موفق به دریافت کارت هوشمند ملی شده اند. وی درباره آمار واجدان شرایط رای دادن در 
استان گفت: این آمار به صورت واحد از سوی ستاد انتخابات کشور اعالم می شود.بنا بر اعالم ستاد 

انتخابات استان سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر واجد شرایط رای دادن در استان هستند.

مسئول هیئت مدیره نظام پرستاری اصفهان:

 معوقات حقوق پرستاران اصفهان
 به تیرماه باز می گردد

مسئول هیئت مدیره نظام پرستاری اصفهان گفت: بر اساس اطالعات موجود حقوق شاغلین این 
حرفه در اصفهان به ویژه در بیمارستان های متعلق به دانشگاه علوم پزشکی، از تیرماه سال جاری 
تاکنون پرداخت نشــده همچنین در برخی بیمارســتان های شهرســتان های اطراف نیز معوقات 
از ابتدای فروردین ماه تاکنون انباشــته شــده است.خســرو توکل ، اظهار کرد: پرستاری شغلی 
بسیار سخت و زیان آور اســت؛ اما متاســفانه با وجود قوانین مختلف درباره آن، این قوانین ها در 
بیمارستان ها به ویژه بیمارستان های دانشگاهی اجرا نمی شود.وی افزود: پرستاران تقریبا تعطیلی 
نداشته و حدود ۱۲ ساعت در روز به فعالیت مشغول هستند. همچنین فعاالن این حوزه در معرض 
بیش از ۱۰ نوع مخاطره از جمله مخاطرات فیزیکی، مکانیکی، شیمیایی و سوء رفتار قرار می گیرند 
که متاسفانه در دریافتی این افراد محاسبه نمی شود.مسئول هیئت مدیره نظام پرستاری اصفهان 
تصریح کرد: یکی از معضالتی که هم اکنون پرستاران با آن درگیر هستند، معوقات حقوقی است که 

از سیستم ها به ویژه بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی نشأت می گیرد.

 رییس انجمن تغذیه استان اصفهان:

کودکان اصفهانی، الگوی صحیح تغذیه ندارند
رییس انجمن تغذیه استان اصفهان گفت: از مهدکودک تا پنجم ابتدایی با مشکل الغری و سوءتغذیه 
کودکان اصفهانی مواجه هستیم، درحالی که بعد از این مقطع با چاقی و اضافه وزن روبه رو می شویم 
که دلیل آن مصرف نان و غالت بیش از حد است.حمیدرضا طغیانی، اظهار کرد: هدف این انجمن مردم 
نهاد، ارتقای سطح سالمت جامعه و آموزش صحیح تغذیه صحیح و تغییر شیوه زندگی است.وی با 
بیان اینکه کارکنان این انجمن با حضور در مدارس  و مهدکودک ها، قد و وزن کودکان را اندازه گیری و 
وضعیت آنها را بررسی می کنند، افزود: درصورت وجود مشکل، این کودکان به متخصصان تغذیه ارجاع 
داده می شوند تا مشکل آنها را به صورت تخصصی حل کنند.رییس انجمن تغذیه استان اصفهان با 
بیان اینکه وضعیت تغذیه استان اصفهان نسبت به سایر استان ها مناسب است، تصریح کرد: تغییر 
ساعات بیولوژیک، تغذیه سالم، بهداشت سالم و حرکت های اصالحی راهی برای مبارزه با ژن هاست، 
همانگونه که کشور ژاپن با انجام این فاکتورها طی ۵۰ سال حدود ۱۰ سانت به قد مردم کشور خود اضافه 
کرد.طغیانی ادامه داد: هنر یک متخصص تغذیه این است که افرادی با توان مالی کم را آموزش دهد 

تا سفره و سبد غذایی خود را به گونه ای تنظیم کنند که دچار مشکل نشوند.

بر اساس اعالم پلیس فتای استان، اصفهان در جایگاه سوم بیشترین مزاحمت های اینترنتی در کشور قرار دارد؛

مزاحمت  پشت دیوار اینترنت

له در  ماجــرای  پریسا سعادت یــک پســر ۱4 ســا
مزاحمت های اینترنتــی برای یک خانم 
3۵ ساله نقش داشت، بازداشت پسر ۱3 ساله به خاطر مزاحمت های 
اینترنتــی، ســیم کارت جعلی عامــل مزاحمت هــای اینترنتی و... 
تیترهایی اســت که هر روز در رســانه ها منتشــر می شــوند. پدیده 
مزاحمت های اینترنتی مانند سایر مشکالت  گسترش اینترنت در حال 
زیاد شدن در ایران و به خصوص در میان نوجوانان و جوانان است. این 
دست از افراد را می توان دنباله روی همان مزاحمان تلفنی دهه شصت 
دانست؛ افرادی که یا تک زنگ می زدند و یا با حرف هایشان صاحب 
خط تلفن را آزار می دادند تنها تفاوت کار اینجاست که امکانات فضای 
مجازی تهدیــدات را خطرناک تــر و جدی تر کــرده و مزاحمت های 
اینترنتی حاال یکی از اصلی ترین جرم های مربوط به فضای سایبری 

کشور است. 
بر اساس قانون، هرگونه ایجاد مزاحمت و ســلب آسایش در فضای 

مجازی جرم بوده و برابر قانون برخورد می شــود. به گونه ای که فصل 
پنجم قانــون جرائم رایانه ای به موضوع هتك حیثیت و نشــر اكاذیب 
پرداخته اســت. در ماده ۱۶ این قانون آمده اســت، هركس به وسیله 
ســامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را 
تغییر دهد یا تحریف كند و آن را منتشــر یا با علم بــه تغییر یا تحریف 
منتشــر كند، به نحوی كه عرفا موجب هتك حیثیت شــخص شود، 
به حبس از نــود و یك روز تا دو ســال یا جزای نقــدی از پنج میلیون 
)۵.۰۰۰.۰۰۰( ریال تا چهل میلیون )4۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال یا هر دو مجازات 

محكوم خواهد شد.
تبصره ماده ۱۶ قانون جرائم رایانه ای هــم اذعان دارد چنانچه تغییر یا 
تحریف به صورت مستهجن باشــد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات 
مقرر محكوم خواهد شــد.در ماده۱۷مقرر شــده اســت هر كس به 
وســیله ســامانه های رایانه ای یا مخابراتی، صوت یــا تصویر یا فیلم 
خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت شخص جز در 

موارد قانونی منتشــر كند یا در دســترس دیگران قرار دهد، به نحوی 
كه منجر به ضرر یا عرفــا موجب هتك حیثیت او شــود، به حبس از 
نود و یك روز تا دو ســال یا جزای نقدی از پنج میلیــون )۵.۰۰۰.۰۰۰( 
ریال تا چهل میلیــون )4۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال یا هــر دو مجازات محكوم 
خواهدشــد. با وجود  تمام اقدامات و تمهیدات اندیشــیده شــده در 
قانون برای برخورد با این دســت از جرائم اما مزاحمت های اینترنتی 
تقریبا پا به پای ســایر جرم های فضــای مجازی در کل کشــور و به 
خصوص اصفهان رشــد داشته است. بر اســاس اعالم رییس پلیس 
فتای اســتان اصفهان جرائم ســایبری با افزایش دو برابری روبه رو 
بوده کــه این عدد بــرای مزاحمت هــای اینترنتی چیــزی در حدود 
3۹ درصد اســت. رییس پلیس فتای اســتان اصفهان با بیان این که 
مزاحمت های اینترنتــی با افزایش 3۹ درصدی رتبه ســوم را به خود 
اختصاص داده اســت، اضافه کرد: مزاحمت اینترنتــی دو عامل دارد 
نخســت این که کاربر در هر محیطی قرار می گیرد، اطالعاتش را خوب 
مدیریت نمی کند، از تصویر خــود در پروفایل تا اطالعات خصوصی در 
شبکه های مجازی و به روی هر دوست و غریبه پروفایل خود را باز نگه 
می دارد و اجازه سوءاســتفاده از اطالعات خود و ارتباطات غیرمجاز به 
 دیگران را می دهد و یا این که شــماره خود را در شــبکه های اجتماعی 

پنهان نمی کند.
وی با تاکید بر این که مدیریت اطالعــات و بعد از آن مدیریت رفتاری 
در مزاحمت ها بسیار مهم است، تصریح کرد: توصیه پلیس این است 
که بالفاصله ارتبــاط را قطع کنند و ادامه ندهنــد و پروفایل مخاطب را 
مسدود  و اجازه ارتباط بیشــتر را ندهند و با اعضای خانواده هماهنگ 
کنند.مرتضوی با بیان این که مزاحمت اینترنتی در دامنه سنی نوجوانی 
تا میانسالی است؛ اما بیشتر متوجه بانوان است، گفت: هتک حیثیت 
 و نشر اکاذیب با رشد 8 درصدی رتبه چهارم جرائم سایبری را به خود

 اختصاص داده است.
رییس پلیس فتای اصفهان با بیان این که بیشــترین فراوانی جرائم 
در مرکز شــهر اصفهان  اتفاق افتاده، افزود: طی ۱۰ ماهه امســال ۱۰8 
درصد افزایش وقوع جرائم را در اســتان اصفهان داشته ایم و در شهر 
اصفهان ۱۰4 درصد بوده است. شــاید یکی از اصلی ترین دالیل رشد 
این دست از جرائم اســتفاده از هویت های جعلی و گمنامی هویت در 
بستر اینترنت باشد که باعث شده تا برخی گمان ببرند که حاشیه امنی 
برای فعالیت های ســایبری آن ها ایجاد شــده؛ اما در واقع اغلب این 
مدل از مزاحمت ها در صورت شکایت از سوی فرد تهدید شده کشف و 

برخوردهای قانونی با آن صورت می گیرد.

با مسئولان

حصر وراثت
11/209  آقای امامقلی محمدی دارای شناسنامه شماره 56 به شرح دادخواست به کالسه  
610/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فاطمه سلطان حبیبی آخوره سفالئی به شناسنامه 1012 در تاریخ 93/9/2 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه نه فرزند ذکور به 
نام های 1- امامقلــی محمــدی، ش.ش 56، ت.ت 1326/10/20، 2- محمد محمدی، 
ش.ش30، ت.ت 36/5/8، 3- احمد محمدی، ش.ش 1409، ت.ت 48/2/2، 4- ابراهیم 
محمدی، ش.ش 40، ت.ت 52/11/8، 5- علی قلی محمدی، 6- عیســی قلی محمدی، 
7- محمد تقی محمدی، 8- مرتضی محمدی، 9- محمد جواد محمدی و یک فرزند اناث 
به نام خانم زهرا سلطان محمدی و همسر ایشــان آقای میرزا آقا محمدی، ش.ش 119، 
ت.ت 1309/4/5 منحصر است و به جزنامبردگان فوق وارث دیگری ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 768111 شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان فریدونشهر
حصر وراثت

11/210  آقای امامقلی محمدی دارای شناسنامه شماره 56 به شرح دادخواست به کالسه  
609/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
میرزا آقا محمدی اخوره سفالئی به شناسنامه 119 در تاریخ 94/8/24 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به نه فرزند ذکور به نام های 
1- امامقلی محمدی، 2- عیسی قلی محمدی، 3- علی قلی محمدی، 4- محمد محمدی، 
5- محمد تقی محمدی، 6- مرتضی محمدی، 7- محمد جواد محمدی، 8- احمد محمدی، 
9- ابراهیم محمدی و یک فرزند اناث به نام زهرا سلطان محمدی و غیر از نامبردگان فوق 
وارث دیگری ندارند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 768116 

شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر
اخطار اجرايي

11/211 شماره: 64/98 به موجب راي شماره 142 مورخ  98/5/19 حوزه دوم شوراي حل 
اختالف شهرستان فریدونشهر که قطعیت یافته است محکوم علیه علیرضا طاهر شمسی 
فرزند محمدرضا شغل آزاد به نشــانی مجهول المکان محکوم است به حضور در یکی از 
دفترخانه های اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو ســواری پیکان سواری به شماره 
انتظامی ایران 23-925 ص 75 بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 1/625/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی کال در حق محکوم له حبیب گشــول فرزند علی شغل آزاد به نشانی 
فریدونشهر روستای قلعه سرخ و پرداخت حق االجرا در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي 
کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتي که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا 
تســلیم کند و اگر مالي ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:768126 شعبه دوم شوراي 

حل اختالف فریدونشهر 
فقدان سند مالكيت

11/213 نظر به اینکه سندمالکیت تمامت پنج حبه ویازده – هفدهم حبه مشاع از72 حبه 
ششدانگ پالك ثبتي شماره : 110 فرعي از 5 - اصلي بخش یک که دردفتر 360 صفحه 
 591 به نام حمید نره ثبت وسند صادرو تسلیم گردیده سپس بموجب سند شماره 167570 –

 24 / 8 / 85 دفتر سه شــهرضا تمامت موردمالکیت خودرابه شــارخ قربانی انتقال نموده 
که بموجب اسنادشــماره 167572 و 167589 مورخ 24 / 8 / 85 دفترسه شهرضادررهن 
بانک صادرات اصفهان میباشــد که اینک نامبرده باارائه درخواست کتبی به شماره وارده  
970920341810295 - 1 / 9 / 97 بــه انضمام دوبرگ استشــهادیه محلی که امضاء 
شهودآن ذیل شماره 92867 - 30 / 8 / 97 به گواهي دفترخانه شماره سه شهرضا رسیده 
است مدعي است که ســندمالکیت آن به علت جابجایي مفقودگردیده است ودرخواست 
صدورالمثنای سند مالکیت ملک فوق رانموده لذامراتب به استنادتبصره یک اصالحي ذیل 
ماده 120آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله 

نسبت به ملک مرقوم یاوجود سند مالکیت نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف 
مدت ده روز اعتراض خودراکتباًضمن ارائه اصل سندمالکیت یاسندمعامله به این اداره تسلیم 
ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکیت به ارائه کننده سندمستردگردد 
بدیهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرســیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت 
 یاســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشد. 

م الف: 772264 سید اسداله موسوی مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرضا 
فقدان سند مالكيت

11/214 نظر به اینکه ســندمالکیت تمامت شــصت حبه ودوازده - هفدهم حبه مشــاع 
از72 حبه ششدانگ پالك ثبتي شــماره : 110 فرعي از 5 - اصلي بخش یک که دردفتر 
360 صفحه 585 به نام صغری نره ثبت وســند صادرو تسلیم گردیده سپس بموجب سند 
شماره 167570 - 24 / 8 / 85 دفتر سه شهرضا تمامت موردمالکیت خودرابه شارخ قربانی 
انتقال نموده که بموجب اسنادشــماره 167572 و 167589 مورخ 24 / 8 / 85 دفترســه 
شهرضادررهن بانک صادرات اصفهان میباشد که اینک نامبرده باارائه درخواست کتبی به 
شماره وارده  970920341810295 - 1 / 9 / 97 به انضمام دوبرگ استشهادیه محلی که 
امضاء شهودآن ذیل شماره 92867 - 30 / 8 / 97 به گواهي دفترخانه شماره سه شهرضا 
رسیده است مدعي است که سندمالکیت آن به علت جابجایي مفقودگردیده است ودرخواست 
صدورالمثنای سند مالکیت ملک فوق رانموده لذامراتب به استنادتبصره یک اصالحي ذیل 
ماده 120آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یاوجود سند مالکیت نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف 
مدت ده روز اعتراض خودراکتباًضمن ارائه اصل سندمالکیت یاسندمعامله به این اداره تسلیم 
ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکیت به ارائه کننده سندمستردگردد 
بدیهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرســیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت 
 یاســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشد. 

م الف: 772267 سید اسداله موسوی مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرضا 
فقدان سند مالكيت

11/215 نظر به اینکه سندمالکیت تمامت پنج حبه ویازده - هفدهم حبه مشاع از72 حبه 
ششدانگ پالك ثبتي شماره : 110 فرعي از 5 - اصلي بخش یک که دردفتر 360 صفحه 
 588 به نام مجیدنره ثبت وسند صادرو تسلیم گردیده سپس بموجب سند شماره 167570 - 
24 / 8 / 85 دفتر سه شــهرضا تمامت موردمالکیت خودرابه شــارخ قربانی انتقال نموده 
که بموجب اسنادشــماره 167572 و 167589 مورخ 24 / 8 / 85 دفترسه شهرضادررهن 
بانک صادرات اصفهان میباشــد که اینک نامبرده باارائه درخواست کتبی به شماره وارده  
970920341810295 - 1 / 9 / 97 بــه انضمام دوبرگ استشــهادیه محلی که امضاء 
شهودآن ذیل شماره 92867 - 30 / 8 / 97 به گواهي دفترخانه شماره سه شهرضا رسیده 
است مدعي است که ســندمالکیت آن به علت جابجایي مفقودگردیده است ودرخواست 
صدورالمثنای سند مالکیت ملک فوق رانموده لذامراتب به استنادتبصره یک اصالحي ذیل 

ماده 120آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یاوجود سند مالکیت نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف 
مدت ده روز اعتراض خودراکتباًضمن ارائه اصل سندمالکیت یاسندمعامله به این اداره تسلیم 
ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکیت به ارائه کننده سندمستردگردد 
بدیهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرســیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت 
 یاســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشد. 

م الف: 772266 سید اسداله موسوی مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرضا 
فقدان سند مالكيت

11/216 شــماره: 98/2027036305-98/11/12 نظر به اینکه خانم زهرا نریمانی زمان 
آبادی  با تسلیم دو برگ استشهاد شهود به شماره 8449 مورخ 98/10/01 دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 262 اصفهان، مدعی شده در اثر سهل انگاری یک جلد سند مالکیت به شماره 
چاپی 0677983 الف/87 به میزان ششدانگ تحت پالك 15241/2665 در صفحه 543 
دفتر 410 امالك واقع در بخش 5 ثبت اصفهان بنامش سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد 
مفقود گردیده و به موجب سند رهنی شماره 49063 مورخه 90/04/21 دفترخانه 97 اصفهان 
به مبلغ دویست و نود میلیون ریال در رهن بانک ملت شعبه چهار راه نور باران می باشد و 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ  نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد 
گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 772512 شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان  
فقدان سند مالكيت

11/217 شــماره: 98/2027036316-98/11/12 نظر به اینکه آقای حسین حسینی  با 
تسلیم دو برگ استشهاد شهود به شــماره 8448 مورخ 98/10/01 دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 262 اصفهان، مدعی شده در اثر بی احتیاطی یک جلد سند مالکیت به شماره چاپی 
081828 به میزان ششدانگ تحت پالك 11516/612 صفحه 488 دفتر 403 امالك واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان بنامش سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد مفقود گردیده و به 
موجب سند رهنی شــماره 12616 مورخه 94/09/07 دفترخانه اسناد رسمی شماره 246 
 اصفهان به مبلــغ 2/300/010/000 ریال به نفع بانک ملت شــعبه جی اصفهان در رهن 
می باشد و به موجب سند رهنی شماره 12700 مورخه 94/09/28 دفترخانه 246 اصفهان به 
نفع بانک ملت شعبه جی اصفهان به مبلغ 650/010/000 ریال در رهن می باشد و به موجب 
سند رهنی شماره 12699 مورخه 94/09/28 دفترخانه 246 اصفهان به نفع بانک ملت شعبه 
جی اصفهان به مبلغ 650/010/000 ریال در رهن می باشد و تقاضای صدور سند مالکیت 

المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ  نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 772513 شبان 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان  
ابالغ رای

11/208 شماره پرونده: 1525/98 ،شــماره دادنامه:2461-98/11/20 ، مرجع رسیدگی: 
شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان:مســعود عباسی با وکالت آقایان 
1-سید محسن بنی هاشمی 2-فرهاد قصری ، نشانی: هردو خمینی شهر خ شریعتی شمالی 
نرسیده به سه راه معلم کوچه 136 پالك 2 طبقه ســوم  ؛ خوانده: محمدعلی عرب پور به 
نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای مسعود عباســی با وکالت  1-سید محسن بنی هاشمی 2-فرهاد 
قصری به طرفیت محمدعلی عرب پور به خواســته مطالبه مبلغ 24/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک به شماره 111/129813 مورخ 98/6/3  عهده بانک توسعه تعاون به انضمام 
خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت صدق چک 
و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خواندگان در جلسه مورخ 98/11/16 
و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضاء شورا و احراز 
اشتغال ذمه خواندگان و اســتصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری 
مستنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و 
مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 24/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/370/000 ریال 
بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سر رسید چک لغایت استهالك کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی 
اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس 
ظرف مهلت 20 روز پس از انقضا مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی 
خمینی شهر می باشد. م الف: 771125  عمار امیری قاضی شعبه چهارم شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر 

تاسیس شرکت تعاونی گردشگری گون افراز کویر درتاریخ 1398/10/24 به شماره ثبت 63932 به شناسه ملی 14008920187 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. - موضوع : عرضه خدمات برگزاری نمایشگاه ،همایش ، رویدادهای گردشگری،سرمایه گذاری در زمینه گردشگری، بازار یابی و تبلیغات انواع گردشکری ،مطالعه 
و تحقیق وآموزش گردشگری،مشاوره در زمینه برنامه ریزی و توسعه گردشگری،بهره برداری و مدیریت تاسیسات گردشگری بر اساس نوع تاسیسات، ایجاد و تاسیسات گردشــگری بر اساس نوع تاسیسات با استفاده از سرمایه و نیروی کار، مهارت و تخصص 
اعضا تبصره1: عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی. تبصره 2: مشارکت و سرمایه گذاری در بخش خصوصی و دولتی. تبصره 3: اخذ و اعطای شعب نمایندگی و اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانک ها 
و مؤسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشــور و هرگونه فعالیت مجاز مطابق با قانون تجارت. تبصره 4: اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیالت اعتباری از منابع بانکها، و مؤسســات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر. تبصره 5: اخذ کمک 
و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی و حقوقی. تبصر ه 6: توزیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانک ها و یا مؤسســات مالی و اعتباری معتبر. تبصره 7: سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه مربوطه و یا سایر شرکتها و مؤسسات 
عمومی، تعاونی و یا خصوصی. تبصره 8: در صورتی که برای انجام هریک از فعالیت های موضوع تعاونی، نیاز به اخذ از مراجع ذیصالح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است. - مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش جرقویه علیا ، شهر حسن آباد، محله شهرک فجر ، کوچه شهید شفیعی ، کوچه شهید جواد صادقی ، پالک 18 ، طبقه همکف ، کدپستی 8379115814 - سرمایه شخصیت حقوقی : سرمایه شرکت تعاونی عبارت است از مبلغ 105000000 ریال 
منقسم به 105 سهم 1000000 ریالی بانام که مبلغ 35000000 ریال آن توســط اعضاء پرداخت گردید. - اولین مدیران : احمد جمشیدی شماره ملی 5649897933بســمت رئیس هیئت مدیره ، احسان رضائی جوچی شماره ملی 1271442310 بسمت نایب 
رئیس هیئت مدیره ، علی صادقی حسن آبادی شماره ملی 1270730428 بسمت منشی هیئت مدیره و مدیرعامل ، زهرا صادقی حسن آبادی شماره ملی 5640055545 و ابراهیم صادقی حسن آبادی شماره ملی 5649860041 بسمت اعضای علی البدل هیأت 
مدیره تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. - اسامی بازرسین : مسعود جمشیدی شماره ملی 5649970793 بسمت بازرس اصلی و اسماعیل صادقی حسن آبادی شــماره ملی 5649414300 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 
گردیدند. - دارندگان حق امضا : کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک , سفته, برات و اوراق بهادار با امضای یک یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره آقای احمد جمشیدی )رئیس هیات مدیره( به اتفاق آقای علی صادقی حسن آبادی )مدیرعامل( 
و در غیاب آقای احمد جمشیدی )رئیس هیات مدیره( آقای احسان رضائی جوچی )نایب رئیس هیات مدیره( حق امضاء خواهد داشت و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای علی صادقی حسن آبادی )مدیرعامل( و مهر تعاونی معتبر 
خواهد بود. - روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعاونی تعیین گردید. - اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه * به استناد نامه شماره 104084 مورخ 1398/10/22 صادره از اداره تعاون شهرستان اصفهان اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )771497(



شکایت باشگاه ذوب آهن و درخواست برای تجدیدنظر در حکم فیفا در ارتباط با حکم فسخ قرارداد رضا شکاری به دادگاه عالی ورزش ارسال شد.بعد از شکایت باشگاه 
ذوب آهن از رضا شکاری بازیکن سابق این تیم در پی انتقال به باشگاه روبین کازان، فدراسیون جهانی فوتبال رای خود را در دو بخش از این شکایت اعالم کرد.در رای 
نخست، فیفا اعالم کرد که باشگاه روبین کازان باید بابت غرامت آموزشی شکاری و دیرکرد آن مبلغ ۱۰۵ هزار یورو به ذوب آهن پرداخت کند.شکایت دیگر ذوب آهن 

مربوط به فسخ قرارداد شکاری از این باشگاه بود و ذوبی ها خواستار دریافت غرامت در این بخش هم شدند.
 فیفا در رای ابتدایی خود برای این بخش ایراد عدم استماع دعوا را پیش کشــیده بود؛ یعنی از آنجا که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران روی این پرونده رای 
داده، فیفا دیگر قادر به بررسی آن نیست.ذوبی ها مدعی هستند کمیته انضباطی ایران رای را به سود این باشگاه صادر کرده است ولی از آنجا که رای ضمانت اجرایی 
نداشته به فیفا شکایت کرده اند.ایراد عدم استماع دعوا از سوی فیفا به این پرونده، ذوبی ها را بر آن داشت تا با شکایت به دادگاه عالی ورزش )CAS( پیگیر غرامت 
فسخ از شکاری و باشگاه روبین کازان شوند.گویا ذوبی ها پنجشنبه هفته گذشته هزینه شــکایت به دادگاه عالی ورزش را هم پرداخت کرده اند و منتظر بررسی این 

پرونده هستند.

شکایت باشگاه ذوب آهن به دادگاه عالی ورزش ارسال شد

دوشنبه 28 بهمن  1398 / 22 جمادی الثانی 1441/ 17 فوریه 2020/ شماره 2915

 راه اشتباهی که فدراسیون فوتبال به مربیان خارجی
 یاد داد

به دور از بحث انتخاب اســکوچیچ برای تیم ملی، به نوع حضور این مربــی در تیم ملی باید انتقاد 
کرد چرا که در این بین حق صنعت نفت تضییع شده است. اسکوچیچ در نفت مسجد سلیمان در 
اولین بازی بعد از تعطیالت زمســتانی ســاز جدایی را کوک کرد و اذعان داشت به خاطر مشکالت 
خانوادگی و همچنین بیماری نمی توانــد در صنعت نفت بماند و می خواهد ایــران را ترک کند. او 
آنقدر اصرار می کند که در نهایت نفتی ها حاضر به جدایی او از تیم می شــوند؛ اما اسکوچیچ همین 
که شــهر آبادان را ترک می کند مربی تیم ملی می شــود! حال صنعت نفتی ها بــه دنبال گرفتن 
غرامت از اسکوچیچ هستند و او را تهدید کرده اند اگر غرامت باشــگاه را پرداخت نکند از او به فیفا 
شکایت خواهند کرد.سوال مهم اینجاست چرا فدراســیون فوتبال همان طور که با باشگاه سپاهان 
برای در اختیار گرفتن امیــر قلعه نویی با تیم ســپاهان صحبت کرد با باشــگاه صنعت نفت برای 
عقد قرارداد با اســکوچیچ حرف نزد؟ مگر صنعت نفت تیم کوچکی است و آیا این تیم پرتماشاگر 
نیست؟ شاید هم فدراسیون فوتبال نمی خواســته وارد دعوای جدیدی شود و به اسکوچیچ پیام 
داد برای حضور در تیم ملی باید رضایت نامه در دست داشته باشــد! این یک اشتباه استراتژیک 
بود که فدراســیون فوتبال و اســکوچیچ به همراه هم مرتکب شــدند و در این بیــن البته صنعت 
 نفت همچنان به خاطر تیم ملی خویشــتن داری به خرج می دهد شــاید به این دلیل که باشگاه 

پرهیاهویی نیست.
این یک راه و یک مسیر اشتباه بود که فدراسیون فوتبال به اسکوچیچ یاد داد. با این رفتار اسکوچیچ 
به طور حتم مردم آبادان ناراحت شدند به این خاطر که تیمی که در دور رفت چهارم شده بود یکی یکی 
پله ها را پایین می آید. از یاد نبرده ایم که دراگان چندی پیش به خبرنگاران گفته بود بازی با اسم من 

را تمام کنید چرا که نه گزینه تیم ملی هستم و نه استقالل.

بازگشت آقاکریم به شهر پرخاطره
آقاکریم خاطرات خوشی از دبی  دارد.باقری در جام ملت های 96 توانست یک گل به عربستان و 
یک گل به کره جنوبی در ورزشگاه آل مکتوم دبی بزند. ۱3 سال بعد او در بازگشت به تیم ملی نیز در 
این شهر دروازه تیم ملی امارات را باز کرد و مانع از شکست شاگردان علی دایی شد.اسطوره باشگاه 
پرسپولیس که یک سال سابقه زندگی در این شهر و بازی در تیم النصر دبی را دارد، با پیراهن این تیم 
اماراتی هم 4 گل به ثمر رساند و در بین فوتبال دوستان این کشور چهره مشهوری محسوب می شود.

وی حاال به عنوان دســتیار یحیی گل محمدی و به همراه تیم پرســپولیس به این شهر بازگشته و 
امیدوار است از روی نیمکت شاهد درخشش سرخپوشان مقابل الشارجه باشد.

استارت کاپیتان مسعود برای بازگشت به ترکیب
مســعود شــجاعی در این فصل یکی از بهترین های تراکتور بــوده و همواره بــا عملکرد خوبش 
توانســته به تیمش کمک شــایانی انجام دهد. او اما در جریان دیدار تراکتور و گل گهر ســیرجان 
در هفته نوزدهم از داور بازی کارت قرمز دریافت کرد تا دیدار با ســایپا را از دســت بدهد.از این رو 
کاپیتان سرخ پوشان در بازی گذشته تیمش حضور نداشت و از روی سکوها برد 3 بر یک تراکتور 
را نظاره گر بود. حاال اما شــجاعی با انگیزه زیاد تمریناتش را از ســر گرفته و خودش را برای بازی 
 بعدی آماده می کند.شــجاعی که همواره حضورش در زمیــن برای تراکتور موفقیــت آمیز بوده،

 بی تردید در دیدارهای آینده نیز می تواند نقش موثری برای شــاگردان ساکت الهامی بازی کند. 
خصوصا حاال که تراکتور به رده دوم جدول رسیده و می تواند با تالش زیاد حتی به قهرمانی نیز فکر 
 کند.گفتنی اســت؛ تراکتور در هفته بیســت و یکم لیگ برتر روز جمعه 9 اسفندماه در جم میهمان 

پارس جنوبی است.

رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور از سر گرفته می شود؛

جدال چهار تیم مدعی در نیمه نهایی
رقابت های فصل جاری لیگ برتر فوتسال   سمیه مصور
کشور بار دیگر از ســر گرفته می شود تا با 
برگزاری دیدارهای مرحله نیمه نهایی و شناسایی تیم های صعود یافته 
به فینال، تکلیف قهرمان این دوره از مســابقات نیز مشــخص شود. 
رقابت های فصل جاری لیگ برتر فوتســال کشــور پــس از برگزاری 
دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی به دلیل حضور تیم ملی فوتسال ایران 
در مســابقات آســیایی قاره کهن به حالت تعطیلی در آمد؛ اما به دلیل 
شیوع ویروس کرونا در منطقه شــرق آسیا، رقابت های آسیایی با نظر 
AFC برگزار نشد تا گمانه زنی ها برای برگزاری مجدد رقابت های لیگ 
برتر مطرح شــود. گمانه زنی هایی که با مخالفت هــا و موافقت هایی 
همراه بود؛ اما با مشخص شــدن تیم های صعود یافته به مرحله نیمه 
نهایی، سازمان لیگ اقدام به اعالم برنامه کامل مرحله نیمه نهایی پلی 
اف کرد که بر اساس این برنامه دیدارهای اول نیمه نهایی روز دوشنبه ۵ 
اسفند از ساعت ۱6 برگزار خواهد شد که در این روز تیم سن ایچ ساوه در 
ساوه میزبان تیم گیتی پســند است و ســتارگان ورامین از تیم مس 
سونگون ورزقان پذیرایی می کند. دیدارهای  روز شنبه ۱۰ اسفند ماه نیز 
از ساعت ۱6 برگزار خواهد شد که گیتی پسند در اصفهان میزبان سن ایچ 
ساوه اســت و در دیگر دیدار این روز مس سونگون از ستارگان ورامین 
میزبانی خواهد کــرد. در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشــت به 

تیم های صعود یافته به مرحله نیمه نهایی:

گیتی پسند اصفهان
سرخ پوشان اصفهانی که با هدف باالبردن جام قهرمانی پا به این دوره 
از رقابت های لیگ برتر فوتسال گذاشته اند با برتری مقابل تیم محمد 
ســیما قم در مرحله یک چهارم نهایــی، خود را به مرحلــه نیمه نهایی 
رساندند. تیم گیتی پسند در حال حاضر پرافتخارترین تیم فوتسال ایران 
است.  گیتی پسند دو بار به مقام قهرمانی و ۵ بار به مقام نایب قهرمانی 
در لیگ برتر فوتسال ایران رسیده  است. این تیم همچنین در سال ۱39۱ 
به مقام قهرمانی و در ســال های ۱39۲ و ۱396 به مقام نایب قهرمانی 
در لیگ قهرمانان فوتسال آسیا دســت یافت.  سرمربی فعلی این تیم 
»حمید بی غم« اســت.  همچنین   »ســعید احمد عباسی«، »حمید 
احمدی«، »محمدرضا ســنگ ســفیدی«، »علی اصغر حسن زاده« و 

»مرتضی عزتی«، ملی پوشان این تیم اصفهانی هستند.

سن ایج ساوه
 حریف تیم گیتی پسند در مرحله نیمه نهایی رقابت های فصل جاری 
لیگ برتر فوتسال کشور با برتری مقابل تیم فرش آرا پا به مرحله نیمه 

نهایی می گذارد.این تیم در ســال ۱396 پس از قرار گرفتن در رتبه اول 
گروه یک لیگ دســته اول فوتســال ایران و برتری در دو دیدار رفت و 
برگشت در مرحله حذفی به لیگ برتر فوتســال ایران صعود کرد.سن 
ایچ ســاوه با ســرمربی گری »جواد اصغری مقدم« ملی پوش سابق 
فوتسال ایران رده ششم جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال ایران را به 
دست آورده بود .»علیرضا جوان«، »طاها نعمتیان« و »مهدی کریمی« 

ملی پوشان تیم سن ایچ ساوه هستند.  

مس سونگون ورزقان
تیم مس سونگون ورزقان با قرار گیری در جایگاه اول جدول رده بندی 
مرحله گروهی رقابــت های فصل جاری لیگ برتر فوتســال خود را به 
عنوان شــانس اول قهرمانی در این دوره از مســابقات معرفی کرده تا 
بتواند هم چون سال گذشــته جام قهرمانی این رقابت ها را باالی سر 
ببرد. شــاگردان علیرضا افضل با برتری مقابل تیم حفاری اهواز راهی 
مرحله نیمه نهایی شدند.مس سونگون ورزقان با مدیریت جدید خود 
خیز بلندی را برای قهرمانی در لیگ برتر فوتسال در سال 94 برداشت. 
این تیم با تغییر در کادر فنی و جذب بازیکنان، بازی های خوبی از خود 

نشان داد و توانست در پایان لیگ تنها با تفاضل ۵ گل  با تیم تاسیسات 
دریایی تهران به عنوان نایب قهرمانی لیگ برسد و از کسب سهمیه جام 
باشگاه های آسیا بازبماند. اما بعد از آن مس سونگون توانست دو بار 
در سال های ۱396 و ۱39۷ در لیگ برتر قهرمان شود و در سال ۱39۷ 
هم قهرمان لیگ قهرمانان فوتسال آسیا لقب گیرد.»علیرضا صمیمی«، 
»محمد شــجری«، »مهدی جاوید«، »مســلم اوالد قباد«، »علیرضا 

عسگری« و »سعید مومنی« ملی پوشان این تیم هستند.

ستارگان ورامین
حریف مدافع عنوان قهرمانی در مرحله نیــم نهایی رقابت های فصل 
جاری لیگ برتر فوتســال کشور با گذشتن از ســد تیم شهروند ساری 
به مرحله نیمه نهایی رســید. تیم ســتارگان ورامین  که با مشــکالت 
فراوانی وارد مســابقات لیگ برتر فوتســال شد، توانســت رتبه پنجم 
جدول رده بندی را از آن خــود کند. هدایت این تیــم ورامینی را »رضا 
داورزنی« به عهــده دارد. از بازیکنان شــاخص این تیــم می توان از 
 »محمــد طاهــری« کاپیتــان ســابق تیــم ملــی فوتســال ایران

 نام برد.

فوتبال ایران روزهای پر ماجرایی را سپری می کند. از 
طرفی انتخاب دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی 
تیم ملی انتقادات از فدراســیون را افزایش داده و از 
طرف دیگر، انتخابات این فدراسیون در اواخر اسفند 
و ثبت نام نامزدها حواشی زیادی ایجاد کرده است.

این روزها بحث های زیادی درباره چگونگی حضور 
نامزدهــا در انتخابات، تایید صالحیــت و وضعیت 
بازنشستگی شان مطرح می شود. یکی از موضوعاتی 
که در اساسنامه وجود دارد این اســت که هر نامزد 
پست ریاست فدراسیون باید امضای ۱۰ نفر از اعضای 
مجمع را بــرای تاییــد صالحیت اولیه و بــه عنوان 
پیش شرط حضور در انتخابات داشته باشد؛ اتفاقی 

که عمال باعث می شود نامزدهای با نفوذ در مدیریت 
فوتبال، رای اعضای مجمع را در کنترل خود داشــته 
باشــند و به این ترتیب افرادی که خارج از مجموعه 
فوتبال قصد حضــور در انتخابــات را دارند در همان 
پیچ اول از مســیر انتخابات خارج می شوند.در این 
دوره هم این اتفاق در حال رخ دادن است و برخی از 
نامزدهای صاحب نفوذ قبل از اینکه صالحیت شان 
به صورت کلی احراز شود، هر کدام شان توانستند ۱۰ 
امضا از اعضای مجمع اخذ کنند این در حالی است که 
برخی از آن ها به دالیل مختلف اعم از ابهامات مالی، 
تعارض منافع و قانون بازنشســتگی احتماال تایید 
صالحیت نخواهند شــد و این یعنی سوخت شدن 

تاییدیه ۱۰ عضو مجمع و تنگ تر شــدن دایره رقابت 
بین کاندیداهایی که ممکن است صالحیت ریاست 
بر فوتبال را نداشته باشند.موضوع دیگری که می توان 
به آن اشــاره کرد، حضور افــرادی در بین نامزدهای 
پست های مختلف فدراسیون است که طی سال های 
گذشته امتحان خود را پس داده اند. افرادی که نقش 
پر رنگی در تصمیم گیری ها نداشته و فقط در مجمع 

حضور داشته اند. 

سایه »نفوذ« بر انتخابات فوتبال؛

 تاییدیه هایی که سوخت می شود!

گاف بزرگ »مهدی رحمتی«!

چهره روز

حمایت کلوپ از سیتیزن ها!
یورگن کلوپ پس از برتری دشــوار یک بر صفر تیمش در خانه نوریچ در هفته بیســت و ششــم 

رقابت های لیگ برتر انگلیس از اینکه شاگردانش در شرایط دشوار، هفدهمین برد متوالی را به دست 

آوردند، ابراز رضایت کرد.ســرمربی تیم 

لیورپول در این باره گفت:» وقتی نیمکت 

باکیفیتی داشته باشــید، می توانید در 

سخت ترین شــرایط هم پیروز شوید. 

ســادیو مانه می توانســت از ابتدا بازی 

کند؛ اما می خواستم برای بازی در لیگ 

قهرمانــان اروپا به او اســتراحت دهم. 

سادیو آماده به نظر می رسد. راحت است 

در مورد باد صحبت کنیم؛ اما بچه ها باید 

در زمین با این موضــوع کنار می آمدند. 

پاس های بلنــد زیادی ارســال کردیم 

و سیســتم ما آماده چنین چیزی نبود. روی توپ ها موفق نبودیم، شــاید احســاس نمی کردیم 

می توان توپ ها را بــه فضاهای خالی برد. باید به شــرایط زمین عادت کرد و پــس از 4۵ دقیقه، 

 شــرایط خوب شــد. بین دو  نیمه کمی اطالعات به بازیکنان دادیــم و در نیمه دوم بســیار بهتر 

بودیم«.

یورگن کلــوپ همچنین در مــورد محرومیــت منچسترســیتی از رقابت های اروپایــی افزود:» 

وقتی این خبر را شنیدم، شــوکه شــدم. من اطالعاتی در مورد این چیزها ندارم. منچسترسیتی 

از زمانی که من بــه انگلیس آمــده ام، فوتبالی شــورانگیز ارائــه می کند. همیشــه کار آنها و پپ 

گواردیوال را تحســین می کنــم. می توانــم تصور کنم بــرای آنها این خبر چقدر ســخت اســت. 

حاال باید با ایــن موضوع کنــار بیایند. نمی دانم چــه کاری انجــام داده اندکه محروم شــده اند. 

به طور واضح ســیتی درخواســت تجدید نظــر خواهد داد و اطالعات بیشــتری در ایــن مورد به 

دســت خواهیم آورد. احســاس گواردیــوال و بازیکنان ســیتی را درک می کنم. آنهــا قطعا هیچ 

کار اشــتباهی انجام نداده انــد. فوتبالی هیجان انگیــز ارائه می کنند و باعث پیشــرفت هر لیگی 

 می شــوند؛ اما در نهایت شــما مجبورید به قانون احترام بگذارید.در آینده خواهیم دید چه اتفاقی 

خواهد افتاد«.

پیش بینی عجیب »کافو« در مورد ستاره لیورپول
مدافع جوان لیورپول طی ماه های اخیر نقش مهمی در عملکرد درخشان لیورپول ایفا کرده و در 

حال حاضر نیز موفق به ارسال ده پاس گل در این فصل لیگ برتر شده است. کافو که خودش یکی 

از بهترین مدافعان راســت تاریخ فوتبال به شمار می آمد، مدعی شــد ترنت الکساندر آرنولد می 

 تواند در آینده جایزه توپ طال را از آن خود کند.کافو گفت: »من تصور می کنم ترنت الکساندر آرنولد

 در حال حاضر یکی از بهترین بازیکنان جهان به شــمار می آید و در این مورد تردیدی وجود ندارد. 

این بازیکن پتانسیل باالیی دارد و شباهت های زیادی بین سبک بازی آرنولد و خودم در دورانی 

 که در مســتطیل ســبز حضور داشــتم، پیدا می کنم. از نظر من نوعی غریزه برزیلی در نوع بازی 

آرنولد دیده می شود.توصیه من به آرنولد ساده است؛ سعی کن همین روندی را که طی سال های 

اخیر در پیش گرفته ای در آینده نیز تکرار کنی. آرنولد نباید هیچ وقت سبک بازی اش را تغییر دهد 

 و حتی اگر گاهی هم دچار اشتباهاتی شــد، همین روند را در آینده نیز تکرار کند. از نظر من آرنولد 

 هر آنچه یک بازیکن برای فتح جایــزه توپ طال الزم دارد را در خود داشــته و می تواند برنده این

 جایزه شود. ما باید تالش کنیم این الگو و روند که همیشــه توپ طال باید به مهاجمان و بازیکنان 

گلزن تعلق یابد را تغییر دهیم.«

فوتبال جهان

جنگ مجازی مهدی رحمتی و حسین حسینی 
آن هم در این شرایط، آنقدر مالل آور و بی موقع 
اســت که آدم حیفش می آید دو خط مطلب 
در مورد آن بنویســید. اســتاد رحمتی اما در 
آخرین اقدامش، خطایی در این ماجرا مرتکب 
شد که نابخشــودنی به نظر می رسد؛ یک فول 
بزرگ اخالقی کــه در تعارض با ســاده ترین 
اصول جوانمردی قرار می گیرد. رحمتی برای 
اینکه نشان بدهد گلر فعلی استقالل زمانی تا 
چه اندازه مرید و ثناگــوی او بوده، تصویری از 
چت خصوصی اش با حسینی را منتشر کرده؛ 
آنچه نشان می دهد شــماره یک فعلی آبی ها 
از رحمتی به عنوان الگــوی خودش نام برده و 
تا جایی که می توانســته قربان صدقه او رفته 
اســت.اگر ما را به خاطر »سلیقه« فردی مان 
در هم نمی کوبید، باید عــرض کنیم رحمتی را 
از نظر فنی گلری بزرگ تر از حسینی می دانیم؛ 
دروازه  بانی کــه اصال ژانرش فــرق می کند. با 
این همــه، از آقا مهدی که مدعی سرســخت 
اخالقیات است و احتماال بعد از محمدرضا گلزار 
سلطان ذکر ایران زمین به حساب می آید)!( 
انتظار نداریم برای له کردن رقیب جوان ترش، 
اسرار خصوصی بین خودشان را لو بدهد. نسبت 
این کار با مروت و جوانمردی چیســت؟حتی 
دشــمنی کردن هــم آداب دارد. یــک قاعده 
مهم و مشهور رفتاری وجود دارد که می گوید: 
»افشای رازهای دوستی در زمان دشمنی، از 
زشــت ترین رذیلت های اخالقی است.« این 
یعنی قرار نیســت وقتی با هم دشمن شدیم، 
همه خودمانی های موقع دوستی را روی دایره 
بریزیم و جلــوی عالم و آدم جــار بزنیم. این 
الفبای اول همان اخالقیاتی است که رحمتی 

شبانه روز بر طبلش می کوبد. 

در حاشیه

وز عکس ر

طرحی جالب 
به بهانه عملکرد 
درخشان »مسی«

در 6 گل اخیر بارسلونا، مسی 
موفق به ثبت 6 پاس گل شده 
و عمال روی ایــن گل ها نقش 
اول را داشــته و این موضوع 
ســوژه بلیچر ریپورت شــده 

است.
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معاون شهردار اصفهان خبر داد:

بهره برداری از فاز نخست پروژه میدان شهدای هسته ای تا سال 99
معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت: تا پایان فروردین ماه ســال آینده ادامه خیابان مشتاق تا 
میدان شهدای هســته ای بهره برداری می شــود.ایرج مظفر اظهار کرد: پروژه میدان شهدای هسته ای 

یکی از مهم ترین پروژه های منطقه چهار 
به شــمار می رود و در واقع اجــرای چهار 
پروژه در قالب یک پروژه است تا مشکالت 
ترافیکی آن محدوده از شــهر را رفع کند.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال ۹۶ با پنج 
میلیارد تومان اعتبار قراردادی منعقد شد 
تا ادامه خیابان مشــتاق به سمت میدان 
شهدای هسته ای، فضای میدان و اتصال 
آن به بلوار ارغوانیه اجرا شود که در مراحل 
آزادسازی، مالکان  با شهرداری منطقه چهار 

توافق الزم را نداشتند، از این رو قرارداد اولیه، خاتمه یافت تا اقدامات قانونی برای آزادسازی میدان انجام 
شود.معاون عمران شهری شهردار اصفهان ادامه داد: ظرف یک ماه گذشته با اجرای ماده ۹ الیحه قانونی 
نحوه خرید و تملک اراضی و امالک ، آزادسازی امالک در مسیر پروژه میدان شهدای هسته ای انجام شد و 
اجرای این پروژه شتاب گرفته است.معاون عمران شهری شهردار اصفهان با بیان این که تا پایان فروردین 
ماه سال آینده ادامه خیابان مشتاق تا میدان شهدای هســته ای مورد بهره برداری قرار می گیرد، افزود: 
سال آینده مسیر از میدان شهدای هسته ای تا کانال روشــن دشت و ادامه بلوار ارغوانیه اجرایی خواهد 
شد.وی خاطرنشان کرد: در بودجه سال آینده شــهرداری منطقه چهار اعتبارات الزم برای تکمیل پروژه 
میدان شهدای هسته ای در نظر گرفته شده است.مظفر با بیان این که احداث میدان شهدای هسته ای 
تحول بزرگی در منطقه چهار ایجاد خواهد کرد، گفت: این پروژه شامل حدود ۳۹ هزار مترمربع عرصه است 
که یکی از بزرگ ترین پروژه ها با کارکرد هندسی و ترافیکی به شمار می رود و سه خیابان اصلی به عالوه 
یک خیابان دسترسی محلی پینارت به این میدان منتهی می شود که احداث هر یک از این خیابان ها یک 

پروژه بسیار بزرگ محسوب می شود.

شهردار اصفهان:

ایده های جوانان، المان زیبایی شهر شود
شهردار اصفهان در رویداد ایده کاپ هفتم با تبریک والدت حضرت زهرا )س( و روز زن و تبریک والدت 
بنیانگذار انقالب اسالمی اظهار کرد: شــهر یک موجود زنده است و اداره آن نمی تواند بدون بهره مندی از 
نظرات جوانان راه درستی را طی کند، ایده پردازی یک نوع تمرین دموکراسی در عرصه ایده هاست و جوانان 
با حضور در این رویداد فضایی را ایجاد کردند که ما را امیدوار کرد که می توانیم با ایده های مبتنی بر خالقیت 
و نوآوری آنها ماموریت اصلی خود را بهتر انجام دهیم.قدرت ا... نوروزی خطاب به جوانان گفت: اصفهان 
بدون ایده پردازی شما نمی تواند راه درستی را طی کند.نوروزی ادامه داد: یقینا از بین ایده های ارائه شده، 
برخی می تواند گره های کور شهر را باز کند. واقعا از جوانان حاضر در این رویداد سپاس گزارم زیرا این کار 
یک حرکت نرم افزاری قوی است که مبتنی بر علم، دانش و ذوق و خالقیت خواهد بود.وی افزود: اگر 
بخواهیم در اصفهان محور گردشگری، شهر دوستدار کودک و بدون ترافیک داشته باشیم، باید به ایده 
جوانان توجه کنیم.شهردار اصفهان تاکید کرد: باید میدان برای حضور جوانان باز شود و ما دانشجویان را 
بیشتر ببینیم و در دانشگاه ها بیشتر حضور پیدا کنیم؛ جوانان باید بدانند شهرداری اصفهان وارد عرصه ای 
شده است که می خواهد برای فکر آنها ارزش قائل شود و از آنها کمک بگیرد و این شما هستید که امروز باید 
به کمک ما بیایید.نوروزی افزود: شهرداری بنا دارد بیش از این به جوانان فضا و میدان دهد و حتما از همه 
این تالش ها تقدیر خواهد شد و چه تقدیری بهتر از اینکه ایده های خوب، المان های زیبایی در شهر شود.

در صد و سیزدهمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان چه گذشت؟

تصویب بودجه ۶ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ شهرداری اصفهان

در صد و سیزدهمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان، بودجه سال ۹۹ 
شهرداری اصفهان با ۱۳ رای موافق تصویب شد.رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان در نطق پیش از دستور این جلســه که صبح دیروز برگزار 
شد، با اشاره به برگزاری مراسم دهه فجر و چهلمین روز شهادت سردار 
سلیمانی، اظهارکرد: طبق روال سال های گذشته در این ایام زیباسازی 
فضای شهر را داریم و برنامه های خوبی برای سال جاری تدارک دیده 
شده که امیدوارم شرایط را به گونه ای رقم بزند تا فضای اصفهان برای 
گردشگران و شهروندان در نوروز دلپذیر باشد.علیرضا نصر در عین حال 
خواستار صرفه جویی در هزینه ها شــد و گفت: باید نهایت دقت را در 
صرف هزینه ها جهت انجام اقدامات زیباسازی همچون رنگ آمیزی و 
گلکاری به خرج داد.رییس شورای شهر اصفهان با تاکید براینکه مدیران 
شهری باید تالش کنند دسترسی کارکنان به مدیران تسهیل شود، افزود: 
یکی از موارد مورد نیاز در این مورد ســعه صدری است که مدیران باید 

برخوردار باشند.
وی همچنین با اشــاره به در پیــش بودن انتخابات مجلس شــورای 
اســالمی، گفت:با وجود اینکه می شــد با تمهیداتی بهتر زمینه حضور 
حداکثری مردم را رقم زد؛ اما همه موظف به شرکت در انتخابات هستیم 
و امیدواریم شهروندان با حضور باشکوه خود، زمینه انتخاب نمایندگانی 
شایسته را رقم بزنند.نصر با اشاره به اینکه بودجه شهرداری اصفهان  به 

تصویب نهایی می رسد، تصریح کرد: در تدوین بودجه حدود ۳ هزار نفر 
ساعت زمان صرف شده است. همچنین در کمیسیون تلفیق در ۷ روز و 

با ۷۰۰ نفر ساعت بودجه بررسی و نهایی شد.
رییس شــورای شــهر اصفهان با بیان اینکــه در الیحــه بودجه ای که 
شهرداری اصفهان ارائه کرد، منابع شــهرداری از حیث درآمدی ۵ هزار 
و ۱۲۰ میلیارد تومان و ســازمان ها ۷۲۰ میلیارد تومان بود ادامه داد: در 
بررسی هایی که صورت گرفت، ۸۸ میلیارد تومان در منابع شهرداری و 
یک میلیارد در منابع سازمان ها تغییرات داشتیم و قرار شد بودجه در 

مرز ۶ هزار میلیارد تومان بسته شود. 

ورود 40 اتوبوس به ناوگان اصفهان تا قبل از عید
نصر در ادامه اعالم کرد: با تالش شــبانه روزی از محل تخصیص اوراق 
مشــارکت که ۲۰۰ میلیارد تومان بــرای ناوگان حمــل و نقل عمومی 
اختصاص یافته بود، حدود ۹۰ دســتگاه اتوبوس خریداری شد که ۴۰ 
دستگاه تا قبل عید در اختیار ناوگان قرار می گیرد و ۵۰ دستگاه قرار شده 

تا پایان اردیبهشت وارد ناوگان شود. 

شرایط سخت جذب و تامین بودجه در نیمه دوم سال

شــهردار اصفهان نیز در این جلســه با قدردانی از اعضای شورای شهر، 

اظهارکرد: در نیمه دوم ســال شــرایط جذب و تامین بودجه ها سخت 
است؛ اما در یک ماه باقی مانده هم امیدواریم اتفاقات خوبی بیفتد تا 
جذب بودجه کمتر از  سال گذشته نباشد.قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه 
امیدوارم ســال آینده با کمک هایی که صورت می گیرد شــاهد تحقق 
بودجه ۶ هزار میلیارد تومانی شهرداری باشیم، افزود: این بودجه رقم 
سنگینی اســت، اما با همراهی همه بخش ها قابل تحقق است.وی با 
یادآوری اینکه قصد داشتیم اصالحی برای افزایش بودجه امسال داشته 
باشیم، تصریح کرد: اگر شــرایط مثل نیمه اول سال بود می توانستیم 
بودجه را افزایش دهیم ولی شرایط در نیمه دوم سال سخت شد، گرچه 

شرایط اصفهان از شهرهای دیگر بهتر است.

پروژه ملی باید بودجه ملی داشته باشد
شهردار اصفهان با تاکید براینکه پروژه ملی باید بودجه ملی داشته باشد، 
گفت: بســیاری از پروژه های اصفهان ملی است ولی محلی دیده می 
شود.وی با بیان اینکه در شــهرداری چند نوع نیرو داریم، گفت: تعداد 
نیروهای رســمی کم اســت ولی نیروی حجمی، قراردادی، حکمی، 
روزمزد داریم.وی افزود: به دالیل مختلف شــهرداری ها ابتکاراتی در 
عنوان سازی نیرو داشــته اند به طوری که در شــهرداری ها ۱۰ عنوان 

قراردادی داریم.

مدیر منطقه شــش شــهرداری اصفهان از اجرای 

بیش از ۱۰۰ پــروژه عمرانی، فرهنگی، ورزشــی و 

خدماتی در این منطقــه خبر داد و گفت: در اجرای 

پروژه ها همواره تــالش کرده ایم تا عدالت فضایی 

بر اساس تاکیدات شــهردار اصفهان ایجاد کنیم.

محمدرضــا برکــت در دیــدار با رییس شــورای 

اســالمی شــهر اصفهان اظهار کــرد: بودجه این 

منطقه در ســال جاری نســبت به ســال گذشته 

۸۶ درصد رشد داشــته و بودجه چهار هزار و ۳۴۰ 

میلیــارد ریالی منطقه محقق شــده اســت.وی 

افــزود: بودجه چهار هــزار و ۳۴۰ میلیــارد ریالی 

سال جاری منطقه شــش معادل ۱۱ درصد بودجه 

کل شــهرداری اصفهــان اســت و باعــث اجرای 

بیش از ۱۰۰ پــروژه عمرانی، فرهنگی، ورزشــی و 

 خدماتی در ســال جاری در محــدوده این منطقه

 شده است.

مدیر منطقه شــش شــهرداری اصفهــان با بیان 

اینکه این منطقه در ارزیابی ســال ۹۸ به باالترین 

سطح تعالی سازمانی در بین مناطق دست یافت، 

گفت: همه این دســتاوردها بــرای ارائه خدمات 

هرچه بهتر به شــهروندان اســت چرا که مردم را 

شایســته بهره مندی از بهترین خدمات و امکانات 

شــهری می دانیم.وی، رســیدن بــه حس خوب 

رضایت منــدی را بــرای کارکنــان شــهرداری نیز 

ضروری دانست و افزود: اگر بخواهیم ارباب رجوع 

و شــهروندان را تکریم و بهترین سرویس ها را به 

آنها ارائه کنیم، باید ابتدا کارکنان خود را به نقطه ای 

از رضایت و امنیت شــغلی برســانیم تا آنها با کار 

مفید و جهادی خود در کنار تکریم ارباب رجوعان، 

 شایســته ترین نوع خدمت را به شــهروندان ارائه 

کنند.

مدیر منطقه ۶ شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای بیش از یک صد پروژه در منطقه 6 شهرداری

در بررسی هایی که صورت گرفت، ۸۸ میلیارد تومان در منابع 
شهرداری و یک میلیارد در منابع سازمان ها تغییرات داشتیم 

و قرار شد بودجه در مرز ۶ هزار میلیارد تومان بسته شود

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان اعالم کرد:

جلوگیری از نصب تبلیغات انتخابات در مکان های غیر مجاز
 شهرداری اصفهان برای ایجاد فضایی پرشور و ســالم به غیر از پایه های تبلیغاتی ثابت موجود در 
شهر با تهیه و نصب بیش از ۶۵۰۰ پنل اختصاصی تبلیغات انتخاباتی، سعی در حفظ اموال عمومی 
و زیبایی بصری شهر داشته و طی هماهنگی کامل با فرمانداری و ناظران انتخابات از نصب تبلیغات 
در مکان های غیر مجاز جلوگیری می کند.معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: به منظور 
برگزاری باشکوه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی و همچنین آماده سازی شهر در 
راستای اطالع رسانی بهتر و جلوگیری از 
هرگونه ناهماهنگی و تخلفات احتمالی؛ 
با در نظر گرفتن مکان هایی مناســب، 
کلیه فضاســازی های الزم انجام شده 
است.حسین امیری اظهارکرد: آنچه مهم 
و حائز اهمیت اســت حضور و مشارکت 
مردم در انتخابات اســت و در این زمینه 
قطعا شهرداری اصفهان همگام با سایر 
ارگان ها و ســازمان های شهر در جهت 
حضور حداکثــری مــردم در انتخابات 
فعالیت می کند.وی گفت: طبیعی است که برگزاری انتخابات سالم به همیاری و همدلی همه مردم، 
مسئوالن و دستگاه های مرتبط وابسته است و در این ارتباط شهرداری اصفهان در راستای وظیفه خود 
مکان هایی را برای تبلیغات کاندیداها آماده کرده است. معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: بر اساس قانون یکسری وظایف بر عهده شهرداری قرار گرفته که باید 
در چار چوب این وظایف حرکت کرد. یکی از این وظایف؛ ایجاد بستر و فضای مناسب در سطح شهر 
به جهت تبلیغات انتخاباتی است که در این راســتا تالش شده از ظرفیت های موجود و محل های 
مجاز شناسایی شده در مناطق ۱۵ گانه استفاده شود.امیری با بیان اینکه شهرداری اصفهان فضای 
شهری را جهت انتخابات پرشور و ســالم فراهم کرده، افزود: ضوابط تبلیغات نامزدهای انتخاباتی 
به صورت دقیق و کامل در قوانین و دســتورالعمل های اعالم شده مشخص شده است.وی افزود: 
شهرداری اصفهان برای ایجاد فضایی پرشور و ســالم به غیر از پایه های تبلیغاتی ثابت موجود در 
شهر با تهیه و نصب بیش از ۶۵۰۰ پنل اختصاصی تبلیغات انتخاباتی، سعی در حفظ اموال عمومی و 
زیبایی بصری شهر داشته و  طی هماهنگی کامل با فرمانداری و ناظران انتخابات از نصب تبلیغات در 
مکان های غیر مجاز جلوگیری می کند.معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان ضمن درخواست 
از نامزدهای انتخاباتی در جهت حفظ و صیانت از اموال عمومی و عدم نصب تبلیغات در فضاهای 
غیرمجاز افزود: تیم نظارتی تبلیغات انتخاباتی با حضــور نمایندگان فرمانداری، نیروی انتظامی و 
شهرداری ضمن نظارت بر تبلیغات صحیح نامزدهای انتخاباتی درصورت مشاهده تبلیغات غیرمجاز 
اقدامات قانونی مربوطه را اعمال خواهند کرد.امیری ادامه داد: شهرداری هزینه های فراوانی برای 
نظافت و پیرایش شهری و حذف نازیبایی های محیط شهری داشته و نصب تبلیغات در مکان های 
غیرمجاز عالوه بر خسارت به منظر شهری، هزینه های سنگینی برای شهر و شهروندان دربردارد که 
باید با انجام تبلیغات در مکان های مجاز از ایجاد هزینه های اضافی برای بیت المال و شهروندان 
جلوگیری شــود.وی افزود: به منظور جلوگیری از سوء استفاده افراد ســودجو و جمع آوری غیر 
قانونی تبلیغات انتخاباتی، تعداد گشت های بازرسی در مناطق ۱۵ گانه شهرداری افزایش خواهد 
 یافت.معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان تاکید کرد: کار پاک سازی شــهر در زمان پایان 
رای گیری شروع خواهد شد و در این راستا انسجام و هماهنگی و به کارگیری امکانات جهت پاک 
سازی کامل تبلیغات انتخاباتی  انجام می شــود و صبح روز رای گیری کلیه تبلیغات انتخاباتی به 

خصوص تبلیغات اطراف مراکز رای گیری به صورت کامل پاک سازی و جمع آوری می شود.

با مسئولان

خبر ویژهشهرداری

هوای اصفهان در وضعیت 
قرمز قرار گرفت

 وضعیت کیفی هوای کالن شهر اصفهان صبح 
یکشنبه بیســت و هفتم بهمن ماه در وضعیت 

قرمز قرار گرفت و برای عموم ناسالم شد.
میانگین شــاخص کیفی هوای شهر اصفهان 
در ایســتگاه های مراقبت دائــم و طبق اعالم 
مرکز پایش اداره کل حفاظت محیط زیســت 
اســتان اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به صبح 
دیروز بــا میانگیــن AQI( ۱۵۸( در وضعیت 
ناســالم برای عموم ثبت شــد. بر این اساس 
وضعیت هوای کالن شــهر اصفهــان در میدان 
احمدآباد با شاخص ۱۶۰، خیابان دانشگاه ۱۵۴، 
خیابان اســتانداری با ۱۵۵،  خیابان پروین با 
۱۵۸، خیابــان رودکــی ۱۵۷ و بزرگراه خرازی 
۱۶۰  در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم  بود. 
 )AQI( ۱۵۲ شاخص کیفی هوای سجزی نیز با
در وضعیت ناســالم بــرای عموم و شــاهین 
شــهر با AQI( ۱۴۶( ناســالم برای گروه های 
حساس ثبت شد. از سوی دیگر کارشناس اداره 
تحقیقات اداره کل هواشناسی استان اصفهان 
نیز گفت: پیش بینی ها حاکیســت که شرایط 
برای انباشت و افزایش آالیندگی هوا در مناطق 
مرکزی و شرقی استان اصفهان در ۲۴ ساعت 

آینده )امروز(وجود دارد.
ویکتوریا عزتیان افزود: هــوای اصفهان امروز 
صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد پیش بینی 
می شود.کارشــناس اداره تحقیقات اداره کل 
هواشناسی اســتان اصفهان از زرین شهر با ۱۶ 
درجه سانتی گراد باالی صفر به عنوان گرم ترین 
و بویین و میاندشت با ۹ درجه سانتی گراد زیر 
صفر به عنوان سردترین نقطه استان در ساعات 
گذشته نام برد. اصفهان در زمره شهرهای آلوده 
ایران از نظر هواست و این پدیده در فصول سرد 
و پایداری هوا تشدید می شود. شاخص کیفی 
هوا،معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف 
آالینده موجــود در هوا نظیر منوکســید کربن، 
دی اکسیدگوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، ازون 
و ذرات معلق را کــه دارای حدود مجاز متفاوت 
با واحدهای مختلف است ، تبدیل به یک عدد 

بدون واحد می کند.

نمایشگاه 
نقاشی کودکان 

بی سرپرست
نمایشــگاه نقاشــی کودکان 
بی سرپرست تا ۲۹ بهمن ماه 

در عمارت هنرمند دایر است.
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مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: شرکت آبفای 
استان اصفهان در بین 34 شرکت آبفای شهری موفق به کسب رتبه اول 

شرکت های آب و فاضالب شهری شد.
هاشــم امینی بیان داشــت: آبفای اصفهان در بین 34 شــرکت آبفای 
شهری با کسب بیشترین امتیاز در ارزیابی عملکرد سال ۹3 عنوان رتبه 
اول شرکت پیشــتاز را در صنعت آب و فاضالب کشور به خود اختصاص 

داد.
وی افزود: همه ساله ارزیابی عملکرد مدیران ارشد صنعت آب و فاضالب 
شهری و روســتایی در وزارت نیرو صورت می گیرد که این ارزیابی در 5 
شــاخص شــامل بعد ذی نفعان بیرونی ، بعد مالی ، بعد بهره برداری ، 
بعد توسعه و بعد توانمند سازی انجام می شــود.امینی اعالم کرد: طی 
ارزیابی و ممیزی به عمل آمده از ســوی کارشناســان ، عملکرد شرکت 
آبفای اصفهان در سال ۹3 بسیار مطلوب بوده و به عنوان رتبه اول در بین 
شرکت های پیشتاز معرفی شد. این در حالی اســت که آبفای اصفهان 
طی ســال های اخیر با تدابیر صــورت گرفته در ارزیابــی عملکرد روند 
صعودی داشته به طوری که در ســال 8۹ رتبه دهم ، ولی در سال جاری 
مصادف با پنجاهمین سالگرد تاسیس شــرکت رتبه اول صنعت آب و 
فاضالب شــهری در کشــور را به خود اختصاص داد.مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان بیان کرد: در این ارزیابی 18 شاخص در 
بعد ذی نفعان بیرونی، 17 شاخص در بعد مالی اقتصادی ، 10 شاخص 
دربعد بهره برداری ، 12 شــاخص در بعد توســعه و20 شــاخص در بعد 

توانمند سازی مورد بررسی و ممیزی قرار گرفت.هاشم امینی به برخی 
از فعالیت هایی که منجر به موفقیت آبفای اصفهان در ارزیابی عملکرد ۹3 
شد، اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: هوشمند سازی شبکه توزیع آب و 
راه اندازی سامانه نجما ، توسعه سیستم تله متری و تله کنترل در سطح 
استان ، بهره مندی از ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت 
مردمی در اجرای پروژه های توســعه ای و زیرســاختی آب و فاضالب 
 BOT ، در قالب قراردادهــای بیع متقابل ، فاینانــس داخلی و خارجی
BOO ، و مشــارکت مردمی تبصره 3 ماده واحده ، اصالح و بازســازی 
شبکه های فرسوده آب و فاضالب ، توســعه درگاه های الکترونیکی در 
ارائه خدمات به مشترکین، پیمایش فنی GIS مشترکین ، ارتقای کیفی 
پساب تولیدی با تجهیز و ارتقای تصفیه خانه های فاضالب ، مهار حوادث 
و بحران در کوتاه ترین زمان ممکن بــا تجهیز و راه اندازی مرکز مدیریت 
بحران ، توسعه اماکن و تجهیزات ورزشی ، تکریم ارباب رجوع ، مدیریت 
مصرف بهینه آب بــا اعمال اقدامــات فرهنگی برگزاری جشــنواره ها، 
همایش ها، نشست ها و تهیه و توزیع ده ها هزار جلد کتاب روش های 
بهینه سازی مصرف، تاســیس خانه فرهنگ آب و در نهایت کاهش آب 
هدررفت از 31 درصد در سال 86 به 17/2 درصد در سال ۹3 و همچنین 
کاهش ســرانه مصرف خانگی از 186 لیتر به ازای هر نفر در روز در سال 
86 به کمتر از 153 لیتر به ازای هر نفر در روز در سال ۹3 از جمله مواردی 
بود که در کسب رتبه اول آبفای استان اصفهان در میان شرکت های آب 

و فاضالب شهری در کشور نقش بسیار موثری داشت.

علیرضا صالح، رییس سازمان خصوصی سازی کشور،چهارشنبه بیست و سوم 
بهمن ماه با حضور در ذوب آهن اصفهــان ضمن بازدید از بخش های مختلف 
شرکت با منصور یزدی زاده، مدیرعامل و محمد زارع پور اشکذری عضو هیئت 

مدیره شرکت و چند تن دیگر از مسئولین ذوب آهن دیدار و گفت و گو کرد.
صالح در این دیدار طی ســخنانی گفت : بنده از ســالیان گذشته با ذوب آهن 
اصفهان و بخش های مختلف آن آشــنایی داشــتم و امروز از دستاوردهای 
جدید این شرکت بازدید خوبی صورت گرفت.ذوب آهن اصفهان در گذشته به 

عنوان قطب تولید مقاطع ساختمانی 
کشور شناخته می شد؛ اما امروز سبد 
متنوع  تولیــدات آن عالوه بر مقاطع 
محصوالت دیگر مانند انواع ریل،ورق 
ســازه های فوالدی و ... را نیز شامل 
می شود. بسیار خوشحال هستم که 
این شــرکت مادر صنعتی روند رو به 

رشدی را در پیش گرفته است.
وی افــزود : پروژه تولیــد ریل یکی 
از آرزوی هــای کشــور بــود و برای 
توسعه زیر ســاخت ها این محصول 
وارد مــی شــد؛ امــا هــم اکنــون 
محصول اســتراتژیک ریل مطابق با 

اســتانداردهای روز دنیا در ذوب آهن اصفهان تولید می شود که افتخار بزرگی 
برای ایران اسالمی به شــمار می رود.از نزدیک بالغ بر 10 هزار تن ریل تولیدی 
این شرکت را مشــاهده کردم  که آماده بارگیری است و این مهم نشان دهنده 
مدیریت هوشمند و توانمند ذوب آهن اصفهان و همدلی کارکنان این شرکت 

مادر صنعتی برای تولید محصوالت دارای ارزش افزوده باالست.
صالح اظهار داشــت : ظرفیت تولید ریل در ذوب آهن اصفهان فراتر از کل نیاز 
کشور به این محصول استراتژیک است بنابراین نیازی به واردات آن نخواهیم 
داشت. همچنین باتوجه به زیرســاخت هایی که در کشورهای همسایه وجود 
دارد زمینه صادرات ریل ذوب آهن اصفهان به کشورهای دیگر فراهم است و این 
امر ، ارزش آفرینی بیشتر را رقم می زند.رییس سازمان خصوصی سازی کشور 
تصریح کرد: در قانون برنامه چهارم این موضوع مطرح شد که اگر مواد معدنی 
به صورت خام یعنی با ارزش افزوده کمتر صادر شود، برای آن مالیات بر صادرات 
مواد خام در نظر گرفته شود که لیست آنها نیز مشخص شد. در فرآیند و زنجیره 
تولید فوالد ، زمانی که قرار شود کنسانتره را صادر کنند ، ارزش افزده کمتری دارد 

اما اگر همین مواد اولیه به گندله، شمش، ورق و محصوالت ساختمانی تبدیل 
می شد، ارزش افزوده به مراتب باالتری خواهد داشت.

این مقام مسئول ادامه داد: ذوب آهن اصفهان مجموعه کامل و توانمندی است 
که سنگ آهن را به محصوالت فوالدی متنوع تبدیل و ارزش آفرینی بسیاری 
را برای کشــور ایجادمی کند.صالح گفت : هم اکنون طرح های توسعه و پروژه 
های بزرگی در این مجتمع فوالدی راه اندازی شده و ظرفیت 600 هزار تنی آن 
به حدود 4 میلیون تن افزایش یافته اســت و پروژه های بســیاری نیز در این 
شــرکت در دســت برنامه ریزی و 
اجرا قرار دارد.یزدی زاده نیز در این 
بازدید اظهار داشت: سنگ آهنی که 
وارد ذوب آهن اصفهان می شود به 
صورت کامل تا آخر مــاده آن مورد 
استفاده قرار می گیرد. سنگ آهنی 
کــه در کارخانه به ریــل تبدیل می 
شود ذاتا عناصری دارد که در فرآیند 
تولید فوالد مضر شناخته شده؛ لذا 
از سرباره جدا می شــود و در داخل 
شــرکت به محصوالت دیگر مانند 
بلوک،موزاییک و ... تبدیل می شود.

وی افزود : در راستای کاهش هزینه 
ها ذوب آهن اصفهان به عنوان شرکتی که از شــیوه روز دنیا )کوره بلند( برای 
تولید فوالد اســتفاده می کند،پروژه PCI را نیز راه ا ندازی کرد  تا مصرف کک 
را از این طریق به میزان 150 کیلوگرم کاهش دهد.یزدی زاده گفت: ذوب آهن 
اصفهان شرکتی است که از یارانه انرژی مانند ســایر صنایع برخوردار نیست و 
گازی که به این شرکت داده می شود با تعرفه صنعتی است و نه نیروگاهی؛ اما 
با این وجود و چالش های دیگر توانسته سبد متنوع ریل و محصوالت مختلف 
را تولید  کند. هم اکنون محصوالت مختلف این شرکت به کشورهای گوناگون 
دنیا صادر می شود. وی افزود: این شــرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها 
از ماده 141 خارج شد و هم اکنون از شرایط بهتری برخوردار است؛ اما به دلیل 

کمبود مواد اولیه قادر نیست با تمام ظرفیت تولید داشته باشد. 
مدیرعامل شرکت تصریح کرد: همدلی خوبی بین کارکنان شرکت وجود دارد 
و تالشگران شرکت با کوشش شبانه روزی خود رکوردهای خوبی را در کارنامه 
ذوب آهن به یادگار ثبت کردند و نشان دادند تحریم های ظالمانه دشمن تاثیری 

بر فعالیت آنها نخواهد داشت.

رییس سازمان خصوصی سازی کشور در بازدید از ذوب آهن اصفهان مطرح  کرد:

محصوالت صنعتی به سبد تولیدات ذوب آهن اصفهان اضافه شد

استان چهار محال و بختیاری، بلداجی، 
بلوار شهید بهشتی، گز فردوس بلداجی
09132823872
03834642411
info@ferdowsgaz.com

حاج غالمعلی سلطانی 
بنیانگذار صنعت گز بلداجی
شماره ثبت: 172825
شماره بهره برداری:21-7391
پروانه تاسیس از وزارت بهداشت و درمان 4423
شماره پروانه بهداشتی ساخت: 11005/25
گز فردوس با بیش از نیم قرن سابقه درخشان
اولین تولیدکننده گز در بلداجی و تنها 
دارنده دو نشان کیفیت برتر جهانی
از کنوانسیون بین المللی BID ژنو و 
برنده تندیس ستاره طالیی ژنو که 
نشانه کیفیت جهانی است.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

