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 رییس پلیس فتای استان اصفهان  می گوید انجام نظرسنجی بدون مجوز در فضای مجازی خالف ضوابط و مقررات 
بوده  و با این موارد برخورد قانونی می شود؛

 نظرسنجی بدون مجوز ممنوع
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 نفس نیروگاه برید!  
 مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان اعالم کرده که فعالیت نیروگاه شهید منتظری به دلیل کمبود گاز متوقف شده است؛ 
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 معاون دبیرکل خانه کارگر
 در اصفهان مطرح کرد:

نمی شود تورم شناور 
باشد، اما دستمزدها ثابت

سرپرست کمیته امداد استان:

به دنبال جذب 67 هزار 
حامی جدید هستیم

مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان:

باز زنده سازی عروس 
مناطق شهر آغاز شد

3

5

7

3 دختر مجرد در استان اصفهان 
موفق به فرزندپذیری شدند

 روزهای پرکار ورزش
 نصف جهان
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 مسئول نمایندگی ولی فقیه 
در سپاه حضرت صاحب الزمان )عج(:

 سپاه هیچ دخالت مصداقی 
در انتخابات ندارد

 صفحه  7

تمهیدات شهرداری اصفهان 
به منظور برگزاری باشکوه 

انتخابات
 صفحه  7
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سوئد، خواستار فشار اروپا علیه سوریه شد
وزیر خارجه سوئد هم راستا با مخالفت های غرب با عملیات پاک ســازی تروریست ها در استان 
ادلب، تشدید فشار اتحادیه اروپا بر ســوریه را خواستار شده اســت. »آن لینده« بعد از حضور در 
نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا خواستار تشدید فشار اروپا بر دولت بشار اسد شده و عملیات 
ارتش سوریه در ادلب را محکوم کرده است.صحبت های وزیر خارجه سوئد در حالی مطرح شده که 
اتحادیه اروپا در واکنش به پیشروی های ارتش سوریه در عملیات پاک سازی و آزادسازی استان 
ادلب از تروریست ها، تحریم ها علیه سوریه را تشــدید کرد. تحریم های جدید، انسداد دارایی های 
بانک مرکزی سوریه در اروپا و عالوه بر آن تحریم نفتی و محدودیت هایی در زمینه سرمایه گذاری 

در سوریه را نیز شامل می شود.

هشدار عمان درباره بروز درگیری در تنگه هرمز
با افزایش حضور کشتی های جنگی کشــور های مختلف در خلیج فارس به بهانه تامین امنیت تنگه 
هرمز، وزیر خارجه عمان درباره بروز درگیری در این منطقه هشدار داد.وی هشدار داد خطر رویارویی 
نظامی در تنگه هرمز در مقایسه با هر نقطه دیگر منطقه خلیج فارس بیشتر است که این امر تا حدودی 
ناشی از افزایش حضور کشتی های جنگی از کشور های مختلف در این منطقه است.وزیر امور خارجه 
عمان در نشستی برای بررسی تنش در منطقه که در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار شد، گفت: 
»عمان برای کاهش تنش در منطقه خلیج )فارس( تالش می کند.«بن علوی در ادامه بروز هرگونه 
رویارویی نظامی را در منطقه در شرایط فعلی منتفی دانست.وی  گفت: با آمریکا و ایران در چارچوب 
روابط ما با این دو کشور ارتباط داریم و احساس ما این است که امکان گفت وگو میان آنان وجود دارد و 
برای کاستن از تنش در منطقه عمل می کنیم و پیش بینی نمی کنیم در شرایط فعلی درگیری نظامی در 
منطقه رخ داد. وزیر امور خارجه عمان افزود: اگر برای سازماندهی منافع خود تالش کنیم، ممکن است 
به ما احساس آرامش و ثبات می دهد ...، اما اگر ایران را به چالش بکشیم، کمکی به ما نخواهد کرد.

ناتو، پشت ترکیه را خالی کرد
یک منبع در پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( گفت در صورتی که ترکیه به اقدام نظامی در شمال سوریه 
بپردازد این پیمان قصد ندارد از ترکیه حمایت نظامی کند.این دیپلمات که در هیئت یکی از کشورهای 
عضو در مقر ناتو در بروکسل فعالیت می کند به خبرگزاری روسی »تاس» گفت: »کشورهای ناتو از فعال 
کردن بند پنجم این پیمان به دلیل کشته شدن نظامیان ترک در ادلب حمایت نمی کنند.«وی اضافه 
کرد: »در صورتی که ترکیه به اقدام نظامی در این منطقه )ادلب( بپردازد ناتو ضرورتی به حمایت نظامی 
از آنکارا نمی بیند.«پس از پیشروی های سریع ارتش سوریه در مناطق تحت سیطره تروریست ها در 
استان های حلب و ادلب، ترکیه به تقویت حضور نظامی خود در مرزهای سوریه پرداخته است.ارتش 
ترکیه برای تقویت حضور نظامی خود در شمال سوریه و پســت های دیدبانی در ادلب، کاروان زرهی 

شامل ۱۵۰ دستگاه تانک و توپخانه خودکششی هویتزر به ادلب اعزام کرده است. 

»عمر البشیر« به الهه فرستاده می شود
وزارت اطالع رسانی سودان از احتمال فرســتادن عمر البشــیر به دیوان کیفری بین المللی برای 
محاکمه خبر داد.به نقل از رویترز، وزارت اطالع رســانی ســودان اعالم کرد که احتمال فرســتادن 
عمرالبشیر رییس جمهوری سابق این کشور به دادگاه بین المللی در الهه برای محاکمه شدن وی 
وجود دارد.به گفته وزارت اطالع رسانی سودان، فرستادن عمرالبشیر به دیوان کیفری بین المللی 
)ICC( برای محاکمه، »مشروط به تایید مقامات نظامی و غیرنظامی« در این کشور است.گفتنی 
است، عمر البشیر در جریان درگیری های دارفور و کشته  شدن تعداد زیادی سودانی، از سوی دیوان 

کیفری بین المللی به ارتکاب جنایت بین المللی محکوم شده است.

رهبر معظم انقالب:

 هرچه حضور مردم در پای صندوق ها بیشتر باشد، مجلس قوی تر است

حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب اســالمی صبح دیروز در 
دیدار هزاران نفر از مردم آذربایجان شرقی، حضور در انتخابات مجلس 
را وظیفه شــرعی، ملی، انقالبی و حق مدنی آحاد مردم برشــمردند و 
با اشــاره به دو رکن مهم »حضور پرشــور« و »انتخاب خوب« گفتند: 
انتخابات یک جهاد عمومی و نعمت و امتحان الهی است که اگر با حضور 
 حداکثری مردم همراه شود، مایه آبروی نظام اسالمی و تقویت کشور و 

مصونیت بخش در برابر توطئه ها و زمینه ساز ایران قوی خواهد بود.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به مشــکالت عمیق و گسترده 
اجتماعــی و اقتصادی جامعه آمریــکا برخالف ظاهر بــزک کرده آن، 
افزودند: آمریکا در حال حرکت به ســمت فروپاشــی از درون است و 

شکوه و جالل ظاهری آن مانع از غرق شدنش نخواهد شد.

در ادامه گزیده ای از سخنان معظم له را می خوانید:
 انتخابات جهاد عمومی، مایه تقویت کشــور و آبروی نظام اسالمی 
است و حضور گسترده و پر شور مردم در پای صندوق های رای، به توفیق 

الهی مایه برکت و تاثیرات تحول آفرین در کشور خواهد شد.
 چشم دوستان و دشــمنان به انتخابات روز جمعه است. دشمنان 
می خواهنــد ببینند نتیجه فشــار حداکثری آمریــکا و بدعهدی های 
اروپایی ها و مشکالت اقتصادی که در کشور وجود دارد، چه بوده است 
و دوستان هم با نگرانی منتظر نحوه حضور مردم در انتخابات هستند. 
البته من همواره به دوستان نظام اسالمی گفته ام، از ملت ایران نگران 

نباشید زیرا این ملت کاربلد است و می داند که چه بکند.
  تنها راه مأیوس شــدن دشمنان، قوی شــدن ایران است و یکی از 
مصادیق ایران قوی، مجلس قوی است، مجلسی که بتواند با تصویب 
قوانین الزم و با هدایت دولت ها به مســیر مطلوب، کشور را مصونیت 

ببخشد.
  یک رکن قــوی بودن مجلس حضور هرچه بیشــتر مــردم در پای 
صندوق های رای اســت. تاثیرات مجلس فقط محدود به چهار ســال 
نیست بلکه مجلس قوی و یا مجلس ضعیف و خود باخته با تصمیمات 

خود می توانند تاثیرات بلندمدتی بر کشور بگذارند.
  انتخابات و رای دادن، وظیفه شــرعی، ملی و انقالبی، جشــن ملی 

و احقاق حق آحاد مردم برای دخالت در سرنوشت کشورشان است.
 رکن دوم یــک مجلس قــوی کیفیت انتخــاب اســت. باید برای 
مجلس شورای اســالمی، افراد »با ایمان«، »شــجاع«، »کارآمد«، 
»وظیفه شــناس«، »پرانگیزه«، »وفادار به اســالم، مــردم، انقالب و 
کشور«، »سرسخت در مقابل دشمنان« و »دل نبسته به دنیا و مطامع 

مالی« برگزیده شوند.
  مردم باید در انتخاب نمایندگان بسیار مراقبت کنند زیرا ما در همین 
دوره انقالب، نمایندگانی در مجلس داشــتیم که اکنــون نوکر و کلفت 

آمریکا و دشمنان ایران هستند.
  مجلس باید یک ترکیب متناســبی از جوانان و افراد مجرب، دانا و 
راه بلد باشد. جوان گرایی یک ضرورت قطعی برای کشور است و کنشگر 

اصلی و پیشران حرکت رو به جلو جوانان هستند؛ اما تکیه بر جوانان به 
معنای چشم پوشی از افراد با تجربه نیست.

  وظیفه مجلس خبرگان بســیار مهم اســت و نباید انتخابات میان 
دوره ای مجلس خبرگان در برخی شهرها به حاشیه برود.

  همه کسانی که دوستدار اسالم، انقالب، نظام اسالمی و ایران هستند 
باید در انتخابات شرکت کنند و انتخاب خوب و درست انجام دهند.

  آمریکا می خواســت با ترور ســردار عزیز ما که تاثیرات عمیقی در 
منطقه داشت، بر منطقه مسلط شود اما ماجرا بر عکس شد و راهپیمایی 
بزرگ ضدآمریکایی در بغداد، مسائل ســوریه  و حلب و قضایای دیگر 
منطقه، درست نقطه مقابل خواست آنها را رقم زد، بنابراین یک هدف از 

یاوه گویی ها اخیر آنها، جبران این انفعال است.
  جمهوری اســالمی با هیچ ملــت و نژادی مخالف نیســت بلکه با 
اســتکبار، ظلم و طغیان علیه ارزش های انسانی مخالف است. امروز 
قله طغیان و اســتکبار، آمریکایی اســت که در دســت ثروتمندان و 

کمپانی دارهای صهیونیست می چرخد و در دنیا نیز منفور است.
  آمریکا در کشورهای اطراف ما ده ها پایگاه نظامی دارد؛ اما اگر روزی 
مسئله ای پیش بیاید، این پایگاه ها نه به درد آمریکا خواهد خورد و نه به 
درد آنها که پول شان را به آمریکا می دهند و چشم امید به آن دارند، چرا 

که استکبار آمریکایی در حال فرو ریختن است.
 در انتخابات هم مثل ۲۲بهمن و بزرگداشت شهید سلیمانی، دشمن 

به هدفش نمی رسد.

موشــک ماهواره بر جدید کشــورمان برای قرار دادن 
محموله های فضایی با ماموریت مشابه سیمرغ )در 
همان وزن و ابعاد و در همــان ارتفاع مداری( طراحی 
شده و بر اساس برنامه ریزی های جســورانه و توام 
با ریســک، قرار اســت به جای بار آزمایشی، ماهواره 
»ناهید ۱« را به فضا ببرد؛ پرتابــی که مقدمه رونمایی 
عملی از دیگر دســتاورد فضایی کشورمان است.نکته 
مهم در طراحی این ماهواره بر، استفاده از چهار موتور 
ماهواره بر کوچک تر کشورمان یعنی »سفیر« در مرحله 
ای است که موجب شده ارتفاعات مداری باالتری در 
دسترس کشــورمان قرار گیرد. مثل رکورد ارتفاع ۵۴۰ 
کیلومتری که در پرتاب اخیر به ثبت رساندیم، هرچند 

سرعت کافی برای تزریق ماهواره )۷۴۰۰ متر بر ثانیه( 
از دسترس مان دور ماند و ســقف سرعت سیمرغ به 
۶۵۳۳ متر بر ثانیه ثبت شد.اما آیا این پایان راه بوده 
و قرار اســت رســیدن به مدار های باالتر به ماهواره بر 
سیمرغ و سرنوشت این موشــک بزرگ گره بخورد؟ 
پاسخ مسئوالن به این سوال منفی است. پاسخی از 
دو منظر مختلف که البته از جنس پاسخ های شفاهی 
و شعاری نیست و قرار است به زودی عملیاتی شود؛ 
اتفاقی که می تواند جهش بزرگی برای کشورمان در این 
حوزه رقم بزند و نگاه جهانیان را خیره کند.یک بخش 
از این پاسخ، معرفی مختصر ماهواره بر جدید ایرانی 
است که نام اولیه آن »ذوالجناح« است و از موتور های 

متفاوت با موتور های سیمرغ بهره می گیرد و یک تفاوت 
ماهوی و اساسی دیگر هم با سیمرغ و سفیر دارد؛ اینکه 
موشک ماهواره بر جدید کشــورمان از سوخت جامد 
بهره می گیرد. البته این پایان راه نیست و رونمایی از 
ماهواره بر جدید و تالش برای نتیجه گیری در تزریق 
ماهواره به مدار های باالتر از ۵۰۰ کیلومتر، بخشی از یک 
نقشه بزرگ تر کشورمان هستند که مقدمات اجرایش 

نیز فراهم شده است.

دو محصول جدید فضایی کشورمان معرفی شد؛

»آرش« و »ذوالجناح«، دو بازوی جدید ایران برای جهش فضایی

علی الریجانی، رییس مجلس شورای اسالمی و سید حسن نصرا...، دبیر کل حزب ا... لبنان دیدار و آخرین تحوالت در منطقه غرب آسیا را بررسی کردند.در این 
دیدار که سید محمد جالل فیروزنیا، سفیر جمهوری اسالمی ایران در لبنان و هیئت همراه الریجانی حضور داشتند، دو طرف در ارتباط با اوضاع جاری در لبنان و 
تحوالت منطقه تبادل نظر کردند.بررسی راه های مقابله با چالش های امنیتی، سیاســی و اقتصادی در منطقه و کشورهای مختلف آن از دیگر محورهای دیدار 
الریجانی با سید حسن نصرا... بود.الریجانی در جریان سفر دو روزه به سوریه و لبنان یکشنبه شب وارد بیروت پایتخت این کشور شد.وی در جریان دیدار یک 
روزه از سوریه با بشار اسد، رییس جمهوری این کشور و حموده صباغ، رییس مجلس ســوریه دیدار و گفت و گو کرد. رییس مجلس شورای اسالمی در جریان 
سفر به بیروت عالوه با سید حسن  نصرا... با میشل عون رییس جمهوری، نبیه بری رییس مجلس و حسان دیاب نخست وزیر لبنان و نخبگان لبنانی نیز دیدار 
و گفت و گو کرد. الریجانی پس از بازگشت از این سفر در تشریح دستاوردهای سفر به لبنان گفت: در لبنان با نخبگان این کشور از بخش ها و فرقه های مختلف 
دیدار داشتیم که دیدگاه های خوبی درباره شرایط فعلی منطقه، نقش مقاومت و جایگاه ایران داشتند. در این زمینه پیشنهادهایی ارائه شد که استماع و برخی 

از آنها را پیگیری می کنیم.

نقل قول روزالریجانی و نصرا... آخرین تحوالت منطقه را بررسی کردند

وز عکس ر

بازگشت آوارگان 
سوری 

هزاران تــن از آوارگان ســوری 
 بعــد از آزادســازی بــه شــهر
 معره النعمان سوریه بازگشتند.

سخنگوی حزب کارگزاران:

گزینه اصالح طلبان برای ریاست مجلس مشخص شد
سخنگوی حزب کارگزاران با بیان اینکه گزینه اصالح طلبان برای ریاست مجلس یازدهم مجید انصاری 
است، گفت که در بهترین موقعیت یک فراکسیون اقلیت قدرتمند را در مجلس یازدهم خواهیم داشت.

حسین مرعشی افزود: ما در لیست مان افراد مختلفی از احزاب اصالح طلب داریم به طوری که از خانه 
کارگر دو  نفر، از حزب اسالمی کار دو نفر، از مجمع فرهنگیان دو نفر، از حزب اعتدال و توسعه سه نفر ، 
از نزدیکان اتحاد ملت  یک نفر ، از حزب ندای ایرانیان دو نفر و از مجمع روحانیون مبارز هم نفراتی را در 
لیست مان داریم؛ اما تالش کردیم لیست مان حداکثری و فراگیر باشد.مرعشی تصریح کرد: ما این را 
قبول نداشتیم که خود را مقید کنیم احزاب تازه وارد هم کاندیدا در لیست نهایی داشته باشند؛ در واقع 
اصالح طلبان در انتخابات ۱.۳ لیست دارند.وی تصریح کرد: اصالح طلبان به جز تهران فقط ۴۰ کرسی 
در سراسر کشور دارند که قابل رقابت است. این در حالی است که ما حتی در برخی حوزه ها از نامزدهای 
اصولگرای میانه رو در برابر اعضای جبهه پایداری و اصولگرایان تندرو هم حمایت کردیم؛ اما واقعیت آن 

است که در برخی از شهرها و حتی استان ها یک نفر را هم نداریم.

سخنگوی قوه قضاییه:

رای قطعی جاسوسان محیط زیستی صادر شد
ســخنگوی قوه قضاییه در خصوص رای دادگاه درخصوص متهمان موســوم به پرونده محیط زیست 
گفت: رای پرونده متهمان موسوم به پرونده محیط زیست که از نظر ما این پرونده یک پرونده اقدام علیه 
امنیت است، رسیدگی و رای نهایی آن نیز صادر و قطعی شده است.اسماعیلی ادامه داد: در این پرونده 
مراد طاهباز فرزند قاسم به جرم همکاری با آمریکا به عنوان دولت مخاصم به ۱۰ سال حبس و رد وجوه 
دریافتی از دولت آمریکا، نیلوفر بیانی به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به ۱۰ سال حبس و رد 
وجوه مأخوذه، هومن جوکار به جرم همکاری با دولت مخاصم آمریکا به 8 سال حبس، طاهر قدیریان 
به جرم همکاری با دولت مخاصم آمریکا به هشت سال حبس، ســام رجبی تبریز به جرم همکاری با 
دولت مخاصم آمریکا به ۶ سال حبس، سپیده کاشانی به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به ۶ 
سال حبس، امیرحسین خالقی حمیدی به جرم جاسوسی به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به جرم 

اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنتی به ۴ سال حبس محکوم شدند.

سفارت ایران در مسکو خبر داد:

برگزاری نشست وزیران انرژی با توجه به تحوالت بازار نفت 
سفارت کشورمان در مسکو از برگزاری نشست مشــترک اوپک و غیر اوپک در اسفند ماه خبر داد.

الکساندر نوآک، وزیر انرژی روســیه و بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران طی یک تماس تلفنی در مورد 
همکاری های اوپک پالس و وضعیت بازار های نفتی بحث و گفت وگو کرده اند. قرار است نشست 
۱۷8 فوق العاده وزیران نفت و انرژی اوپک و نشست مشترک اوپک و غیر اوپک با توجه به تحوالت 
بازار نفت و به دلیل شیوع ویروس کرونا در تاریخ چهارم و پنجم مارس ۲۰۲۰ )۱۵ و ۱۶ اسفندماه( 

برگزار شود.

سفیر ایران در پکن:

قرنطینه ایرانیان مقیم ووهان، به پایان رسید
ســفیر ایران در پکن خبرداد: قرنطینه ایرانیان مقیم ووهان که به میهن بازگشــتند، بدون گزارش 
حتی یک مورد ابتال به پایان رسید.کشــاورز زاده، ســفیر ایران در پکن در حســاب توییتری خود 
نوشت:خوشبختانه وزارت خارجه و سفارت جمهوری اســالمی ایران در چین حمایت از هموطنان 

عزیز مقیم چین را همچنان تا پایان یافتن بحران کرونا ادامه خواهد داد.

کافه سیاست

فرمانده کل سپاه:

 پاسخ ها ادامه می یابد
 اما در اشکال مختلف

فرمانــده کل ســپاه با بیــان اینکــه ایران 
به رژیم صهیونیســتی هشــدار می دهد که 
مراقب شرارت هایش باشــد، گفت، پاسخ 
ایران به ترور ســردار ســلیمانی نقطه ای و 
محدود بــود؛ اما اثرش جهانــی و راهبردی 
شد. سردار ســالمی اعالم کرد که ایران یک 
جایی باید آمریــکا را متوقــف می کرد و به 
او می فهمانــد که بایــد در مقابــل ایران در 
حســاب های خود بازنگری کند.وی ادامه 
داد:پاسخ ما به آمریکایی ها در ابتدا عاطفی 
بود، به این دلیل که آمریکایی ها ســرداران 
و تکیه گاه های مقاومــت را مورد هدف قرار 
دادند، شــخصیت هایی کــه در قلوب همه 
مســلمانان و آزادگان دنیا جایــگاه رفیعی 
داشتند. بنابراین این پاسخ ها ادامه خواهد 
یافت اما در اشــکال متفاوت. پاسخ اصلی 
هنگامی است که هدف های سردار سلیمانی 
این شهید بزرگ محقق شود، راه او ادامه پیدا 
کند و این هدف ها عموما پیرامون اضمحالل 
و زوال رژیــم صهیونیســتی اســت در این 
منطقه، که نقطه کانونی شــرارت محسوب 
می شود و خاتمه دادن به حضور آمریکا در 
منطقه و شکست دادن کامل سیاست های 
آمریکاست.پاســخ اســتراتژیک ما وقتی 
کامل می شود که این واقعیت ها تحقق پیدا 
کند و ما ایــن را تعقیب می کنیــم تا انتهای 
کار، یعنی تا زمانی کــه آخرین آمریکایی  از 
این منطقه خارج نشــود ما راه این ســردار 
شهید را ادامه خواهیم داد، این مسیر انقالب 

اسالمی است.

یک رکن قوی بودن مجلس حضور هرچه بیشتر مردم در پای 
صندوق های رای است. تاثیرات مجلس فقط محدود به چهار 
سال نیست بلکه مجلس قوی و یا مجلس ضعیف و خود باخته 

با تصمیمات خود می توانند تاثیرات بلندمدتی بر کشور بگذارند

بین الملل

عکس: مهر
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معاون دبیرکل خانه کارگر در اصفهان مطرح کرد:

نمی شود تورم شناور باشد، اما دستمزدها ثابت
معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: جامعه ما نیازمند انقالب و تحول در بخش حقوق و همسان سازی 
حقوق بازنشستگان کارگری است.حســن صادقی افزود: سال ها پیش برای نیروهای کشوری و 

لشکری قانون همسان ساز ی دستمزد 
اعمال شــد، ولی برای بازنشســتگان 
کارگری این اتفاق رخ نــداد. وی ادامه 
داد: با پیگیری های خانه کارگر و تحصن 
سه روزه جلوی مجلس که ابتدا با ۲۰۰ نفر 
شروع و در روز سوم به سه هزار نفر رسید، 
آقای کوهکن از طــرف رییس مجلس 
مامور شد تا برای همسان سازی دستمزد 
کارگران اقداماتی صورت دهد؛ اما در زمان 
ریاست جمهوری احمدی نژاد این اتفاق 

رخ نداد، چراکه دولت گفت ما برای این کار بودجه نداریم. وی تصریح کرد: در ادامه سهم ناچیزی با 
عنوان رایانه دولت اضافه شد، در حالی که اگر ضریب حقوق براساس همسان سازی انجام می شد 
اوضاع جور دیگری رقم می خورد و االن شــرایط بهتری برای جامعه کارگری شاهد بودیم.صادقی 
با اشاره به اینکه باید ۵۰ هزار میلیارد تومان به بودجه ما اضافه می شد گفت: اما این کار را نیز انجام 
ندادند.وی تاکید کرد: ما نیازمند انقالب و تحول در جامعه برای حقوق هســتیم. نمی شود که تورم 
شناور باشد؛ اما دستمزد ها ثابت و یا با درصد کمی رشد داشته باشد. افسار تورم رها شده و تا مزد، 

واقعی نشود فقر و فالکت ادامه خواهد داشت.

 استارت خرید ظرفیت برق در بورس انرژی
 با لیدری اصفهانی ها

معامالت گواهی ظرفیت برق در بورس انرژی توسط خریدار اصفهانی رسمیت یافت. برای نخستین 
بار اوراق گواهی ظرفیت برق در بورس انرژی عرضه شــد که شرکت بورسی فوالد کویر، خریدار این 
گواهی به ارزش ٧٧٧ میلیارد ریال از طریق کارگزاری آگاه بود.به گزارش ایسنا، فوالد کویر در راستای 
انجام طرح توسعه ذوب آهن و با ارائه اسناد مثبته، مجوز خرید و انجام معامله را دریافت کرد. بر این 

اساس بازار گواهی ظرفیت برق روز دوشنبه ،۲۸ بهمن ماه رسما افتتاح شد.

 کنسرسیوم های صادراتی صنایع دستی 
در اصفهان فعال خواهد شد

 معاون صنایع دســتی و هنرهای ســنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی
 استان اصفهان در جلسه ای که به منظور تشکیل کنسرســیوم های صادراتی صنایع کوچک در اداره 
شرکت شــهرک های صنعتی اصفهان برگزار شــد از فعال شدن کنسرســیوم های صادراتی صنایع 
دســتی در اصفهان خبر داد.جعفر جعفر صالحی گفت: نظر به جایگاهی که اصفهان در حوزه صنایع 
دستی ایران و جهان دارد مقرر شــد با همکاری و حمایت ویژه شرکت شهرک های صنعتی استان، 
معاونت صنایع دستی نسبت به تشکیل جلسه ای در این رابطه اقدام و در آینده نزدیک شاهد شکل 
گیری کنسرسیوم تخصصی صنایع دستی در استان باشیم.شــایان ذکر است شرکت شهرک ها بر 
 اســاس ضوابط و آیین نامه های داخلی حمایت از کنسرسیوم ها، دارای بســته حمایتی مناسبی 
)شامل ۷ بند( از فعاالن حوزه صنایع کوچک )از جمله صنایع دستی( است که در شرایط فعلی بسیار 

کارگشا خواهد بود.

 مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان اعالم کرده که فعالیت نیروگاه شهید منتظری به دلیل کمبود گاز متوقف شده است؛

نفس نیروگاه برید!

موضوع کمبود گاز در نیروگاه های برق وارد  مرضیه محب رسول
فاز تازه ای از بحران شده است. در اصفهان 
نیروگاه شهید منتظری به  عنوان یکی از بزرگ ترین نیروگاه های تولید 
برق در کشور به دلیل افزایش مصرف گاز خانگی با محدودیت های زیادی 
در تامین سوخت مواجه شــده و آنگونه که مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان اعالم کرده فعالیت نیروگاه شــهید منتظری به دلیل کمبود گاز 
متوقف شــده اســت. مصطفی علوی گفــت: در حال حاضــر برخی 
نیروگاه های استان به سمت مصرف گاز مایع رفته اند و مقدار اندک حدود 
۳ میلیون مترمکعب در شبانه روز مصرف می کنند. این بحران البته تنها 
مختص به اصفهان نبوده و در هفته های اخیر خاموشی های گسترده ای 
در سراسر کشــور روی داده که بنابر اعالم ســازمان برق به دلیل تامین 
سوخت نیروگاه ها و کمبود تولید برق صورت گرفته است. مصطفی علوی 
درباره هشــدارهایی پیرامون قطعی بــرق به دلیل کاهش فشــار گاز 
نیروگاه ها، اظهار کرد: طی یک ماه گذشــته مصرف گاز کشــور به دلیل 
افزایش سرما و بارش برف در استان های شمالی باال رفته است. در شمال 
کشور به دلیل قطع جریان برق و بارندگی و بارش سنگین برف تنها منبع 
انرژی مردم آن منطقه، گاز بود.وی با بیان اینکه گاز به وســیله خطوطی 
متصل به هم به تمام نقاط کشور منتقل می شود، گفت: زمانی که برداشت 

گاز زیاد می شود فشار خطوط گاز افت پیدا کرده و حتی رفع این مشکل 
تاحدودی زمان بر خواهد بود، همچنین آثار ناشی از افت فشار گاز حتی 
بعد از اینکه سرما کمتر شد، تا مدتی مشــهود است تا خطوط پر و شبکه 
گازرسانی کشور به حالت تعادل برسد.وی با تاکید بر اینکه امروز در شرایط 
خاص و اضطراری از لحاظ تامین گاز قرار داریم، تصریح کرد: متاسفانه 
اکنون نیروگاه شهید منتظری اصفهان به دلیل محدودیت تامین گاز، فعال 
نیست، البته این تصمیم براساس هماهنگی ســتاد شرکت ملی گاز و 
دیسپاچینگ توانیر صورت گرفته است.علوی با بیان اینکه توانیر هشت 
یونیت ۱۱۲۰ مگاواتی دارد؛ اما طی هماهنگی با توانیر تهران مقرر شــد تا 
تامین سوخت این میزان تولید برق، از گاز خارج شود، ادامه داد: استفاده 
از سیســتم گاز مایع در نیروگاه شهید منتظری پلمپ شــده و به دلیل 
آلودگی شهر اصفهان اجازه بهره گیری از سوخت مازوت را ندارد، به همین 
دلیل فعالیت این نیروگاه متوقف است تا زمانی که دیسپاچینگ تهران 
اجازه مصرف دهد.وی با تاکید بر اینکه اولویت نخست مصرف گاز در وهله 
اول با بخش خانگی است، گفت: بخش خانگی چه در اصفهان و چه در 
شمال کشور همچون اردبیل، تبریز و ... نباید تحت هیچ شرایطی گاز آنها 
قطع شود.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه در اصفهان 
یک میلیون و ۸۰۰ هزار بخش خانگی وجود دارد که حتی لحظه ای تامین 

گاز آنها به تعویق نیفتاده است، افزود: اکنون تمام ایستگاه های شرکت در 
ســطح منطقه دو کشــور که اصفهان نیز در آن قرار دارد، فعال اســت و 
گازرسانی با شرایط مناسب به مناطق مختلف در حال انجام است.وی با 
بیان اینکه حدود ۶ خط گاز از منطقه اصفهان عبور می کند، تاکید کرد: هر 
چه در اصفهان گاز کمتری مصرف کنیم امکان تامین این سوخت برای 
سایر نقاط کشور فراهم می شود.علوی در خصوص شرایط تامین گاز بقیه 
نیروگاه های اصفهان، گفت: در حال حاضر نیروگاه اسالم آباد به صورت 
اندک و نه به  صورت کامل مصرف گاز دارد، همچنین مصرف گاز نیروگاه 
هسا صفر است، از ســوی دیگر نیروگاه زواره و کاشــان با سوخت مایع 
)مازوت( کار می کند چرا که در خارج از محدوده اصفهان قرار دارند، با این 
حال همکاران توانیر به دنبال مدیریت شرایط موجود هستند و تا امروز 
قطعی برق نداشــته ایم. طی روزهای اخیر همواره هشدارهایی جهت 
صرفه جویی در مصرف برق و گاز داده شده؛ اما همچنان مشکالت در این 
بخش الینحل مانده است. با توجه به اینکه هواشناسی موج جدیدی از 
بارش ها و ســرمای هوا را برای هفته آینده پیش بینی کرده در اصفهان 
مردم یا باید خاموشی ها و عوارض پس از آن را تحمل کنند و یا »مازوت« 
بار دیگر به نیروگاه های اصفهان تزریق شود که نتیجه ای به جز آلودگی 

هوای اصفهان ندارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان 
با اشــاره به آخرین وضعیت بســته حمایتی دولت  
می گوید: باید توجه داشــت دولت قصد ندارد بسته 
حمایتی جدیدی به مردم ارائه دهد و بسته معیشت 
همان کمــک هزینه بنزین بــود که دولت بــه دنبال 
افزایش قیمت بنزین به حدود ۶۰ میلیون نفر پرداخت 
کرد و در این میان افرادی که مشمول کمک معیشت 
دولت نشده اند، نسبت به این موضوع اعتراض دارند 

که البته دولت سامانه ای برای اعتراضات مردم در نظر 
گرفته است.محسن نیرومند با بیان اینکه در اصفهان 
حدود ۳۰۰ هزار خانوار نســبت به عدم دریافت کمک 
معیشت دولت اعتراض کرده اند، تاکید می کند: البته 
آماری از اینکه به چه تعداد از معترضان اصفهانی کمک 
معیشت پرداخت شده، در دســت نداریم؛ اما در کل 
کشور بعد از اعتراض در ســامانه حدود یک میلیون و 
۹۰۰ هزار نفر کمک معیشتی دولت را دریافت کرده و به 
آمار ۶۰ میلیون نفر اضافه شده اند.وی توضیح می دهد: 
دالیل عدم تعلق بسته معیشتی بنزین به خانوارها، در 
سامانه به خود آنها اعالم می شود و حتی فرد می تواند 
پرینت دالیل را بگیرد و مجددا می توانند درخواســت 

اعتراض بزنند البته باید اســتدالل جدیدی داشــته 
باشــند.نیرومند با تاکید بر اینکه برای خانوارهایی که 
بسته حمایتی دولت را دریافت نکرده اند هنوز فرصت 
اعتراض وجود دارد، می گوید: مراحل مختلف اعتراض 
به این گونه اســت که اگر فردی استدالل های سامانه 
وسع را نپذیرفت، باید اجازه دهد دولت به مسائل مالی 
وی ورود پیدا کند و اطالعات مالی اش را چک کند. وی 
در جواب برخی از این معترضین، توضیح می دهد: اگر 
فرزند ذکور خانواده ای بعد از  ازدواج هنوز عضو خانوار 
پدر باشــد و عضویت خود را جدا نکــرده، در مجموع 
اقدامات مالی وی برای همان خانوار پدری محاسبه 

می شود، چراکه سامانه هوشمند نیست.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:

دولت قصد ندارد بسته حمایتی جدیدی به مردم ارائه دهد
هیتر برقی

بازار

متاسفانه اکنون نیروگاه شهید منتظری اصفهان به دلیل 
لبته این تصمیم  محدودیت تامین گاز، فعال نیست، ا
براساس هماهنگی ستاد شرکت ملی گاز و دیسپاچینگ 

توانیر صورت گرفته است

هیتر برقی اسکارلت
قیمت: 310،000 تومان

هیتر برقی بیشل
قیمت: 303،000 تومان

هیتر برقی سایا 
قیمت: 250،000 تومان

گوشت قرمز در اسفند افزایش قیمت ندارد
نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز اســتان اصفهان گفت: پیش بینی می کنیم در ماه پایانی سال 
وضعیت در بازار گوشت بهتر شود و گوسفند بیشتری به بازار عرضه شود و افزایش قیمتی را نداشته 
باشــیم.عبد الرضا آقاجانی اظهار کرد: 
خرید گوشــت برای قصابــان افزایش 
داشــته؛ اما فروش و عرضه آن به مردم 
تغییر نکرده است.نایب رییس اتحادیه 
گوشت قرمز استان اصفهان با بیان اینکه 
قیمت گوشت بره با ۱۵۰ گرم دنبه اکنون 
۸۸ هزار تومان است، تصریح کرد: قیمت 
گوشــت با افزایش همراه بوده است که 
به نظر ما این افزایــش ربطی به کمبود 
گوشت ندارد و بخشــی از این افزایش 
مربوط به این است که دام از استان های دیگر سخت به استان اصفهان حمل می شود.وی افزود: 
پیش بینی می کنیم در ماه پایانی سال وضعیت در بازار گوشت بهتر شود و گوسفند بیشتری به بازار 
عرضه شود و افزایش قیمتی را نداشته باشیم.آقاجانی در ادامه با توضیح اینکه صادرات در قیمت 
تاثیرگذار است، گفت: چندی پیش گوشت دام سنگین به خاطر صادرات هفت هزار تومان افزایش 

قیمت داشت.

رتبه سوم اصفهان در جذب ماده خام صنایع تبدیلی
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: در حال حاضر هشت 
هزار و ۴۵۱ نفر در صنایع تبدیلی و غذایی استان مشغول به کار هستند و بر اساس مجوزهای صادر 
شده برای پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۸۰ درصد، پیش بینی می شود ۱۰ هزار نفر به ظرفیت اشتغال زایی 
صنایع غذایی و تبدیلی استان اصفهان اضافه شود.منصور قماشی افزود: نوع محصول کشاورزی 
تعیین می کند که چه میزان از محصول تولید شــده، ضایعات باشــد و حجم ضایعات محصوالت 
کشــاورزی از پنج تا ۳۰ درصد وزن کل محصول متغیر است. وی یادآور شد: صنایع تبدیلی استان 
اصفهان از نظر جذب ماده خام رتبه سوم را در کشور دارد و ۴۰۲ واحد صنایع تبدیلی استان اصفهان 
با ظرفیت جذب چهار میلیون و ۳۱۲ هزار تن ماده خام، می توانند سه میلیون تن محصوالت غذایی 

و فرآوری شده را در سال تولید کنند.

روغن موتور، صدرنشین تخلفات
معاون بازرسی و رســیدگی به تخلفات ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضمن 
تشریح نتایج بازرسی های این سازمان، از جمله انبار و ســردخانه، مصالح ساختمانی، الستیک، 
لبنیات، برنج، میوه، گوشت قرمز و مرغ، تخم مرغ و قند و شکر را از جمله کاالها و خدماتی عنوان کرد 
که طی ۱۰ماهه امسال در اولویت نظارت این سازمان قرار گرفتند که روغن موتور در صدر بیشترین 
تخلفات قرار گرفته است.سید جواد احمدی، با اشاره به اهمیت حفظ تعادل بازار بعد از اجرای طرح 
اصالح قیمت بنزین و تشــدید نظارت ها بعد از این طرح از سوی ســازمان حمایت، گفت: بررسی 
نتایج بازرسی ها نشان می دهد که واحدهای مربوط به روغن موتور، گوشت قرمز،   میوه و امالک با 
۶.۵، ۶.۳،  ۶.۳ و ۵.۷ درصد تخلف بیشترین تخلفات را داشتند. همچنین بخش انبار و سردخانه، 
شوینده و لوازم خانگی با ۰.۴، ۱.۷ و ۲.۷ تخلف کمترین تخلفات را به خود اختصاص داده اند.این 
مقام مسئول در ادامه تعداد بازرس از انبارها و سردخانه ها را در این مدت  ۸۲ هزار و ۳۰۸  مورد در 
کل کشور عنوان کرد که ۳۳۶۹  فقره پرونده تخلف جمعا به ارزش ۱۵ میلیارد و ۷۲۸ میلیون و ۱۷۴ 

هزار ریال نیز در این بخش تشکیل شده است.

کافه اقتصاد

اخبار

امضای تفاهم نامه 
همکاری شهرک 

علمی و تحقیقاتی 
اصفهان و وزارت نفت

شــهرک علمــی و تحقیقاتــی 
اصفهــان و وزارت نفت به منظور 
توســعه فنــاوری در بخــش 
پاالیش و پتروشیمی تفاهم نامه 

همکاری امضا کردند.

وز عکس ر

شهرداری شاهین شــهر در نظر دارد عملیات نورپردازی عرشه پل هوایی عابر پیاده عطار را با اســتفاده از توانمندی گروه های 
تخصصی هنری- فنی اجرا نماید، لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط به منظور ارائه پیشنهاد دعوت به عمل می آید.

متقاضیان می توانند به منظور کسب اطالعات بیشتر از تاریخ ۹۸/۱۱/۲۵ لغایت ۹۸/۱۲/۰۵ به معاونت اجرایی و خدمات شهری شهرداری 

شاهین شهر واحد تاسیسات مراجعه نمایند.

نشانی: شاهین شهر بلوار امام خمینی )ره( – بلوار جمهوری اسالمی جنب هتل اطلس- ساختمان معاونت اجرایی و خدمات شهری
تلفن: ۰۳۱۴۵۳۰۶۰۶۵- ۰۳۱۴۵۳۰۶۰۶۲ 

آگهی فراخوان عمومی جهت طراحی نورپردازی

حمیدرضا فرهنگ- شهردار شاهین شهرم الف:768267

نوبت دوم
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تنور داغ انتخابات در شرق استان؛

حضور حماسی مردماِن گالیه مند؛ اما نجیب 

در شــرق اصفهان این روزها تنور تبلیغات و انتخابات مجلس شورای 
اسالمی بســیار پر حرارت دنبال می شــود، جایی که در ادوار مجلس 
همیشه رای تعیین کننده ای داشته است.به گزارش فارس شهرستان 
اصفهان در کل کشور با ویژگی های خاصی که دارد خطه ای نام آشناست؛ 
این خطه آوازه اش از برخورداری شنیده می شود اما شهرستانی است 
که فقط برخورداری درخور چهارباغ و چند محله اش اســت و قسمت 
 عمده این شهرســتان بــا واژه هایی کــه معنی برخــورداری می دهد،

 بیگانه است.
یکــی از ویژگی های این شهرســتان که خاص بــودن آن را به معرض 
نمایش گذاشته، وسعت و پهناوری این خطه است که یکی از بزرگ ترین 
شهرستان های کشور به حســاب می آید و همیشه کاندید تبدیل شدن 

به چند شهرستان کوچک تر بوده که تا کنون این اتفاق نیفتاده است.
کمی از مرکز این شهرستان که به سمت شرق حرکت کنیم به بخش های 
شــرقی اصفهان می رســیم، بخش هایی کــه هرکدام به انــدازه یک 
شهرستان پهناور هستند، بخش های مرکزی، کوهپایه، جلگه، بن رود، 
جرقویه ســفلی و جرقویه علیا شش بخش شرقی شهرستان اصفهان 
هستند.مردم بخش های شرق اصفهان افرادی زحمتکش هستند که 
بیشتر افراد در این منطقه در بخش های جنوبی تر و حاشیه زاینده رود به 

کشاورزی و مشاغل وابسته به آن مشغول اند و در بخش های شمالی تر 
کار در صنایع، شغل اکثریت است. مردم این منطقه همیشه از ابتدای 
انقالب با تمام توان پشتیبان انقالب اسالمی ایران بودند و هرکجا که الزم 

بوده در دفاع از این انقالب تمام قد به میدان آمده اند.
مردم شــرق اصفهان همیشــه درصحنه های مختلف انقالب با شور و 
حرارت خاصی شــرکت می کنند که یکی از این مصادیق حضور پرشور 
آن ها در انتخابات اســت و گذری بر تاریخ های انتخاباتی گواهی بر این 

ادعاست.

منطقه ای که نامزدها حساب ویژه ای برایش باز کرده اند
ازاین رو در انتخابات اهمیت شرق شهرستان اصفهان بر هیچ کاندیدایی 
پوشیده نیست و به خصوص در انتخابات مجلس که انتخاب از سطح 
شهرستان است، این خطه می تواند نقش بسزایی در ورود یک فرد به 

بهارستان ایفا کند و در این رقابت، منطقه ای حساس است.
اهمیت این منطقه از شهرستان باعث شده تنور تبلیغات در این منطقه 
از همان دقایق شــروع زمان تبلیغات داغ شــود و از پوســتر گرفته تا 
دورهمی ها و جلسات تبلیغاتی همه در این منطقه بر پا شود؛ این تنور 
داغ در فضای مجازی و حقیقی در شرق اصفهان از کاندیدها و مدیران 

تبلیغات آن ها رصد و در حال تولید محتوا و معرفی هســتند و به قول 
یکی از کاندیدها بارها شــده  که صندوق های شرق اصفهان سرنوشت 

انتخابات اصفهان را تغییر داده است.

 مردم شرق اصفهان امیدوارند از صندوق ها 
حالل سال ها مشکالت خود را بیرون آورند

اما عالوه بر کاندیدها مردم در این منطقه هم لحظه شماری می کنند تا 
از صندوق های رای حالل سال ها مشکالت خود را بیرون آورند، خشکی 
رودخانه و خشکی سفره ها ازیک طرف، صنعتی که حال و روز بیمارش 
طبیب االطبا را می خواهد و کوهی از کمبودهای بهداشــتی و درمانی که 
زندگی را در این منطقه سخت کرده است با انبوهی از مشکالت دیگر نیز 
از طرف دیگر انگیزه ای شده تا مردم در این منطقه بی تاب یک انتخاب 
کارآمد باشــند تا بتوانند حداقل بخشی از مشــکالت خود را حل شده 
ببینند.مردم شــرق اصفهان که گاهی وعده های عملی نشده ،کارد را به 
استخوان شان رسانده است بسیار امیدوارند که مجلس یازدهم مرهم 
دردهای آن ها باشد و همه روز دوم اســفند شکایت خود از ناکارآمدی 
برخی از مسئوالن و همچنین حل شدن مشــکالت خود را به صندوق 

انتخابات که مانند پزشکی قرار است این دردها را درمان کند، می برند.

افزایش 22 درصدی بودجه شهرداری کاشان در سال 99
سقف بودجه سال ۹۹شهرداری کاشان در مقایسه با امسال ۲۲ درصد افزایش دارد.سعید ابریشمی راد، 
شهردار کاشان در آیین تقدیم الیحه بودجه ۹۹ به شورای اســالمی شهر کاشان با اشاره به اینکه بودجه 
شهرداری ششصد و یک میلیارد و ۴۵۲ میلیون تومان اســت، گفت: ۱۸۷ میلیارد تومان جاری و ۳۲۳ 
میلیارد تومان عمرانی و ۹۵ میلیارد تومان آن بودجه سازمان های وابسته شهرداری است. وی افزود: از 
نکات مهم بودجه ۹۹ شهرداری کاشان، تدوین طرح ها با بهره از نظرات معتمدان محله ها و ماموریت حمل 
و نقل و ترافیک، بیشترین سهم بودجه را از میان ماموریت های شش گانه به خود اختصاص داده است.

ارسال کمک های اهدایی مردم نایین به سیستان و بلوچستان
مسئول بسیج سازندگی ناحیه نایین گفت: کمک های غیرنقدی مردم شهرستان نایین درقالب یک 
دستگاه تریلر به مناطق سیل زده سیستان وبلوچستان ارسال شد.حسین اسماعیلی ادامه داد: به 
همت بسیج سازندگی و موکب جواداالئمه )ع( شهرستان نایین، کمک های جمع آوری شده مردمی 
در قالب یک دستگاه تریلر به مناطق سیل زده جنوب شرق کشــور ارسال شد. وی افزود: این اقالم 
شــامل موارد قابل توجهی پوشــاک، پتو، فرش، موادخوراکی، یخچال، بخاری و لوازم اولیه زندگی 
است که به همکاری موکب جواداالئمه این شهرستان به مناطق سیل زده نیک شهر استان سیستان 

وبلوچستان ارسال شد.

برگزاری رالی خودروهای دو دیفرانسیل در کویر ریگ جن نایین
رییس کلوپ سافاری گفت: رالی دو روزه خودروهای دودیفرانسیل در کویر ریگ جن نایین برگزار می  شود.

رضا شهریاری ادامه داد: کلوپ ملی ســافاری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با همکاری وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رالی دو روزه خودرو های دودیفرانسیل را در کویر ریگ جن استان 
اصفهان برگزار می کند. وی افزود: نحوه اجرای این مسابقه که در روز های ۱ و ۲ اسفند ۹۸ در یک کالس 
و در مسیری به طول ۱۰۰ کیلومتر برگزار می شود، به صورت تیمی و هر تیم شامل سه خودرو، خواهد بود.

شهریاری بیان کرد:رالی خودرو های دودیفرانسیل ریگ جن در راستای اهداف وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، به منظور رونق گردشگری داخلی، ترویج فرهنگ صحیح سافاری بدون آسیب 
رساندن به طبیعت، حفاظت همه جانبه از محیط زیست، افزایش دانش و مهارت رانندگی در کویر، ایجاد 
شور و نشاط اجتماعی، تقویت روحیه همیاری و انجام فعالیت های گروهی در کویر، طراحی شده و برگزار 
می شود.وی  گفت: برنامه روز نخست رالی، حرکت به صورت مختصات یابی نقطه به نقطه و با استفاده 
از جی پی اس از انارک به سمت ریگ جن، بازدید از کاروانسرا های تاریخی انارک و ناروسیه، روستای 
تاریخی علم حاج باقر، ریگ جن و معدن قدیمی آلمانی ها و اقامت و ســکونت در کمپ شبانه در میان 

رمل های زیبای کویر خواهد بود.

داغ برداشت بی رویه آب  بر پیکر زمین؛

شهرستان های اصفهان در معرض خطر فرونشست زمین
مدیر کل بحران استانداری اصفهان گفت: بیش از ۱۶ شهرستان در استان اصفهان به دلیل برداشت بی 
رویه آب های زیر زمینی دچار فرونشست زمین هستند.منصور شیشه فروش ادامه داد:پدیده فرونشست 
زمین مخصوص استان اصفهان نیست و اکثر استان های کشور به دلیل خشکسالی ها درگیر این مسئله 
هستند، بیش از ۱۶ شهرستان در استان اصفهان از جمله برخوار، مهیار، دشت گلپایگان، دشت کاشان، 
دشت دامنه داران و دشت اصفهان به دلیل برداشــت بی رویه از آب های زیر زمینی درگیر فرونشست 
زمین شده اند. وی افزود: شناسایی محدوده  هایی که متاثر از پدیده فرونشست  هستند، تعیین نرخ 
فرونشست توسط سازمان نقشه برداری کشور و مشخص کردن اینکه هر منطقه چقدر تحت تاثیر این 

پدیده فرونشست بوده از جمله اقدامات تشخیصی در این باره است.

اخبار

مردم شرق اصفهان همیشه درصحنه های مختلف انقالب 
با شور و حرارت خاصی شرکت می کنند که یکی از این 
مصادیق حضور پرشور آن ها در انتخابات است و گذری بر 

تاریخ های انتخاباتی گواهی بر این ادعاست

مفاد آراء
11/230 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آییــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

قضایی تقدیم نمایند. 
1- رأی شــماره 3536و3537 مورخ 98/10/28 هیأت : آقای حســین صانعی بیدگلی 
فرزند غالمعلی شماره شناسنامه 507 و خانم مژگان حسن زاده بیدگلی فرزند مجید شماره 
شناســنامه 6190024531 )بالمناصفه( ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 162 مترمربع 
شماره پالک 3228  فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی آقای علی مینایی
2- رأی شماره 3534و3535 مورخ 98/10/28 هیأت : آقای علی اصغر مجیدی فرزند 
عباسعلی شماره شناسنامه 6190203256 و خانم نیره حســین حاجی علی فرزند علی 
شماره شناسنامه 1842 )بالمناصفه( ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 105.20 مترمربع 
شماره پالک 3229  فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی آقای ماشااله مجیدی
3- رأی شماره 3533 مورخ 98/10/28 هیأت : آقای مجتبی زراعتی بیدگلی فرزند مهدی 
شماره شناسنامه 498 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 49.30 مترمربع شماره پالک 3230 
فرعی از پالک 3 اصلی واقــع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل . 

ابتیاعی از مالکین رسمی معین آباد بیدگل
4- رأی شــماره 3449و3450 مــورخ 98/10/18 هیــأت : آقای ابوالقاســم غفوری 
فرزند علی محمد شــماره شناســنامه 460 و خانم فاطمه رمضــان زاده بیدگلی فرزند 
جواد شماره شناسنامه 466 )بالمناصفه( ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 120 مترمربع 
شــماره پالک 994 فرعی مفروز و مجزی شــده از 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع 
 در حســین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رســمی 

حسین آباد بیدگل
5- رأی شــماره 3451 مورخ 98/10/19 هیــأت : خانم هما کرمیــان فرزند ابوالفضل 
شــماره شناســنامه 501 ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 72.80 مترمربع شــماره 
پالک 995 فرعی مفــروز و مجزی شــده از 102 فرعــی از پالک 6 اصلــی واقع در 
 حســین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیــدگل . ابتیاعی از مالکین رســمی 

حسین آباد بیدگل
6- رأی شــماره 3448 مورخ 98/10/18 هیأت : آقای محسن ســنبکی بیدگلی فرزند 
ابوالفضل شماره شناسنامه 6190019129 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 132 مترمربع 
شماره پالک 996 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی آقای احمد ناظمی
7- رأی شــماره 2203 مــورخ 98/07/10 هیــأت : آقای ســیدعباس میرحســینی 
فرزند احمد شــماره شناســنامه 171 ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 310 مترمربع 
شــماره پالک 56 فرعــی مفروز و مجــزی شــده از 14 فرعی از پــالک 285 اصلی 
 واقع در اماکن بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیــدگل . ابتیاعی از مالکین رســمی وراث 

سیدعلی میرحسینی
8- رأی شــماره 3159 مورخ 98/09/23 هیأت : آقای علی محمد خورشیدی پور فرزند 
رحمت اله شــماره شناســنامه 89 ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 137.70 مترمربع 
شــماره پالک 57 فرعی مفروز و مجزی شــده از 27 فرعی از پالک 285 اصلی واقع 
 در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رســمی وراث رحمت اله

 خورشیدی پور

9- رأی شــماره 3518 مورخ 98/10/26 هیأت : آقای مجید عرب علی دوســت فرزند 
محمود شماره شناسنامه 89 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 99 مترمربع شماره پالک 7 
فرعی مفروز و مجزی شده از 1و6 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 857 اصلی واقع 
در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رسمی اقدس صالحی پور 

بیدگلی و محمد گرم آبی و خانم عرب علی دوست
10- رأی شــماره 3155 مــورخ 98/09/23 هیــأت : آقــای علی اکبــر عصارپــور 
آرانی فرزند عباس شــماره شناســنامه 26 ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 102.06 
مترمربع شــماره پالک 3 فرعی مفــروز و مجزی شــده از 1 فرعــی از پالک 1375 
 اصلی واقــع در اماکن بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیــدگل. ابتیاعی از مالک رســمی 

زهرا سپهری)داچینی آرانی(
11- رأی شــماره 3539و3540 مورخ 98/10/28 هیأت : آقای اسمعیل قدیرزاده ارانی 
فرزند محمد شــماره شناســنامه 279 و خانم بلورخانم کامل آرانی فرزند علی شــماره 
شناسنامه 116 )بالمناصفه( ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 195 مترمربع شماره پالک 
2195 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رســمی 

آقای علیمحمد مرنجابیان و خانم خدیجه آبانی
12- رأی شماره 3519 مورخ 98/10/26 هیأت : آقای ماشــااله بقال آرانی فرزند استاد 
ابراهیم شماره شناسنامه 22 ششــدانگ یکباب مغازه بمساحت 61.50 مترمربع شماره 
پالک 2 فرعی از 2444 اصلی واقع در اماکن بخــش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . مالک 

رسمی
13- رأی شماره 3158 مورخ 98/09/23 هیأت : خانم سمیه آقاعموئی آرانی فرزند ذکراله 
شماره شناسنامه 390 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 176 مترمربع شماره پالک 1308 
فرعی از 2637 اصلی و 9935 فرعی مفروز و مجزی شده از 494 فرعی از 2637 اصلی 
واقع در مســعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . مالک رسمی و ابتیاعی از مالک 

رسمی آقای علی افروز 
14- رأی شــماره 3328و3329 مــورخ 98/10/07 هیأت : آقای محســن دالوریان 
آرانی فرزنــد حســین شــماره شناســنامه 1728 و خانم رقیــه خاری آرانــی فرزند 
حسین شــماره شناســنامه 879 )بالمناصفه( ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 83.52 
مترمربع شــماره پالک 3321 فرعی مفــروز و مجزی شــده از 2810و2812و2843 
فرعی از پــالک 2638 اصلی واقــع در احمدآباد بخــش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل 
 . مالک رســمی و ابتیاعی از مالکین رســمی مهیــن دالوریان و حســین دالوریان و 

شمسی محمدعلی زاده
15- رأی شماره 3160و3161 مورخ 98/09/23 هیأت : آقای روح اله آران دشتی آرانی 
فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 523 و خانم زینب دشتبان زاده آرانی فرزند احمد شماره 
شناسنامه 2209 )بالمناصفه( ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 90 مترمربع شماره پالک 
3386 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . 

ابتیاعی از مالک رسمی علیخان داداشی
16- رأی شماره 3452 مورخ 98/10/19 هیأت : آقای ابوالفضل پوالدسنج فرزند جواد 
شماره شناسنامه 1665 ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 145.75 مترمربع شماره پالک 
3397 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . 

ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل
17- رأی شــماره 3453 مــورخ 98/10/19 هیــأت : آقــای حمیدرضا لقب دوســت 
آرانی فرزند عباس شــماره شناســنامه 3347 ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 139 
مترمربع شماره پالک 3398 فرعی مفروز و مجزی شــده از 26 فرعی از پالک 2638 
 اصلی واقــع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رســمی

 جواد دادگر
18- رأی شــماره 3454و3455 مــورخ 98/10/19 هیأت : آقــای حجت اله خدمتی 
بیدگلی فرزند تقی شــماره شناســنامه 496 و خانم فاطمه زهرا غیاثیــان آرانی فرزند 
حســن شــماره شناســنامه 256 )بالمناصفه( ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 137 
مترمربع شــماره پالک 3399 فرعی از پــالک 2638 اصلی واقــع در احمدآباد بخش 
 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رســمی حســین اکرمیــان احد از ورثه

 حسن خان اکرمیان
19- رأی شــماره 3456 مــورخ 98/10/19 هیــأت : خانــم ریحانــه رســتار فرزند 
علیرضا شــماره شناســنامه 1250183103 ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 139 
مترمربع شــماره پالک 3400 فرعی از پــالک 2638 اصلی واقــع در احمدآباد بخش 
 3 حــوزه ثبتی آران و بیــدگل . ابتیاعی از مالک رســمی ناصر داداشــی احــد از ورثه

 شمسیه داداشی
20- رأی شماره 3457 مورخ 98/10/19 هیأت : آقای محمد خندان آرانی فرزند علی اکبر 
شماره شناسنامه 6190045642 ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 115.75 مترمربع 
شــماره پالک 3401 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رسمی احمد آباد
 21- رأی شــماره 3458و3459و3460 مورخ 98/10/19 هیأت : خانم اختر احســن
 فرزند ماشــااله شماره شناســنامه 3  نسبت به ســه و نیم دانگ مشــاع و خانم اعظم 
کبوتریان آرانی فرزند احمد شــماره شناســنامه 8985 نســبت به نیم دانگ مشــاع و 
خانم فاطمه قدیریان آرانی فرزند جعفر شــماره شناســنامه 10037 نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 208.1 مترمربع شــماره پالک 2017 فرعی 
مفروز و مجزی شــده از 278 فرعــی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشــت بخش 
 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . مالکین رســمی و ابتیاعی از مالکین رسمی سیف اله بلندی

 و احمد کبوتریان
22- رأی شماره 3531و3532 مورخ 98/10/26 هیأت : آقای عباس دهقانی آرانی فرزند 
رضا شماره شناسنامه 151 و خانم زینب خدانه آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه 281 
)بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 146.50 مترمربع شماره پالک 2018 فرعی 
مفروز و مجزی شده از 287 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل . مالکین رسمی
23- رأی شــماره 3530 مورخ 98/10/26 هیــأت : آقای ابوالفضــل عارضی بیدگلی 
فرزند حســینعلی شماره شناســنامه 8410 ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 89.50 
مترمربع شماره پالک 578 فرعی مفروز و مجزی شــده از 506 فرعی از پالک 2703 
 اصلی واقع در دوالب بخــش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رســمی 

علی مهدیزاده بیدگلی
24- رأی شــماره 3461 مورخ 98/10/19 هیأت : آقای حســین خــان لتحری فرزند 
عباس شماره شناســنامه 9 ششدانگ یکباب گاراژ بمســاحت 695.87 مترمربع شماره 
پالک 6412 فرعــی مفروز و مجزی شــده از 122 فرعی از پــالک 2840 اصلی واقع 
 در ریگســتان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رســمی

 حیدر سرخ مرد
25- رأی شــماره 3462 مورخ 98/10/19 هیأت : خانم فاطمــه ایمانیان فرزند عباس 
شماره شناسنامه 300 ششدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 123.05 مترمربع شماره 
پالک 6413 فرعــی مفروز و مجزی شــده از 163 فرعی از پــالک 2840 اصلی واقع 
 در ریگســتان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رســمی 

مهدی حاجی جعفری
26- رأی شــماره 3528و3529 مورخ 98/10/26 هیأت : آقای غالمحسین احتیاجی 
نوش آبادی فرزند شکراله شــماره شناســنامه 197 و خانم طیبه شــاخی نوش آبادی 
فرزند علی شــماره شناسنامه 15 )بالمناصفه( ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 182.50 
مترمربع شماره پالک 3967 فرعی مفروز و مجزی شده از 1527و1528و1529و2499 
 فرعــی از پالک 40 اصلــی واقع در نوش آبــاد بخش 4 حــوزه ثبتــی آران و بیدگل .

 مالکین رسمی 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/30

 م الــف: 756926 عبــاس عبــاس زادگان رییــس اداره ثبت اســناد و امالک
 آران و بیدگل

مفاد آراء
231 /11 آگهي مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 

سند رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اســناد و امالک دهاقان که در اجراي 
ماده 1 قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده اســت و در اجراي مــاده 3 قانون در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص 
یا اشخاصي که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شــهر از تاریخ انتشار آگهي و در 
روستاها از تاریخ الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نماید و گواهي تقدیم 
دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهي است در اینصورت اقدامات ثبت منوط به 
ارائه حکم قطعي دادگاه خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود 
یا معترض گواهي تقدیم دادخواســت به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به 
 صدور ســند مالکیت خواهد نمود. صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
1- راي شماره 139860302019000540-1398/10/30-  آقای محمد رضا فخاری 
فرزند رحمت اله ششــدانگ یک باب گلخانه مجزی شده از پالک ثبتی 2 فرعی از 150 
اصلی به مساحت 8646/47 متر مربع واقع در اراضی کوشک هادی دهاقان در ازاء یک 

سوم حبه از مالکیت رسمی خودش
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/15

م الف:768026 زهرا یعقوبي رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
ابالغ رای

 11/233 کالسه پرونده:1888/98،شــماره دادنامه:2212- 98/11/23 مرجع رسیدگی: 
شــعبه یازدهم شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: علی کمالی فرزند رضا به 
نشانی: خمینی شهر خ فهمیده روبروی ورزشــگاه ، خواندگان: 1-مجید توکلی 2-داوود 
 فنائی ، نشــانی: 1- مجهول المکان  2-اصغر آباد خ مطهری کوی شهید فتائی ، خواسته: 
 مطالبه ، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی
  تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شــورا ختم رســیدگی را اعالم 
 و به شــرح زیر مبــادرت به صــدور رای مــی نمایــد. رای قاضی شــورا: در خصوص 
 دادخواســت آقای علــی کمالی فرزنــدد رضا به طرفیــت خوانــدگان 1-مجید توکلی

  2-داوود فنائــی  بــه خواســته مطالبــه وجه یــک فقره چک بــه شــماره 896316 
 به مبلغ 70/000/000 ریال مورخ 97/8/31 عهده بانک ســپه شــعبه مشــهد از جاری 
 14788001745  بــه انضمــام هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه شــورا با توجه 
به دادخواســت تقدیمــی و ضمائم و وجــود اصل مســتندات دعوی در یــد خواهان و 
 اینکه خواندگان دلیــل و مدرکی مبنی بر برائــت ذمه خود یا ادای دیــن در حق خواهان
  ارائه نکــرده اند همچنیــن خوانده ردیــف اول به عنــوان متعهد اصلی صــادر کننده 
 چک و خوانده ردیــف دوم به عنــوان ضامن مبادرت بــه صدور چک فوق نمــوده اند،
 دعوی خواهان را مقرون بر صحت دانســته و با توجه به نظر مشــورتی اعضای شــورا 
 به شــرح صورتجلســه مورخ 98/11/19 و همچنین به اســتناد مواد 522و519 و 198 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 249و310و313و314  
 از قانــون تجــارت و تبصــره الحاقی مصــوب مجمع تشــخیص مصلحــت نظام به
ماده2 قانــون صدور چک حکم بــه محکومیت  تضامنــی خواندگان بــه پرداخت مبلغ 
70/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/915/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 98/8/31 لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا 
محاســبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای شورا  غیابی است و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 
روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان خمینی شهر می باشد. 
م الف : 772837  ایمان بختیاری قاضی شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر 
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سرپرست کمیته امداد استان:

به دنبال جذب 67 هزار حامی جدید هستیم
سرپرست کمیته امداد استان اصفهان به تشــریح جدیدترین برنامه کمیته امداد برای افزایش 
تعداد حامیان طرح اکرام ایتام و فرزندان محســنین پرداخت و خاطرنشان کرد: بر اساس این 

برنامه ها به دنبال جذب 67 هزار حامی 
جدید عالوه بر حامیان کنونی هستیم تا 
عالوه بر بهبــود دریافتی فرزندان تحت 
حمایت کنونــی بتوانیم چتــر حمایتی 
این طــرح را بر ســر فرزنــدان نیازمند 
بیشتری بگسترانیم.کریم زارع،  تمرکز 
بر ظرفیت های موجود در اســتان مانند 
کارکنــان ادارات دولتی و غیــر دولتی، 
مشترکین صندوق های صدقه، اعضای 

انجمن  های اولیا و مربیان و کالس های درس مدارس اســتان را محور اصلی برنامه های جدید 
کمیته امداد عنوان کرد و گفت: پیشــبرد و طرح های حمایتی که در ســنین طالیی افراد به ویژه 
کودکی، نوجوانی و جوانی اجرا می شوند در رقم خوردن آینده ای به دور از فقر و نیازمندی برای آنها 
و قطع چرخه بین نسلی فقر موثر هستند.حمایت از فرزندانی که نیاز به کمک دارند عالوه بر اینکه 
ســبب بهبود وضعیت آن خانواده می شود هم از آســیب هایی که آنها را تهدید می کند جلوگیری 
می کند و هم فرد حامی را نیز خوشحال خواهد کرد؛ چرا که کمک کردن قبل از هر چیزی احساس 

خوشایندی به خود فرد می دهد.

دریافت هزینه بابت عیدی و پیک نوروزی غیرقانونی است
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اعالم کــرد: نرخ خالص ثبت نام به ۹۸.۱۸ درصد 
 در سال ۹۸ رسیده است و توانستیم از ســال ۹۲ تا ۹۸ تعداد ۲۱۳ هزار و ۲۰۵ کودک تارک تحصیل

  را شناســایی کرده و بــه مدرســه بازگردانیــم و نــرخ ترک تحصیــل را بــه ۱.۱۱ رســانده ایم. 
 رضوان حکیــم زاده اعالم کرد که امســال پیک نــوروزی نداریــم و اگر هر تکلیفــی تحت عنوان 
 عیدانه و... چاپ و هزینــه از خانواده اخذ شــود، غیرقانونی اســت.وی ادامــه داد: همان طرح 
 داســتان و کتاب خوانی و... دنبال می شــود و ممنوعیــت ورود کتب کمک درســی نیز همچنان

 برقرار است.

 3 دختر مجرد در استان اصفهان
 موفق به فرزندپذیری شدند

معاون اجتماعی اداره کل بهزیســتی اســتان اصفهان گفت: امسال ســه مورد از دختران مجرد 
توانســتند فرزندخواندگی کودکانی را بر عهــده بگیرند که زوجین متقاضی آن کــودکان نبودند.

مجتبی ناجی افزود: هفتاد مورد شیرخواره در قالب طرح امین موقت به خانواده های فرزندپذیر 
واگذار شده است.وی با اشاره به اینکه امسال سه مورد از دختران مجرد توانستند فرزندخواندگی 
کودکانی را بر عهده بگیرند که زوجین متقاضی آن کودکان نبودند، ابراز داشــت: یکی از دختران 
مجرد فرزند مبتال به HIV مثبت را به فرزندپذیری تقبل کرد و دیگری فرزندی هفت ســاله را به 
فرزندخواندگی گرفت و یک مورد هم فرزندی از اســتان های دیگر را به فرزندخواندگی گرفت که 
اقداماتش در اداره بهزیستی استان اصفهان انجام شد.ناجی با تاکید بر اینکه فرزندخواندگی با 
سرنوشت انسان ها در ارتباط است، تصریح کرد: الزم است اداره کل بهزیستی استان اصفهان در 
انتخاب خانواده های فرزندپذیر انضباط داشته باشــد تا با شناخت روانی خانواده رضایی، بتوان 

به بهترین انتخاب دست زد که کمترین هزینه برای طفل شیرخواره را به همراه داشته باشد.

 رییس پلیس فتای استان اصفهان  می گوید انجام نظرسنجی بدون مجوز در فضای مجازی خالف ضوابط و مقررات بوده
 و با این موارد برخورد قانونی می شود؛

نظرسنجی بدون مجوز ممنوع

نظر سنجی همیشه طرفداران خودش را  پریسا سعادت
داشته است، اینکه بدانیم مخاطبان یک 

موضوع خاص چه برداشت و عقیده ای از آینده و یا روند حال حاضر یک 

موضوع دارند، می تواند بخش جذاب یک رســانه باشد. در مقابل اما 

همین نظر سنجی می تواند بار روانی زیادی را به مخاطبان تحمیل کند 

هر چند در دنیا موسســات بزرگ و رسمی نظر ســنجی فعالیت های 

گسترده ای دارند و هر ساله آمار منتشر شده آنها مورد استنادهای علمی 

و اجتماعی و حتی سیاسی قرار می گیرد؛ اما در ایران رسما موسسه نظر 

سنجی با فعالیت های خاص اجتماعی وجود ندارد یا فعالیت های آن 

اغلب غیر سیاســی و در حوزه های اقتصادی و اجتماعی است. در این 

میان مردم  خودشان در فضای مجازی دست به کار شده اند و این روزها 

پا به پای گسترش این فضا و اضافه شدن امکانات اپ های اینترنتی 

حاال هر کســی می تواند از مدل کفش تا سلیقه سیاســی را برای نظر 

سنجی مخاطبانش به رای بگذارد؛ حرکتی که حاال در آستانه انتخابات و 

با فراگیر شدن طیفی گســترده از نظر ســنجی ها در موارد مختلف از 

کوبیدن رقبای انتخاباتی در شهرســتان ها گرفته تا اصل شــرکت در 

انتخابات به رای گذاشــته می شــود.پلیس اعالم کــرده این مدل از 

رفتارهای انتخاباتی  باید با مجوز این نهاد و سایر نهادهای مربوطه برای 

مدل های انتخاباتی نظر سنجی اخذ شود . بر این اساس رییس پلیس 

فتای استان اصفهان با بیان اینکه نظر ســنجی در مورد انتخابات باید 

توسط مراجع قانونی مانند صدا و سیما و موسساتی که مجوز نظرسنجی 

در این زمینه دارند، انجام شود، اعالم کرد: انجام نظرسنجی بدون مجوز 

در فضای مجازی خالف ضوابط و مقررات بوده و با آنها برخورد قانونی 

می شود.ســرهنگ ســید مصطفی مرتضوی در خصــوص تخلفات 

انتخاباتی در فضای مجــازی، اظهار کرد: در حوزه تخلفات، بیشــتر با 

موضوع نظر سنجی های بدون مجوز و انتشار اخبار و شایعاتی که برای 

مردم ایجاد تنش مــی کند، مواجه هســتیم. وی با اشــاره به قانون 

انتخابات در مورد انجام نظرســنجی ها، افزود: نظر سنجی باید  توسط 

مراجع قانونی مانند صدا و سیما و موسساتی که مجوز نظرسنجی در این 

زمینه دارند انجام شود، این درحالی است که در فضای مجازی شاهد 

انجام نظر سنجی هایی از جانب طرفداران برخی کاندیداها هستیم که 

اصالــت و منبع آنها مشــخص نیســت.وی تاکیــد کرد: انجــام این 

نظرســنجی ها در فضای مجازی خالف ضوابط و مقررات بوده و با آنها 

برخورد قانونی می شــود.مرتضوی ادامــه داد: تبلیغاتی که در فضای 

مجازی باعث بروز تنش، شــایعات، زیر سوال بردن اصالت انتخابات، 

ایجاد شک و تردید برای مردم و تشویش اذهان عمومی می شود نیز از 

مصادیق بارز تخلفات انتخاباتی است که در این حوزه پلیس فتا پیگیری 

کرده و مصادیق را شناســایی می کند تا با همــکاری مقامات قضایی، 

برخوردهای الزم انجام شود.وی با اشاره به گزارش تخلفات انتخاباتی در 

فضای مجازی به مقامات قضایی از طریق پلیس فتا، ادامه داد: مسائلی 

مانند تخریب، توهین، تشویش و نوشتن مطالب کذب نسبت به یک 

کاندیدا یا جناح خاص نیز جزو تخلفات در فضای مجازی است که آنها 

را شناســایی و برخورد خواهیم کرد. این هشــدار نه تنها برای استان 

اصفهان بلکه در همه استان های کشور داده شده و به عنوان یک جرم 

انتخاباتی نامیده می شود. پلیس همچنین هشــدار داده است تمام 

کسانی که در حوزه نظرسنجی اقدام می کنند در صورت نداشتن مجوز 

پس از یک بار تذکر  و عدم توجه قطعا با تشــکیل پرونده کیفری با آنها 

برخورد خواهد شد.

نظر سنجی باید  توسط مراجع قانونی مانند صدا و سیما و 
موسساتی که مجوز نظرسنجی در این زمینه دارند انجام شود، 
این درحالی است که در فضای مجازی شاهد انجام نظر 
سنجی هایی از جانب طرفداران برخی کاندیداها هستیم که 

اصالت و منبع آنها مشخص نیست

با مسئولان

ابالغ اجراییه
11/234 شــماره پرونــده: 139804002121000731/1 ، شــماره آگهــی ابالغیه: 
139803802121000110 ، شــماره بایگانــی پرونــده: 9800996 ، تاریــخ صدور: 
1398/11/27  ، آگهــی ابالغ اجراییــه پرونده اجرایــی 9800996 بدین وســیله به 
فریبــا ملکوتی ورنوســفادرانی ، نام پــدر: رجبعلی ، تاریــخ تولد: 1355/5/3 شــماره 
ملی:1140175556  شماره شناسنامه: 17601 به نشــانی: خمینی شهر خ امام شمالی 
کوی شهید ملکوتی ابالغ میشود که صندوق قرض الحسنه الزهرا با نمایندگی حمیدرضا 
امینی جهت وصول چک : 60/000/000 ریال باستناد شــماره چک :217022 ، تاریخ 
چک:1398/4/30 بانک صادرات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 
9800996 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 98/11/10 مامور ،ابالغ به شما 
به علت عدم شناسایی آدرس مقدور نبوده است، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 
آئین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 
بیست روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محســوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام ننماید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. م الف : 773603 نبی اله یزدانی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
اخطار اجرایی

11/235 شماره: 1115/98حل11 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: جعفر 
لطفی، نام پدر:قدمعلی ، نشانی:مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: 
حمید نظری با وکالت مهرابی ،  نشــانی: خمینی شهر خ 17 شهریور جنب چینی فروشی 
علیشاهی، محکوم به:به موجب رای شماره 1481 تاریخ 98/7/24 حوزه یازدهم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است 
به: مبلغ پنجاه و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هشتصد و پانزده هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی ، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 98/6/12 لغایت زمان پرداخت در زمان اجرا در حق خواهان و پرداخت نیم عشر 
دولتی در حق صندوق دولت.درضمن رای صادره غیابی میباشــد. ماده34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نمایــد. م الف : 773628 ایمان بختیاری قاضی 

شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر 
اخطار اجرایی

11/236 شماره: 676/98حل2 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: مهرداد 
سیمین تن ، نام پدر:حمید ، نشــانی:مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام 
خانوادگی: غالمرضــا نریمانی زمان آبادی ، نام پدر:علی اکبر ،  نشــانی: اصفهان میدان 
الله ســودان کوچه شــهید اصغر زارعی پــالک 4 ، محکوم به:به موجب رای شــماره 
1379 تاریخ 98/8/12 حوزه دوم شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شــهر که 
قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 135/000/000 ریال 
به عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/737/500 ریال به عنوان هزینه دادرســی و 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له به 
انضمام پرداخت نیم عشــر دولت صادر اجرای حکم تبصره 2 مــاده 306 رعایت گردد.  
ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و 
در صورتی که خــود قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند باید ظــرف مهلت مزبور صورت 
 جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
 م الــف : 773178  ایمــان بختیاری قاضی شــعبه دوم شــورای حــل اختالف 

خمینی شهر 
اخطار اجرایی

11/237 شــماره: 961/98حل2 ، مشــخصات محکوم علیه ها :نام و نــام خانوادگی: 
1-جعفر قریشــی 2-حســین قدیری ، نام پدر:1-محمدسرور 2-حســن ، نشانی:1-

مجهول المکان 2-خمینی شــهر منظریه بلوار فیض االسالم خ ســینا کوچه سینا 14 
کدپستی8419179175؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: حمید قدیری با وکالت 
عباس مهرابی ، نام پدر:محمدمهدی ،  نشانی: خمینی شــهر خ کهندژ خ ماربین خ انبار 
سیمان عمادی، محکوم به:به موجب رای شماره 1355 تاریخ 98/8/8 حوزه دوم شورای 
حل اختالف شهرســتان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه ها محکوم 
هستند به: نحو تضامنا به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 1/725/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک  
لغایت زمان پرداخت و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له به انضمام پرداخت 
نیم عشــر دولت در حق صندوق دولت.ضمنا در اجرای حکم تبصره 2 ماده 306 رعایت 
گردد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف : 773632 

ایمان بختیاری قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر 
اخطار اجرایی

11/238 شماره: 1111/98حل2 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: مجتبی 
حیدری ، نام پدر:محمدتقی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام 
خانوادگی: محمدجواد رســتمیان با وکالت آقای عباس مهرابی ، نام پدر:نوراله ،  نشانی: 
خمینی شــهر بلوار توحید فروشگاه رســتمیان، محکوم به:به موجب رای شماره 1499 
تاریخ 98/8/28 حوزه دوم شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شــهر که قطعیت 
یافته اســت. محکوم علیه محکوم اســت به: پرداخت مبلــغ 12/300/000 ریال بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 1/203/750 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 98/6/30 
لغایت اســتهالک کامل دین در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشــر دولت در 
حق صنــدوق دولت.ضمنا در اجرای حکــم تبصره 2 ماده 306 رعایــت گردد. ماده34 
قانون اجرای احکام: همیــن که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در 
صورتی که خــود قادر به اجــرای مفاد اجرائیه ندانــد باید ظرف مهلــت مزبور صورت 
 جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
 م الــف : 773644 ایمــان بختیاری قاضی شــعبه دوم شــورای حــل اختالف

 خمینی شهر 
ابالغ راي

11/232 شــماره پرونده: 798/96 شــماره دادنامه: 542 تاریخ رســیدگي: 98/10/15 
مرجع رسیدگي: شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان، خواهان: امیر امیري 
به نشــاني شــهرضا بلوار امام فرعي 63 کوچه ژولیده پالک 1 با وکالت مهدي ثالثي و 
 سعید شاهنظري به نشاني شــهرضا خیابان بهشتي خیابان طباطبایي پالک 61، خوانده: 
حســین زارعي به نشاني بوشهر دشــتي خورموج روســتا سنا، خواســته: مطالبه وجه 
141/750/000،  گردشکار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طي تشریفات قانوني در وقت 
فوق العاده / مقرر شــعبه بتصدي امضا کنندگان ذیل تحت نظر قــرار گرفت. با توجه به 
محتویات پرونده پس از اخذ نظریه مشــورتي اعضاي محترم شعبه دوم ختم رسیدگي را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راي مي نماید. راي قاضي شورا: در خصوص دعوي 
آقاي امیر امیري فرزند فضل اله با وکالت آقایان 1- مهدي ثالثي 2- ســعید شاهنظري 
به طرفیت آقاي حســین زارعي فرزند مجید به خواســته محکومیت خوانده به پرداخت 
 مبلغ 141/750/000 ریال بابت وجه دو فقره چک به شــماره هــاي 755895 به مبلغ

 هفتاد و چهار میلیون ریال به تاریخ 1395/11/01 و 755898 به مبلغ شــصت و هفت 
میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریــال به تاریخ 1396/11/01 هــر دو چک عهده بانک 
صادرات و کلیه خســارات دادرسي و خسارات دیرکرد از سررســید تا زمان وصول شورا 
توجها به مفاد دادخواســت تقدیمي و کپي چک و گواهي هاي عــدم پرداخت صادره از 

بانک هاي محال علیه و با توجه به عدم حضور خوانده در جلســه رســیدگي علي رغم 
 انتشار آگهي و با لحاظ اینکه وجود اصل ســند تجاري در ید دارنده داللت بر اشتغال ذمه 
مدیون دارد لذا دعواي خواهان را وارد تشخیص مستندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون 
آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و مواد 310 و 311 قانون تجارت 
و تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
هفتاد و چهار میلیون ریال با احتساب خســارت تاخیر تادیه از تاریخ چک 1395/11/01 
لغایت وصول محکوم به بابت وجه چک شــماره 755895 عهده بانــک صادرات و نیز 
پرداخت مبلغ شصت و هفت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال با احتساب خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ 1396/11/01 لغایت وصول محکوم به بابت وجه چک شــماره 755898 
 عهده بانک صادرات به عنوان اصل خواســته و پرداخــت 2/940/000 ریال به عنوان 
 هزینه دادرســي و نیز حــق الوکاله وکیل طبق تعرفــه در حق خواهان صــادر و اعالم 
مي گردد. راي صادره غیابي، ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این شورا 
 سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهي در دادگاه عمومي حقوقي دهاقان است.

  م الف:772299 شعبه اول حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان
فقدان سند مالکیت

11/239 شماره: 98/2027042391-98/11/24  نظر به اینکه احد از ورثه حسن رئیسی 
فیل آبادی  با تسلیم دو برگ استشهاد شهود شماره 4593 مورخ 98/10/8 دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 289 اصفهان، مدعی مفقود شدن یک جلد ســند مالکیت مربوط به 200 
سهم مشاع از 127470 سهم ششدانگ پالک 15190/305 تحت شماره چاپی 643934 
به شماره ثبت 151091 مورد ثبت در صفحه 256 دفتر 849 امالک بخش 5 ثبت اصفهان 
که به ســند انتقال به شــماره 82211 مورخ 82/10/6 دفتر 82 اصفهان منجر به صدور 
سند بنام حسن رئیسی فیل آبادی فرزند حسین گردیده شده و  سند مالکیت مرقوم در اثر 
جابجایی از بین رفته  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 شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ  نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 774633 شبان رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  
فقدان سند مالکیت

11/240 شــماره نامه: 139885602024009826- 1398/11/26 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششــدانگ یکدستگاه آپارتمان پالک ثبتی شــماره 4797/649 واقع در بخش 
5 اصفهان  دفتر امالک الکترونیکی 139620302024021166 به شــماره چاپی سند 
کاداستری 105639 الف 96 بنام خانم سوسن حســین اوغلی ضیائی ثبت و صدور سند 
مالکیت داشته ســپس به موجب وکالت نامه 163822 مورخ 1396/8/21 آقای مهرداد 
کاشانی به وکالت از خانم سوسن حســین اوغلی ضیائی طی درخواست کتبی به شماره 
وارده 139821702024038997 مورخ 1398/11/17 بانضمام دو برگ استشــهادیه 
محلی که امضاء شــهود آن ذیل شــماره 169078 مورخ 1398/10/14 و شماره یکتا 
139802155703427 و رمز تصدیق 654525 به گواهی دفترخانه 146 اصفهان رسیده 
است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابجایی  و تغییر محل مفقود گردیده و 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 775630 قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

اخطار اجرایی 
11/242 شماره: 432/98/ش2  محکوم به به موجب رای شماره  1139 تاریخ: 98/9/3 
حوزه: دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل که قطعیت یافته است. 
محکوم علیه: محمد فرهمند جعفرآبادی  نام پدر: - شغل: آزاد  نشانی محل اقامت: مجهول 
المکان. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ هفتاد و شش میلیون ریال وجه یک 
فقره چک به ش 199284 مورخ 96/11/20 عهده بانک ملی شــعبه میدان فجر مشهد 
به عنوان اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مذکور تا 
زمان وصول در اجرای احکام و پرداخت خســارات دادرسی 2 میلیون و یکصد و شصت و 
پنج هزار ریال در حق خواهان صادر و اعالم می گردد.  رای صادره غیابی اســت. ضمنا 
نیم عشر  دولتی به عهده محکوم علیه اســت.  مشخصات محکوم له: مصطفی بازرگانی 
نام پدر: حسین  شغل: آزاد نشانی محل اقامت: آران و بیدگل ، خ وشاد، خ شاهد، کوچه 8 
. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد 
باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید.
م الف: 772580  محمدرضا کرمانی نصرآبادی رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف 

آران و بیدگل
اخطار اجرایی

 11/243 شــماره: 3/345/98  محکوم به بــه موجب رای غیابی شــماره  713 تاریخ: 
98/9/19 حوزه: سوم شــورای حل اختالف شهرســتان آران و بیدگل که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه: 1- شــرکت پرنیان مروارید 2- جعفر رجبی  نام پدر: رحمت شغل: 
آزاد  نشــانی محل اقامت: هر دو مجهــول المکان . محکوم علیها محکوم هســتند به: 
پرداخت تضامنی مبلغ پنجــاه میلیون ریال وجه یک فقره چــک به ش 125071 مورخ 
97/8/24 عهده بانک توســعه تعــاون به عنوان اصل خواســته و پرداخــت مبلغ یک 
میلیون و دویســت و هفتاد و پنــج هزار ریال به عنوان خســارات دادرســی و پرداخت 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک مذکــور تا زمان اجرای حکــم بر مبنای 
نرخ اعالمی تــورم بانک مرکزی و مبلغ شــصت هزارریال درخواســت اجرائیه در حق 
خواهان صادر و اعــالم میگردد.  رای صادره غیابی اســت. ضمنا نیم عشــر  دولتی به 
عهده محکوم علیه اســت.  مشــخصات محکوم له: مصطفی بازرگانی نام پدر: حسین  
شــغل: آزاد نشــانی محل اقامت: آران و بیدگل ، خ وشــاد، خ شــاهد، کوچه 8 . ماده 
 34 قانون اجــرای احکام: همین که اجرائیــه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد 
باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. 
م الف: 772581  زهره گرامی نوش آبادی رئیس شــعبه دوم شورای حل اختالف 

آران و بیدگل

اعالم مفقودی 
برگ ســبز و ســند خودروی ســواری پژو 206 آریان 
 مدل 1390 بــه رنگ ســفید روغنی به شــماره پالک 
ایران 43-145 ص 19 و شماره موتور 15090032254 و 
شماره شاسی NAAP41FD0BJ338136 و شناسه 
 ملــی خــودرو IRFC901V7D2338136 بــه نام 
آقای محمد حسین دادخواه تهرانی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.



رییس فدراسیون ژیمناستیک در خصوص حضور ملی پوشان ژیمناستیک ایران در جام جهانی ملبورن اظهار داشت: حضور مداوم ملی پوشان ژیمناستیک ایران 
در سطح اول ژیمناستیک دنیا یک ضرورت است و به همین خاطر تالش کردیم در این دو سال و نیم اخیر تحت هر شرایطی این کار انجام شود. زهرا اینچه درگاهی 
ادامه داد: عملکرد همه ملی پوشان ژیمناستیک در مسابقات کسب سهمیه راضی کننده است و امیدوارم این روند رو به رشد آنها ادامه داشته باشد . ان شاءا... 
این تالش ها به کسب سهمیه المپیک ختم شود؛ اما حتی اگر این اتفاق هم رخ ندهد باید به ژیمناست های کشورمان افتخار کنیم چون تا همین االن هم آنها کار 
بزرگی انجام داده اند.رییس فدراسیون ژیمناستیک در مورد اینکه آیا پاداشی برای کسب سهمیه المپیک توسط ملی پوشان ژیمناستیک در نظر گرفته شده یا نه، 
خاطرنشان کرد: ان شاءا... به هر کدام از ملی پوشان که بتوانند سهمیه المپیک را کسب کنند مبلغ ۵۰ میلیون تومان به عنوان پاداش اهدا خواهیم کرد. امیدوارم 

این اتفاق تاریخی رخ دهد تا شاهد درخشش ژیمناست های کشورمان در میدان معتبری همچون المپیک باشیم.

وعده رییس فدراسیون ژیمناستیک به هر ملی پوشی که سهمیه المپیک بگیرد
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ستاره مصدوم ذوب و تالش برای بازی مقابل استقالل
وینگر تکنیکــی ذوب آهن با تالش پزشــکان خــودش را برای دیدار با اســتقالل آمــاده می کند.

دانیال اســماعیلی فر، ســتاره تاثیرگذار ذوب آهن در لیگ نوزدهم در طول هفته گذشــته به دلیل 
آسیب دیدگی و کشــیدگی رباط داخلی 
پا چند روزی تمرین نکرد و زیر نظر کادر 
پزشــکی ذوب آهن به انجــام تمرینات 
اختصاصی پرداخت.با تالش پزشکان اما 
اسماعیلی فر اکنون شرایط بهتری دارد و 
به نظر می رسد شانس زیادی برای بازی 
کردن مقابل استقالل خواهد داشت. از 
این رو کادر پزشکی و فنی ذوب آهن هم 
در تالش هستند تا بتوانند این ستاره تیم 
را برای بازی حساس هفته بیستم با آبی 

پوشان پایتخت آماده کنند.البته هادی محمدی که از ناحیه همسترینگ دچار مصدومیت شده بود، به 
دیدار با استقالل نخواهد رسید و باید مدتی دوران نقاهتش را سپری کند.گفتنی است؛ دیدار استقالل 

و ذوب آهن ساعت 18:3۰ روز یکشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.

ماموریت مهاجری؛ بازگرداندن نساجی به روزهای خوب
نساجی در سه بازی اخیر خود دیدارهای حساســی را با تیم های سایپا، شاهین شهرداری بوشهر 
و پارس جنوبی برگزار کرد که دستاورد این بازی ها تنها یک امتیاز بود و این موضوع نگرانی هایی را 
برای تماشاگران تیم نساجی ایجاد کرد؛ اما باشگاه با اعتماد دوباره به رضا مهاجری و اینکه در دور 
رفت با همین تیم در خیلی از بازی ها حتی در مصاف بــا تیم های مدعی ارائه گر بازی های زیبایی 
بوده، همچنان در انتظار بازگشت نساجی به روزهای اوج خود است.اتفاقا در اولین جلسه تمرین 
تیم نساجی بعد از تعطیالت هم بازیکنان با جدیت و شادابی تمرین کردند و اصال نشانی از یک تیم 
بحران زده نداشتند، البته این طبیعی است به این خاطر که نساجی در رتبه یازدهم جدول قرار دارد. 
چرا که اکنون تیم هایی چون پیکان – سایپا و گل گهر در رتبه های پایین تری قرار دارند و ذوب آهن 
هم تنها یک امتیاز از این تیم بیشتر اندوخته است. رضا مهاجری که پیش تر بحران مشابهی را در تیم 
پدیده تجربه کرده بود امیدوارانه در اندیشه بازگرداندن تیم به روزهای خوبش است و بر این عقیده 
است بازی با ماشین سازی می تواند یک شروع دوباره برای او و شاگردانش باشد.گفتنی است؛ 
علی امیری، مدیر عامل باشگاه نساجی در مصاحبه ای اعالم کرد تیم نساجی با رضا مهاجری شروع 

کرده و با این مربی فصل را به پایان خواهد برد.

بی خبری نفتی ها از  برگزاری جلسه با »اسکوچیچ«
مسئوالن باشگاه صنعت نفت آبادان از برگزاری جلسه با سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان اظهار 
بی اطالعی کردند.دراگان اسکوچیچ سرمربی سابق تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به شکلی عجیب 
از این تیم جدا شد. باشگاه صنعت نفت تفاهم نامه ای با این سرمربی کروات امضا کرده بود تا او به 
هیچ تیم ایرانی نرود. پس از این موضوع وقتی این مربی به تیم ملی فوتبال کشورمان رفت، صنعت 
نفتی ها از این مربی درخواســت غرامت 1۴۰ هزار دالری کردند.از روزی که اسکوچیچ با فدراسیون 
فوتبال ایران قرارداد رسمی بست تقریبا 8 روز می گذرد و مسئوالن باشگاه صنعت نفت تنها ۵ روز به 
این مربی مهلت دادند تا غرامت 1۴۰ هزار دالری را پرداخت کند؛ اما هنوز این اتفاق رخ نداده است.

اســکوچیچ به اطرافیان خود اعالم کرده که قصد دارد با صنعت نفتی ها گفت وگو کند و با برگزاری 
جلسه با آن ها به توافق برسد؛ اما این در حالی است که مســئوالن باشگاه صنعت نفت هنوز هیچ 

پیامی از اسکوچیچ برای برگزاری این جلسه دریافت نکرده اند.

تکلیف ریاست هیئت های کبدی، کاراته و بدن سازی و پرورش اندام به زودی مشخص می شود؛

روزهای پرکار ورزش نصف جهان

ورزش نصف جهان در روزهایی که شهر حال   سمیه مصور
و هوای انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی به خود گرفته است، ســه مجمع انتخاباتی حساس را 
پیش رو دارد تا تکلیف ریاست هیئت های کبدی، کاراته و بدن سازی و 
پرورش اندام مشخص شود. این مجامع انتخاباتی قرار است امروز و 
فردا در ســرای ورزشــکاران برگزار شــود. در گزارش پیش رو نگاهی 

خواهیم داشت به این سه هیئت ورزشی:

کاراته
 هیئت کاراته در بین این سه هیئت، دوران بیشتری با بال تکلیفی پشت 
سر گذاشــته و چندین بار نیز ثبت نام از متقاضیان ریاست انجام شده 
ولی هر بار به دالیلی مجمع برگزار نشــده اســت. با پایان ریاست علی 
دوانیان در هیئت کاراته، حکم سرپرستی هیئت با تاخیر برای او صادر 
شد.  این در حالی بود که ثبت نام از کاندیداهای ریاست یک بار انجام 
شده بود و نام سرپرســت در بین متقاضیان ریاســت دیده نمی شد.

در ثبت نام بعــدی، دوانیان برای ریاســت هیئت اقدام کــرده بود، اما 
عمر ســرپـــرستی او هم به برگزاری مجمع وصال نداد و فدراســیون 
کاراته، حکم سرپرســتی را برای حبیب ا... ناظریان، چهره شــناخته 

شــده کاراته اســتان صادر کرد. حضور ناظریان و اعتمــاد حداکثری 
جامعه کاراته اســتان به او باعث شده تا این رشــته تازه المپیکی شده 
با آرامش بیشــتری مهیای انتخابات پیش رو شــود. در چند باری که 
فراخوان ثبت نام از کاندیداهای ریاســت هیئت کاراته منتشــر شده، 
 تعدادی از ثبت نامی هــا در هر دوره ثابت بوده انــد و تعداد دیگر تغییر 

کرده اند.

 کبدی
 مجمع انتخاباتی هیئت کبدی در حالی امروز برگزار می شــود که این 
مجمع به دلیل تســاوی آرای کاندیداها در دور اول به دور دوم کشیده 
شده و در واقع امروز دور دوم این مجمع انتخاباتی است.با پایان یافتن 
دوره ریاســت احمد حجازی در هیئت کبدی اســتان اصفهان، حمید 
شهبازی برای سرپرستی این هیئت انتخاب و مقرر شد طی مدت چند 
ماه زمینه برگزاری مجمع را فراهم کند.بر اساس هماهنگی فدراسیون 
کبدی و اداره ورزش و جوانان، مجمع انتخاباتی این هیئت 13 اســفند 
سال گذشــته برگزار شــد و با انصراف حجازی از انتخابات که به گفته 
معاون اداره ورزش و جوانان به درخواست این اداره و به دلیل مشغله 
کاری او انجام گرفت، رقابت بین حمید شــهبازی و محسن معتمدی 

انجام شد و هر دو نامزد، هشت رای کسب کردند تا با تساوی آنها، رییس 
فدراســیون و مدیر کل ورزش و جوانان، صالح کار را به برگزاری مجدد 
انتخابات در تاریخ دیگری بدانند. با حضــور عضو غایب مجمع، یعنی 
سمیرا عطاردیان، نماینده بانوان ورزشکار، تعداد افراد رای دهنده به 17 

نفر  رسید که امکان تساوی آرا وجود ندارد. 

هیئت بدن سازی و پرورش اندام
فردا صبح نیز مجمع انتخاباتی هیئت بدن سازی و پرورش اندام برگزار 
می شود تا رییس آینده هیئت و جانشین حسین یارمحمدیان شناخته 
شود. با پایان یافتن دوره قانونی ریاست حسین یارمحمدیان، با معرفی 
اداره کل ورزش و جوانان استان و موافقت فدراسیون، احسان شاه علی 
به عنوان سرپرســت مجمع معرفی شد.سرپرستی شاه علی در هیئت 
بیش از شــش ماه به طول انجامیده که این موضــوع اعتراض برخی 
کاندیداها را به همراه داشــته اســت، اما معاون اداره ورزش و جوانان 
تاکید دارد که با توجه به پایان دوره سرپرستی سه ماه دوم شاه علی و 
با توجه به درپیش بودن انتخابات هیئت، در پی مکاتبه و هماهنگی با 
فدراسیون، مدت سرپرستی تمدید شده که مجمع انتخاباتی پیش رو 

را نیز دربر می گیرد.

در جریان رقابت های انتخابی کشــتی آزاد جوانان در 
قزوین برای انتخاب نفرات نخســت جهت حضور در 
رقابت های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور در کرمان، 
اتفاقی عجیب در مورد وزن کشــی یکــی از مدعیان 
وزن ۹7 کیلوگرم، باعث شــد این کشتی گیر 1۹ ساله 
از مســابقات کنار گذاشته شــود.محمدرضا قاسمی 
آزادکار وزن ۹7 کیلوگرم این اســتان که سال گذشته 
در رده جوانان در اســتان قزوین به عنوان نخســت و 
در مسابقات کشــوری در رده پنجم قرار گرفته است، 
همانند سایر کشتی گیران اقدام به وزن کشی می کند و 
با گرفتن برگه قرعه مجوز حضور در رقابت ها را به دست 
می آورد.سپس این کشتی گیر طبق روال معمول برای 
به دست آوردن انرژی از دست رفته برای کاهش وزن 
همانند دیگر کشتی گیران در فاصله دو ساعت مانده 
به مســابقات مشــغول به خوردن صبحانه می شود؛ 

اما 1۰ تا 1۲ دقیقه بعد مســئوالن وزن کشــی بار دیگر 
او را صدا می زنند و در کمال تعجب از این کشــتی گیر 
می خواهند بار دیگر وزن کشــی کنــد، وی نیز اعالم 
می کند برای رفع تشنگی به خاطر کاهش ۴۰۰ گرمی 
وزن خود پیش از وزن کشی، آب نوشیده و همچنین 
اقدام به صرف صبحانه کرده است؛ اما با اصرار مسئوالن 
مسابقات به روی باســکول می رود و به دلیل داشتن 
1۰۰ گرم اضافه وزن از جدول مســابقات کنار گذاشته 
می شود!اعتراض های شدید مربی این کشتی گیر نیز 
به جایی نمی رســد و مجوز حضور وی در مسابقات به 
دلیل داشــتن 1۰۰ گرم اضافه لغو می شود. محمدرضا 
قاســمی در این باره اظهار کرد: پیش از مراسم رسمی 
وزن کشــی متوجه شــدم هنوز ۴۰۰ گرم اضافه وزن 
دارم. به همین خاطر در مدت زمــان حدود ۲۰ دقیقه 
با انجام نرمش و دویدن و ... وزنــم را کاهش دادم و 

سر وزن قانونی رسیدم. زمانی که وزن کشی کردم نیز 
سر وزن بودم و مسئوالن به من برگه قرعه  را دادند؛ اما 
وقتی مشغول خوردن صبحانه بودم و در حالی که برای 
رفع تشنگی آب نوشیده بودم از من خواستند بار دیگر 
وزن کشی کنم. هر چه به آن ها گفتم صبحانه  خورده ام 
فایده ای نداشت و وقتی روی باسکول رفتم به خاطر 
1۰۰ گرم اضافه وزن از مسابقات کنار گذاشته شدم.وی 
افزود: هر چه اعتراض کردیم فایده ای نداشت. وقتی 
به رییس هیئت کشتی استان قزوین هم مراجعه کردم 
گفت برای تو با نفر اول انتخابی می گذاریم؛ اما تاکنون 

هیچ خبری نشده است. 

اتفاقی عجیب در قزوین؛

 وزن کشی اجباری از یک کشتی گیر بعد از صبحانه!

مدیر استقالل متواری شد!

خبر  روز

خرید جدید بارسلونا نهایی شد
روز دوشنبه فدراسیون فوتبال اسپانیا رسما مجوزی دو هفته ای برای خرید مهاجم جدید برای بارسلونا 
صادر کرد و نشریه اسپورت مدعی شد مارتین بریتویت، مهاجم ۲8 ساله و دانمارکی لگانس به بارسا 
پاسخ مثبت داده و به زودی قرارداد او و 
باشگاه بارســلونا منعقد خواهد شد. بند 
فســخ 18 میلیون یورویی در قرارداد او و 
لگانس وجود داشــته و بارسا مشکلی 
برای پرداخت این رقم نخواهد داشــت.

مارتین بریتویت که در زمستان سال ۲۰1۹ 
و از میدلزبورو راهی لگانس شد، در این 
تیم عملکرد خوبی داشــته و در تابستان 
قــراردادش را بــا این تیم قرضــی کرد. 
بریتویت در فصل جــاری تا اینجا موفق 
به زدن هشت گل برای لگانس شده و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد این قرارداد نهایی خواهد شد.بدین 
ترتیب مارتین بریتویت جای عثمان دمبله مصدوم را در لیست بارسلونا خواهد گرفت. البته با توجه به 
حذف بلوگرانا از کوپا دل ری، امکان استفاده از این بازیکن تنها در اللیگا وجود دارد. امکان جایگزین 
کردن بازیکن در لیگ قهرمانان تا تاریخ سوم فوریه بود و بدین ترتیب مارتین بریتویت نمی تواند در 
اروپا تیم جدیدش را همراهی کند. در فصل زمستان نام های زیادی برای انتقال به بارسلونا مطرح شد 
و حتی بازیکنانی گران قیمت مانند رودریگو، مهاجم والنسیا نیز تا آستانه انتقال به این تیم رفتند؛ اما 
در نهایت این باشگاه در جذب بازیکن مورد نظرش موفق عمل نکرد و پنجره زمستانی بسته شد. حاال و 
با مصدومیت دمبله، آنها مجوز جذب یک بازیکن جدید را از فدراسیون دریافت کردند و با وجود  مطرح 

شدن اسامی فراوان، در نهایت به نظر می رسد مارتین بریتویت خرید جدید بارسلونا باشد.

ماجرای یوونتوس و هافبک رئال مادرید
یوونتوس ممکن است در تابستان به سراغ جذب خامس رودریگز برود. در تابستان خبرهای زیادی 
از پیوستن این بازیکن به ناپولی به گوش می رسید، چرا که کارلو آنچلوتی که در آن هنگام مربی این 
تیم بود طرفدار او بود؛ اما این انتقال انجام نشد و ناپولی هیروینگ لوزانو مکزیکی را به جای خامس 
خریداری کرد. حاال گزارش شده که یوونتوس ممکن است در تابستان خامس را به خدمت بگیرد. او 
در جوالی ۲۹ساله خواهد شد. قرارداد خامس با رئال مادرید در سال ۲۰۲1 منقضی می شود و رئال 
ترجیح می دهد او را در تابستان پیش رو بفروشد.این بازیکن کلمبیایی در این فصل اللیگا هفت بازی 

انجام داده و یک گل زده است.

واکنش »آرسن ونگر « به مجازات منچسترسیتی
یوفا روز جمعه اعالم کرد که باشگاه منچسترســیتی به دلیل نقض قوانین مالی با 3۰ میلیون یورو 
جریمه نقدی و مهم تر از آن دو فصل محرومیت از حضــور در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا روبه 
رو شده اســت. با این وجود قطعا باشگاه منچستر سیتی اعتراض رســمی خود را به دادگاه عالی 
ورزش ارائه خواهد داد.سرمربی سابق آرسنال  معتقد است که در صورت تایید تخلف سیتی، این 
باشگاه باید مجازات شود. آرسن ونگر گفت: » من همیشــه به دنبال رعایت قوانین مالی بوده ام. 
اجازه دهید باشگاه ها با درآمد طبیعی که دارند، کار کنند. قوانین چیزی هستند که شما باید به آنها 
احترام بگذارید. افرادی که به قوانین احترام نمی گذارند و کم و بیش ســعی در دور زدن آن دارند، 
باید مجازات شوند.« ونگر در ادامه گفت: »پیروز شدن در ورزش با رعایت قوانین معنا می دهد. اگر 
به قوانین احترام نگذارید این یک ورزش واقعی نیست، این موضوعی است که من فکر می کنم از 

همه چیز مهم تر باشد«.

فوتبال جهان

 انتخابــات هیئت مدیــره جدید باشــگاه 
اســتقالل در تاریخ ســیزدهم بهمن ماه ۹8 
برگزار شد و با حکم سلطانی فر وزیر ورزش 
و جوانان فردی به نام مهدی شــریفی نیک 
نفس به عنوان یکی از اعضای جدید هیئت 
مدیره این باشــگاه تهرانی معرفی شد؛ اما 
این عضو جدید باشگاه اســتقالل گویا یکی 
از متهمان فراری فساد کالن اقتصادی است 
و او با همکاری عده ای توانســته از کشــور 
فرار کند و به امارات بــرود.وی در پرونده ۶ 
میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورویی پتروشــیمی 
و کاتالیســت های تقلبی نقش داشته و به 
همین دلیل هم اکنون از کشور متواری شده 
است. در پرونده پتروشیمی نام 1۴ متهم به 
چشــم می خورد که برای آن ها کیفرخواست 
صادر شده و بر اساس این کیفرخواست اتهام 
این افراد مشارکت و معاونت در اخالل کالن 
اقتصادی در حوزه پتروشیمی است.مهدی 
شــریفی نیک نفس با اطالعی که داشته به 
بهانه دور زدن تحریم ها و پیگیری پرونده های 
پتروشیمی از کشــور خارج شد و با دقت در 
پرونده او می توان متوجه شد که کارشناس 
پرونده از فــرار او مطلع بوده؛از ســوی دیگر 
متاســفانه بازپرس متهم با وجود  تاکیدات 
انجام گرفته او را ممنوع الخروج نکرده و بدون 
آن که قرار وثیقه صــادره در خصوص متهم را 
تقلیل دهد با دســتور غیرقانونی ۴ میلیارد 
و ۶۰۰ میلیــون تومان از وثایــق او را هم رفع 
بازداشت کرد.مشخص نیســت با وجود آن 
که وی جزو متهمان بوده، وزیر ورزش چگونه 
برایش حکم عضویت هیئت مدیره در یکی از 
پر طرفدار ترین تیم های فوتبال کشور را صادر 

کرده است؟

حضور ناظریان و اعتماد حداکثری جامعه کاراته استان 
به او باعث شده تا این رشته تازه المپیکی شده با آرامش 

بیشتری مهیای انتخابات پیش رو شود

در حاشیه

وز عکس ر

تفریح ستاره های 
 رئال مادرید 

به همراه خانواده
 تفریحات خانوادگی راموس، 
مودریــچ و لــوکاس وازکز به 

همراه خانواده در کوهستان.
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مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت صاحب الزمان )عج(:

سپاه هیچ دخالت مصداقی در انتخابات ندارد
مسئول نمایندگی ولی فقیه در ســپاه حضرت صاحب الزمان)عج( با اشــاره به این که سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی مولود انقالب اسالمی اســت و طبق قانون اساسی حافظ دستا وردهای انقالب اسالمی 

خواهد بود، اظهار داشــت: ســپاه بازوی 
قدرتمند نظام جمهوری اسالمی ایران است 
و شأنی باالتر از این دارد که از فرد یا جناحی 
خاصــی حمایت کنــد و علیه کســی نیز 
اقدام و یا حرکت خاصی انجام نمی دهد.

حجت االسالم رحمت ا... صادقی  تصریح 
کرد: در ۴۱ سال انقالب اسالمی که نزدیک 
به ۴۰ انتخابات را پشــت سر گذاشته ایم، 
ســپاه پاســداران مبــرای از دخالت در 
انتخابات به صورت مصداقی بوده اســت 

و به هیچ عنوان نیز قبول نداریم که پاسداری، حوزه و یا پایگاه مقاومت بسیجی به صورت مصداقی وارد 
عرصه انتخابات شوند.وی تاکید کرد: با این وجود سپاه پاسداران انقالب اسالمی بایدهایی از جمله تبیین 
ویژگی های یک نماینده انقالبی مانند کارآمد بودن، شجاع، انقالبی، والیت مدار و همراه با مردم بودن را 
در  دستور کار دارد.صادقی افزود: همچنین این نهاد برای حضور پرشور مردم در پای صندوق های رای، با 
تامین امنیت روانی و آرامش انتخابات به کمک دیگر نهادهای انقالب اسالمی می شتابد. وی بیان کرد: 
سپاه پاســداران هیچ گاه خود را هزینه فرد، جناح و یا حزبی نمی کند و این در حالی است که پاسداران 
خود را هزینه و فدای انقالب اسالمی می کنند؛ نه این که سپاه با حمایت از فرد و یا جناحی بخواهد اقتدار 
خود را از دست بدهد.مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( با اشاره به این که 
سپاه، سرباز والیت و تابع مقام معظم رهبری است خاطرنشان کرد: در برخی از مکان ها شائبه شده است 
که سپاه از نامزد خاصی حمایت می کند. این مسئله را به شدت تکذیب می کنیم و به هیچ عنوان این گونه 
نیست، در این راستا اگر گزارشی به دست ما برسد با خاطیان قطعا برخورد می شود و اگر فردی ادعایی 

دارد باید مستند ارائه بشود.

مدیر کل درآمد شهرداری اصفهان خبر داد:

آغاز مرحله سوم توزیع قبوض عوارض از سوم اسفندماه 98
مدیرکل درآمد شــهرداری اصفهان گفت: مرحله سوم قبوض عوارض نوســازی و عمران و کسب 
و پیشــه از روز سوم اســفندماه توزیع می شود و شــهروندان تا ۲۹ اسفندماه ســال جاری برای 
پرداخت آن فرصت دارند تا مشــمول جریمه ســالیانه نشــوند.نادر آخوندی اظهار کرد: در مرحله 
ســوم ۶۶۰ هزار قبض عوارض کسب و پیشه و نوسازی و عمران شــهری به صورت گسترده توسط 
اداره پست توزیع می شــود.وی با بیان این که همزمان با توزیع دومین مرحله قبوض طرح حذف 
قبوض کاغذی آغاز شــد، افزود: در این دوره شــهروندان برای دریافت و پرداخت صورت حساب 
عوارض می توانند اطالعات و شــماره تلفن همراه خود را به صورت تماس با تلفن ۱۳۷ و یا ارسال 
 isfahan.ir شماره شناســایی ملک به ســامانه پیامکی ۲۰۰۰۰۱۳۷ اعالم کنند یا از طریق سایت
یا شــماره گیری کد دســتوری #۱۳۷*۶۶۵۵* اقدام کنند.مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: در مرحله نخســت توزیع قبوض عوارض ۵۹۰ هزار و ۲۷۵ فیش نوسازی و ۹۹ هزار و 
۸۵۹ فیش کسب و پیشــه و در مرحله دوم ۱۰۰ هزار قبض عوارض کسب و پیشه و ۶۰۰ هزار قبض 
عوارض نوسازی توزیع شــد.وی ادامه داد: تعداد ۲۰۰ هزار برگ کاغذ برای چاپ ۶۰۰ هزار قبض در 
هر دوره مصرف می شــود  و هزینه های زیادی دارد که با اجرای طــرح حذف قبوض کاغذی در آن 
 صرفه جویی می شود و اصفهان پس از تهران دومین کالن شهری است که در این راستا اقدام کرده 

است.

مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان:

باز زنده سازی عروس مناطق شهر آغاز شد

مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان گفت:  حدیث زاهدی
بازیابی و باز زنده سازی عروس مناطق شهر 
اصفهان یعنی منطقه چهار شروع شده و درصدد هستیم به عنوان یکی از 
بهترین مناطق مسکونی شهر، همچنان شاخص باشد.رضا اخوان اظهار 
کرد: یکی از ابر پروژه های منطقه چهار پروژه ایجاد میدان شهدای هسته ای 
و خیابان های منتهی به آن است.وی با بیان این که پروژه میدان شهدای 
هسته ای یک میدان با وسعت ۴۰ هزار مترمربع با فرم هندسی ترافیکی 
خاص است که تاکنون ۳۰ هزار متر آزادسازی آن انجام شده، افزود: سه 
خیابان اصلی به این میدان منتهی می شــود که یکی از آنها ادامه خیابان 
سلمان فارسی به طول ۷۰۰ متر و عرض ۶۰ متر بوده که آزادسازی آن انجام 
شده است.مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان ادامه داد: آزادسازی ادامه 
خیابان سلمان فارسی و محوطه میدان شهدای هسته ای تکمیل شده و 
۲۰ روز قبل از ایام دهه فجر عملیات اجرایی آن توســط سازمان عمران با 
برنامه ریزی سه ماهه، آغاز شــد.وی با بیان اینکه حلقه ترافیکی میدان 
شهدای هسته ای و ادامه خیابان سلمان فارسی تا پایان اسفندماه سال 
جاری در اختیار شهروندان قرار می گیرد، تصریح کرد: بدنه سازی، پیاده 
روسازی و فضای سبز این پروژه نیز تا پایان فروردین ۹۹ انجام و در اختیار 
شهروندان قرار می گیرد.اخوان با اشاره به خیابان ارغوانیه به عنوان یکی 
از محورهای منتهی به میدان شهدای هسته ای اظهار کرد: این خیابان به 
طول ۹۰۰ متر با عرض ۶۰ متر است و دیگر خیابان منتهی به میدان »روشن 

شهر« به طول یک هزار و ۹۰۰ متر با عرض ۶۰ متر است که تاکنون یک هزار 
و ۵۰۰ متر آزادسازی شــده و ۴۰۰ متر باقی مانده که در داخل بافت محله 
پینارت واقع شــده که به دلیل تجاری های ریزدانه، فرآیند آزادسازی آن 
سخت و دشوار بوده است.وی ابراز امیدواری کرد در سال آینده آزادسازی 
دو خیابان روشن شــهر و ارغوانیه انجام و مجموعه پروژه میدان شهدای 
هســته ای ســال آینده به طور کامل در اختیار شــهروندان قــرار گیرد.

مدیرمنطقه چهار شهرداری اصفهان گفت: منطقه چهار از دیرباز به عنوان 
یکی از مناطق مناســب محل سکونت انتخاب شــده و به عنوان عروس 
مناطق مطرح بوده است، اما بنا به دالیلی در چند سال گذشته این منطقه 
از شرایط برخورداری و ایده آل فاصله گرفته است؛ امروز نوید می دهم که 
بازیابی و باز زنده سازی عروس مناطق شــهر اصفهان استارت خورده و 
درصدد هســتیم این منطقه همچنان به عنوان یکــی از بهترین مناطق 
مسکونی شاخص شهر باشد.وی ادامه داد: در این راستا پروژه های عمرانی 
و زیست محیطی در دست اقدام است که البته متولی و محوریت برخی 
پروژه ها ســازمان میادین و شــرکت نمایشــگاه ها بوده و منطقه چهار 
بسترساز اجرای این پروژه ها بوده که اجرای آن ها باعث توسعه شهری در 
منطقه چهار و شرق اصفهان شده است.اخوان با اشاره به احداث بازار بین 
المللی گل و گیاه ارغوان در محدوده منطقه چهار تصریح کرد: بزرگ ترین 
بازار گل و گیاه استان در محل باغ تندرســتی واقع در بلوار رضوان در حال 
احداث اســت.وی افزود: تصمیم مدیریت شــهری اصفهان با توجه به 

آسیب شناسی، امکان سنجی و نیازسنجی جانمایی بازار گل و گیاه ارغوان 
در بلوار رضوان با مساحت ۱۶ هکتار زمین و ۲۰ هزار مترمربع است که فاز 
نخست آن تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و سال آینده افتتاح 

می شود.

به لحاظ سرانه فضای سبز از شرایط خوبی برخوردار هستیم
مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان با بیان اینکه این منطقه یکی از مناطق 
خاص و استراتژیک شهر اصفهان به شمار می رود، گفت: این منطقه هفت 
هزار و ۵۰۰ هکتار مساحت دارد و ســرانه فضای سبز آن برای هر شهروند 
حدود ۷۰ مترمربع است.وی افزود: از مجموع سه هزار و ۷۰۰ هکتار فضای 
سبز در اختیار شــهرداری اصفهان، یک هزار هکتار در اختیار منطقه چهار 
است و به لحاظ سرانه فضای سبز از شرایط خوبی برخوردار هستیم.اخوان 
افزود: سال گذشــته با وجود شــرایط کم آبی موفق به حفظ و نگهداری 
فضای سبز با شرایط خاص شدیم و توانســتیم با برنامه ریزی و تدابیر 
الزم بحران کم آبی را پشت سر گذاشته و با اجاره ماشین آالت حمل آب و 
هزینه های سنگین فضای سبز منطقه را از بحران نجات دهیم به طوری 
که امروزه هیچ یک از عرصه های فضای سبز منطقه نه تنها آسیب ندیده 
بلکه در راستای گسترش آن اقداماتی انجام شده است.وی اظهار کرد: ۵۰ 
هکتار از فضای سبز منطقه در محل پردیس اشراق به صورت دیم توسعه 
یافته و بذرهایی کاشته شده که با بارش نخستین باران بهاری سبز خواهد 
شد.مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان با بیان اینکه ۲۰ هکتار از فضای 
سبز منطقه نیاز به واکاری داشته است، گفت: این واکاری ها با استفاده 
از گونه های کم نیاز آبی و مقاوم به شــرایط خشــکی انجام شده است.

وی با اشاره به پروژه نمایشــگاه بزرگ اصفهان گفت: بسترسازی، زمین، 
پروانه و پشتیبانی لجستیک پروژه نمایشگاه بر عهده منطقه چهار بوده و 
توسط شرکت نمایشگاه ها در حال احداث است.اخوان با بیان اینکه محل 
فعلی نمایشگاه اصفهان واقع در پل تاریخی شهرستان به لحاظ مشکالت 
دسترسی، پارکینگ و فضای نامناسب مطلوب جهان شهر اصفهان نیست، 
افزود: باتوجه به این مشــکالت محل فعلی نمایشــگاه اصفهان پس از 
انتقال آن به محل جدید، به عنوان پردیس فرهنگی شهر اصفهان به صورت 
قرینه با پردیس هنر احداث خواهد شد که یکی از کاربری های محل فعلی 
باغ کتاب خواهد بود.وی با اشاره به فضاهای بالتکلیف ضلع جنوبی محور 
خیابان مشتاق حدفاصل میدان بزرگمهر تا پل اشکاوند گفت: با همت و 
مشارکت شهروندان و مالکان برای فضاهای بالتکلیف برنامه ریزی شده 
تا به عنوان مثال کارخانه پشم خورشید به وســعت ۱۴ هزار متر مربع که 

در حال حاضر بالاستفاده است با کاربری ویژه مورد استفاده قرار گیرد.

معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان با اشاره به 
برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای 
اسالمی در دوم اسفند ماه ســال جاری، اظهار کرد: 
ملت ســرافراز ایران با حضور حداکثــری خود در 

انتخابات اســفندماه، افکار پوچ و خصمانه 
دشــمنان نظام و انقالب را بی ثمر کرده و با 
عزمی راســخ گام های بلندی در راه توســعه 
کشــور خواهند برداشت.حســین امیری با 
بیان اینکه شرکت در انتخابات وظیفه ای ملی 
و شرعی اســت و همگان اعم از مسئوالن و 
شهروندان باید در آن حضور حداکثری داشته 
باشــند، تصریح کرد: تمهیدات شــهرداری 
اصفهان برای برگزاری انتخابات باشــکوه و 
همچنین آماده سازی فضای تبلیغاتی برای 
تمامی کاندیداها صورت گرفته است.معاون 
خدمات شــهری شــهردار اصفهان تصریح 

کرد: شهرداری تمهیدات مناسبی برای فعالیت های 
تبلیغاتــی داوطلبان شــرکت در ایــن انتخابات، با 
هدف توزیع عادالنه فرصت های تبلیغاتی محیطی، 
جلوگیری از نازیبایی های بصری و حفظ ســیمای 
شــهری در نظر گرفته اســت.وی، از نصب بیش از 
۶۵۰۰ جایــگاه تبلیغاتی برای کاندیداهــا خبر داد و 
افزود: فضای مناســبی برای تبلیغات کاندیداها در 
تمامی مناطق ۱۵ گانه در نظر گرفته شده و پنل های 

تبلیغاتی نصب شده است که کاندیداها می توانند از 
این موقعیت برای تبلیغــات در چارچوب ضوابط و 
مقررات اســتفاده کنند.امیری گفت: انتظار می رود 
طرفداران نامزدهای انتخاباتی پوسترها و عکس های 

تبلیغاتــی را در مکان های مشــخص شــده نصب 
کنند.وی با اشاره به فرارســیدن ایام پایانی سال و 
برگزاری انتخابات مجلس شــورای اسالمی، اظهار 
کرد: با توجه به اینکه متاســفانه برخــی از حامیان 
کاندیداها اقدام به الصاق پوستر و تبلیغات غیرمجاز 
می کنند و شهر چهره نامطلوب و ناهنجاری به خود 
می گیرد، تمهیدات الزم جهت پاک ســازی شــهر 
پس از پایان زمان قانونی تبلیغات اندیشیده شده 

اســت.معاون خدمات شــهری شــهردار اصفهان 
ادامه داد: تیم نظارتــی تبلیغات انتخاباتی با حضور 
نمایندگان فرمانداری، نیروی انتظامی ضمن نظارت 
بر تبلیغات صحیح نامزدهــای انتخاباتی اقدامات 
قانونی مربوطه را اعمال خواهند کرد. وی ضمن 
درخواســت از نامزدهای انتخاباتی درجهت 
حفــظ و صیانت از امــوال عمومــی و نصب 
نکردن تبلیغات در فضاهای غیرمجاز، افزود: 
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 خســارت به منظر شــهری 
هزینه های سنگینی برای شهر در بردارد.امیری 
با اشاره به هماهنگی صورت گرفته جهت انجام 
بازدید ایمنی از شــعب اخذ رای و ستادهای 
فعال انتخاباتــی، گفت: در آســتانه برگزاری 
انتخابات مجلس شــورای اســالمی موارد ایمنی 
حائز اهمیت جهت  رعایت در ســتادهای انتخاباتی 
و شعب اخذ رای از طریق ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان بــه فرمانداری 
اعالم شده اســت و در صورت درخواست مسئوالن 
مربوطــه اکیپ هــای خودرویی این ســازمان در 
 محل های مهم و پرتردد و شعبه های شلوغ اخذ رای 

مستقر خواهد شد.

تمهیدات شهرداری اصفهان به منظور برگزاری باشکوه انتخابات

با مسئولان
س: ایمنا

عک

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان در نظر دارد اجاره فضاهای بال استفاده خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده 
با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( به شرح ذیل واگذار نماید.

آگهی مزایده اجاره

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهانم الف:775367

تاریخ دریافت تاریخ انتشارنام مزایده
اسناد

تاریخ بازدید 
از سامانه

پایان زمان ارسال 
پیشنهاد قیمت

تاریخ 
شماره مزایده در سامانهبازگشائی

واگذاری کارگاه آموزشی زبان 
تخصصی مرکز شهید رجائی

۹۸/۱۱/۲۹۹۸/۱۱/۲۹۹۸/۱۱/۲۹۱۳۹۸/۱۲/۱۰۹۸/۱۲/۱۱۵۰۹۸۰۰۳۳۴۳۰۰۰۰۵۵

در صورتی که شرکت کنندگان دارای صالحیت تعیین شده در اسناد نباشند و یا 
مدارک خواسته شده در زمان انعقاد قرارداد کامل نباشد در صورت برنده شدن 

حذف خواهند شد.
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:

۱- برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد 
و کلیه مراحل فرآیند مزایده شــامل خرید و دریافت اسناد مزایده، پرداخت 
تضمین شرکت در مزایده )ودیعه( ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت 

برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

۲- کلیه اطالعات موارد اجاره شــامل مشــخصات شــرایط و نحــوه اجاره 
 در برد اعالن عمومــی ســامانه مزایده قابل مشــاهده، بررســی و انتخاب

 می باشد.
۳- عالقه مندان با شــرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نام و دریافت 
گواهی الکترونیکی )توکن(با شماره ۴۱۹۳۴- ۰۲۱ مرکز پیشتیبانی و راهبری 

سامانه تماس حاصل نمایند.
 اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام اســتانها در ســایت ســامانه 

)www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است.

 سازمان آموزش
 فنی و حرفه ای کشور

اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای استان اصفهان

نوبت دوم

جشنواره ملی نقاشی و مجسمه سازی کودکان »کمانک اصفهان« توسط 
خانه کودک وابسته به ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 

اصفهان برگزار می شود.
مدیر خانه کودک گفــت: خانه كودك به عنــوان یکــی از مراکز فرهنگی 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با سابقه طوالنی 
در عرصه پرورش اســتعدادهای كودكان و حمایت از نبوغ ویژه آنان سعی 
دارد تــا در همه عرصه هــا این فرصت را بــرای همه كودكان شــهر آماده 
 كند تا بتوانند آنچه دوســت دارند و آرزوی دســتیابی بــه آن را دارند، به 

دست آورند. 
زهرا کاظمی اظهار داشت: جشــنواره ای كه در حال حاضر برگزار می شود، 
پیشینه ای ۵ ساله دارد كه با عنوان كانون نقاشان كودك در سال ۹۳ برای 
هدایت استعدادهای تجسمی كودكان راه اندازی شد. تجربه ای كه منجر به 
این رویداد شد این بود كه كودكان پس از سپری كردن كالس های آموزشی 
در چندین ترم رها شــده و هدف خاصی در ادامه آن آموزش ها به صورت 
رســمی دنبال نمی كردند. با ایجاد كانون نقاشــان فرصتی برای كودكان 
فراهم شد كه در طول سال و بلكه سال های آتی بتوانند همچنان بیاموزند 
و نتیجه آموخته های خود را به صورت نمایشگاهی به منصه ظهور بنشانند.

وی ادامه داد: برگزاری ورك شاپ ها و بازدیدهایی از نمایشگاه های سطح 
شــهر و موزه هنرهای معاصر نیز 
از جمله برنامــه های این كانون 
بود.طی  دو سال پیاپی نقاشی 
های كــودكان در مســابقه بین 
المللی شــانگهای چین شركت 
داده شد که توانسته اند رتبه های 
خوبی را به دســت بیاورند، این 
اتفاقات باعث شــد ما به عنوان 
برگزار كننده بخواهیم زمینه ای 
برای شناخت استعداد های ویژه 
كودكان در عرصه تجسمی فراهم 
آوریم . مدیر خانه کودک با بیان 
این موضوع که چرا جشنواره در 
اصفهان برگزار می شود، تصریح 
کرد: اصفهــان به عنوان شــهر 
دوستدار كودك انتخاب شده و 
چه خوب است كه كودكان بدانند 
در شهری زندگی می كنند كه در 
سرتاسر جهان آن را می شناسند 
و باید برای نگهــداری از میراث 
ارزشمند آن تالش كنند و دیگر 
اینكــه اصفهان برای توســعه ۵ 
ســاله خویش طرح هایی دارد 

كه قطعا دیدگاه كودكان می تواند عیب ها و كاستی های آن را به ما معرفی 
کند و سوم اینكه هر كودكی  باید با شهرهای سرزمین خود آشنا شود و ما 
با این رویداد می خواهیم بدانیم كدام یك از المان های شــهری اصفهان 
برای كودكان ایران شناخته تر شده اســت و قصد داریم به یاری خداوند 
در ســال های آینده با نتیجه ای كه از این جشنواره به دست می آوریم در 
شناساندن پتانسیل های اصفهان به سایر كودكان ایران زمین تالش هایی 
را صورت دهیم .کاظمی با بیان اینکه چرا اسم كمانك برای این جشنواره 
انتخاب شــده اظهار کرد: دلیلش الهام گرفتن از نماد اصفهان اســت كه 
همان برج قوس بوده، داســتان نماد اصفهان یا  نــگاره تاریخی منقوش 
 بر کاشــی کاری های ســردر بازار قیصریه اصفهان یک جهان معلق میان 
خیر و شر اســت.وی با بیان اهداف علمی این جشــنواره افزود: ارتقای 
جایگاه شهر اصفهان به عنوان شهر دوســتدار كودك در حوزه ملی و بین 
المللی، حمایت از تولیدات هنری كودكان مستعد در راستای ترویج هنر 
و به كار گیری آنان در عرصه های شــهری، اســتفاده از ایده های هنری 
كودكان در جهت توســعه فرهنگ ارزش های انســانی در سطح جامعه 
، جذب افــراد كارآمد و متخصــص در زمینه هنرهای تجســمی كودك، 
ایجاد موقعیت مناســب برای باال بردن انگیزه ،كشف و بروز استعداهای 
فرهنگی هنری كودكان و ارتباط با ســازمان ها و نهادها و شركت هایی كه 
در زمینه هنرهای تجســمی كودك 
متخصص و فعال هستند و ایجاد 
زمینــه همكاری هــای متقابل از 
مهم ترین اهداف علمی برگزاری 
این جشــنواره اســت.مدیرخانه 
کودک ادامــه داد: مخاطبین این 
جشــنواره كودكان ۴ تا ۱۲ ســال 
هستند كه به صورت آزاد می توانند 
برداشــت و تصور خود از اصفهان 
را نقاشــی یا به صورت مجســمه 
بســازند و  بــه کمک خانــواده 
خود اثر را در ســایت جشــنواره 
www.kamanak.  به نشــانی

esfahanfarhang.ir   ثبــت 
کنند.کاظمــی خاطرنشــان کرد: 
مهلت ارسال آثار تا ۱۴ اسفندماه 
اســت و داوری آنها تــا فروردین 
۹۹ انجــام و نتایــج بــه اطــالع 
كــودكان رســانده خواهد شــد؛ 
این جشــنواره ۶ برگزیده خواهد 
داشــت و ســه اثر از نقاشــی و 
 ســه اثر برتــر در حوزه مجســمه

 دارد.

  شناخت استعدادهای کودکان

 در جشنواره نقاشی و مجسمه سازی »كمانك اصفهان« 
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

چاپخانه: آینده   آدرس:  ابتدای جاده حبیب آباد- روبه روی شهرک امام حسین )ع(

   

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.

    آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی )فشرده(
شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد خدمات و کاالی مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزاری مناقصات و آئین 
نامه معامالت شرکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی )فشرده( به پیمانکاران واجدین شرایط 

واگذار نماید.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شماره 
تاریخ توزیع موضوع مناقصهمناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 

دفترچه
آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ برگزاری 
مبلغ تضمینمناقصه

9814020
اصالح ساختار شبکه فشار ضعیف با کابل خود 

نگهدار در محدوده امور برق منطقه 10
1398/11/301398/12/061398/12/191398/12/24

420/000/000

9814021
عملیات نیرورسانی، توسعه و نوسازی، اصالح و بهینه 

سازی و روشنایی معابر محدوده امور برق منطقه 10
666/000/000

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق ســایتهای زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 
مورخ 1398/12/19 به نشانی: اصفهان- خیابان  جی شرقی- نرسیده به زیرگذر کارخانه قند- جنب کالنتری 23- امور برق منطقه 10 

اصفهان- دفتر امور، تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی

  http://iets.mporg.ir سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی
http://eepdc.ir سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی

جهت کسب اطالعات بازرگانی با شــماره تلفن 35273585-031 کارشــناس قراردادها و مناقصات و جهت آگاهی بیشتر در مورد 
الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن 35273587 اداره مهندسی و طرح ها تماس حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
  ارایه تاییدیه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و ثبت نام در سایت https://www.eepdc.ir جهت به روزرسانی 

مدارک ثبتی الزامی است.
)در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(

  شــرکت کنندگان در مناقصه می بایســت دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد 
مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه 

گران می باشد.
 پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

  حضور پیشنهاد دهندگان  )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پاکات آزاد میباشد.
 به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  شرکت توزیع برق شهرستان اصفها ن در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
 سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

آدرس فروشگاه: بلداجی، بلوار مدرس
آدرس کارخانه: بلداجی، شهرک صنعتی، فاز1
09133828246
03834643380 - 03834644934
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گز طهماسبی بلداجی اصلی
دارنده ی اولین گارگاه دیجیتال آنالین 

در سراسر کشور
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