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فعاالن اقتصادى در سرگردانى به سر مى برند
3
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 10 درصد 
کودکان اصفهانى

 به مهدکودك مى روند

7

ایجاد بزرگ ترین 
بندر خشک 

مرکز کشور در شهرضا
مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان گفت: با راه اندازى منطقه ویژه اقتصادى 
شهرضا، بزرگ ترین بندرخشک مرکز کشور در 

این شهرستان احداث مى شود.
محمدجواد بگى اظهار کرد: مسئوالن استانى و ملى 
براى جابه جایى منطقه ویژه اقتصادى شهرضا، از 

جنوب به شمال  ...

حضور گسترده در راهپیمایى22 بهمن موجب ناکامى محاسبات دشمن مى شود
آیت ا... مکارم شیرازى: دشمن میزان حضور مردم در راهپیمایى امسال را نشان دهنده میزان اثرگذارى  فشارها مى داند

2

عضو اتاق بازرگانى اصفهان با اشاره به عدم وجود اطالعات کافى براى پیش بینى آینده  و انتخاب استراتژى مناسب براى سرمایه گذارى:

فقط تو لطفاً سقوط نکن
علیرضا منصوریان یک بازى دیگر بدون برد خود را همراه با ذوب آهن 

پشت سر گذاشت تا کماکان در قعر جدول حضور داشته باشد.
 ذوبى هاى اصفهان با نتیجه تساوى بدون گل برابر نساجى مازندران 
متوقف شدند تا با 14 امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار داشته باشند.
علیرضا منصوریان در چهار بازى آخر نیم فصل اول هدایت ذوب آهن 
را بر عهده گرفت و طى آن دو نتیجه تساوى و همچنین دو شکست 

را تجربه کرد.
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

پیشرفت در شرکت هاى 
توزیع برق اصفهان 
معادل کل کشور 

در ابتداى انقالب است

مراکز آموزشى از تغییر تعرفه آب بهره مند مى شوند

دلجویى عادل فردوسى پور از حمید سوریان
3

2

7

سپاهان، آبى ها را سپاهان، آبى ها را 
فراموش نکندفراموش نکند

فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را تسلیت مى گوییم

فرا رسیدن 
چهلمین سالگرد 

پیروزى انقالب اسالمى 
گرامى باد

فقط تو ل مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان:
علیرضا منصوریان یک بازى
پشت سر گذاشت تا کماکان
 ذوبى هاى اصفهان با نتیجه
د 4متوقف شدند تا با 14 امتیاز
علیرضا منصوریان در چهار
را بر عهده گرفت و طى آن

را تجربه کرد.
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رئیس کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
شوراى اسالمى گفت: در خارج از کشور عمًال چیزى تحت 

عنوان رایزن اقتصادى نداریم.
حشــمت ا... فالحت پیشه با اشــاره به عملکرد و نقش 
رایزن هاى اقتصادى در خارج از کشــور گفت: فعالیت 
رایزن اقتصادى در خارج از کشــور عمًال تعطیل است و 
نقش آنها در سیاست خارجى تعریف نشده که این خالف 
قانون برنامه تلقى مى شود. وى افزود: رایزنان اقتصادى 
در کشــورهایى مانند ترکیه، روســیه، چیــن و... نقش 
عمده اى را در اقتصاد خارجى ایفا مى کنند و رایزن هاى 
متعددى در کشور هاى مختلف دارند اما این موضوع براى 

کشور ما تعریف نشــده لذا این نقش را کارشناس هاى 
سیاسى ما تحت عنوان رایزن انجام مى دهند که تالش 

آنها محترم است ولى قطعاً به نتیجه نخواهد رسید.
نماینده مردم اسالم آباد غرب تصریح کرد: رایزن اقتصادى 
شخصى است که در زمینه اقتصاد و بازاریابى باید فعاالنه 
عمل کند که متأســفانه این حوزه مغفول مانده است. ما 

در حوزه اقتصادى استاد از بین بردن فرصت ها هستیم.
رئیس کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
گفت: فرصت هاى اقتصادى که براى فعاالن اقتصادى 
در خارج از کشور فراهم مى کنیم، بر بنیاد میزان هزینه کرد 

میدانى و سیاسى مان شکل نگرفته است.

مشــاور عالى فرمانده معظم کل قوا با اشاره به اینکه هیچ 
شخصیتى در کشور همسوتر از مقام معظم رهبرى با خط 
امام(ره) نیست گفت: اراده و درایت رهبرى نبود داعش  به 

ایران هم رسیده بود.
به گزارش «تســنیم»، سرلشــکر فیروزآبادى در دیدار با 
نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه یزد با اشاره به اینکه 
رهبر معظم انقالب نسبت به مسائل کشورى بسیار تیزبین 
و حساس هستند گفت: ایشــان نسبت به مسائل مختلف 
کشور اطالع کافى دارند و از آن براى تصمیم گیرى درست 

بهره مى گیرند.
مشــاور عالى فرمانده معظم کل قوا تصریح کرد: ایشان 

حــوادث و اتفاقات و مشــکالت در شــهرها را به خوبى 
مى شناســند و این حکمت آقا در اداره امور، هم سبب رشد 
همه جانبه کشور مى شــود و هم انتقادى در هیچ شخصى 

ایجاد نمى کند.
فیروزآبادى تأکید کرد: آقا هیچ دلبستگى به مقام، رهبرى، 
شغل، نام و دنیا و شهرت ندارند و هیچ زمانى ما از روز اول تا 

به اآلن چنین چیزى در وجود ایشان ندیدیم.
وى با اشاره به اینکه داعش یکى از بزرگ ترین توطئه هایى 
بود که دشــمن طرح ریزى کرده بود که با حضور به موقع 
مدافعان حرم این توطئه کامًال تمام شــد خاطرنشان کرد: 

اگر اراده آقا نبود اآلن داعش حتى به ایران هم مى رسید.

فعالیت رایزن اقتصادى 
عمالً تعطیل است

اگر اراده رهبرى نبود، داعش 
به مرزهاى کشور مى رسید

اداره اقتصاد را نباید
 به دست افراد سفیه سپرد 

  خبرگـزارى حـوزه| آیـت ا... جـوادى آملى در 
دیدار دکتر سـورنا سـتارى، معاون علمـى و فناورى 
رئیس جمهـور بـا اشـاره به وجـود برخى مشـکالت 
اقتصادى در کشور، بیان کرد: قرآن کریم مى فرماید 
ملتى که فقیر اسـت مانند شـخصى اسـت که ستون 
فقراتش شکسته اسـت، چنین ملتى قدرت ایستادن 
و مقاومت ندارد. در جاى دیگر مى فرماید شـخص و 
ملتى که جیبش خالى اسـت اهل امالق و چاپلوسـى 
خواهـد بـود، چنیـن شـخص و ملتـى دیگر فرشـته
 نمى شـود، لذا با توجه بـه اهمیت این مسـئله، قرآن 
مى فرماید اداره مال و ثروت جامعه را نباید به دسـت 

افراد سفیه سپرد.

خاطره اى از نماز باران
  خبرگـزارى حوزه| آیـت ا... سـبحانى از مراجع 
تقلید، در درس خارج خود با نقل خاطره اى از نماز باران 
آیت ا... سـید محمد تقى خوانسـارى(ره) گفت: در سال 
1322 که خشکسالى عجیبى به وجود آمده بود و مزارع 
و باغات قم به کلى خشک شده بودند؛ همه آمدند خدمت 
آیت ا... سـیدمحمدتقى خوانسـارى و از ایشان تقاضاى 
نماز باران کردند که بعد از نماز باران ایشان باران زیادى 
مى آید و خیلى از جوانانى که در زمان تـوده اى ها دچار 
شـک و شـبهه در اعتقادات دینى شـده بودنـد به یقین 
رسـیدند و متوجه شـدند که وراى این عالـم یک دنیاى 

دیگرى نیز وجود دارد.

حتى رئیس جمهور هم نگوید
  تسـنیم| رئیس جامعه مدرسـین حـوزه علمیه 
قم با انتقاد از برخى سـخنان در زمینـه حجاب گفت: 
حجاب از ضروریات اسالم اسـت و هرکسى علیه آن 
سخن بگوید محکوم است و حتى رئیس جمهور هم 
نبایـد علیه آن سـخن بگویـد. آیـت ا... محمد یزدى 
اظهار کرد: با اشاره به مشـکالت مردم تصریح کرد: 
رئیـس جمهور بایـد همه تـالش خود را صـرف رفع 
مشـکالت کشـور کند و به مردم خدمت و مشکالت 

مردم را حل کند.

1166 میلیارد تومان
 فرار مالیاتى 

  فـارس| مدیـرکل دفتـر بازرسـى ویژه، مبـارزه با 
پولشویى و فرار مالیاتى سازمان امور مالیاتى با بیان اینکه 
4000 شرکت صورى شناسایى شد، گفت:  از بررسى 23 
هزار پرونده با رصد تراکنش هـاى بانکى 1166 میلیارد 

تومان فرار مالیاتى کشف شد.

انتظار داشتیم اما...
  عصـر ایـران| واکنش نماینده رشـت دربـاره لغو 
سـخنرانى على الریجانى در کرج با درخواسـت امام 
جمعه این شـهر گفـت: انتظار مـى رفت امـام جمعه 
کرج براى حـل این موضـوع مداخله کند و سـپس از 
بابت اتفاقى که افتاده است عذر خواهى کند اما چنین 
رفتـارى از وى ندیدیـم و همیـن جـاى تأسـف دارد. 
غالمعلى جعفرزاده افـزود: مجدداً ما شـاهد موجى از 
ترویج خشونت هسـتیم. در حال حاضر که به فضاى 
انتخابـات 98 نزدیـک مى شـویم برخى بر تنـور این 
خشونت مى دمند و بدشـان هم نمى آید که مقدارى 

فضا ملتهب شود.

کره جنوبى آمریکایى است
  جماران| سعید لیالز، اقتصاددان اصالح طلب گفت: 
کره جنوبى یکى از ایالت هاى ایاالت متحده آمریکاست 
و تولیدات این کشـور اساسـاً براى آمریکایـى ها انجام 
مى شـود. خودش هم چیزى ندارد. یعنـى محل و مرکز 
مناقشه شرق و غرب است. این کشور بسیار فاسد است 
در حالى که مردم عادى به محصوالت سامسونگ و... آن 
نگاه مى کنند. کشـورى که خودش را دربست در اختیار 

ایاالت متحده آمریکا گذاشته است.

خبرخوان
«دیوار» 

در آستانه فرو ریختن
  دیده بان ایران| پلیس فتا از دادستانى تهران 
درخواست کرده با توجه به افزایش جرائم در سایت 
«دیوار» و ناتوانى مدیران سایت در کنترل آگهى ها، 
این سایت را مسدود کند. در ده ماهه نخست امسال 
3000 پرونده کالهبردارى مرتبط با سایت دیوار در 
پلیس فتا تشکیل شده که بیش از 30 متهم در این 

رابطه دستگیر شدند.

هشدار درباره 
سامانه جعلى یارانه 

  افــکار نیوز|ســازمان هدفمندى یارانه ها 
اعالم کرد: سامانه ثبت نام و اعالم نیازمندى یارانه 
نقدى به نشانى yaraneh.com که اقدام به 
دریافت اطالعات هویتى شهروندان از جمله کدملى 
سرپرستان خانوار، تعداد اعضاى خانوار، میزان درآمد 
و همچنین اطالعات کارت بانکى شــامل شماره 
کارت، شماره حســاب، رمز دوم، تاریخ انقضاى 
کارت و cvv 2 را مى کند و پیامک هاى ارسالى از 
شماره 5000145 جعلى بوده و هیچگونه ارتباطى 
با سازمان هدفمندى یارانه ها و پرداخت یارانه ندارد.

دفاع بى سابقه «کیهان» از 
«قیصر»

  خبرآنالین| روزنامه «کیهــان» در مطلبى 
نوشــت: «پس از نزدیک به نیم قــرن از فیلمى 
مانند "قیصر" که اساســش بر غیرت و تعصب 
قرار داشت که در داستانش دخترى به دلیل هتک 
حرمت، خودکشى مى کرد، برادر بزرگ براى مقابله 
جوانمردانه با این آبروریزى و حیثیت برباد رفته، به 
قتل مى رسید و برادر کوچک تر به انتقام خون برادر 
و خواهرش برمى خاست، دیگر چنین واژه هایى که 
از عمق فرهنگ ایرانى-اســالمى مى آید، در این 
سینما معنایى ندارد. سال گذشته در فیلمى به اسم 
"التارى" توسط داوران شبه روشنفکر و آوانگارد 
و البته مدیران جشــنواره خشونت طلبى معنا شد. 
شاید از نظر آن داوران و مدیران... معناى خیانت به 

"احترام به خواسته همسر" تغییر یابد.»

سرقت خودرو با جرثقیل!
  تسنیم| با دریافت پنج خبر مشابه، مبنى بر 
سرقت خودروهاى شاسى بلند در محدوده قلهک 
در تهران طى یک ماه گذشــته، مشــخص شد 
که سرقت ها توســط دو مرد جوان انجام مى شود 
و سارقان با اســتفاده از یک دســتگاه جرثقیل، 
خودروهاى شاسى بلند پارك شــده کنار خیابان 
را، سرقت مى کنند! در اقدامات بعدى مشخص شد 
راننده جرثقیل در فاصله دو تا سه کوچه به محل 
سرقت، جرثقیل را آماده مى کرده و با آمدن به محل 
پارك خودروهاى شاســى بلند، با همکارى سارق 
دیگر نسبت به برداشتن خودرو در مدت دو الى سه 

دقیقه اقدام مى کردند.

موادى براى اروپا
  تسنیم| دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با 
بیان اینکه جمهورى اسالمى ایران در خاکریز مبارزه 
با مواد مخدر ایستاده است، گفت: این در حالى است 
که بســیارى از مواد مخدر مانند هروئین و مورفین 

صرفاً براى مصرف اروپاییان ترانزیت مى شود.

ما طالق را نمى شناختیم
  صبا| على نصیریان با اشاره به عاشقانه بودن 
زندگى اش با همســرش فراق او را بسیار سنگین 
توصیف کرد و افزود: ما آنقدر به هم وابسته بودیم 
که وقتى سفرى به آمریکا داشتیم و فهمیدند که ما 
حدود 60 سال است با هم زندگى مى کنیم پرسیدند 
شما در فرهنگتان چیزى به نام طالق ندارید؟ هر 
دو خندیدیم و گفتیم که نه، براى ما دو نفر این واژه 

اصًال شناخته شده نیست.

آیت ا... ناصر مکارم شــیرازى با اشــاره به اینکه حضور 
در راهپیمایــى 22 بهمن، وظیفــه اى الهى، اجتماعى و 
وجدانى است، گفت: همه براى ناکام گذاشتن دشمن در 
این راهپیمایى، حضورى گسترده و باشکوه داشته باشند.

این مرجع تقلید،  دیروز چهارشنبه در ابتداى درس خارج 
فقه خود در مسجد اعظم قم افزود: مشکالت فرهنگى و 
اقتصادى در کشــور وجود دارد ولى این مشکالت مانع 
نشود تا از اصول خود دســت برداریم. وى گفت: حضور 
مردم در راهپیمایى دلیــل بر این نمى شــود که مردم 
مشــکالت ندارند یا از وضع موجود راضى هستند بلکه 
مشکالت سرجاى خود و دفاع از اصل نظام اسالمى نیز 
به جاى خود و اساسًا شخص عاقل همیشه حساب ها را 

از هم جدا مى کند.
وى گفت: دشمنان اســاس نظام را هدف گرفته اند، به 

همین دلیل باید در این شــرایط حساس کنونى همه در 
صحنه حضور داشته باشند و در برابر توطئه آنها ایستادگى 
کرد. دشــمن میزان حضور مردم در راهپیمایى امسال را 
نشان دهنده میزان اثرگذارى فشارها و تحریم هاى خود 
مى داند، به همین دلیل حضور گسترده مردم در راهپیمایى 
موجب ناکامى دشمن در محاسبات خود علیه ملت ایران 
مى شود. 40 ســال از انقالب گذشــت و در این ایام با 
طوفان هاى زیادى از جمله جنگ تحمیلى مواجه بودیم 
که همه این طوفان ها را با پیروزى پشت سر گذاشته ایم.

این مرجع تقلیــد، پیروزى هاى جمهورى اســالمى در 
طوفان ها و جنگ تحمیلى را شبیه معجزه دانست و گفت: 
پیروزى انقالب و حوادث پس از آن و موفقیت هاى ملت 
ایران در برابر همه فشارهاى خارجى نشان مى دهد که 

نظام داراى پشتوانه اى الهى است.

حضور گسترده در راهپیمایى22 بهمن 
موجب ناکامى محاسبات دشمن مى شود

پس از پخش کلیپ جنجالى در برنامــه «نود» که انتقاد 
گسترده اهالى کشــتى در حمایت از حمید سوریان را به 
دنبال داشت، عادل فردوسى پور از اسطوره ورزش ایران 

دلجویى کرد.
در پى پخش یــک کلیپ در برنامــه تلویزیونى «نود» و 
قرار دادن تصاویر شکست حمید ســوریان دارنده هفت 
مدال طالى جهان و المپیک مقابل «شــینوبو اوتا»ى 

ژاپنى در المپیک ریو در کنار تصاویر شکســت سنگین 
تیم ملى فوتبال ایران مقابل ژاپن در جام ملت هاى آسیا، 
موجى از انتقاد ورزشکاران و مربیان کشتى و برخى دیگر 
از رشته هاى ورزشــى از این اقدام برنامه «نود» و عادل 

فردوسى پور مجرى و تهیه کننده این برنامه به راه افتاد.
اما ساعتى پس از این اتفاق، عادل فردوسى پور در تماس 
تلفنى با حمید سوریان از وى بابت اتفاق رخ داده عذرخواهى 

و دلجویى کرد و این اتفــاق را غیرعمدى، بدون غرض و 
ناشى از سوءتفاهم دانست. ســوریان نیز با بیان اینکه از 

اتفاق رخ داده دلگیر نیست براى او آرزوى موفقیت کرد.
سوریان سپس در تماس با یکى از مربیان مطرح کشتى 
ضمن تشکر از حمایت اهالى کشتى خواستار پایان انتقادات 
از عادل فردوســى پور و برنامه «نود» در پى پخش این 

کلیپ شد.

دلجویى عادل فردوسى پور از حمید سوریان

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگى، 
صنایع دســتى و گردشــگرى در روزهایى که فشــار 
اقتصادى، رونق گردشــگرى داخلى را نشانه رفته، تاالر 

عروسى الکچرى را در استان البرز افتتاح کرد.
مجتمع پذیرایى و گردشــگرى دانیال که با حضور على 
اصغر مونسان افتتاح شــده در واقع یک سالن عروسى 
لوکس اســت. برخالف اعالم عنوان مجتمع پذیرایى و 
گردشــگرى براى این پروژه، این مکان تنها یک سالن 
عقد و عروسى بســیار گرانقیمت است و هیچ زیرساخت 

گردشگرى ندارد.
ورودى این تاالر عروســى براى مراسم ها بین 30 تا 50 
میلیون تومان و خدمات آنها براى هر نفر بین 300 تا 900 
هزار تومان است. همچنین متولیان این تاالر تأکید کردند 
که این محل براى مراسم  عقد و عروسى یا جشن و سمینار 
است و به هیچ عنوان کارکردى مانند مجتمع گردشگرى 
بین راهى یا هر عنوان دیگرى در حوزه گردشگرى ندارد.

باغ تاالر الکچرى دانیال که خود را به عنوان خاص ترین 

تاالر ایران براى برگزارى مراسم عقد، نامزدى و عروسى 
معرفى مى کند، حتى در معمارى بنا نیز رنگ و بویى کامًال 
غربى دارد. با وجود این، در شرایط سخت اقتصادى و در 
حالى ســازمان میراث فرهنگى بحث سفرهاى قسطى 
را براى اقشــار مختلف مردم مطرح کرده است، افتتاح 
یک پروژه لوکس و بى ربط به حوزه گردشگرى از سوى 

متولیان اصلى گردشگرى کشور جاى سئوال دارد.

افتتاح تاالر عروسى الکچرى 
با تالش مســئوالن دادســراى ارشــاد کالس نقاشى 
هنجارشــکن در یکى از مناطق تهــران پلمب و متهم 

دستگیر شد.
اوایل دى ماه امسال بود که ماجراى برگزارى یک دوره 
کالس نقاشــى در یک آکادمى و مؤسسه خصوصى آن 
هم با نقض هنجارها و قوانین کشورمان منتشر شد. اخبار 
منتشر شده حکایت از آن داشت که دست اندرکاران این 
مؤسسه آموزش هنر نقاشى قوانین خاص و ویژه اى براى 
برگزارى کالس هاى خود در نظر گرفته اند و به این ترتیب 
قوانین جارى کشور را زیر پا گذاشته اند. ماجرا از این قرار 
بود که هنرجویان دختر و خانم این آموزشگاه و مؤسسه 
نقاشــى که کالس هاى آن بعضًا به صورت مختلط و با 
حضور اساتید مرد برگزار مى شده اســت به صورت بى 

حجاب در کالس ها حضور داشته اند.

هرچند همزمان با انتشار اخبار مشخص نبود که برگزار 
کننده این دوره هاى هنرى خود مخاطبانشان را به نداشتن 
حجاب تشویق کرده و آیا اجبارى براى برداشتن حجاب 
در زمان برگزارى دوره ها وجود داشــته است یا خیر اما 
آنچه به طور مشخص در روند فعالیت این مؤسسه و سایر 
آموزشگاه هاى مشابه قابل رؤیت بود تبلیغ آشکار هنجار 
شکنى و انتشار تصاویر مربوط به به برگزارى دوره آن هم 
به صورت مختلط و بدون رعایت پوشش اسالمى و حتى 
در پاره اى از موارد با لباس هاى نیمه عریان در شبکه هاى 

مجازى بود.
تنها به فاصله یک ماه از انتشــار اخبــار مربوط به این 
آموزشگاه، متهم اصلى پرونده در تاریخ 7 دى ماه امسال 
بازداشت شــد و پس از دســتگیرى او، مکان برگزارى 

دوره ها با دستور مرجع قضائى پلمب شده است.

درباره یک کالس نقاشى هنجارشکن

نزدیک شــدن به انتخابات ریاســت جمهــورى 1400 
گمانه زنى ها در این مــورد را هر روز بیشــتر مى کند؛ از 
رفتارهاى انتخاباتى مســئوالن و سیاسیون تا پیش بینى 
اینکه دولت آتى به کدام طیــف نزدیک تر خواهد بود. در 

این میان یکى از احتمال هایى کــه برخى از تحلیلگران 
به آن مى پردازنــد احتمال روى کار آمــدن دولتى مانند 
دولت احمدى نژاد اســت. اما سئوال اینجاست که باتوجه 
به کنش هاى این جریان که به نظر خالــى از رفتارهاى 
انتخاباتى نیســت، آیا احمدى نژاد در انتخابات شــرکت 
خواهد کرد و سئوال مهمتر اینکه آیا تأیید صالحیت خواهد 
شد؟ شــعارهاى او چه خواهد بود؟ باتوجه به نتایجى که 
دولت احمدى نژاد حاصل کرد آیا شعارهاى گذشته کاربر 

خواهد افتاد؟ عبدا... ناصرى، فعال سیاسى اصالح طلب، 
امین اســدى، فعال سیاســى اصولگرا و وحید هروآبادى 
وابسته به جریان احمدى نژاد در گفتگو با «انصاف نیوز» 
به این سئواالت پاســخ دادند . عبدا... ناصرى معتقد است 
که جامعه از تفکر احمدى نژاد عبور کرده است و او شانسى 
نخواهد داشت. از ســوى دیگر امین اسدى معتقد است با 
توجه به زوایایى که احمدى نژاد با اصول اساسى نظام پیدا 
کرده تأیید صالحیت او در هاله اى از ابهام است و فقهاى 

شوراى نگهبان باید این ابهام را برطرف کنند . همچنین 
وحید هرو آبادى نیز معتقد است اگر شرایط تغییر کند، هم در 
مجلس و هم در ریاست جمهورى امکان اینکه دوستداران 
آقاى احمدى نژاد کامل تأیید صالحیت شوند وجود دارد و 
به ویژه این مى تواند گامى باشد که آقاى احمدى نژاد هم 
در سال 1400 تأیید صالحیت شود. اما اگر همین فرمان 
ادامه پیدا کند، کامًال روشن است که نه در مجلس این اتفاق 

خواهد افتاد و نه در ریاست جمهورى. 

احمدى نژاد 1400 
در راه است؟

على مطهرى، نایب رئیس مجلس شــوراى اسالمى در 
گفتگو با «ایســنا» گفت: در مورد حجاب، امروز الزام به 
معنى واقعى وجود ندارد. برخى واقعًا حجاب ندارند و بى 
حجاب هستند و از طرف حاکمیت به آنها کارى ندارند. 

اگر اعتراضى باشد این است که چرا در این باره بى تفاوتى 
وجود دارد. این نوع الزام به نحوى نیست که اختیار را از 
مردم گرفته باشد. اگر چادر و روبنده الزامى باشد این به 
معنى حجاب اجبارى است ولى وقتى صرفاً حداقل حجاب 
باید رعایت شــود و اجبارى بر حجاب به شکل خاصى 
وجود ندارد نباید گفت اجبار اســت مگر اینکه عده اى به 
دنبال برهنگى و عریانى باشند. بله، اجبار به عدم برهنگى 
و عریانى وجود دارد و اکثریــت قریب به اتفاق هم آن را 
قبول دارند. حتى بســیارى از خانم هاى بدحجاب و بى 
حجاب هم موافق حجاب اختیارى که منجر به برهنگى 
و عریانى مى شود نیستند و این مقدار نظارت بر پوشش 
را قبول دارند زیرا مصلحت جامعه و افراد خانواده خود را 

در همین مى بینند.

خانم هاى بدحجاب هم موافق عریانى نیستند پس از گوشت کیلویى 900 هزار تومان و بستنى 400 هزار 
تومانى، از کیک هاى تولد دو میلیون تومانى نیز رونمایى شد! 
این خبر در جامعه اى که بیش از 95 درصد آن یارانه مى گیرند 

و از کمک هاى نقدى 100 هزار تومانى و 200 هزار تومانى 
دولت براى گذران زندگى استفاده مى کنند، کمى عجیب به 

نظر مى رسد.
کیک ها هر کدام اسامى متفاوتى دارند که براى مناسبت هاى 
مختلف تهیه شــده اند؛ مثًال «کیک السا و آنا» که احتماًال 

براى جشن نامزدى است، «کیک آیندین موتور» که براى 
نوجوانان مناسب است، «کیک دو جغد دانا» یا «کیک ببر 

جنگل» که احتماًال بیشتر مورد عالقه کودکان است.
برخى از مــواد اولیه این کیک ها نظیر شــکالت 
تخته اى وارداتى و گران است که در این کیک ها 
اســتفاده مى شــوند به عنوان مثال کره کاکائو 
معمولى کیلویى 15 تا 20 هزار تومان اســت اما 
کره کاکائو خارجى ســه برابر مــدل معمولى آن 
است. همچنین در کیک هاى معمولى از پودر وانیل 
استفاده مى شود اما در این کیک هاى الکچرى از 

شاخه وانیل استفاده مى شود. 
کیک هایى که براى فروش گذاشته اند، هر کدام چیزى حدود 
5 تا 7 کیلو وزن دارند و با توجه به وزن آنها، قیمتشان از یک 
میلیون و 500 هزار تومان و دو میلیون و 400 هزار تومان 
متفاوت است. این یعنى هر کیلو کیک بین 300 تا 400 هزار 

تومان به فروش مى رسد. 

رونمایى از کیک تولد 2 میلیون تومانى!

آیت ا... مکارم شیرازى: دشمن میزان حضور مردم در راهپیمایى امسال را نشان دهنده میزان اثرگذارى  فشارها مى داند
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نماینده ولى فقیه در سپاه 
سخنران راهپیمایى 22 بهمن 
عبــدا... حاجــى صادقــى، نماینده ولــى فقیه در 
ســپاه ســخنران مراســم 22 بهمن در اصفهان

 خواهد بود.
جعفر عسگرى، رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات 
اسالمى استان اصفهان گفت: راهپیمایى 22 بهمن 
در شهر اصفهان در هشت مسیر برگزار خواهد شد و 
محل تجمع راهپیمایان در میدان امام (ره) است که 
در این مراســم، عبدا...حاجى صادقى، نماینده ولى 

فقیه در سپاه سخنرانى خواهد داشت.

مسیر پروازى اصفهان-قطر 
راه اندازى شد

در مراســمى با حضور معاون اســتاندار اصفهان و 
قائم مقام شــرکت هوایپمایى قطر، مسیر پروازى 

اصفهان- قطر راه اندازى شد.
به گفتــه امجدى،مدیرکل فرودگاه هاى اســتان 
اصفهان، بر اساس برنامه ریزى صورت گرفته، دو 
روز در هفته در روزهاى دوشنبه و جمعه، هواپیماى 
ایرباس 320 این شــرکت وارد فــرودگاه اصفهان 
شده و در ساعت 5 و 20 دقیقه اصفهان را به مقصد 

فرودگاه حمد دوحه ترك مى کند.

آزادى 6 زندانى 
جرائم غیرعمد استان

6 زندانى جرائم غیر عمد اســتان اصفهــان از بند 
رهایى یافتند.

مدیر کل زندان هاى استان اصفهان گفت: همزمان 
با ایــام ا... دهه فجر با کمک خیــران نیک اندیش 
استان، این تعداد زندانى جرائم غیرعمد شامل بدهى 
دیه، نفقه و مهریه از زندان آزاد شدند. اسد ا...گرجى 
زاده از آزادى 24 زندانى دیگر جرائم عمد این استان 
تا 22 بهمن با کمک خیران و گذشــت شاکیان خبر  
داد و افزود: بدهى این زندانیان هشت میلیارد ریال 

اعالم شده است.

دستگیرى سارق آیفون هاى 
تصویرى در شاهین شهر

فرمانــده انتظامى شهرســتان شــاهین شــهر از 
دستگیرى ســارقى که اقدام به سرقت آیفون هاى 
تصویرى و المپ هاى کم مصــرف درب مغازه ها 

مى کرد وکشف چندین فقره سرقت خبر داد.
حسین بســاطى اظهار کرد: مأموران در این راستا 
تحقیقات خــود را آغــاز کردند و موفق شــدند با 
شگرد هاى خاص پلیسى، فرد سارق را که به وسیله 
یک دستگاه موتورسیکلت اقدام به سرقت مى کرد، 

شناسایى و دستگیر کنند.
 

خمینى شهر مجهز به پد 
بالگرد اورژانس هوایى شد

بیمارســتان 9 دى منظریه خمینى شهر مجهز به پد 
بالگرد براى اورژانس هوایى شد که با انجام عملیاتى 

فرضى به بهره بردارى رسید. 

افتتاح 58 پروژه 
جهاد کشاورزى تیران 

58 پــروژه جهــاد کشــاورزى تیران وکــرون به 
مناسبت 40ســالگى پیروزى انقالب اسالمى مورد 

بهره بردارى قرار گرفت.
 مدیرجهاد کشــاورزى تیران و کــرون اظهار کرد: 
58 طرح در بخش کشــاورزى، دامدارى، آبزیان و 
دامپرورى این شهرستان با صرف اعتبارى نزدیک 
به 200 میلیون ریال با ایجاد 300 فرصت شغلى به 

بهره بردارى رسید. 
محســن حاج عابدى افزود: این پروژه ها شــامل 
احداث گلخانه، راه اندازى مرکز پرورش دام و طیور 
و آبزیان، تولید گیاهــان دارویى، اجراى طرح هاى 

آبرسانى کشاورزى و تولید قارچ است.

خبر

مســئول قــرارگاه پیشــرفت و آبادانــى ســپاه 
صاحب الزمان (عــج) اصفهان گفت: 49 دهســتان از 
مجموع 127 دهستان این استان، بیشترین محرومیت 

را دارند.
حسین انورى ادامه داد: براســاس اعالم وزارت کشور، 
بیشترین ضریب محرومیت در اصفهان 8  است که مربوط 
به شهرستان فریدونشهر، دهســتان پشتکوه موگویى، 
دهستان ییالق، پادنا و خوربیابانک، جندق و نخلستان 
است. به گفته مســئول قرارگاه پیشرفت و آبادانى سپاه 
صاحب الزمان (عج) اصفهان، این قرارگاه در راســتاى 
پیشرفت و آبادانى دهستان ها، 49 دهستان را هدفگذارى 

کرده و در ســال اول تشکیل قرارگاه (ســال گذشته) 
اقدامات آبادسازى شش دهستان را انجام داده است.

وى، درآمــد در مناطق محــروم، فرهنگ، اشــتغال، 
زیرساخت، تعلیم و تربیت، سالمت و فرهنگ اجتماعى 
را از جمله اقدامات در دســت اجراى قرارگاه پیشرفت و 

آبادانى سپاه صاحب الزمان (عج) اصفهان دانست.
انورى با بیان اینکه هدف پروژه هاى عمرانى این قرارگاه 
در مناطق محروم، تأثیرگذارى بر روى اشتغال و معیشت 
مردم است، گفت: 90 درصد پروژه هاى قرارگاه در زمینه 
احیاى قنات، چاه، کانال کشــى آب کشاورزى و ایجاد 

زیرساخت هاى متناسب با اشتغال روستاست. 

معاون امور اجتماعى بهزیستى استان اصفهان با بیان 
اینکه در استان اصفهان بیش از 480 هزار کودك زیر 
شش سال وجود دارد، گفت: این در حالى است که تنها 
36 هزار نفر از این کودکان به مهد کودك مى روند که 
این آمار، کمتر از 10 درصد از کودکانى است که باید به 

مهدکودك بروند.
مجتبى ناجى با اشــاره به فعالیت 800 مهد کودك در 
اســتان اصفهان اظهار کرد: از این تعداد، 350 مهد در 
شهرستان اصفهان و 150 مهد نیز در روستاها فعالیت 

دارد.
وى به اجراى طرح«یک وعده غذاى گرم» در روســتا 

مهدها اشــاره کرد و گفت: این طرح در مناطق حاشیه 
نشین نیز اجرایى مى شود.

وى بــا بیان اینکــه امکانات، زیرســاخت ها و نیروى 
انسانى الزم براى اســتفاده کودکان زیر شش سال از 
مهدهاى کودك وجود دارد، اضافــه کرد: محدودیتى 
براى تأسیس مهدهاى کودك در استان اصفهان نداریم 
و افــراد بــا هــر رشــته اى در مقطــع کارشناســى 
مى توانند نســبت به دریافت مجوز مهد کودك اقدام 
کنند اما مســئول فنــى مرکــز باید خانــم و مدرك 
مرتبط بــا علــوم تربیتــى و روانشناســى داشــته 

باشد.

 10 درصد کودکان اصفهانى به 
مهدکودك مى روند

49 دهستان اصفهان از بیشترین 
محرومیت برخوردار هستند

مدیرکل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى اصفهان گفت: در 9 ماه سال جارى، 13 هزار و 346 کارگاه 
ساختمانى متخلف و فاقد مجوز در شهر اصفهان تعطیل شد.

حسن محمدحسینى اظهار کرد: همچنین 760 مورد ساختمان رها شده در سطح مناطق 15 گانه شناسایى شده 
است که بر اساس بند 14 ماده 55 و ماده 110 قانون شهردارى ها براى رفع خطر و ایمنى شهروندان و حفظ منظر 

شهرى در حال پیگیرى براى رفع تخلف و تعیین تکلیف آنها هستیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى گفت: براى جارى ماندن آب در زاینده رود باید از ســوء 
برداشت هاى آب توسط همه جلوگیرى کنند، اما در دولت مردى وجود ندارد که این کار را انجام دهد و همه منتظر 
یک لقمه رأى هستند.حسن کامران تصریح کرد: اراده قوى براى جارى ماندن آب در  زاینده رود در وزارت نیرو 

وجود ندارد و باز شدن آب بخاطر فشارهاى کشاورزان و بارش باران بود.

در آیینى چهار اقامتگاه بومگردى با 28 میلیارد ریال هزینه، در بخش کویرات آران و بیدگل به بهره بردارى رسید.
اقامتگاه هاى شهر باران، فانوس کویر، زیبا چنار و میدان گاه چهار طرحى است که با حضور معاون استاندار اصفهان 
و مدیر کل میراث فرهنگى ، صنایع دستى و گردشگرى اصفهان در روستاهاى بخش کویرات آران و بیدگل به 

بهره بردارى رسید. 

شاپور حدادى پور،  مدیر اموربرق گلپایگان با اشــاره به برق دار بودن ده روستاى این شهرستان پیش از انقالب 
اسالمى گفت: در دوره 40 ساله پس از استقرار جمهورى اســالمى، تمامى 54 روستاى این شهرستان از انرژى 

برق برخوردار شده اند.

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان گفت: سامانه ناپایدارى از بعدازظهر روز جمعه(فردا) بر استان 
فعال مى شود که به تدریج براى مناطق غربى و جنوبى استان بارش برف و باران به همراه دارد.

فاطمه زهرا سیدان در خصوص بررسى نقشــه هاى هواشناسى اســتان اصفهان طى دو روز آینده اظهار کرد: 
نقشه هاى هواشناسى بیانگر  استقرار جوى تقریبًا پایدار در این بازه زمانى بر روى آسمان استان است که بر این 
اساس، آسمان صاف تا قسمتى ابرى و گاهى وزش باد پیش بینى مى شود. وى اضافه کرد: این سامانه ناپایدار تا 
اوایل هفته بر آسمان استان فعال است که به تدریج بارش برف و باران براى اکثر نقاط استان پیش بینى مى شود.

دومین دوره فشرده کالس هاى آموزشــى هالل احمر و اولین دوره تخصصى عمومى امداد و کمک هاى اولیه 
ویژه طالب آغاز شد.

مسئول واحد فرهنگى حوزه علمیه گفت: واحد فرهنگى معاونت تهذیب و تبلیغ مرکز مدیریت حوزه علمیه استان، 
دومین دوره فشرده کالس هاى آموزشى هالل احمر و اولین دوره تخصصى عمومى امداد و کمک هاى اولیه را 

با هدف باالبردن توان طالب در عرصه فعالیت هاى اجتماعى و فرهنگى برگزار مى کند.
حجت االسالم مجتبى امیریان با بیان اینکه این دوره با شرکت بیش از 80نفر از طالب در دو مقطع و در روزهاى 
یک شنبه و سه شنبه هر هفته، به صورت فشرده و کاربردى اجرا مى شود، افزود: در این دوره آموزشى، کمک هاى 

اولیه و اهداف آن، اصول ایمنى و قانونى در کمک هاى اولیه، روش مواجهه با مصدوم و... آموزش داده مى شود. 

22 طرح بهداشتى و درمانى همزمان با دهه فجر 
و به مناسبت چهلمین ســالگرد پیروزى انقالب 
اسالمى با اعتبار 572 میلیارد و 200 میلیون ریال 

در استان اصفهان بهره بردارى مى شود.
مدیر دفتر فنى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
اظهارکرد: این طرح ها شامل هفت خانه بهداشت، 
پنج مرکز سالمت، یک اورژانس بیمارستانى، یک 
اورژانس جاده اى، اضافه شدن 38 تخت بیمارستانى 
ویژه، اضافه شــدن 101 تخت بیمارستانى عادى، 
یک باب بیمارستان (آفتاب خور وبیابانک)، دو باب 
خانه پزشک، 2 ساختمان در دانشگاه و یک کلینیک 

ویژه است.
حمیــد ســورانى افــزود: بیمارســتان آفتاب در 
شهرســتان خور و بیابانک با 40 تخت و بیش از 
3000 متر مربع زیربنا، بــا اعتبار 80 میلیارد ریال 
احداث شده اســت و همزمان با دهه فجر افتتاح 

مى شود.
وى با بیان اینکه طرح توسعه اورژانس بیمارستان 
امیرالمؤمنین (ع) شــهرضا نیز با مساحت 1800 
متر مربع و 30 تخت و اعتبــار 220 میلیارد ریال، 
از طرح هاى قابل بهره بردارى دهه فجر امســال 
است، گفت: این بیمارستان در مجموع 140 تخت 

و 8500متر مربع مساحت دارد.
ســورانى کلینیک تخصصى بیمارســتان گلدیس 
شاهین شــهر با مســاحت 2000 متر مربع و 596 
میلیارد ریال اعتبار را، از دیگر طرح هاى قابل افتتاح 
در دهه فجر امســال عنوان و اضافه کرد: یک باب 
خانه دانشجو نیز با مساحت 2350متر مربع و هزینه 
36 میلیارد ریال در دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 

احداث شده است و بهره بردارى مى شود. 

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان گفت: با راه اندازى منطقه ویژه 
اقتصادى شهرضا، بزرگ ترین بندرخشک مرکز کشور در این شهرستان احداث مى شود.
محمدجواد بگى اظهار کرد: مســئوالن اســتانى و ملى براى جابه جایى منطقه ویژه 

اقتصادى شهرضا، از جنوب به شمال این شهرستان موافقت کردند.
وى ادامه داد: در منطقه جنوب شهرستان مشــکل تأمین آب وجود دارد، در حالى که با 
استقرار تصفیه خانه در شمال شهرستان، امکان انتقال پساب تصفیه شده به منطقه ویژه 
اقتصادى فراهم است. مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان اضافه کرد: 
باتوجه به بادهاى غالب منطقه اى و معضالت زیست محیطى و تسهیل در تأمین نیروى 
انسانى متخصص، این انتقال صورت گرفت.  بگى خاطرنشان کرد: دبیرخانه مناطق آزاد 
تجارى و ویژه اقتصادى، هشت شرط براى ایجاد این منطقه قرار داد که انجام شد و در 

حال حاضر شرکت ها متولى اداره امور این منطقه خواهند بود.
وى یادآور شد: با تصویب اینکه شهرك شــیمیایى رازى شهرضا به عنوان منطقه ویژه 
اقتصادى درنظر گرفته شود، واحدهاى صنعتى مستقر در این شهرك نیز متعهد مى شوند 

که به منطقه ویژه ملحق شوند.
بگى همچنین از انعقاد تفاهمنامه اى بین شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان با 
گمرك خبر داد و افزود: به موجب این تفاهمنامه، گمرك منطقه ویژه اقتصادى شهرضا 

تأسیس مى شود که نقش زیادى در تسهیل فرایند صادرات و واردات دارد.

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان با بیان اینکه 80 درصد مراحل 
ایجاد منطقه ویژه اقتصادى شهرضا انجام شده اســت، تصریح کرد: این طرح باید به 

تصویب شوراى برنامه ریزى استان نیز برسد.
بگى خاطرنشان کرد: مصوبه ایجاد مناطق ویژه اقتصادى در چهار شهرستان کاشان، 
لنجان، شهرضا و شرق اصفهان در سال 86 صادر شد که از این میان، تنها منطقه ویژه 

شهرضا آماده بهره بردارى است.

رئیس کمیسیون حمایت از سرمایه گذارى اتاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان با بیان نامشخص 
بودن فضاى اقتصادى در ماه هاى اخیر کشــور گفت: 
فعاالن اقتصادى در فضاى کنونى در شرایط سرگردانى 

به سر مى برند.
قاســمعلى جبارى گفت: فعاالن اقتصادى در شــرایط 
سرگردانى به سر مى برند و از اطالعات کافى براى پیش 
بینى فضاى آینده و در نتیجه انتخاب استراتژى مناسب 

براى سرمایه گذارى برخوردار نیستند.
وى وجود ارتباطات مناسب با کشــورهاى همسایه را، 
بســتر خوبى براى تجارت و فعالیت اقتصادى دانست و 
تصریح کرد: در اغلب کشورهاى توسعه یافته بیش از 50 

درصد از تعامالت تجارى با کشورهاى همسایه صورت 
مى گیرد؛ به عنوان نمونه، بیش از 56 درصد از مبادالت 
تجارى آلمان با کشــورهاى هم مرز خود در حوزه یورو 
اتفاق مى افتد، این در حالى است که حجم این مبادالت 
درایران به رغم وجود سابقه طوالنى اشتراکات فرهنگى، 
دینى و حتى سیاسى با همســایگان خود، زیر 40 درصد 
و بســیار کمتر از اســتانداردهاى جهانى است، آنهم در 
صورتى که در سال هاى اخیر در چند نوبت کشور تحت 
تحریم هاى شــدید در ســطح بین المللى قرار داشته و 
تبادالت تجارى با کشورهاى همسایه مى تواند یکى از 

مهمترین راهکارهاى دور زدن تحریم ها باشد.
رئیس کمیسیون حمایت از سرمایه گذارى اتاق بازرگانى 
اصفهان، ترمیم و تقویت ارتباطات سیاسى و اقتصادى 
با کشورهاى همســایه را ابتدایى ترین راهکار خروج از 

بحران و بهبود اقتصاد کشور دانست.
جبارى در ادامه بر مشــارکت بیشــتر بخش خصوصى 
در اقتصاد و لــزوم از بین بردن انحصــارات دولتى، به 

منظوررشد و توسعه اقتصادى کشور تأکید کرد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانى اصفهان،  سیاستگذارى 
نامناسب اقتصادى کشور به همراه صدور بخشنامه ها و 
اتخاذ تصمیمات بعضــاً متناقض را، یکى از چالش هاى 
بزرگ فعاالن اقتصادى دانســت و تصریح کرد: در چند 
ماه اخیر شاهد صدور بیش از هفت بخشنامه ارزى کامًال 
متناقض از سوى دولت و بانک مرکزى  بودیم و همین 
امر، ســردرگمى فعاالن اقتصادى را در پى داشته است، 
چراکه هیچ تضمینى براى تثبیت این بخشنامه ها و صادر 
نشدن بخشنامه جدید و متناقض با بخشنامه هاى موجود 

وجود ندارد.

عضو اتاق بازرگانى اصفهان با اشاره به عدم وجود اطالعات کافى براى پیش بینى آینده  و انتخاب استراتژى مناسب براى سرمایه گذارى:

فعاالن اقتصادى در سرگردانى به سر مى برند
بهره بردارى از 

22 طرح بهداشتى و درمانى 
در دهه فجر

دوره تخصصى امداد و کمک هاى اولیه ویژه طالب ایجاد بزرگ ترین بندر خشک مرکز کشور در شهرضا

ورود دوباره سامانه بارشى به اصفهان

تعطیلى 13 هزار کارگاه ساختمانى متخلف 

اراده اى براى جارى ماندن آب در زاینده رود وجود ندارد

بهره بردارى از 4 اقامتگاه بومگردى در آران 

برخوردارى تمام روستاهاى گلپایگان از برق 

معاون خدمات مشترکین شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت: مراکز آموزشــى با دریافت نامه از مراکز 
وابسته به خود مى توانند از تغییر تعرفه آب بهره مند شوند.
رضا رضایى در خصوص تعرفه هاى آب مراکز آموزشى 
و اینکه چه مراکزى مشــمول تغییر تعرفه مى شــوند، 
اظهار کرد: تعرفه هاى شــرکت هاى آب و فاضالب از 
طریق وزارتخانه و شــرکت مهندسى ابالغ مى شود و از 
نظر تعرفه،43 کاربرى از جمله تجارى، مراکز انتفاعى، 
صنعتى، آموزشى، مراکز نگهدارى از سالمندان و معلوالن 

و... تعریف شده است.
وى افزود: مراکز آموزشى شامل مدارس، کودکستان ها، 

دانشگاه ها، مراکز وابسته به فنى و حرفه اى و ... است.
معاون خدمات مشترکین شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در خصوص مراکز و آموزشگاه هاى آزاد، گفت: 

اگر این آموزشــگاه ها از مراکز مربوط خود نامه دریافت 
کنند، از تعرفه هاى خاص بهره مند مى شوند.

رضایى در خصــوص اینکه برخى مراکز آموزشــى در 
مراکز استیجارى دایر مى شوند، گفت: گاهى یک منزل 
مســکونى را تبدیل به مرکز آموزشى مى کنند که براى 

تغییر تعرفه آب نیازمند تغییر کاربرى هستند، اما به دلیل 
اینکه تغییر کاربرى به ضرر مشترك یا متقاضى است، 

این کار معموًال انجام نمى شود.
وى افــزود: در تغییــر کاربرى از خانگى به آموزشــى، 
هزینه اى متحمل مالک نمى شود، اما بعد از اتمام اجاره 
یکســاله، هزینه باالیى براى تغییر کاربــرى، دوباره از 
آموزشى به خانگى تحمیل مالک مى شــود که در این 

شرایط مالکان به ندرت زیر بار شرایط مى روند.
رضایى با اشــاره به کمک شــرکت آب و فاضالب به 
این گونه مشترکین مراکز آموزشى، اظهار کرد: اگر مراکز 
آموزشــى اجاره نامه خود را تحویل شــرکت آبفا دهند، 
در قبوض آنهــا تغییر کاربرى و اقــدام خاصى را انجام 
نمى دهیم، بلکه مشترك با مراجعه شش یا سه ماه یکبار 

مى تواند قبوض خود را برمبناى آموزشى اصالح کند.

معاون خدمات مشترکین شرکت آبفاى استان: 

مراکز آموزشى از تغییر تعرفه آب بهره مند مى شوند

حمیدرضا خورشــیدى،  مدیرکل هواشناســى استان اصفهان 
گفت: مشــکل عمده ایــن اداره کل براى رســیدن ســریع
 به اهداف و جایگاه مورد انتظار، کمبود اعتبار و نیروى انســانى 

است.

اورژانس اجتماعى اردستان با حضور جمعى از مسئوالن در این 
شهرستان به بهره بردارى رسید. اورژانس اجتماعى اردستان با 
شش نفر نیرو در فضایى به مساحت 150 مترمربع، با اعتبار 300 

میلیون ریال تجهیز و راه اندازى شده است. 

هواشناسى با کمبود نیرو
و بودجه رو به رو است

راه اندازى اورژانس اجتماعى
 اردستان 
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«همزمان با چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اســالمى، 530 پروژه برق رسانى با 
اعتبار 74 میلیارد تومان در 23 شهرستان استان اصفهان به جز شهرستان اصفهان 

از سوى شرکت توزیع برق استان اصفهان به بهره بردارى رسید.»
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزى 
انقالب با خبرنگاران ســخن مى گفت با اعالم این مطلب، گفت: در هر شهرستان 
پروژه هایى به اجرا درآمده، که سه پروژه آن نمونه و الگو است. مثًال در شهرستان 
آران و بیدگل 9 پروژه به بهره بردارى رسیده که ســه پروژه رفع ضعف ولت محله 
حجاب، اتصال فیدر 12 آران به شهرك صنعتى سلیمان صباحى و رفع ضعف ولت 

خیابان ابوذر از جمله سه پروژه الگو و نمونه در این شهرستان به شمار مى رود.
حمیدرضا عالقمندان اظهار کرد: کاشــان با 67 پروژه، خمینى شهر با 54 پروژه و 
نجف آباد با 50 پروژه به ترتیب بیشترین تعداد پروژه ها را به خود اختصاص داده اند. 
همچنین در اردستان 12، برخوار 21، بویین میاندشت 9، تیران و کرون 14، چادگان 
16، خوانســار 9، خور و بیابانک 7، دهاقان 7، سمیرم 20، شاهین شهر و میمه 40، 
شهرضا 38، فریدن 14، فریدونشــهر 9، فالورجان 35، گلپایگان 15، لنجان 31، 
مبارکه 30، نایین 10 و نطنز 13 پروژه از ســوى شرکت توزیع برق استان اصفهان 

به بهره بردارى رسیده است .

 توسعه در صنعت برق
وى با اشاره به اتفاقات توسعه اى در صنعت برق کشور در 40 سال گذشته گفت: ما 
در صنعت برق کشور، ســه حوزه تولید، انتقال و توزیع را داریم که لزومًا در صنعت 
برق باید این قسمت ها با هم توسعه یابد و خوشبختانه ما در کشور در هر سه حوزه از 

ابتداى پیروزى انقالب اسالمى، اتفاقات بسیار خوبى را شاهد بودیم.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان خاطرنشان کرد: در نیروگاه هاى کشور 
در سال 57، تولید برق حدود 7000 مگاوات بود که این میزان در پایان سال 96 به 
تولید 80 هزار مگاوات قدرت نصب رسید که رشدى ده برابرى داشت. این در حالى 
است که امروز 85 درصد مصرف سوخت نیروگاه ها گازى است تا کمترین آلودگى را 
داشته باشد. همچنین در قسمت انتقال هم امروز نسبت به ابتداى پیروزى انقالب، 

در پست 230 کیلوولت و پست هاى فوق توزیع، هشت برابر رشد را شاهدیم.
عالقمندان ادامه داد: مجموع پست هاى زمینى و هوایى شرکت توزیع برق استان 
اصفهان تاکنون 32 هزار و 130 دســتگاه با ظرفیت 5265 مگاولت آمپر بوده که 
میزان آن در ابتداى انقالب، 4000 پست با ظرفیت 600 مگاولت آمپر بود و نسبت 

رشد و توسعه استان با کشور یکسان بوده است.

 افزایش رشد در طول شبکه فشار ضعیف و متوسط
وى میزان خطوط شبکه فشار ضعیف و متوسط را در کشور در ابتداى انقالب در فشار 
ضعیف 36 هزار و 137 کیلومتر و در فشار متوسط 32 هزار و 77 کیلومتر اعالم کرد 
و گفت: شبکه فشار ضعیف در سال 96 در کشور 425 هزار و 133 کیلومتر و فشار 
متوسط 425 هزار و 133 کیلومتر بوده است. این در حالى است که مجموع شبکه 
فشار ضعیف و متوسط در استان اصفهان در ســال 96 به 37 هزار و 397 کیلومتر 
با هشت تا ده برابر رشد رســیده در حالى که این میزان در ابتداى انقالب در استان 

اصفهان 4600 کیلومتر بوده است. 
عالقمندان در ادامه افزود: در حوزه توزیع برق اعم از خطوط و پســت ها، آنچه در 
شرکت هاى توزیع برق استان و شهرســتان اصفهان رخ داد معادل کل کشور در 
ابتداى انقالب است. این در حالى است که جدا از رویکرد توسعه و صنعتى که باعث 
رشد بود، پس از انقالب رویکرد توزیع متوازن یا بر مبناى عدالت، محور کار ما قرار 

گرفت که بارزترین آن، برق رسانى به روستاهاى کشور است.

گزارش برق رسانى به روستاها
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان با اشــاره به فعالیت هاى انجام شده 
برق رسانى به روستاهاى کشــور هم گفت: در سال 57، تنها 4367 روستاى کشور 
برقدار بود که این میزان در ســال 96، به 57 هزار و 30 روستا رسید و به صراحت 
مى توان گفت در ســطح کشــور روســتاهاى باالى 20 خانوار هم از نعمت برق 
برخوردارند و امروز درصدد هستیم روســتاهاى باالى ده خانوار کشور هم برقدار 

شوند و در استان اصفهان این امر محقق شده است.
عالقمندان اعالم کرد: در استان اصفهان هم در ســال پنجاه و هفت، 155 روستا 

برقدار بود که این میزان در دى ماه سال جارى به 1314 روستا رسید.

 افزایش مشترکین
وى با بیان اینکه در طول 40 سال پیروزى انقالب اسالمى، تعداد مشترکین شرکت 
توزیع برق استان اصفهان از 196 هزار مشترك در ابتداى انقالب، به یک میلیون 
و 150 هزار مشترك با رشد 6/4 برابرى در سال 96 به عدد 1447262 رسید، گفت: 
در حوزه کیفیت برق هم در این مدت تالش گســترده اى در شــرکت توزیع برق 
استان اصفهان انجام شده و امروز خاموشــى ها به زیر 260 دقیقه در سال رسیده

 است .
 مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان گفت: در حال حاضر 98 درصد 
متقاضیان انشعاب برق و 91 درصد مشترکان خدمات خود را از این شرکت به صورت 
غیرحضورى دریافت مى کنند که این امر در مرکز سمیع 37121 ارائه مى شود. این 
در حالى است که میزان تلفات برق در استان اصفهان 7,8 درصد بوده که از میانگین 

کشورى که 11 درصد بوده، پایین تر است.
وى ابراز کرد: خوشبختانه در حوزه مدیریت بار و پیک زایى هم شرکت توزیع برق 
استان اصفهان موفق شد در تابستان سال جارى با پیک بار 1718 مگاوات، بیش از 

60 مگاوات از میزان هدف گذارى شده، کمتر عمل کند.

 8 طرح خاص در حوزه مدیریت مصرف
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان، از اجراى هشت طرح که مشترکین 
مى توانند در راســتاى همراهى در مدیریت بهینه مصرف با شــرکت توزیع استان 
اصفهان به نحوى مشارکت کنند خبر داد و افزود: در هر یک از این طرح ها شرکت 
توزیع برق استان اصفهان با توجه به توافقى که با مشترکین صورت مى گیرد سهم 
پاداشى را به این مشترکین اختصاص خواهد داد. این در حالى است که شرکت توزیع 
برق استان اصفهان در سال گذشته میزان پاداشى که براى مشترکین همکار به آنان 

در مجموع پرداخت کرد شش میلیارد تومان بود.

 مشوق براى کم مصرف ها
عالقمندان گفت: امســال با توجه به نیاز به مشــارکت بخش خانگى که تاکنون 
براى آنها طرح مشخصى وجود نداشت، براى کســانى که در پیک بار، بیش از حد 
متوسط مدیریت مصرف، برق مصرف کنند به عنوان مشترکین پرمصرف جرایمى 
پیشنهاد شــده که هم اکنون این امر در دولت در حال بررســى است. اما شرکت 
توزیع برق اســتان اصفهان امسال اجراى طرح «فرشــتگان انرژى» را از طریق 
دانش آموزان دختر پایه هاى نهم، دهم و یازدهم دبیرســتان به صورت آزمایشى 
در دبیرستان هاى شاهین شهر و کاشان پیاده ســازى کرده، تا این دانش آموزان با 
مشارکت خانواده هایشــان در صورت کاهش مصرف برق خانگى، مشوق هایى را 
دریافت کنند که در صورت مفید بودن، این طرح قابلیت تسرى در دیگر شهرهاى 

استان  را خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان اظهار کرد: با اجراى طرح هاى مختلف 
براى بخش هاى صنعتى و کشاورزى هم، بیش از سه میلیارد تومان به مشترکین 
صنعتى و دو میلیارد و 250 میلیون تومان براى کشاورزى به عنوان سهم مشارکت 
پرداخت شد که امید است با اطالع رســانى مطلوب رسانه ها که همواره ما را یارى 
داده اند در تابستان ســال آینده با توجه به اینکه ما محدودیت براى پرداخت سهم 
مشــارکت در مدیریت بهینه مصرف نداریم، میزان ایــن پاداش ها در بخش هاى 

مختلف خانگى، صنعتى، کشاورزى و... افزایش یابد.
وى در خصوص درگاه هاى ارتباطى مردم با شــرکت توزیع برق استان اصفهان، 
گفت: دو درگاه ارتباطى با شماره هاى 121 براى اطالع رسانى حوادث و اتفاقات و 
درگاه 37121 به منظور استفاده از تمام خدمات شرکت برق به صورت غیرحضورى 
طراحى شده است که در شــماره 121 به صورت میانگین روزانه 300 تماس و در 

37121 روزانه 850 تماس شهروندان پاسخ داده مى شود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: برنامه راهبردى 1405 شرکت 
توزیع برق استان اصفهان بر اساس  رؤیت پذیرى، تعامل و هوشمندى مى باشد که 

امید داریم با رضایت باالى مشترکین به هوشمندى دست یابیم.
وى بار دیگر تأکید کرد: شرکت توزیع برق اســتان اصفهان در 23 شهرستان که 
پهناى آن بیش از 91 هزار کیلومتر است مشترك دارد، بنابراین به تنهایى قادر به 
اطالع رسانى مطلوب نیست و همچون سنوات گذشته، نیازمند کمک و همکارى 

رسانه ها در اطالع رسانى است.

برق رسانى در برف زمستان
عالقمندان به نکته جالبى هم در این نشست اشــاره کرد و گفت: به لطف خدا در 
دو ماه گذشته بارش هاى خوبى در سطح اســتان اصفهان اتفاق افتاد و در مناطق 
کوهستانى، اکیپ هاى شرکت توزیع برق استان اصفهان به صورت شبانه روزى براى 
برق رسانى به این مناطق تالش کردند. به طور مثال در منطقه پشتکوه فریدونشهر 
علیرغم بسته شدن جاده بخاطر بارش شدید برف، همکاران ما از طریق کوهستان 
خود را به شبکه هاى قطع شده برق رساندند و برق رســانى که از طریق جاده هم 

ممکن نبود را از طریق استفاده از «کواد کوپتر و برف پیما» امکان پذیر کردند.
وى البته به خبرنگاران پیشنهاد کرد در صورت تمایل براى همکارى با روابط عمومى 
شرکت توزیع برق استان اصفهان ، در گشتى یک روزه به این روستاها سفر کنند و 

بازدید داشته باشند.
■■■ 

معاون هماهنگى و برنامه ریزى شرکت توزیع برق استان اصفهان هم در این نشست 
به خبرنگاران گفت: شرکت توزیع برق استان اصفهان، وظیفه برق رسانى به یک 
میلیون و 446 هزار مشترك در 23 شهرستان، 9 بخش، 17 شعبه، 93 شهر و 1314 

روستا را به جز شهرستان اصفهان دارد.
رسول روستایى با بیان اینکه شرکت توزیع برق اســتان اصفهان در مجموِع همه 
شاخص ها از بزرگ ترین شــرکت هاى توزیع برق در کشور اســت، افزود: برنامه 
راهبردى شرکت توزیع برق از سال 93 آغاز شده و در سال 98 به اتمام مى رسد و در 

این راستا به اهدافى که مدنظر بود تا حد زیادى رسیدیم.
وى خاطرنشان کرد: ســامانه مانیتورینگ آنالین پایش امروز در فرماندارى هاى 
لنجان و چادگان نصب شــده و فرمانداران مى توانند شاخص ها را مشاهده کنند و 

حتى با این کار در میزان کاهش مصرف در بخش هاى مختلف، ما را یارى دهند.

 برنامه راهبردى تا 1405
مدیر روابط عمومى شرکت توزیع برق اســتان اصفهان از برنامه راهبردى شرکت 
توزیع برق استان تا سال 1405 هم ســخن گفت و افزود: بر این اساس، برنامه در 
مسیر رؤیت ســازى تا هوشمندسازى و کســب جایگاه اول در سال 1405 مدنظر 
خواهد بود که 1405 روز بدون حادثه، 40 دقیقه خاموشى در سال به ازاء هر مشترك 

، به صفر رساندن مراجعات حضورى و 5 درصد تلفات شبکه و... از آن جمله است.
رمضانى از نصب 24هزار دستگاه کنتور هوشمند براى مشترکین دیماندى خبر داد و 
افزود: ما به عنوان مرکز ششم کشور براى جمع آورى داده هاى کنتور اقدام مى کنیم.

وى همچنین گفت: سامانه اتوماسیون شــبکه راه اندازى و اطالعات 1000 نقطه 
شبکه در لحظه را در ســطح اســتان مى توان دید و اقدام کرد که این مسیر ادامه 

مى یابد.
رمضانى مدیر روابط عمومى شرکت توزیع برق استان اصفهان اظهار کرد: برنامه 
استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و ارتباط علمى با آنان همواره مدنظر است، تا پروژه ها 

به صورت علمى پیش رود.
رمضانى اضافه کرد: در راستاى توسعه انرژى خورشیدى، هم اکنون 188 نیروگاه 
خورشیدى در سطح اســتان اصفهان با ظرفیت 4200 کیلووات نصب شده و مورد 

استفاده قرار مى گیرد.
■■■

معاون مهندسى شرکت توزیع برق استان اصفهان هم در این نشست مطبوعاتى از 
دو نرم افزار ارتباط سامانه نظام مهندسى استان با سامانه مشترکین شرکت توزیع و 
سامانه انتخاب پیمانکار (ساپ) رونمایى کرد و گفت: ارتباط با سامانه نظام مهندسى 

براى اولین بار در کشور مراحل آزمایشى را طى کرده و رونمایى شد.
محمد ساسانى افزود: این سامانه ها به منظور ارائه خدمات غیرحضورى به مشترکین 
و مردم در دهه فجر امسال رونمایى شده، که هر کدام مزایاى خاص خود را داراست. 
ارتباط با بستر اینترنت، عدم مراجعات، افزایش رضایتمندى، مکانیزه کردن پروسه 
واگذارى پروژه هاى اهدایى، قیمت مناسب براى متقاضیان، تشویق پیمانکاران و... 

از جمله مزایاى این سامانه هاست. 

 مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان:

پیشرفت در شرکت هاى توزیع بـرق اصفهان 
معادل کل کشور در ابتداى انقالب است

ساسان اکبرزاده
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دهه فجردهه فجر

در چهلمین ســال پیروزى انقالب اســالمى 72پروژه 
بزرگ برق رســانى با اعتبــارى بالغ بــر 33 میلیارد و 
783 میلیون تومان در  ســطح شهرســتان اصفهان به 

بهره بردارى مى رسد. 
مهندس حمیدرضا پیرپیران، مدیرعامل شرکت توزیع 
برق اصفهان با اعالم این مطلب گفت: دستاوردهاى 40 
ساله انقالب نشان دهنده این است که ما شاهد توسعه 
کّمى و کیفى بسیار  پرشتاب در تمام وجوه علم و صنعت 
از جمله صنعت برق به عنوان صنعت پیشرفته و پیچیده 

با استفاده از تکنولوژى هاى مدرن بوده ایم.  
وى در ادامــه گفت:صنعت توزیع برق نیز به واســطه 
نزدیکى با نقطه مصرف و تنوع در شــرایط و تجهیزات 
بیشترین فراز و نشــیب را به همراه داشته است اما این 
شرایط موجب نشده تا ما از شاخص هاى جهانى عقب 
بمانیم بلکه همراه وهمگام با آن قدم هاى بسیار محکمى 
را برداشته ایم به طورى که در محور برق براى همه ما 
از ابتداى انقالب تا کنون توانسته ایم بیش از 99 درصد 
مردم کشــور عزیزمان ایران را از نعمت برق برخوردار 
نماییم و در استان اصفهان هیچ روستاى باالى 5 خانوار 
که ســکنه دائم دارند بدون برق نمى باشند، در شاخص 
بعدى جهانى،که کیفیت برق براى جامعه دیجیتال تعریف 
شده، شرکت توزیع برق اصفهان بر اساس سند استراتژى 
خود براى سال 1405 حداکثر 30 دقیقه خاموشى به ازاى 

هر مشترك در طول سال را هدف گذارى نموده است و 
در این شاخص استفاده از فناورى هاى نوین و روز دنیا از 
جمله اتوماسیون شبکه، رؤیت پذیرى،تحلیل داینامیک 
اطالعات شبکه و استفاده از خط گرم (کار بر روى شبکه 
برق دار بدون قطعى) مى تواند ما را در رســیدن به این 
هدف یارى نماید و  شاخصه هاى کیفیت توان در سطح 

جهانى و قابل قبول قرار گیرد.  
وى برق رســانى با کربن کم را سومین شاخص جهانى 
توســعه صنعت برق مطرح نمود که این شرکت با تولید 
2/2 میلیون کیلووات ساعت انرژى پاك خورشیدى از 
انتشــار گازهاى گلخانه اى جلوگیرى نموده است و تا 
کنون 138 سامانه خورشــیدى در مکان هاى متفاوت 
نصب شده است که  در کاهش گازهاى مخرب محیط 

زیست نقش داشته است. 
مهندس پیرپیران به رشد تقریبًا 6 برابرى مشترکین در 
شهرســتان اصفهان از ابتداى انقالب شکوهمند ایران 
اسالمى تا کنون اشــاره کرد و گفت:  این رشد در حالى

مى باشد که رشــد مصرف انرژى برق مشترکین بسیار 
فراتر از رشــد تعدادى بوده اســت و نزدیک به 2 برابر 
میزان رشد مشترکین مى باشد که با توجه به گستردگى  
استفاده از انرژى برق در سطح جامعه امرى اجتناب ناپذیر 
مى باشد و امروزه برق به عنوان زیر ساخت، زیر ساخت 
ها در تمامى عرصه هاى زندگى بــروز و ظهور یافته و 
ایفاى نقش مى نماید و از طرفى دیگر، ضرورت مدیریت 
مصرف در بین مشترکین  را یاد آور مى شود که نیازمند 

توجه جدى عموم و مشترکین مى باشد.  
وى خاطر نشان کرد: در روزهاى اول انقالب حداکثر 100 
خط یا شــبکه اصلى 20 کیلوولت از 11 ایستگاه(پست) 
فوق توزیع بــرق اصفهان را تأمین مى کــرد اما اکنون  
339 فیدر یا شبکه اصلى از 43 ایستگاه(پست)، برق یک 
میلیون و  154هزار مشترك را تأمین مى کند و نکته قابل 
توجه این است که  امروز با نصب تجهیزات هوشمند و 10 
هزار و 581  کنتور هوشمند فهام که قابلیت قرائت از راه 
دور را دارا مى باشد بدون نیاز به حضور همکاران، قابلیت 
رؤیت پذیرى بسیارى از  پارامتر هاى شبکه صورت گرفته 

اســت  و امکان اعمال فرمان از راه دور نیز میسر شده 
است و همچنین  با استفاده  گسترده از دیگر سامانه ها  
و تجهیزات گام هاى بلندى در راستاى هوشمند نمودن 

شبکه برداشته شده است. 
وى تصریح کرد: 95 درصد مراجعات شــرکت در حال 
حاضر غیر حضورى اســت و مردم تنها با یک تماس با 
شماره تلفن 38121 مى توانند از تمام خدمات  فروش و 
پس از فروش برق اســتفاده و اطالعات الزم را دریافت 
نمایند  و همچنین شماره تماس 121 به صورت شبانه 
روزى پاســخگوى فوریت ها و حوادث برق مى باشد؛ 
امروزه شرکت توزیع برق اصفهان در راستاى نوآورى و 
استفاده از فناورى هاى نوین در بسیارى از موارد به عنوان 
پایلوت صنعت برق کشور قرار دارد و مأموریت هاى ویژه 

ملى را عهده دار است. 
وى اظهار داشت: با توجه به مواجهه مستقیم شرکت هاى 
توزیع با مشترکین و مردم ،توجه به این بخش صنعت و 
برنامه ریزى هاى گســترده در این بخش در سطح دنیا 
بسیار رایج مى باشد و ضریب تاثیر توزیع برق در رضایت 
مردم بر همگان مشخص گردیده است و تالش دنیا در 
راستاى اســتانداردهاى جهانى؛  تولید برق با کیفیت با 
کمترین میزان خاموشى مى باشد که این مهم از طریق 
بازسازى شبکه، استفاده از هوشمندسازى و مانیتورینگ 
یا مدیریت دیده بانى شــبکه، به روز رسانى تجهیزات و 

بهره گیرى از فناورى هاى نوین به دست مى آید.  
مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیره شــرکت توزیع برق 
اصفهــان در خصوص کنترل ومدیریت شــبکه گفت: 
براى کاهش خاموشى هاى برق  مشترکین و همچنین 
به منظور افزایش قابلیت مانور شــبکه فشار متوسط و 
اطمینان شبکه، در کمترین زمان و به طور مکانیزه بتوان 
با مانور فیدرها، خاموشــى  برق  مشترکین را  رفع نمود 
و در این راستا در حدود 420 نقطه از شبکه هاى زمینى 
وهوایى فشار متوسط به  صورت کامل مانیتور و از طریق 
اعمال فرمان از راه دور نسبت به مدیریت شبکه در حداقل 

زمان ممکن صورت گرفته است. 
 AVL وى  به مدیریت راهبرى نــاوگان بهره بردارى

اشاره کرد و افزود: در راســتاى استفاده بهتر از امکانات، 
تجهیزات و مدیریت بهنگام ،کلیه خودروهاى عملیات، 
حوادث و فوریت هاى برق این شــرکت به این سامانه 
مجهز شده اند و موقعیت مکانى و حرکت کلیه خودروها 
بر روى نقشه هاى GIS شــرکت مشخص و قابلیت 
ردیابى و هدایت در بهترین مسیر وکوتاه ترین زمان را 
دارا مى باشند به طورى که نزدیک ترین خودرو به محل 
حادثه اعزام و خدمات در اسرع وقت و به بهترین کیفیت 

ارائه مى شود.  
مدیر عامل شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان 
گفت: امروز شــرکت ما به جایى رســیده است که باید 
طبق برنامه، چشم انداز و استراتژى به فعالیت خود ادامه 
دهد، برآوردهاى دقیق هم از لحاظ کّمى و هم از لحاظ 
کیفى که با مطالعات اجتماعى همراه بوده در تنظیم سند 
استراتژى شرکت  مورد توجه قرار گرفته است و در نتیجه 
این سند در 7 محور به همه واحدهاى ستادى و اجرایى 

ابالغ گردید.  
این مقام مســئول در ادامه گفت: انتظار ما این است 
که در ســال 1405رضایت مــردم کــه برآیند کل 
فعالیت هاى شرکت در همه شاخص هاى استراتژى 
است نزدیک به 100 درصد برســد که براى رسیدن 
به این مهم  طــى این مدت تلفات انرژى در شــبکه 
توزیع برق اصفهان باید بــه 5 درصد  کاهش یابد که  
در حال حاضر این شاخص 6/67 درصد مى باشد؛ در 
بخش وصول مطالبات انتظار این است که 100 درصد 
درآمدهاى حاصل از  فروش انــرژى وصول گردد تا 
بتوانیم توسعه و برق رسانى به شبکه ها را به بهترین 
نحو عملیاتى نماییم و در بخش دیگر، ارائه 100 درصد 
خدمات به صورت غیر حضورى در ســند استراتژى 
تبیین شده اســت، دقت همکاران و نصب تجهیزات 
ایمن و به روز موجب مى شــود تا ما هیچ گونه حادثه 

جانى و تلفات انسانى را شاهد نباشیم.  
وى به دیگر شاخصه هاى این سند اشاره کرد و گفت: از 
دیگر شاخصه هاى این سند اجراى حداقل 90 درصد از 
پروژه هاى توسعه و عمرانى شرکت بر اساس برنامه از 

پیش تدوین شده مى باشد.  
وى کاهش خاموشى هاى برنامه ریزى شده و نشده در 
سطح شــبکه هاى توزیع را یکى از رسالت هاى اصلى 
شرکت توزیع برق اصفهان عنوان نمود و گفت: در این 

سند حداکثر 30 دقیقه خاموشى به ازاى هر مشترك در 
طول سال دیده شده است و اظهار امیدوارى نمود که با 
همکارى مردم و مشترکین عزیز اصفهانى تا سال 1405 

بیش از 50 درصد رشد بار را مدیریت نماییم.  

72پروژه بزرگ برق رسانى در  سطح شهرستان اصفهان به بهره بردارى مى رسد 
در چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى؛
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آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 974202511853389- 97/10/30 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
قربانــى  نســرین  اقــاى  هیــات   1397 /10 /30 مــورخ   139760302210001440 راى   -
اقبالغــى بــه شــماره شناســنامه 18 ملــى 4622069911 صــادره از شــهرکرد فرزنــد علــى 
بر ششــدانگ یک ســاختمان به مســاحت 130/21 مترمربع مفــروزى از پالك شــماره 2248/68 اصلى 
واقع در بخش شــش حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهــان. انتقال عادى مــع الواســطه از طرف خانم 
مهرى موســوى (دفتر 21 صفحه 477 امــالك). تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1397/11/02 تاریخ انتشــار

 نوبت دوم: 18 /1397/11 م الف: 353791 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان 
11/117/

وقت اجراى قرار تحریر ترکه
بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب درخواست فاطمه قاسمى چرمهینى به طرفیت وراث مرحوم قلى قاسمى 
قرار تحریر ترکه مرحوم قلى قاسمى طى شماره 306/97 در شوراى حل اختالف شعبه 2 باغبادران صادر و وقت 
اجراى قرار ساعت 15:30 مورخه 97/12/18 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونى آنها، بستانکاران و 
مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند تقاضا مى شود در موعد مذکور در محل این شورا 
واقع در باغبادران به ادرس خ امام حسین (ع) حاضر شوند عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 

371056 هدایتى- رئیس شعبه 2 حقوقى  شوراى حل اختالف بخش باغبادران (مجتمع شماره یک) /11/371
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى سیامک فرهمندى دادخواستى به مبلغ پنجاه میلیون ریال 
بطرفیت آقاى کیانوش اصل بیضا ف کوروش که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 1098/97 
در شعبه ششم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت 
خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز چهارشنبه مورخ 97/12/22 ساعت 
9 صبح در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 

372516 شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان   /11/372
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 313/97 شماره دادنامه: 734 تاریخ: 97/10/3 مرجع رسیدگى: شوراى حل اختالف باغبادران 
خواهان: رضا باقرى فرزند اسدا...- چم یوسفعلى منزل شخصى خواندگان: 1- میالد بابائى احمد رضائى فرزند 
محمد- تیران روستاى احمدرضا خ ولى عصر کوى قلعه پ 220- مجهول المکان 2- حسن نوروزى فرزند روح 
ا...- چم یوسفعلى منزل شخصى خواسته: مطالبه وجه گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت 
خوانده باال تقدیم این شورا داشته که پس از ثبت به کالسه فوق شورا در وقت مقرر مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى قاضى شورا: در خصوص دعوى رضا باقرى فرزند اسدا... به طرفیت میالد بابائى احمد رضائى فرزند محمد 
2- حسن نوروزى فرزند روح ا... به خواسته مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 
475808 مورخ 96/11/15 عهده بانک ملى شعبه تیران با احتساب هزینه دادرسى و مطالبه خسارت تاخیر تادیه، 
با توجه محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیــه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات 
خواهان در جلسه رسیدگى مورخ 97/9/28 و نظر به اینکه خوانده در جلسه رسیدگى شورا حاضر نشده و نظر به 
اینکه اصل سند تجارى در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وى دارد و نظر به 
اینکه از ناحیه خوانده دلیلى که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نداده لذا با توجه به نظریه مشورتى اعضاء 
شورا به شرح صورتجلسه مورخ 97/9/28 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده 9 قانون 
شوراهاى حل اختالف و مواد 198 و 519 و 522 قانون ائین دادرسى مدنى و مواد 310 و 311 و 313 قانون تجارت 
و تبصره الحاقى مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/187/500 ریال بابت هزینه دادرسى در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجراى حکم بر اساس شاخص 
قیمتهاى اعالمى از سوى بانک مرکزى در شــعبه اجراى احکام محاسبه و اجراى احکام مکلف است نسبت به 
استیفاى حقوق خواهان اقدام نماید. و در خصوص خوانده ردیف دوم مستندا به مواد 84 و 89 قانون آئین دادرسى 
مدنى ن اظر بر بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسى قرار رد دعواى خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
بوده و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومى باغبادران مى باشد. م الف: 372518 کافى- قاضى شعبه 1 حقوقى شوراى 

حل اختالف باغبادران /11/373
اخطار اجرایى

شماره: 314/97 به موجب رأى شــماره 587 تاریخ 97/7/15 حوزه 1 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 
باغبهادران که قطعیت یافته است. محکوم علیه امید شفیعى نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت 
مبلغ 65/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/813/500 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجراى حکم در شعبه اجراى احکام 
طبق شاخص قیمتها محاسبه و اجراى احکام مکلف است نسبت به استیفاى حقوق خواهان رضا باقرى فرزند 
اسداله نشانى: چم یوسفعلى- منزل پدرى اقدام نماید و پرداخت مبلغ 3/250/000 ریال بابت نیم عشر دولت در حق 
صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 372519 

شعبه 1 حقوقى  شوراى حل اختالف بخش باغبهادران (مجتمع شماره یک)/11/374
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511864344- 97/11/16 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001443 مورخ 1397/10/30 هیات آقاى نصیر نصیرى به شماره شناسنامه 478 ملى 
6299534958 صادره از بروجن فرزند گشتاسب بر ششدانگ یک با ب ساختمان به مساحت 157/50 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 99 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع 
الواسطه از طرف یوسف خاکى موضوع سند شماره 10757 مورخ 32/5/10 دفترخانه 62 اصفهان. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1397/11/18 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/04 م الف: 373400 میرمحمدى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/389
حصروراثت 

محسن سورانى یانچشمه  داراى شناسنامه شماره 4926 به شرح دادخواست به کالسه 1610/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد سورانى یانچشمه بشناسنامه 595 در 
تاریخ 96/9/3 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مرتضى 
سورانى یانچشمه ش ش 1080081143 ، 2. محسن سورانى یانچشمه ش ش 4926 ، 3. زهرا سورانى یانچشمه 
ش ش 1080192591 ، 4. زینب سورانى یانچشمه ش ش 13055  (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 

صادرخواهد شد. 370299/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /11/354
 حصروراثت 

نرجس قضائى داراى شناسنامه شماره 718 به شرح دادخواست به کالســه 1591/97 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مسعود رضائى بشناسنامه 99 در تاریخ 97/10/28 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. امیر رضائى  ش ش 
1080546340 ، 2. امید رضائى ش ش 1080798803 (فرزندان متوفى)، 3. نرجس قضائى ش ش 718 (همسر 
متوفى)،4. مروارید بیگم لطفى نجف آبادى ش ش 16051 (مادر متوفى )، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

371000/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 11/355
 حصروراثت 

زهر السادات کشــفى داراى شناسنامه شــماره 2411 به شرح دادخواست به کالســه 1613/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید کمال اسماعیلیان بشناسنامه 613 
در تاریخ 97/10/18 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1. مریم سادات اسماعیلیان ش ش 29664 ، 2. محدثه السادات اسماعیلیان  ش ش 1736 ، 3. سید محمد حسین 
اسماعیلیان  ش ش 2205 ، 4. سید محسن اسماعیلیان  ش ش 1080740295 ، 5. مرجان السادات اسمعیلیان 

ش ش 1080262172 ، 6. هاجر السادات اسماعیلیان ش ش 1080360255 (فرزندان متوفى)7. زهرا سادات 
کشفى ش ش 2411 (همســر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 371017/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /11/356
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان حمزه افشارى فرزند احسان با وکالت جعفر چرغان دادخواستى به خواسته الزام خوانده به پرداخت وجه 
چک به مبلغ 150/000/000 ریال و خسارت به طرفیت خوانده 1- مهدى محمدى2- محمد رجبى  به شوراى 
حل اختالف شعبه ششم حقوقى ویالشهر شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 925/97 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/12/22 ساعت 4 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با 
نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 
شد. آدرس شورا : نجف آباد- ویالشهر-ویالى شمالى جنب خانه فرهنگ 371044/ م الف شعبه ششم شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 11/357
 اخطار اجرایى

شماره 1013/96 به موجب راى شــماره 756 تاریخ 97/7/11 حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمد عباسى ملکشاه به نشانى مازندران- آمل-بلوار مطهرى-تربت 
38- سنگفروشى ملکشاه 66438-46148 محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 2/225/000 ریال بعنوان هزینه دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت 
تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 93/12/20 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 
8/500/000 ریال بعنوان نیم عشر دولتى مى باشد.محکوم له: حمید رضا رحیمى با وکالت آقاى جعفر چرغان به 
نشانى: نجف آباد-ویالشهر-خ اصلى خ 106 – پالك 7 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 371051/م الف-شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /11/358

 حصروراثت 
مجتبى طالبى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 144 به شرح دادخواست به کالسه 1609/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدیقلى طالبى نجف آبادى بشناسنامه 
296 در تاریخ 97/7/24 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1. ایران طالبى نجف آبادى ش ش 837 ، 2. مجتبى طالبى نجف آبادى ش ش 144 ،  (فرزندان متوفى)، متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 371145/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد /11/359
 مزایده اموال غیر منقول

شماره : 971875- اجراى احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 971875  
اجرائى  موضوع علیه احمدرضا هادیان الرگانى فرزند شکراله و له ســمیرا هادیان الرگانى فرزند باقر درتاریخ 
1397/12/15  به منظور فروش 3 دانگ مشاع از شش دانگ مشاع یک باب منزل مسکونى در حد دوطبقه داراى 
پروانه ساختمانى 105 مورخ 85/01/22 از شهردارى بهاران پس از رعایت بر اصالحى  به عقب نشینى به مساحت 
عرصه حدود 179 مترمربع و اعیانى 228 مترمربع واقع در شهر بهاران محله حبیب آباد نبش کوچه 9 (شهید جواد 
حسینى)ملکى آقاى احمدرضا هادیان الرگانى فرزند شکراله که داراى سابقه ثبتى نمى باشد و ملک مذکور مفروز 
/مشاع مى باشد و متعلق به حق غیر مى باشد/ نمى باشد   از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى 
احکام حقوقى فالورجان اتاق 318 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توســط کارشناس رسمى دادگسترى به 
مبلغ 940/000/000  ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این 
اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید. ضمناً کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت 
نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005  ایداع 
و فیش آن را ارائه نمایند و در صورت انصراف برنده یا عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت پیشنهادى در مهلت مقرر 
ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد و نفر دوم برنده مزایده اعالم خواهد شد. م/الف : 369447 اجراى 

احکام حقوقى دادگسترى فالورجان / 11/360 
مزایده

شــماره مزایــده 139704302120000017 تاریــخ ثبــت  1397/11/13آگهــى مزایده پرونــده اجرائى 
کالســه9700132 - تمامت شش دانگ یک باب ساختمان تجارى مســکونى تحت پالك ثبتى 245 فرعى 
مجزى شده است پالك 6 اصلى در کرسگان بخش 9 ثبت اصفهان به مســاحت 151/80متر مربع به آدرس 
کرسگان خیابان شهدا نبش کوچه شهید احمدرضا مرادى پالك 10 کد پستى 8458111161 که سند مالکیت 
آن در صفحه 8 دفتر 230 امالك به شماره 24152 سابقه ثبت و صدور دارد و حدود و مشخصات آن عبارت است 
از شماال به طول 8/65 متر دیواریست به کوچه بن بست شرقا به طول 15/85متر دیوار به دیوار پالك 6/6 جنوبا 
به طول 9/70 متردیوار به دیوار پالك 6/6 غربا به طول 17/52متر پنجره و پله و نرده و دیوارى به خیابان و حقوق 
ارتفاقى له و علیه ندارد و طبق اعالم کارشناسان رسمى دادگســترى مورد مزایده به صورت ساختمان تجارى 
مسکونى سه طبقه به مساحت 151/80 مترمربع عرصه و حدود 430متر مربع اعیانى که شامل واحد مسکونى 
طبقه اول به مساحت حدود 120 مترمربع و مغازه هاى طبقه همکف و زیرزمین به مساحت حدود 310 متر مربع با 
نماى دیوارهاى آجرى و شناژ هاى قائم و افقى بتنى و سقف هاى تیرچه بلوك با قدمت حدود 20 سال که طبقات 
زیرزمین و همکف ساختمان شامل دستگاه پله و مجموعه هفت دهانه مغازه و طبقه اول شامل دستگاه پله و یک 
واحد مسکونى است و دیوارهاى داخلى مغازه ها سنگ پالك و سفید کارى شده و کفپوش موزائیک فرش و در 
و پنجره هاى طبقات زیرزمین و همکف فلزى سکوریت و آلومینیومى با حفاظ آهنى و دیوارها و کف آشپزخانه و 
سرویس بهداشتى کاشى و سرامیک و درب و پنجره هاى خارجى آلومینیومى و درب هاى داخلى چوبى و نماى 
خارجى ساختمان و دیوار تراسها آجر نما و سنگ پالك بوده و داراى انشعابات آب و برق و گاز شهرى مى باشد، 
ملکى آقاى رضا مرادى فرزند یداله به شماره شناسنامه 1 صادره فالورجان متولد 1344 کد ملى 1111679061 
ساکن کرسگان ابتداى خیابان شهدا پالك 10 که طبق سند رهنى شماره 23527-1396/07/01 تنظیمى دفتر 
اسناد رسمى شماره 148 اصفهان در رهن اتحادیه شرکت هاى تعاون روستایى شهرستان اصفهان قرار گرفته 
است از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 1397/12/13 در محل اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان واقع در 
خیابان فردوسى جنب بانک کشــاورزى از طریق مزایده به فروش میرسد و مزایده از مبلغ 10/300/000/000 
ریال (ده میلیارد و سیصد میلیون ریال )شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد 
مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزینه هاى 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده فاقد سابقه بیمه مى باشد و نیم عشر و حق مزایده نقدا  وصول مى گردد ضمنًا 
طبق اعالم بستانکار مورد مزایده فاقد سابقه بیمه مى باشد. لذا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان 
چاپ اصفهان در تاریخ 1397/11/18 درج و منتشر میگردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى 
گردد تاریخ انتشار 1397/11/18تاریخ مزایده1397/12/13م الف: 369378  محسن اسماعیل زاده- مدیر واحد 

اجراى اسناد رسمى فالورجان/11/361 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شــماره پرونده : 97 / 410 ش 11 ح  شــماره دادنامه 663 – 23/ 10 / 97تاریخ رسیدگى: 
درخصوص دعوى خواهان  امین کاظمى فرزندرضا به نشانى شاهین شهر خ منتظرى روبه روى پمپ بنزین میالد 
مشاورامالك پهلوان باوکالت زهراحاجى دلیگانى به نشانى شاهین شهر خ عطار بین فرعى 1و2شرقى ساختمان 
5هلیا طبقه 2واحد3 بطرفیت خوانده محمدرضارجبیان دهنوى فرزندابراهیم به نشانى مجهول المکان   به خواسته 
پرداخت  مبلغ 000 / 500 / 197 ریال وکلیه خسارات قانونى اعم از هزینه دادرسى  وحق الوکاله وکیل وخسارات 
تاخیرتادیه یک فقره چک 1544/691909/14مورخ 5/7/.97 باتوجــه به محتویات پرونده وگواهى نامه  عدم 
پرداخت  وجه چک ازناحیه بانک محال علیه  واینکه خوانده علیرغم ابالغ واقعى /قانونى درشوراحاضرنگردیده 
ودفاعى ازخودبه عمل نیاورده ونظربه اینکه اصل سندتجارى دریددارنده چک حکایت ازمدیونیت صادرکننده 
وظهوردراشــتغال ذمه وى دارد ونظربه اینکه ازناحیه خوانده دلیلى که حکایت ازپرداخت وجه چک نماید ارائه 
نگردیده فلذاباتوجه به نظریه مشورتى اعضا شورابه شرح صورتجلسه وبااحرازاشتغال ذمه خوانده واستصحاب 
بقاى دین ومستندات به ماده 9قانون شوراهاى حل اختالف مواد310و311و313ازقانون تجارت وتبصره هاى 
الحاقى مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2قانون صدور چک ومواد 198-519- 522ازقانون آیین  
دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 197/500/000بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 
3/650/000بابت هزینه دادرسى ومبلغ 120/000ریال بابت هزینه الصاق تمبربه دادخواست وضمائم آن وخسارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک 97/5/7لغایت زمان پرداخت براساس شاخص اعالمى ازسوى بانک مرکزى که 
محاسبه آن بااجراى احکام مدنى شوراى حل اختالف مى باشدوحق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونى درحق خواهان 
صادر واعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و 
سپس ظرف همین مدت قابل تجدى نظر خواهى در دادگاه هاى عمومى حقوقى شاهین شهرمى باشد . 367125 

/م الف وحیدهادى - قاضى  شعبه یازدهم محاکم عمومى حقوقى  شوراى حل اختالف شاهین شهر/11/362  

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خلیل فروغى دهنوى خواهان : طالب مستاجران دادخواستى به خواسته 
مطالبه چک به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 598 ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 
20 / 12 / 97 ساعت 30 / 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 
ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این 
شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 370797 /م الف مدیر دفتر شعبه 

5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 11/363 
فقدان سندمالکیت

شرکت صنعتى ایران فرولى سهامى خاص  با ســتناد یک برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهى شده است مدعى است ســند مالکیت خود به شــماره 2/538390-2/538393- 2/538399- 
2/538391- 2/538398- 2/538392که به میزان هریک سه دانگ مشاع ازششدانگ به شماره پالك ثبتى 
299/69- 299/243- 299/244واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان ( شاهین شهر ) که در ص 373- 148الى 
157 دفتر  40و83ذیل ثبت 3353و9506و9507 بنام على اکبر ورضاصرافان چهارسوقى فرزندابوالقاسم ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند قطعى 64539مورخ 9 / 10/ 53دفترخانه یک اصفهان   به او انتقال قطعى 
یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده  و بموجب سند شماره  مورخ  دفتر در رهن قرارداشته و نحوه گم شدن 
جابجائى اعالم شده ، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث 
مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا 
ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد .  ضمنا به موجب نامه ى شماره 139730900901008176مورخ 
97/10/24اداره ثبت شرکت هاى موسسات غیرتجارى تهران شــرکت فوق درمورخه 97/6/26منحل اعالم 
وآقایان قدرت  اله قدسى وکیومرث خان زمانى علویجه ونوذرزمانى علویجه ونادرافشار به عنوان مدیران تصفیه 
انتخاب وخانم سودابه آقاامینى فشمى به عنوان ناظرتصفیه انتخاب که به موجب درخواست شرکت مذکورمبنى 
برصدورالمثنى ونیزآقاى مومن صالحى پور رابه عنوان نماینده شرکت معرفى نموده اند - 370946 /م الف ناصر 

صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /11/364 
مزایده اموال منقول نوبت اول 

در پرونده 971117وبه موجب نیابت 940675صادره ازشــعبه 5اجراى احــکام مدنى اصفهان محکوم علیهم 
1- مصطفى وعیدى به پرداخت مبلغ 161/139/725ریال بابت اصل خواسته وشرکت گیتى پسندبه پرداخت 
مبلغ 161/139/725ریال بابت اصل خواسته و شرکت گیتى پسندبه پرداخت 212/805/099ریال بابت اصل 
خواســته جمع دومبلغ 373/944/824ریال درحق محکوم لها خانم شبنم موذنى باوکالت آقاى حبیب حسینى 
وجمعامبلغ 18/697/240ریال هزینه اجرا محکوم گردیده است که بامحاسبه 1/500/000ریال هزینه کارشناسى 
ومبلغ 500/000ریال على الحساب نشــرآگهى جمع همه مبالغ فوق 394/642/064ریال مى باشد ، محکوم 
لهادرقبال خواسته خوداقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیرکارشناسى شده است نموده است .شرح 
نظریه کارشناسى : 1-  پنج الیه نیوپایپ به قطر 16میلى مترازنوع pex-al- pex به طول 21000مترقیمت 
هرلوله 33/800ریال که باتوجه به محاسبه مبلغ 394/642/064ریال مقدار 11700مترلوله فوق درمعرض مزایده 
قرارمى گیرد  . باتوجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ ودر مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده 
اســت این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد.  زمان برگزارى مزایده : 5/ 12 / 97 از ساعت 9 لغایت  
10 صبح  یکشنبه محل برگزارى مزایده : اجراى احکام حقوقى  دادگسترى شاهین شهر . محل  بازدیدازملک 
توقیفى : مورچه خورت  مزایده از قیمت کارشناسى شروع وبه کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته 
خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به 
حساب سپرده  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال 
مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل ب شرکت 
در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید 
آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواســت کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى 
احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شــوند . م/ الف 370359 نصیرى - دادورز اجراى احکام حقوقى 

دادگسترى شاهین شهر /11/365 
اخطار اجرایى

محکوم علیه ناصرباقرى خوزانى فرزندیداله به نشانى مجهول المکان-  محکوم له حمیدرضاپهلوان  فرزندعلى 
باوکالت زهراحاجى دلیگانى به نشانى شاهین شهر – خ عطار بین 1و2شرقى ساختمان هلیاطبقه 2واحد3 محکوم 
به: به موجب راى شماره 389 تاریخ 31 / 6/ 97 حوزه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 32/000/000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 1/475/000ریال هزینه 
دادرسى والصاق تمبر وپرداخت خسارت تاخیرتادیه وفق شــاخص اعالمى بانک مرکزى بامحاسبه دایره اجرا 
ازتاریخ صدورچک 96/6/30لغایت زمان پرداخت درحق محکوم له وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه وهزینه اجراى 
حکم که برعهده محکوم علیه مى باشد - ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم 
نماید   . 367150 /م الف  مجتبى رضوانى  -  قاضى شعبه دهم  حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 11/366 

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى1- امیددهقانى 2- حســنعلى دهقان خواهان : سیدنعیم حسینى  
دادخواستى به خواسته تقاضاى الزام به انتقال موتورســیکلت  به طرفیت شما درشوراى حل اختالف گز تقدیم 
نموده و به کالسه 97 / 806ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 18 / 12/ 97 ساعت 30 / 3بعدازظهرروزشنبه   تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل 
از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به شوراى  حل اختالف گز مراجعه نماییددرغیر 

اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 370838 /م الف دفتر شوراى حل اختالف گز  /11/367 
فقدان سندمالکیت

آقاى محمدعلى ظریفى  فرزند سبزعلى با ستناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهوددردفترخانه 
429شاهین شهر  رسما گواهى شده است مدعى است ســند مالکیت خود به شماره چاپى 273359الف /95وبه 
شماره دفترالکترونیک 139620302035007129 را که به  شماره پالك ثبتى 36239 / 406 واقع در بخش 16 
حوزه ثبتى  اصفهان ( شاهین شهر ) که ششدانگ پالك مرقوم بموجب سند انتقال شماره 25086 مورخ 3 / 5 / 
96 دفترخانه 226 شاهین شهر  انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم صورت نگرفته  است به علت جابجائى 
سندمالکیت مفقودشده  وتقاضاى  درخواست صدور سند المثنى نموده است که ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 370306 /م الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد 

و امالك شاهین شهر / 11/368 
فقدان سندمالکیت

آقاى  حسن ذاکرى  با ســتناد 2 برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رســما گواهى شده است 
مدعى است ســند مالکیت خود به شــماره 356524ســرى الف /96 را که هرکدام به میزان ششدانگ  بوده 
به شــماره پالك ثبتى 38265 / 406 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 16 اصفهان ( شــاهین شــهر ) که در دفتر 
139720302035001474به نام نامبرده ثبت وسند صادر و تسلیم گردیده و بموجب سندانتقال  118055مورخ 
20 / 1/ 97 دفترخانه 104 شاهین شهرمالکیت یافته  و معامله ى دیگرى هم انجام نشده  وملک فاقد بازداشتى 
وفاقدســندرهنى بوده  و نحوه گم شدن جابجائى اعالم شــده ، چون درخواست صدور ســند المثنى گردیده ، 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد کــه هرکس مدعى انجام معامله یا وجود 
سند مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا 
درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 371026 /م الف 

ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/11/369 
فقدان سندمالکیت

آقاى  حسن ذاکرى  با ستناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده است مدعى است 
سند مالکیت خود به شماره 356525سرى الف /96 را که هرکدام به میزان ششدانگ  بوده به شماره پالك ثبتى 
406/ 38264 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان ( شاهین شهر ) که در دفتر 139720302035001476به نام 
نامبرده ثبت وسند صادر و تسلیم گردیده و بموجب سندانتقال  118056مورخ 20 / 1/ 97 دفترخانه 104 شاهین 
شهرمالکیت یافته  و معامله ى دیگرى هم انجام نشــده  وملک فاقد بازداشتى وفاقدسندرهنى بوده  و نحوه گم 
شدن جابجائى اعالم شده ، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق 
. ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى 
تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 372504 /م الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك 

شاهین شهر / 11/370 
مزایده

اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشــت در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 970283 اجرایى جلسه 
مزایده در مورد ملک موروثى متوفى خانم صاحب شفیعى برگزار نماید ؛ که مشخصات مال مورد مزایده حسب 
نظریه کارشناسى عبارت است از یک درب باغ واقع در صحراى چاله آسیاب علویجه با دیوارهاى کوتاه گلى قدیمى 

و یک درب  به کوچه ، ملک داراى سند شش دانگ به شماره 2552 شماره ثبت 1315اصفهان در دفتر دو امالك و 
صفحه 444 دهستان عربستان بخش 15 اصفهان  بنام مرحوم صاحب شفیعى است حدود مشخصات ملک شماال 
به دیوار اشتراکى شرقا به دیوار اشتراکى جنوبا به دیوار اشتراکى و غربا به کوچه است اشجار باغ سه ردیف کامل 
درختان مو قدیمى و سه ردیف مو بصورت پراکنده  و  جمعا 100 اصله و همچنین 3 اصله درخت بادام یک اصله 
درخت سیب و دو اصله گردو مى باشد سهم حق آبه  معادل نیم جریب یا 12 دقیقه در هر دور آبیارى است مساحت 
ملک حدود 1000 متر است با توجه به موقعیت شش دانگ ملک 120/000/000 ریال ارزیابى شده است . جلسه 
مزایده در تاریخ 1397/12/5 ساعت 10 صبح الى 11 صبح در دفتر اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهر دشت 
برگزار مى باشد که طالبین شرکت در مزایده مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر اجراى احکام مراجعه تا 
دستور بازدید صادر گردد. ضمنا مزایده  از مبلغ ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که ده درصد مبلغ ارزیابى 
را نقدا به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. توضیحا کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده 

به عهده برنده مزایده مى باشد..373045/ م الف مدیراجراى احکام  دادگاه عمومى بخش مهردشت/ 11/375
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به محکومیت تضامنى به پرداخت 16 میلیون تومان 
به طرفیت خوانده 1- غالمرضا منصف شادپور2- محمد ایران نژاد به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 1381/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/12/22 
ســاعت 9/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواســته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 
چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 373049/ م الف شعبه 11 شوراى حل 

اختالف نجف آباد /11/376
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به خواسته محکومیت تضامنى 
به پرداخت ســیزده میلیون تومان به طرفیت خوانده 1- قربانعلى حدادى 2- ابوالفضل مختارى به شوراى حل 
اختالف شعبه یازدهم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1380/97 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 97/12/22 ساعت 9 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 373055/ م الف شعبه 

یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد /11/377
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواســته الزام خوانده به خواسته محکومیت تضامنى به پرداخت بیست 
میلیون تومان بــه طرفیت خوانده 1- هادى رضانژاد 2- محمد ایران نژاد به شــوراى حل اختالف شــعبه 11 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 1382/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
97/12/22 ساعت 10 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور 
یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 
چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 373059/ م الف شعبه 11 شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 11/378
 تحدید حدود اختصاصى

شــماره صادره 1397/08/550027- تاریخ ثبت صادره : 11/15/ 1397  نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکبابخانه پالك شماره 14/86 واقع در موسیان بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى 
امین محمدصالح آل داود فرزند نبى در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است 
. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز 
پنج شنبه مورخ 1397/12/09 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب این آگهى به 
کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 

انتشار :1397/11/18- م الف / 371057 -  حبیب اکبرى معاون اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان /11/379 
ابالغ وقت دادرسى 

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقــا / خانم محمدرضاخراســانى باوکالت ساراحســینى - خانم / آقا 
محمدعبداللهى فردحقیقى  دادخواستى به خواسته مطالبه وجه چک  به طرفیت شما  به این شورا تقدیم نموده و 
به کالسه 97 / 399 ش 7 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 22 / 12/ 97ساعت 5/15 عصر  تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى 
جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى 

صادر خواهد شد 370814 /م الف شعبه هفتم شوراى حل اختالف شاهین شهر /11/391 
اصالحیه  ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقا / خانم زیور پارســا  خواهان خانم / آقا ثریازارعى دادخواستى مبنى بر 
مطالبه به طرفیت شما  به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 924 ش 9 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 8 / 
12/ 97ساعت 5  عصر  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از 
نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه 
نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد 361821 /م الف. مسئول دفتر شعبه 9 حقوقى 

شوراى حل اختالف شاهین شهر  /11/392 
اصالحیه ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به وحیدراضى پورخواهان : غالمرضابیرانوند   دادخواستى به خواسته الزام به 
تنظیم سند رسمى خودرو وانتقال آن به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 542ش 5 ح ثبت 
و وقت رسیدگى به تاریخ  18/ 12 / 97 ساعت 5 عصر روز شنبه  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 

322879 /م الف مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر  /11/393 
فقدان سند مالکیت 

شماره: 139785602030008434      نظر باینکه خانم فاطمه ناصحى نجف آبادى   فرزند حسن بشماره شناسنامه 
540 باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ باستثناى  ثمینه اعیانى  پالك ثبتى شماره  687  اصلى  واقع در قطعه 7  بخش 11 ثبت 
اصفهان که درصفحه 515 دفتر 31 امالك ذیل ثبت 3462 بنام مهدى فاضلى نجف آبادى  بشماره شناسنامه  
15194  فرزند رمضان مسبوق به ثبت بوده که طى سند انتقال قطعى  بشــماره 10805  مورخ  1334/04/28 
دفترخانه 23 نجف آباد به فاطمه ناصحى نجف آبادى انتقال شده. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل 
انگارى از بین رفته است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار1397/11/18 ،375836/م 

الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد /11/395
 مزایده

مرحله اول در پرونده کالسه 972491 دوم مدنى اجرایى  و به موجب دادنامه 9709973730201493 صادره از 
شعبه دوم عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى خانم مینا نوریان در حق خانم الهه احمدیان  محکوم است به 
دستور فروش پالك ثبتى 172/86 واقع در قطعه ده نجف آباد که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى علیرضا فاضل به شرح ذیل ارزیابى گردیده است . ملک مورد 
بازدید عبارت است از قطعه زمین غیر مزروعى واقع در گوشه شمالى شرقى ملک محصور با دیوارهاى گلى واقع 
در نجف آباد انتهاى بلوار بهارستان خ مهر کوى آبشار انتهاى فرعى جنوبى داراى شماره ملک 172/86 و داراى 
مساحت عرصه اعالم شده به متراژ 4219/40 متر مربع و حدود و ابعاد ملک عبارت است از شماال در دو قسمت 
بطول 70/50 متر به پالك مجاور و 1/5 متر به گذر موجــود غربا به طول 61/60 و جنوبا بطول 74 متر به ملک 
اصلى و شرقا بطول 54 متر به پالك مجاور محدود گردیده است که قیمت آن جمعا به مبلغ 9283000000  ریال 
بر آورد و اعالم مى گردد. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى ملک معرفى 
شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1397/12/01 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به 
فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن 
را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن 
اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار مى 
تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 373455/م الف مدیراجراى 

احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/11/394 

آگهى مزایده
شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر، طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط 
و مقررات آیین نامه مالى شهرداریها، قطعه زمین شماره 1 به مساحت 196/3  و قطعه زمین شماره 2 به مساحت 
189/89مترمربع از مجموعه تفکیکى محسن کامبخش واقع در خیابان نواب جنب مسجد امام جعفر صادق با 
کاربرى مسکونى را به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان، اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از 
تاریخ 1397/11/18 جهت بازدید از محل موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به شهردارى مراجعه نمایند.

1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.
2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مزایده مى باشد.

3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
5- پیشنهاد دهندگان مى بایست 5 درصد مبلغ پایه زمین موردنظر را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به 
صورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود 

واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

مجید صفارى- شهردار بادرود

آگهى مزایده عمومىنوبت اول
مرحله اول- نوبت دوم

با توجه به اینکه شهردارى نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/739 مورخه 97/05/01 
شوراى اسالمى شهر، نسبت به فروش 2 قطعه زمین به شماره هاى 5 و 7 تفکیکى از پالك ثبتى 
1566 فرعى از 35 اصلى به ترتیب به متراژ 281/30 و 307/30 مترمربع، واقع در خیابان شهید 
مفتح براساس قیمت پایه کارشناسى شده از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند 
از تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت 3 روز جهت دریافت اسناد و مدارك به شهردارى (امور پیمانها) 

مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود.

تاریخ چاپ نوبت اول آگهى: 1397/11/11
آخرین مهلت تحویل اسناد: 1397/11/27

محل تحویل اسناد: دبیرخانه محرمانه شهردارى
سبحان نظرى- شهردار نیاسر
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فراخوان مناقصه ى عمومى یک مرحله اى خدمات تأمین خودروى سوارى 
براى مأموریت هاى ادارى (درون شهرى و برون شهرى) کارکنان 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى خدمات (تأمین خودرو سوارى براى مأموریت هاى ادارى (درون شهرى و برون شهرى) کارکنان) به 
شماره فراخوان 200973334000002 را براى سال 1398 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 

در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 97/11/17 مى باشد.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تا ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 97/11/24
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: تا ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 97/12/07

مهلت زمان ارائه فیزیکى پاکات: تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 97/12/08
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 9 صبح روز پنج شنبه تاریخ 97/12/09

مکان بازگشایى پاکات مناقصه: اصفهان- هتل پل- ابتداى بلوار آیینه خانه- جنب بن بست ماه- اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعى استان اصفهان- سالن جلسات طبقه سوم
اطالعات تماس اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى مربوطه:

اصفهان- هتل پل- ابتداى بلوار آئینه خانه- جنب بن بست ماه- طبقه اول- اتاق 116- تلفن 03136670661
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021

دفتر ثبت نام: 88969737- 021 و یا 85193768- 021

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان

صالحیت شرکت موضوعردیف
در مناقصه

مبلغ ضمانت نامه شرکت در 
مناقصه

مبلغ برآورد بدون در نظر 
گرفتن ارزش افزوده

تأمین خودروى سوارى براى مأموریت هاى ادارى 1
(درون شهرى و برون شهرى) کارکنان

گواهى تعیین صالحیت معتبر از 
13/550/000/000 (ریال)700/000/000 (ریال)مراجع ذیصالح

اصفهان. هتل پل. اول بلوار آیینه خانه. جنب بن بست ماه
تلفن: 6673227 نمابر: 6671950 کدپستى: 74461- 81636

http://isfahan.mcls.gov.ir

م الف: 373932

نوبت اول آگهى مزایده (نوبت دوم)
شرکت عمران و مســکن اصفهان در نظر دارد از طریق مزایده عمومى
(نوبت دوم) نسبت به فروش چند دستگاه خودروهاى سبک و سنگین و 
همچنین قطعات ماشین آالت، وسائط نقلیه و اموال اسقاطى، مازاد و غیره 
اقدام نماید. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و یا دریافت فرم مربوطه 
مى توانند همه روزه به غیر از ایام تعطیل حداکثر تا تاریخ 1397/11/27 از 
ساعت 8 صبح لغایت 16 به آدرس: اصفهان، میدان فیض، ابتداى آپادانا اول، 
بن بست قدر، شرکت عمران و مسکن اصفهان مراجعه و یا با شماره تلفن 

4- 45723083- 031 تماس حاصل نمائید.
شرکت عمران و مسکن اصفهان

علیرضا منصوریان یک بازى دیگر بدون بــرد خود را همراه با 
ذوب آهن پشت ســر گذاشــت تا کماکان در قعر جدول حضور 

داشته باشد.
 ذوبى هاى اصفهان با نتیجه تســاوى بدون گل برابر نســاجى 
مازندران متوقف شــدند تا با 14 امتیاز در رده چهاردهم جدول 

قرار داشته باشند.
علیرضا منصوریــان در چهار بازى آخر نیــم فصل اول هدایت 
ذوب آهن را بر عهده گرفت و طى آن دو نتیجه تساوى و همچنین 
دو شکست را تجربه کرد. بازیکنان این تیم که از لحاظ بدنى و 

تاکتیکى با ضعف رو به رو بودند در نقل و انتقاالت زمســتانى 
با جذب چند بازیکن و همچنین برگــزارى اردو تدارکاتى براى 
حضور در نیم فصل دوم و پلى آف لیگ قهرمانان آســیا آماده 
شدند. حاال آنها در استارت رســمى خود برابر شاگردان مجید 
جاللى هم با نتیجه تساوى بدون گل متوقف شدند تا منصوریان 
و تیم جدیدش در پنجمین بازى متوالى حسرت برد را با خود به 

همراه داشته باشند. 
علیرضا منصوریان 24 آبان ماه هدایت تیم ذوب آهن اصفهان را 

به جاى امید نمازى بر عهده گرفت.
سرمربى سابق استقالل که شهر اصفهان را همچون هامبورگ 

توصیف کرده است و البته اذعان کرده در ذوب آهن متوجه شده 
معنى واقعى یک باشگاه چیست در اولین مصاف با پارس جنوبى 
در جم طعم تلخ شکست را چشــید. علیرضا منصوریان البته از 
تقابل با مهدى تارتار در جم از قبل هم خاطره خوشــى نداشته 
است. او فصل گذشته با استقالل در جم شکست خورد. شکستى 
که نیمکت مربیگرى او در اســتقالل را لرزان کرد و در ادامه با 

شکست هاى بعدى مجبور به خداحافظى با آبى ها شد.
 علیرضا منصوریان در دومین دیدار در مصاف با فوالد در اهواز 
یک امتیاز گرفت که طبیعتاً در خانه حریف نتیجه بدى نبود. دراین 
بازى عزیز فرســیات تیم را اداره مى کرد و هنوز افشین قطبى 

سرمربى تیم نشده بود.
ذوبى ها پس از کسب تساوى در خوزســتان و در جریان دیدار 
معوقه خود در هفته یازدهم رقابت ها به مصاف پرسپولیس رفتند 
و در این مسابقه هم در برابر شاگردان برانکو تن به شکست یک 
بر صفر دادند. در ادامه و در هفته پایانى نیم فصل نخست باشگاه 
امیدوار به عبور ذوب آهن از نفت مسجد سلیمان بود اما این بار 
ذوب آهن به نتیجه مساوى بدون گل رضایت داد تا تیم با حسرت 
2 امتیاز از دست داده این دیدار تعطیالت نیم فصل را آغاز کند. اما 
شروع دور برگشت لیگ برتر مى توانست حکایت دیگرى براى 
علیرضا منصوریان و تیمش داشته باشد اما این بار هم این اتفاق 
رخ نداد. ذوب آهن در مصاف با نساجى تنها به یک امتیاز بسنده 
کرد. ذوب آهن با این تساوى شمار امتیازات خود از 16 بازى را 
به 14 امتیاز رساند. باورش کمى ســخت است اما ذوب آهن تا 
به این جاى کار از هر بازى به طــور میانگین یک امتیاز نگرفته 
است. تیم در زمان امید نمازى از 12 بازى 11 امتیاز گرفته بود و 
در زمان علیرضا منصوریان هم تیم از پنج بازى به 3 امتیاز دست 
یافته است. این روند بیش از همه تیم سپیدرود رشت را خوشحال 
مى کند که با على کریمى و البته بازیکنان جدیدى که به ترکیب 

اضافه کرده براى ماندن در جدول بازى ها تالش مى کند.
 علیرضا منصوریان در پایان بازى با نساجى به بازى دفاعى حریف 
اشاره کرد. این نمى تواند قابل کتمان باشد اما به طور حتم دلیل 
قانع کننده اى براى از دســت دادن 2 امتیاز حساس در تقابل با 
تیم مجید جاللى نیست. هر تیمى براى دستیابى به پیروزى باید 
یاراى برابرى با هر تاکتیکى را داشته باشد و هیچ تیمى نمى تواند 
تاکتیک تیم مقابل را تعیین کند. بهترین چاره اى براى ذوب آهن 
این است که در تمرینات روزهاى آتى راه هاى مقابله با تیم هاى 
دفاعى را تمرین کند تا این بار در جدال با چنین تیم هایى مجبور 

به از دست دادن امتیاز نشود.
به هر حــال باید به منصوریان یادآور شــد که ادامــه این روند 
مى تواند روزهاى خطرناکى را براى ذوب آهن رقم بزند. روزهایى 
که حتى ذوب آهن خطر سقوط را هم احساس کند. على منصور 
که از اصفهان به عنوان شهرى مانند هامبورگ آلمان یاد کرده، 
باید مراقب باشد باشــگاه کهن این شهر مانند تیم فوتبال شهر 

هامبورگ به لیگ پای ین تر سقوط نکند!

ســپاهان به عنوان قهرمان نیم فصل در کنار احساس خطر از 
مدعیانى مانند پرسپولیس، پدیده و تراکتورسازى، باید بداند که 
در نیم فصل دوم با استقاللى متفاوت تر رو به رو خواهد شد و باید 

براى این تیم هم حساب ویژه اى را باز کند.
  پس گرفتن صدر جــدول از مدعیان این فصل، هیچگاه براى 
این استقالل رؤیا نیست. اســتقالل براى رسیدن به جایگاهى 
که سپاهان آن را در نیم فصل تسخیرکرد همه ابزار الزم را در 
اختیار دارد. خط حمله اى کامل؛ با بازیکنانى متنوع که هر یک 
قابلیت هاى متفاوتى نسبت به دیگرى دارند. سرمربى استقالل 
از گزینه هایى درخط آتش خود سود مى برد که هم توانایى بازى 

فیزیکى و درگیرانه را دارند، هم بازى فانتزى.
درواقع استقالل در فاز هجومى توأمان مى تواند یک تیم تکنیکى 
و مهارناپذیر باشد و هم تیمى با بازى مستقیم و احتماًال فیزیکى. 
دلیل این دیدگاه هم کامًال روشن است. به اسامى بازیکنانى که 
مى توانند براى خط حمله استقالل بازى کنند که بنگریم مهر 
تأیید مى زنیم بر این باور که استقالل بازیکنان گوناگونى براى 
بازى درخط حمله خود دارد که این براى اجراى هر نوع تاکتیکى 

مناسب است.
درنیم فصل بارها به سرمربى استقالل خرده گرفته شده که چرا 
ترکیب استقالل را پى در پى تغییر مى  دهد. شاید یکى از دالیلى 
که شفر را به این سمت و ســو سوق مى داد همین تنوع بازیکن 
بود. ویژگى که البته سرمربى استقالل تا امروز نتوانسته به شکل 
عالى ازآن بهره ببرد اما بخش اعظمى از تمایالت پیرمرد در تغییر 
چندباره ترکیب استقالل را باید در همین ماجرا جستجو کرد و 

نباید او را متهم به بى ثباتى ساخت.
البته این ویژگى نیز دلیل نمى شود تا ناتوانى سرمربى استقالل به 

انتخاب یک ترکیب آرمانى توجیه شود اما باید از این زاویه نیز به 
موضوع نگریست و بخشى از دالیل بى ثباتى ترکیب استقالل 

را از زوایه اى مثبت به ارزیابى گذاشت.
استقالل در لیگ جزو معدود تیم هایى است که همزمان در خط 
حمله اش سرعت و قدرت را دارد. چیزى که حتى در سپاهان امیر 
قلعه نویى وجود نداشته و اگر مى بینیم این تیم اکنون با بیشترین 
گل زده در آن باالباالهاست بیشتر به دلیل اجراى صحیح همان 
خواسته هایى است که سرمربى این تیم دارد. در حقیقت سپاهان 
درشــکل اجرا موفق تر از استقالل بوده و توانســته با همان 
داشته ها و برخوردارى از بازى فیزیکى و مستقیم به خصوص 
ارسال هاى بلند، بیش از استقالل و سایر تیم ها فاتح دروازه ها 

لقب بگیرد.
دیگر تیم ها همچون اســتقالل از تعدد بازیکن در خط حمله 
خود بى بهره اند. پدیده را هم مى توان مثال زد. آیا آنها به اندازه 
استقالل از داشتن بازیکنان قدرتى و سرعتى درخط حمله خود 

بهره مى برند؟ هرگز!
اگر مى بینیم پدیده باالتر از استقالل قراردارد آنها نیز وضعیت 
کنونى را مرهون اجراى صحیح تاکتیک هاى یحیى هســتند 
و گرنه نماینده مشهد نیز تیمى دســت نیافتنى براى استقالل 

محسوب نمى شود.
پرسپولیس هم دیگر تیمى است که هم امتیاز با سپاهان و 
پدیده باالتر از استقالل مستقرشده است. تیمى که یقینًا 
در نیم فصل دوم با اضافه شــدن مهدى ترابى و سروش 

رفیعى وضعیت هجومى بهترى خواهد یافت. شاید از این 
حیثت استقالل فقط با رقیب سنتى اش در یک سبد قرار بگیرد 
و بتوان گفت که در لیگ هجدهم فقط پرسپولیس است که 
توان رقابت با استقالل را دارد اما آنچه در جدول رقم خورده، 

6 امتیاز عقب ماندگى استقالل از رقیب دیرینه است آن هم در 
شرایطى که سرخ ها نیم فصل را بدون حق استفاده از بازیکنان 

جدید سپرى کرده اند.
به این اســامى بنگرید: مهدى قائدى، اللهیار صیادمنش، روح 
ا... باقرى، مرتضى تبریزى و گونسالوس. اینها تنها گوشه اى 
از بازیکنان هجومى استقالل محســوب مى شوند که قابلیت 
بازى درخط حمله را دارد و مى توانند به عنوان گلزن در ترکیب 
اســتقالل به میدان بروند. ایضًا به این اسامى باید نام محسن 
کریمى، داریوش شجاعیان، طارق همام و پاتوسى را هم اضافه 

کرد. رضا آذرى جوان تازه کار آبى ها 
هم درخط حمله بازى مى کند؛ 
مجموعه اى کامل که تلفیقى 
از تجربه و جوانى را با هم خود 
دارد. بازیکنانــى که هم در 
قالب بازى سریع مى گنجند 
و هم بازى مستقیم و فیزیکى.

سرمربى استقالل نیز 

بى میل نیست به دلیل تعدد بازیکن تیمش را با آرایش هجومى 
وارد لیگ کند. البته این یک بخش ماجراى حل بحران نیمکت 
نشینى است اما درعین حال سرمربى استقالل اگر مى  خواهد با 
این ترکیب ایده ال و بى نقص به توفیق برسد، باید هنر استفاده 
از این مجموعه را هم داشته باشــد و تیمى را پدید آورد که در 
میانگین گلزنى نیز شــرایط مطلوب ترى را ایجاد کند. به نظر 
مى رسد اســتقاللى ها در نیم فصل دوم سیمایى متفاوت تر و 

داشت و تیم هایى چهره اى کامًال مدعــى خواهند 
نى مانند سپاهان در مسیر  ما قهر

بایــد خیلى مراقب 
آنها باشند.

 

فقط  تو لطفًا فقط  تو لطفًا 
سقوط نکنسقوط نکن

اصفهان مثل هامبورگ، قبول

محسن مسلمان در دیدار برابر صنعت نفت فرصت بازى پیدا نکرد ولى حضور او شرایط 
نیمکت طالیى پوشان را متفاوت از بازى هاى گذشته کرده بود.

پیش از انتقال گادوین منشا به استقالل که روز سه شنبه رسانه اى شد، مى توان لقب 
جنجالى ترین خرید نیم فصل اول را به محسن مسلمان اختصاص داد؛ بازیکنى که با 
نظر برانکو ایوانکوویچ از فهرست پرسپولیس براى لیگ هجدهم کنار گذاشته شد و به 

تیم سابق خود ذوب آهن پیوست.
در ذوب آهن بهترین پاسور لیگ هجدهم امیدوار بود زیر نظر منصوریان نمایش هاى 
خوب گذشته اش و همینطور پرسپولیس را تکرار کند  اما کارش در ذوب آهن مى توانست 
پیش از پایان نیم فصل اول هم تمام شود که در نهایت این اتفاق در پنجره زمستانى رخ 
داد. تمایل سپاهان براى جذب مسلمان که نیم فصل خوبى در تیم همشهرى سپرى 
نکرده بود، چندان غیرمنتظره به نظر نیامد، چون نامش در میان بازیکنانى که قلعه نویى 

در پنجره تابستانى قصد جذب آنها را داشت هم قرار گرفته بود.
هافبک سابق سرخپوشان در اردوى ترکیه سپاهانى ها حضور نداشت و در دیدار با صنعت 
نفت هم فرصت پیدا نکرد اولین حضورش براى تیم جدیدش را تجربه کند ولى بسیارى 
و به خصوص هواداران سپاهان منتظرند ببینند این هافبک در پایان فصل چه جایگاهى 

در تیمشان پیدا خواهد کرد.

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن با انتشار نامه اى در فضاى مجازى از همتاى خود در باشگاه 
استقالل خواسته است در اولین فرصت با او تماس بگیرد.

در این نامه که براى هواداران باشگاه استقالل رونوشت شده است سعید آذرى از امیر 
حسین فتحى خواسته با او تماس بگیرد و تکلیف چک هاى برگشتى مرتضى تبریزى 

را مشخص کند!
 مرتضى تبریزى با گذشــت چند هفته از دور رفت با جدایى از ذوب آهن به استقالل 
پیوست اما ظاهراً هنوز چک هایى که از سوى باشگاه استقالل در اختیار باشگاه ذوب 
آهن قرار داده شده پاس نشده است. آنطور که ســعید آذرى در متن نامه نوشته، مدیر 
عامل باشگاه استقالل از طریق تلفن و سایر وسایل ارتباط جمعى حاضر به پاسخگویى 
به وى  نشده است. از این رو مدیر عامل باشگاه ذوب آهن با انتشار نامه رسمى خواستار 

پاسخگویى امیر حسین فتحى شده است.

صنعت نفــت آبادان بــا متوقف کردن ســپاهان در بــازى اخیر موفق شــد رکورد 
شکست ناپذیرى خود مقابل این تیم را به حدود شش سال برساند. صنعت نفت آبادان  
در چارچوب دیدارى از هفته شانزدهم لیگ برتر میزبان سپاهان بود و موفق شد به 
مانند بازى رفت این تیم را متوقف کند. نفت یکى از دو تیمى بود که در نیم فصل 
نخست مقابل سپاهان موفق به کلین شیت شده بود و حال تنها پیکان مى تواند 

به این رکورد برسد.
با این حال این تنها رکورد ویژه نفت مقابل ســپاهان نیست چرا که این دیدار 
هشتمین دیدار متوالى نفت بود که مقابل ســپاهان متحمل شکست نمى شد. 
آخرین شکست صنعت نفت مقابل سپاهان به شش سال قبل باز مى گردد جایى که 
نفتى ها در 20 بهمن 91 در اصفهان با حساب 3 بر صفر مقابل سپاهان مغلوب شدند و 
پس از آن بازى در دو بازى جام حذفى و شش بازى لیگ مقابل این تیم، چهار پیروزى 

و چهار  تساوى کسب کردند.

از مسلمان رونمایى نشد

با من تماس بگیرید

6 سال شکست ناپذیرى

سپاهان، آبى ها را فراموش نکند
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ایناسامى باید نام محسن بروند. ایضا به اســتقالل به میدان
کریمى، داریوش شجاعیان، طارق همام و پاتوسى را هم اضافه 

کرد. رضا آذرى جوانتازه کار آبى ها 
هم درخط حمله بازى مى کند؛ 
مجموعه اى کامل که تلفیقى 
از تجربه و جوانى را با هم خود 
دارد. بازیکنانــى که هم در 
قالب بازى سریع مى گنجند 
وهم بازىمستقیم و فیزیکى.

سرمربى استقالل نیز 

کامال مدعــى خواهند  داشت و تیم هایىچهره اى
نى مانند سپاهان در مسیر  ما قهر

بایــد خیلى مراقب 
آنها باشند.

د آهن قرار
عامل باشگ
به وى  نشد
پاسخگویى

صنعت نفـ
شکست نا
در چار
مانند
نخس
بها
با ای
هشت
آخرین
نفتى ها
پس از آن
تسا و چهار 



مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمىصاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

تدبیر کارها و آفریدن موجوداتى که در آغاز آفریده ، خدا را 
خسته و مانده نکرده است و هرگز در آفرینش ناتوان نشده است 
که از آن باز ایستد. در آنچه قضا رانده و مقدر کرده، شبهه اى 
در او راه نیافته، بلکه همواره قضائى بوده است استوار و علمى 

موال على (ع)محکم و فرمانى ثابت و برقرار. 

آگهى مزایده
شهردارى طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 672 مورخ 97/11/6  شوراى اسالمى شهر  تعدادى پالك زمین به شرح 

جدول زیر در فاز1 منطقه کارگاهى امیرکبیر طالخونچه  از طریق مزایده به فروش رساند .

1) مهلت دریافت اسناد:   تا ساعت 14:30 روز دوشنبه  مورخه  11/29 /1397
2) هزینه تهیه اســناد و نحوه تحویل آن : واریز مبلغ 218،000  ریال براى هر پالك زمین  به حســاب ملى سیبا به شماره 

3100000905009  بنام شهردارى طالخونچه
3) نوع و مبلغ تضمین:  5درصد مبلغ کارشناسى  بصورت نقد واریز به جارى ملى  ســیبا 3100003303003 بنام شهردارى 

طالخونچه یا بصورت ضمانتنامه بانکى به شرح جدول فوق
4)  نشانى محل دریافت اسناد : طالخونچه ابتداى بلوار امام (ره) ساختمان شهردارى- امور مالى- تلفن52533311-031 فاکس 

031-52533884
5) هزینه انتشار آگهى روزنامه:  بعهده برنده مزایده  مى باشد.

سید محمد اطیابى - شهردارطالخونچه

801802803شماره پالك
338/5408240متراژ
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دو بریک برسه برموقعیت 

64/315/00071/400/00044/400/000مبلغ سپرده مزایده (ریال)
فاز1 منطقه کارگاهىفاز1منطقه کارگاهىفاز1 منطقه کارگاهىآدرس

چاپ دوم

آگهى مزایده نوبت اول
شهردارى سده لنجان باستناد مصوبه شماره 679/ش/97 مورخ 97/09/19 شوراى اسالمى شهر در 
نظر دارد تعداد 4 پالك زمین طبق مشخصات اعالم شده در جدول زیر را از طریق مزایده به متقاضیان 

واجد شرایط واگذار نماید.

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 97/11/25 مهلت دارند جهت اخذ 
اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى به نشانى 

www.sh-sedehlenjan.ir مراجعه نمایند.

حسین ناظم الرعایا- شهر دار سده لنجان

چاپ دوم

قیمت کل (ریال)ارزش هر مترمربعکاربرىمساحتشماره پالكردیف
2/300/000460/000/000مسکونى191200
2/300/000460/000/000مسکونى2104200
2/350/000470/000/000مسکونى3155200
2/400/000480/000/000مسکونى4168200

آگهى مزایده
احتراماً شهردارى تیران در نظر دارد با استناد به مو افقتنامه شماره 97/100/4326 مورخ 
97/11/09 شوراى اسالمى شهر تیران نسبت به فروش تعدادى از پالك هاى مسکونى خود 
واقع در تیران شهرك بهارستان از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. متقاضیان جهت کسب 

اطالعات بیشتر و دریافت فرم به واحد مالى شهردارى تیران مراجعه نمایند.
تحویل اسناد به شــهردارى: از زمان چاپ آگهى تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 

 97/11/27
محل تحویل اسناد: تیران- پارك ادارى- شهردارى تیران- حراست

پیمان شکرزاده- شهردار تیران

نوبت دوم

آگهى تصویب عوارض محلى سال 1398
شهردارى خوانسار

بدینوسیله به استناد تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض محلى سال 1398 
شهردارى خوانسار که طى مصوبه شماره 20/1/92639 مورخ 97/11/14 دکتر رضایى استاندار 

محترم استان اصفهان به تصویب رسیده است اعالم عمومى مى گردد.

 آگهى مزایده 
شهردارى رضوانشهر به اســتناد مصوبه شــماره 575و 658-5-ش-97 شــوراى محترم اسالمى
 شهر رضوانشهر در نظر دارد تعد اد 10پالك مسکونى  واقع در رضوانشهر بلوار امام على شمال مسکن مهر 
طبق نقشه تفکیکى  با قیمت پایه  کارشناسى  رسمى دادگسترى  بصورت 50درصد نقد و 50درصد اقساط 
چهار ماهه  موضوع ماده 13 آئین نامه ى مالى شهرداریها،  از طریق مزایده عمومى به فروش رساند. از عموم 
مردم دعوت میشود جهت کسب اطالعات بیشتر و آگاهى از شرایط شرکت در مزایده و اخذ اوراق ، حداکثر 
تا پایان وقت ادارى مورخ     97/11/27 به واحد امور قراردادها این شهردارى مراجعه نمایند. این شهردارى در 
رد یا قبول پیشنهاد مختار است و شرکت کنندگان باید نیم درصد مبلغ پایه را جهت شرکت درمزایده سپرده 

نمایند.
هومن شیروانیان- شهردار رضوانشهر

نوبت دوم

آگهى مزایده عمومى
شهردارى کوهپایه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 24 مورخ 1397/04/13 شوراى اسالمى شهر و 
مجوز شماره 12/2/4815/پ مورخ 1397/04/05 دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى 
استان اصفهان و همچنین مجوز شماره 30 مورخ 1397/07/15 شوراى اسالمى شهر کوهپایه نسبت به 
فروش تعدادى از مستغالت خود از طریق انتشار آگهى مزایده عمومى و بر اساس نرخ کارشناس رسمى 

دادگسترى به شرح زیر اقدام نماید.
1- تعداد یک پالك با کاربرى مسکونى واقع در مجموعه مسکونى فرهنگیان

2- تعداد یک پالك با کاربرى تجارى واقع در بر بلوار امام رضا(ع) جنب رستوران مروجى
3- یک واحد ساختمانى با کاربرى بهداشــتى و انتفاع تجارى با اولویت 5 سال به باال واقع در خیابان 

حافظ غربى
متقاضیــان مى توانند جهت بازدید از محل و دریافت اســناد مزایده از تاریــخ 1397/11/19 لغایت 

1397/12/04 به شهردارى کوهپایه مراجعه نمایند.
«الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى آگهى، مالیات، عوارض، بیمه، کارشناسى و... به عهده برنده مزایده 

مى باشد»
محسن علیخانى- شهردار کوهپایه 

نوبت اول


