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ایجاد فرصت هایى استثنائى براى بدهکاران بانک مسکناصفهانى ها براى صعود ذوب آهن متحد شونداصفهان، قطب تعمیرات اساسى جنگنده هاى هوایى 100هزار سیمکارت مزاحم پیامکى قطع شد استانورزشاستان جهان نما

کسى در «عبدالرزاق» چینى نمى خرد
2

2

2

7

آنفلوآنزاى خوکى 
در ایران مشاهده شد

این شوخى ها را 
مطرح نکنید لطفـًا !

ماجراى ممنوع کار شدن 
مـهدى یـراحى 

چـه بود

نبرد شامگاهى لشکر «فرمانده» با سربازان ذوب آهن نبرد شامگاهى لشکر «فرمانده» با سربازان ذوب آهن 
امشب؛ مرحله دوم پلى آف لیگ قهرمانان آسیا در فوالدشهر امشب؛ مرحله دوم پلى آف لیگ قهرمانان آسیا در فوالدشهر 
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گزارشى از رکود کم سابقه در بورس چینى و ظروف آشپزخانه اصفهان

2 ترکیب 11 نفره در یک تیم

بهتر از این چه مى خواهید؟
استقالل تهران در فصل نقل و انتقاالت با جذب چهار بازیکن جدید و 
اضافه کردن آنها به فهرست نفراتش و البته با توجه به جذب 12 بازیکن 
در پنجره تابستانى به کلى یک تیم جدید تشکیل داده است و با جمع 
شدن این نفرات در کنار یکدیگر و البته با احتساب بازیکنان جدا شده 
و داشته هاى این تیم از قبل، حاال دو تیم کامل، پر ستاره و مدعى در 

اختیار شفر قرار دارد که...
در صفحه 7 بخوانید3

840 گیگابایت؛ 
مصرف روزانه 
اینترنت همراه 

در استان

معاون مخابرات سیار استان خبر داد؛
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چگونه فردوسى پور چگونه فردوسى پور 
«سرخپوست» را به «سرخپوست» را به 
بازى لیگ برتر بازى لیگ برتر 
ترجیح داد!ترجیح داد!

بهت
استقالل تهر
اضافه کردن
در پنجره تاب
شدن اینن
و داشته ها
اختیار ش

گزینه  ایرانى براى نیمکت تیم ملى
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با گذشــت نزدیک به یک ماه از دســتور رئیس جمهور 
مبنى برحل ســریع معضل پیامک هاى تبلیغاتى، شمار 
سیمکارت هاى مسدود شده به دلیل ارسال این پیامک ها، 

با جهشى قابل توجه به صدهزار سیمکارت رسید.
حســن روحانى اول  بهمن ماه در جمــع مدیران وزارت 
ارتباطات با تأکید براینکه دریافت پیامک هاى گاه و بیگاه 
تبلیغاتى نارضایتى مردم را به همراه دارد، از وزیر ارتباطات 

خواست چاره اى براى این معضل بیاندیشد.
پس از این دستور، وزیر ارتباطات به دفاتر خدمات ارتباطى 
که با شیوه هاى غیرقانونى، سیمکارت تلفن همراه را در 
اختیار ارسال کنندگان پیامک هاى مزاحم قرار مى دهند، 

اخطار داد.
آمارها نشان مى دهد که تا 8 دى ماه امسال حدود 62 هزار 
سیمکارت ارســال کننده پیامک هاى تبلیغاتى از سوى 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى مسدود شده 
بود و هم اکنون شمار سیمکارت هاى قطع شده به رقم 

صد هزار سیمکارت نزدیک شده است.
در این زمینه رئیس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویى نیز از تشدید برخورد با ارسال کنندگان پیامک هاى 
تبلیغاتى خبر داده و گفته اگر مردم پیامک تبلیغاتى را دریافت 
کردند شماره آن پیامک را به 195 ارسال کنند تا در اسرع 

وقت نسبت به قطع آن شماره اقدام کنیم.

رئیس فراکســیون غذا و داروى مجلس، بــا بیان اینکه 
گزارش هایى حاکى از ابتال به آنفلوآنزاى خوکى در ایران 
رسیده گفت: تعدادى از افراد در ایران به این بیمارى مبتال 
شده اند، بنابراین در این شرایط رعایت بهداشت عمومى 
باید مورد توجه قرار گیرد. همایون هاشمى افزود: هم اکنون 
وزارت بهداشــت باید در این مورد ورود پیدا کرده و موارد 
مشکوك را شناسایى کند. وى با اشاره به نشانه هاى این 
بیمارى، تصریح کرد: آنفلوآنزاى خوکى از نوعH1N1  یک 
بیمارى ویروسى بوده که از حیوان ناقل این ویروس که در 
این مورد خوك بوده، قابل انتقال است. هاشمى تأکید کرد: 
این بیمارى از انسانى به انسان دیگر هم قابل سرایت است 

که  اغلب از راه تنفس، بزاق و ســرفه صورت مى گیرد و با 
نشانه هایى همچون تب، گلودرد، سرگیجه، خستگى، درد در 
ناحیه مفاصل و عضالت تظاهر پیدا کرده و در موارد جدید 

تهوع و اسهال هم مشاهده شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، در پاسخ به اینکه آیا این 
بیمارى قابل درمان است، یادآورشد: مداخله دارویى دوره 
این بیمارى را کوتاه مى کند، بنابراین بیمارانى که با عالی م 
سرماخوردگى مواجه مى شــوند در فاز اول مى توانند تنها 
به پزشــک عمومى مراجعه کنند و چنانچه تشخیص این 
بیمارى قطعى شد باید به متخصص بیمارى هاى عفونى 

مراجعه شود.

100هزار سیمکارت 
مزاحم پیامکى قطع شد

آنفلوآنزاى خوکى در ایران 
مشاهده شد

خداحافظ آقاى داماد!
   خبرگزارى دانشجو | بـر اسـاس اخبـار 
رسیده، در جلسه اخیر هیئت  رئیسـه دانشگاه آزاد، 
مصطفـى ملکـى از ریاسـت واحـد آکسـفورد این 
دانشـگاه عـزل و مقـرر شـد جایگزیـن او معرفى 
شـود. ملکى که داماد یکى از مقامات ارشـد دولت 
حسـن روحانـى اسـت، یکـى از پرحاشـیه ترین 
مدیـران دانشـگاه آزاد بـود که حضـور همزمانش 
به عنـوان عضـو هیئـت علمـى در دو دانشـگاه و 
ابهامـات مربـوط بـه بودجـه و فعالیت هـاى واحد 
آکسفورد دانشگاه آزاد در ماه هاى اخیر خبرساز شده

 بود. 

چقدر نفت داریم؟
بیـژن زنگنـه در برنامه «تیتر امشـب»    پانا |
شـبکه خبر با اشـاره به دسـتاوردهاى کشـورمان 
در صنعت نفـت، گاز و پتروشـیمى اظهـار کرد: در 
حالى کـه ذخایـر نفتى کشف شـده مـا در پیروزى 
انقالب حدود 88 میلیارد بشـکه نفت بود اما امروز 
با توجه بـه برداشـت 50 میلیارد بشـکه برداشـت 
نفـت، ذخایـر مـا بیـش از 160 میلیـارد بشـکه 

است.

گرانى ربطى به انقالب 
ندارد

سـردار نقدى، معـاون فرهنگى-    انتخاب |
اجتماعى سـپاه پاسـداران در جمع خبرنـگاران به 
زیر کشـیدن پرچم دو ابرقدرت بـزرگ جهانى،  در 
کنار رسیدن به اسـتقالل،  آزادى و جمهوریت را از 
ویژگى هاى بارز انقالب مردم ایران دانست و گفت: 
مشـکالت اقتصادى و گرانى و امثال این مسـائل 
ربطى بـه انقالب نـدارد بلکـه ریشـه آن را باید در 
سـوء مدیریت ها و عدم انتخاب درسـت مسئوالن 

جستجو کرد.

بازداشت شهردار نور 
  فارس| یک منبع آگاه از دستگیرى فرشاد 
اسدى، شـهردار نور به دلیل تخلفات مالى خبر داد 
و گفت: تخلفـات مالى علـت دسـتگیرى این فرد 
بـوده اسـت و پرونـده وى در دسـتگاه قضائـى در 
دست بررسى اسـت. در روزهاى اخیر شهردار بابل 
نیز از سمت خود برکنار شد و شـهردار جدید نیز از 
سوى اعضاى شوراى شـهر انتخاب و معرفى شده 
اسـت. برکنارى شـهردار بابلسر از سـوى اعضاى 
شـوراى شـهر و معرفى شـهردار جدید نیز از دیگر 
اتفاقات در حـوزه شـهردارى هاى مازنـدران بوده

 است.

مرعوب تهدیدات 
نمى شویم

  ایسنا| سرلشـکر باقـرى، رئیـس سـتاد 
کل نیروهاى مسـلح گفت: پیام ما بـه دولت هاى 
استکبارى و زیاده طلب این است که آمادگى براى 
دفاع و مقابله با توطئه هاى گوناگـون آنها را داریم 
و هرگز از وظیفه ملى، انقالبـى و الهى خود غفلت 
نخواهیم کرد و مرعوب تهدیدات آنها براى معامله 
در مورد توان دفاعى، موشـکى و منافع منطقه اى 

خود نخواهیم شد.

بعد از دوم خرداد...
مرتضـى الویـرى، شـهردار اسـبق    ایلنا |
تهـران گفـت: بعـد از رأى دادگاه «میکونـوس»، 
کشـورهاى اروپایـى سـفراى خـود را از ایـران 
فرا خواندنـد و همه چیـز آماده آغـاز جنگى نظامى 
علیه ایران بود؛  در حالى که پـس از دوم خرداد 76 
که مردم به صـورت فراگیـر در انتخابات شـرکت 
کردنـد و یک انسـجام ملـى بـه نمایش گذاشـته 
شـد؛ نه تنهـا سـایه جنـگ بـه کنـار رفـت، بلکه 
جـذب سـرمایه خارجى و رونـق اقتصادى شـکل 

گرفت.

خبرخوان
مریال زارعى و 
شکاف طبقاتى 

   خبر آنالین | مریال زارعى، بازیگر فیلم 
«ایده اصلى» درباره شــکاف عمیق طبقاتى 
موجود در جامعه امروز ایران گفت: االن ما در 
جامعه اى زندگى مى کنیم که کسى ماهانه 47 
میلیون اجاره خانه مى دهد. او ادامه داد: ما یک 
شکاف عمیق طبقاتى بین مردم داریم یک نفر 
آنقدر دارد که نمى داند چــه بکند و یکى آنقدر 

ندارد که نمى داند چه بکند.

خشکسالى علیه 
«گاو سیستانى» 

گاو سیســتانى به عنــوان یک    ایرنا |
گنجینه اقتصادى و تولیدى در این سال ها به 
علت تهدید خشکسالى در حال انقراض است. 
این گاو که به لحاظ شکل ظاهرى متفاوت از 
همنوعان خود اســت از لحاظ کیفیت و طعم 
گوشت نیز تفاوت دارد به طورى که بافت چربى 
آن باگوشت عجین شده است. زمانى که دریاچه 
هامون پــرآب و نیزارهاى خوبــى در منطقه 
وجود داشت براى زیســت این دام سنگین با 
زادآورى مناسب همراه شده بود اما اکنون که 
هامون خشک شده، گاو سیستانى رو به انقراض 

است.

«قلعه الموت» 
تیتر یک CNN شد

بخش CNN تراول در گزارش   چمدان|
مبسوطى روســتاى گازرخان، کوه هاى البرز 
و قلعه المــوت را به گردشــگران دنیا به ویژه 
 CNN آمریکایى ها معرفى کــرد. در گزارش
بعــد از توضیحاتى پیرامون ایــن قلعه،  درباره 
گردشگرانى که از قلعه الموت بازدید مى کنند 
مى نویســد: «بازدیدکننده ها مى توانند تهران 
را صبح هنــگام به قصد قزوین تــرك کنند و 
چند ســاعت بعد، اولین خاکریزهاى الموت را 
ببینند و بعد براى ناهار به روســتاى گازرخان 

برسند.»

فروش مواد در قالب 
قرص  ترك اعتیاد!

  ایسنا| کارشــناس درمان شــوراى 
هماهنگى مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالى 
گفت: قرص هایــى که با عنــوان قرص هاى 
ترك اعتیاد در شــبکه هاى ماهواره اى تبلیغ 
مى شود فقط براى حفظ وضعیت مصرف مواد 
مخدر اســت. فروغیان با اشــاره به اینکه این 
قرص هاى تولیدى، ساخت مافیاى مواد مخدر 
است، اظهار کرد: قرص هاى ترك اعتیادى که 
در شــبکه هاى ماهواره اى تبلیغ مى شود پایه 
مواد مخدر دارند و از مــاده مخدره و داروهاى 

غیرمجاز تولید شده اند.

خانه در 11 سال 
چقدر گران شد؟

  تابناك | در ســال 1386 همزمــان با 
شروع طرح احداث مسکن مهر، میانگین قیمت 
هر متر مربع مســکن در شــهر تهران از یک 
میلیون و 20 هزار تومان در ابتداى بهار به یک 
میلیون و 699 هزار تومان تا انتهاى زمســتان 
1386 افزایش یافت. در پایان  دولت احمدى نژاد 
نیز قیمت خانه در تهران به مترى سه میلیون 
و 950 هزار تومان در ســال 1392 رســید. تا 
دى ماه 1397 نیز میانگین قیمت مســکن در 
تهران مترى 9 میلیون و 800 هزار تومان شده 
که رشد 91 درصدى نسبت به دى ماه 1396 و 
رشد 878 درصدى نسبت به بهار 1386 را نشان 
مى دهد. تعداد مســتأجران هم در کل کشور از 
26 درصد در سال 1390 به 31 درصد در سال 

1395 رسیده است.

خیابان خلوت است و مغازه ها از آن خلوت تر؛ از مشتري 
خبري نیست. مثل قبل نیست که خانواده ها گروه گروه 
براي تهیه جهیزیه این بازار را باال و پایین کنند. کم پیش 
می آید در یک مغازه باز شود و کسی به قصد خرید پا به آن 
بگذارد. انگار نه انگار اینجا خیابان عبدالرزاق اصفهان، یعنی 
مهمترین بورس ظروف چینى است. بازاري که این روزها 
در آن نه مشتري حال خوشــی دارد و نه فروشنده. زمانى 
این خیابان برو بیایى داشــت، به ویژه در روزها و ماه هاى 
پس از ایام عزادارى محرم و صفر و نزدیک به عید نوروز 
که با داغ شدن تنور عروسى ها هیجان و تب و تاب خاصى 
در عبدالرزاق به چشــم مى خورد. ظروف چینى و ظروف 
آشپزخانه، بخش عمده خریدى اســت که خانواده ها در 
این خیابان از فروشگاه هاى کوچک و بزرگ و پرتعداد آن 
انجام مى دهند. اما این روزها با گشتى در عبدالرزاق، رکود و 
بى جنب و جوشى و رونق نداشتن بازار مشهود است. کمتر 
مغازه اى است که مشترى  در آن حضور داشته باشد و کمتر 
کسى است که چشم به ویترین هاى پر از اجناس مختلف 

دوخته باشد.
یکى از فروشــنده هاى مســن و ریش ســفید، انگار که 
حوصله اش از نبود مشترى سررفته باشد و دلش مى خواست 
راجع به موضوعات مختلف صحبت کند، وقتى صحبت از 
افزایش قیمت ها به میان آمــد، کارخانجات تولید کننده 
مواد اولیه محصوالت مختلف را عامل گرانى دانست. او 
مى گوید: «شــرکتى که ظروف و اجناس را تولید مى کند 
مواد اولیه را باید گران بخرد و به همین دلیل است که مجبور 
است گران تر بفروشــد و از این افزایش قیمت هم سودى 
نمى برد چرا که افزایش قیمت نتیجه اى جز کاهش فروش 

و در نتیجه پایین آمدن درآمدها ندارد.»
پیرمرد 70 ساله که مویى در بازار ســفید کرده گفت که 
80 درصد مشــتریانش از دســت رفته اند و اغلب روزها 
بدون فروش کرکره هاى مغازه اش را پایین مى کشــد. او 
که محصوالتش عمدتًا ایرانى هستند، مى گوید: «دنبال 
جنس اروپایى و آمریکایى نباشید، ظروف چینى و ظروف 
آشپزخانه موجود در بازار یا چینى و ژاپنى هستند یا ایرانى 
که خارجى ها بــه دلیل افزایش قیمــت ارز و ایرانى ها به 
دلیل افزایش هزینه تهیه مواد اولیه، دو تا ســه برابر گران 

شده اند.»
با خشم از جایش بلند مى شود و از ویترین مغازه پارچ آبى را 
نشان مى دهد و مى گوید: «این پارچ 12 هزار تومان بوده 
اما االن شــده 38 هزار تومان. من اصًال روى اینکه این 

قیمت را به مشترى بگویم ندارم.»
یکى از جوان هاى بازار هم عصبى و شــاکى از گرانى ها 
مى گوید: «در شرایطى که همه چیز تا چهار برابر گران تر 
شده، بازهم خوب است که ظروف آشپزخانه و چینى ها تنها 
دوبرابر گران شده.» او که دوست نداشت راجع به کاهش 
مشتریانش صحبت کند، با کنایه و طعنه هاى تلخى این 
ســؤال را مطرح کرد: «مگر دیگر کســى توان خرید هم 

دارد؟»
جالب اینکه متعجــب بود چرا یک خبرنــگار مى خواهد 
گزارشى از گرانى اجناس تهیه کند وقتى این موضوع در 

تمام جامعه به صورت واضح مشهود و قابل لمس است!
این جوان عصبانــى، زمانى که زن جوانــى قیمت یک 
سرویس قابلمه را از او جویا مى شود، عصبانیتش فروکش 
مى کند و با حوصله تمام توضیح مى دهد: «بحث قابلمه 
خیلى مفصل اســت. بســتگى به این دارد که چه جنس 
قابلمه اى را بپســندید و چقــدر بخواهیــد هزینه کنید. 
ارزان ترین نوع قابلمه، قابلمه هاى روحى هستند؛ سبک، 
زیبا، مطمئن. مادرهایمان چندین سال در این نوع قابلمه ها 
آشپزى کردند. این قابلمه ها که خیلى راحت همه جا یافت 
مى شوند کًال ایرانى هستند. بعد از آن قابلمه تفلون است  
که با همه سرطانزا بودنش، طرفداران پر و پا قرصى دارد، 
تنها به این دلیل که کامًال نچســب است و گران نیست؛ 
قیمت ها متفاوت است یک ست آن از یک میلیون و 300 تا 

یک میلیون و700 به باال.»
در یکى دیگر از فروشــگاه هاى بــزرگ و لوکس خیابان 
عبدالرزاق که مرد و زن جوانى مســئول آن هســتند هم 
وضعیت چندان با فروشگاه هاى دیگر تفاوتى ندارد. مرد 
جوان فقط نگران این بود که اسمى از فروشگاه برده نشود 
مبادا در اداره مالیات و اداره هاى دیگر برایش دردســرى 
درست شود. همسرش اما از فروش بهتر محصوالت ایرانى 
نســبت به برندهاى معتبر خارجى صحبت مى کند: «اگر 
طرفدار ظروف ســبک و خوب آرکوپال هستید که براى 
استفاده سر دستى خیلى مناسبند، برندهاى آیروپال، پارس 
اوپال و مقصود، آرکوپال هاى ایرانى خوبى تولید مى کنند. 
طرح هایشان بسیار شــبیه به آرکوپال خارجى هاست و از 
کیفیت هم چیزى کم ندارند. قیمتش هــم از 300 هزار 
تومان شــروع مى شــود تا یک میلیون و 700 به باال. اما 

تنها یک ست 12 تایى آمریکایى اش، چهار میلیون است. 
شرکت آیرکس هم ظروف پیرکس ایرانى تولید مى کند؛ 
ظروفى تقریباً شیشه اى اما سبک. خالصه آنچه نیاز دارید، 

ایرانى اش وجود دارد.»
مرد جوان افزایش قیمت دو تا سه برابرى ظروف چینى و 
آشپزخانه را عامل کاهش فروش بیش از 50 درصدى خود 

عنوان کرد و امیدى هم به بهبود اوضاع نداشت.
کمى آن سوتر، مغازه اى قرار دارد که نه تنها دور تا دور آن 
بلکه حتى وسط مغازه هم پر از ظروف رنگارنگ چینى است 
که انتخاب را برایت سخت مى کند و هر لحظه ترس این 
را هم دارى مبادا به آنها برخــورد کنى تا یکباره همه آنها 
بشکنند. فروشنده  این مغازه خطاب به یک زوج جوان که 
قیمت ها را باال پایین مى کنند با لحنى دلسوزانه مى گوید: 
«براى وام ازدواج اقدام کرده اید؟ اگر نه، صبر کنید چون 
قرار است 60 میلیون تومان بشــود. آن زمان خیلى بهتر 
مى توانید خرید کنید. االن معقول بخواهید وسایل را تهیه 
کنید بین 10 تا 15 میلیون آن هم فقط هزینه خرید وسایل 

آشپزخانه تان مى شود.»
او توضیح مى دهد: «اگر به دنبال کریســتال هســتید، 
بین کریستال هاى ایرانى، "جى ســى سى" حرف اول را 
مى زند. حتى گفته مى شود بهتر از نمونه هاى خارجى است. 
برندهاى دیگرى هم هستند که ظروف کریستال، بلور و 
شیشه اى تولید مى کنند مانند شوگا، بلور کاوه، کریستال 
اصفهان، نــورى تازه، فونیکس و اســکار. البته تمام این 
برندها به وفور یافت نمى شوند و کیفیت ها و قیمت هاى 
مختلفى دارند. نمونه اى که ما داریم محصول مشــترك 

ایران و فرانسه است و از 3/5 میلیون شروع مى شود.»

عروس جوان نگاهش سمت قاشــق و چنگال مى رود. 
فروشنده پیش دســتى مى کند و قبل از اینکه او جویاى 
قیمت شود، مى گوید: «قاشق و چنگال را با توجه به سلیقه 
و بودجه تان خرید کنید. با یک میلیون و 350 هزارتومان 
هم مى شود یک ست 24 تایى خوب خرید. همچنین با 850 
هزارتومان هم ست آشپزخانه قابل خرید است. البته ست 
آلمانى هم داریم با قیمت یک میلیون و 300 هزار تومان.»
پاى صحبت مغازه دارهاى مختلفى بنشــینید همه خبر از 
افزایش قیمت حداقل دو تا ســه برابرى از اردیبهشت ماه 
تا به امروز مى دهند و پیش بینى مى کنند این روند ادامه 
داشته باشد. افزایش قیمت ارز، کاهش تولید و برهم خوردن 
میزان عرضه و تقاضا، افزایش هزینه هاى تولید و افزایش 
قیمت مواد اولیه، عمده علل این رشد قیمت ها از دیدگاه  

صنف فروشنده ظروف چینى و ظروف آشپزخانه است.
بررسى قیمت ها نشان مى دهد که یک خانواده براى تهیه 
ظروف چینى و ظروف آشــپزخانه ایرانى حداقل چیزى 
حدود هشــت میلیون تومان باید هزینه کنــد و این رقم 
بنابر گفته فروشــندگان، تا 30 میلیون تومان هم امکان 
افزایش دارد و هرکسى باید بسته به توان مالى خود انتخاب 

کند.
حال باید دید زمانى که حداقل ظرف هاى مورد نیاز یک زوج 
تازه ازدواج کرده، هشت میلیون تومان هزینه بر مى دارد،
دیگر اقالم جهیزیه که عمدتاً از لوازم الکترونیکى و با افزایش 
قیمت سرسام آورى هستند چه مسیر دشوار و پرهزینه اى را 
بر سر راه خانواده ها قرار مى دهند. همچنان باید از مسئوالن 
و دولتمردان پرسید مبناى آنها براى عدم افزایش وام ازدواج 

در بودجه سال 98 چیست؟

فوتبال، ورزشى است که عادل فردوسى پور اصًال اهل 
از دست دادنش نیســت و البته در یکى از معدود موارد 
روزگارش، او چهارشــنبه هفته پیش بازى هاى لیگ را 
ندید تا فیلم «سرخپوست» را در جشــنواره فیلم فجر 

ببیند. 
عادل در پایان این فیلم سینمایى درباره «سرخپوست» 
گفت: «خوب بود. دوست داشــتم ولى راستش "مترى 
شــیش و نیم" را که قبلش دیده بودم بیشــتر دوست 
داشتم. "سرخپوســت" اتفاقًا فیلم خوبى بود اما "مترى 
شیش و نیم" تعلیق هاى بیشــترى داشت و من بیشتر 
پسندیدم.» او ادامه داد: «البته من امسال پنج فیلم دیدم. 
غیر از این فیلم ها "تختى" و "آشفتگى" و "مسخره باز" 
را هم دیدم ولى راستش را اگر بخواهید فکر کنم باز هم 
از همه فیلم هایى که دیدم "مترى شیش و نیم" را بیشتر 

دوست داشتم.»
عادل تقریبًا هر ســال پاى ثابت تماشــاى فیلم هاى 
جشنواره اســت و معموًال خیلى از فیلم ها را مى بیند. او 
درباره عالقه به فیلــم، ترجمه کتاب، اجراى تلویزیونى 
و تحلیــل فوتبال گفــت: « فکر کنــم موجود خاصى 
هســتم ملغمه اى  از همه این چیزها! همه را دوســت 

دارم.»
عــادل بعد از دیــدن این فیلــم خیلى عجله داشــت 
که زودتــر برگــردد خانــه چــون انتهــاى فیلم با 
بــازى ال کالســیکو همزمان شــده بــود. فوتبال، 
ورزشــى کــه او اصــالً  اهــل از دســت دادنــش 

نیست.

مهدى یراحى، خواننده موسیقى پاپ اخیراً خبرى مبنى بر 
ممنوع کارى خود منتشر کرد که مسئوالن حوزه موسیقى 

به آن واکنش نشان دادند.
 او با انتشار پستى در اینستاگرام خود از ممنوع کار شدن 
و لغو مجوز تمام کنسرت هایش خبر داد. هفته پیش هم 
خبر ممنوع کارى حمید عســکرى، خواننده پرطرفدار 
موسیقى پاپ در فضاى موسیقى کشور منتشر شده بود 
که واکنش هایى را به دنبال داشت. ظاهراً آخرین کنسرت 
حمید عسکرى در برج میالد برایش ماجراساز شد و تک 

خوانى گیتاریســت خانم گروهش «نگین پارسا» باعث 
ممنوع کارى این خواننده شد. 

اما درباره یراحى گویا همدلى با کارگران گروه ملى فوالد 
اهواز و خواندن «پاره ســنگ» باعث این اتفاق براى او 
شده اســت اما مســئوالن ممنوع کارى این خواننده را 

تکذیب مى کنند.
تاکنون هیــچ خبــرى از تصمیمات وزارت ارشــاد در 
خصوص ممنــوع کارى  مهدى یراحى منتشرنشــده

 است.

احســان کرمى، مجرى، بازیگر و خواننده کشورمان از 
ممنوع التصویرى خود در صداوسیما خبر داد.

کرمى با تأیید این موضــوع گفت: براى اولین بار خودم 
با حراست صداوســیما تماس گرفتم تا صحت و سقم 
این مسئله را پیگیر شــوم که به من اطالع دادند که در 

تلویزیون ممنوع التصویر هستم. 
وى دربــاره دالیل ایــن تصمیم عنوان کــرد: به من 
اعالم کرده اند که نامــه اى از باال که البته نمى دانم این 
«باال» دقیقًا کجاســت زده اند که در آن ذکر شده من 

ممنوع التصویر هســتم و اجازه فعالیت در تلویزیون را 
ندارم که البته این ممنوع التصویرى مربوط به تلویزیون 
اســت و ربطى به فعالیت هــاى من در تئاتر و ســینما 

ندارد. 
کرمــى ادامــه داد: متأ ســفانه طبق بخشــنامه اى 
که ابالغ شــده تمام آثار موســیقایى من نیز غیرقابل 
پخش از تلویزیون  اعالم شده اســت. این اتفاق براى 
چهارمیــن یا پنجمیــن بار اســت که بــراى من رخ 

مى دهد.

گزارشى از رکود کم سابقه در بورس چینى و ظروف آشپزخانه اصفهان

کسى در «عبدالرزاق» چینى نمى خرد
محیا حمزه

ماجراى ممنوع کار شدن مهدى یراحى چه بود

احسان کرمى ممنوع التصویر شد

چگونه فردوسى پور «سرخپوست» را به 
بازى لیگ برتر ترجیح داد!
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احداث 2 ایستگاه آتش نشانى 
در ناژوان

محسـن گالبى، مدیرعامل سـازمان آتش نشـانى و 
خدمات ایمنـى شـهردارى اصفهان دربـاره اهمیت 
استقرار ایستگاه آتش نشـانى در منطقه ناژوان گفت: 
این منطقه بـه دلیل تراکم و حجم بـاالى رفت و آمد 
در طول سال، استقرار مراکز تفریحى و قرارگیرى در 
حاشیه رودخانه نیازمند اسـتقرار ایستگاه آتش نشانى 
است و در حال حاضر ایجاد دو ایستگاه در ضلع جنوبى 

و ضلع شمالى این منطقه پیش بینى شده است.

شناسایى جاماندگان از 
تحصیل در شهرضا

مدیر اداره آموزش و پرورش شـهرضا از شناسـایى و 
ثبت نام جاماندگان از تحصیل خبر داد. محمود رستگار 
افزود: جاماندگان از تحصیل در سراسر شهرستان در 

رده هاى سنى ده تا 40 سال شناسایى شده اند.

جریمه مشموالن غایب 
تقسیط مى شود

مهردادپنـاه پوریان،  معـاون وظیفه عمومى اسـتان 
اصفهان با بیان اینکه واجدین شـرایط قانون جریمه 
مشـموالن غایـب مى بایسـت تـا پایـان سـال 97 
تعیین تکلیف شـوند،گفت: متقاضیـان قانون جریمه 
مشـموالن غایـب، درصـورت ثبت درخواسـت خود 
تـا پایان سـال 97 مى توانند از تسـهیالت اقسـاطى 

برخوردار شوند.

مکتب موسیقى اصفهان در 
معرض نابودى است

مهدى احمدى فر، رئیس حوزه هنرى استان اصفهان 
گفت: مکتب موسیقى اصفهان با پیشینه قابل توجهى 

که دارد، در معرض نابودى قرار گرفته است.

انهدام باند سارقان 
قطعات خودرو در نجف آباد

باند سـارقان قطعات خودرو در شهرسـتان نجف آباد 
دستگیر شدند.

فرمانده انتظامـی نجف آباد گفت: در پى گزارشـى از 
سرقت قطعات داخل خودرو، کارآگاهان پلیس آگاهى 
این شهرسـتان پس از تحقیقات تخصصى، این باند 
چهار نفره و سه مالخر را شناسـایى و دستگیر کردند.
محمدرضا خدادوسـت افزود: متهمان در بازجویى به 
چندین فقره سـرقت قطعات و امـوال داخل خودرو و 

فروش اموال به سه مالخر اعتراف کردند.

آمار دقیقى از وضعیت 
بیکاران اردستان نداریم

حمیدرضـا تأملـى، فرماندار اردسـتان با بیـان اینکه 
فرهنگ کار در این شهرسـتان داراى اشـکال است، 
گفت: نداشـتن آمـار دقیـق از وضعیت بیـکاران این 
شهرسـتان، یکى از ضعف هاى اداره تعاون اردستان 

است.

تولید 200 هزار اصله نهال 
مدیـر اداره جنگلـکارى اداره کل منابـع طبیعـى و 
آبخیزدارى اسـتان اصفهان گفت: بیش از 200 هزار 
اصله نهال در اسـتان، به منظور توزیع در اسفند تولید 

شده است.
مرتضى بـرزو زاده افزود: ایـن تعداد نهـال به منظور 
کاشـت در روز درختکارى و توزیع بین مردم و مراکز 
خصوصى و دولتى، در نهالستان منابع طبیعى استان 

کاشته شده است. 
وى گفـت:  کاج، سـرو، زبان گنجشـک، زیتون تلخ، 
اقاقیا، سـنجد، توت و سـرو از جمله گونه هاى تولید 

شده است. 
وى افزود: این نهال ها در یکسال گذشته براى کاشت 

در روز درختکارى  تولید و آماده شده است. 

خبر

رئیس مرکز پژوهش هاى شوراى اسالمى شهر اصفهان 
گفت: طرح هاى محرك توسعه در شهر اصفهان، با هدف 
جذب سرمایه گذار در مناطق 15 گانه اصفهان اجرا مى شود.

کورش خســروى با اشــاره به آغاز مطالعــه در خصوص 
طرح هایى با عنــوان «پروژه هاى پرچــم» یا پروژه هاى 
محرك توسعه یا کاتالیســتى از تیر ماه سال جارى اظهار 
کرد: همکاران در مرکز پژوهش ها و شوراى شهر مطالعات 
منسجمى در این طرح ها انجام دادند. وى افزود: معموًال در 
ایام بررسى بودجه نمایندگان با دو نوع طبقه بندى در بودجه 
شامل بودجه جارى مانند حقوق، جمع آورى زباله، فضاى 
سبز و... و بودجه عمرانى مانند ساخت و ساز پل، زیرگذر و 

روگذر، تعریض خیابان و... روبه رو هستند. خسروى با بیان 
اینکه در مدیریت شهرى طرح هاى دیگرى با نام «محرك 
توسعه» وجود دارد که در مدیریت شهرى کل کشور مغفول 
مانده است، تصریح کرد: این طرح ها، طرح هایى هستند که 
مدیریت شــهرى با اجرا کردن آن، یا ایجاد زمینه آن در هر 
کجاى شهر،آن منطقه شهرت ملى یا بین المللى پیدا مى کند 
و باعث شکل گیرى و جذب سرمایه گذارى در اطراف آن 
طرح مى شود. وى در ادامه به دیگر ویژگى این طرح ها اشاره 
کرد و گفت: در منطقه اى که طرح محرك اجرا شده، داراى 
تفاوت فرهنگى، اجتماعى و اقتصــادى منحصر به فردى 

نسبت به قبل از اجراى آن طرح مى شود.

مدیر توســعه بازرگانى سازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان گفت: علت تأخیر در توزیع محموله 10 ُتنى گوشت 
منجمد در اصفهان، اصالح شبکه رسمى توزیع، به منظور 

امکان فروش آن با ارائه کارت ملى بود.
فرهاد حاجى مرادى با بیان اینکه توزیع انواع گوشــت در 
استان با هماهنگى همه اعضاى کارگروه فنى ستاد تنظیم 
بازار صورت مى گیرد تا این ماده غذایى به طور مناسب به 
دست مردم برسد، تأکید کرد: در برخى موارد مشاهده شده 
است که افراد، گوشت منجمد را مازاد بر نیاز خود خریدارى 
مى کنند و آن را با قیمت باالتر به رستوران ها یا قصابى ها 
مى فروشــند. وى ادامه داد: در کارگروه فنى ستاد تنظیم 

بازار اصفهان مصوب شــده که محموله هاى گوشت در 
فروشــگاه هاى زنجیره اى کوثــر و با ارائــه کارت ملى 
توزیع شود، بدین ترتیب گوشــت هاى منجمد در اختیار 
فروشگاه هاى کوثر قرار گرفته اما به دلیل هماهنگى براى 
اصالح شبکه، کار توزیع به طور عملى بسیار دیرتر آغاز شد.

وى با بیان اینکه از ابتداى پاییز تا کنون 1500 ُتن گوشت 
قرمز در اســتان اصفهان توزیع شده است، تصریح کرد: ما 
براى توزیع این گونه اقالم غذایى در شهرستان ها و شرق 
اصفهان مشــکل خاصى نداریم اما بیشترین مسئله ما در 
رابطه با شبکه رسمى توزیع کاال در کالنشهر اصفهان، به 

دلیل گستردگى و جمعیت باالى آن است.

مشخص شدن علت تأخیر در 
پخش گوشت منجمد در اصفهان

ضرورت اجراى طرح هاى 
محرك توسعه در اصفهان

مدیرعامل ســازمان پایانه هاى مسافربرى شهردارى 
اصفهان گفت: اقدامات بسیار خوبى در سطح پایانه هاى 
شــهر در حال انجام اســت تا امکانات بیشترى براى 
استفاده شهروندان و مسافران در نوروز 98 فراهم شود.

عباس محبوبى اظهار کرد: تجهیز پایانه هاى مسافربرى 
شــهر به امکانات رفاهى، جزو مهمترین برنامه هاى 
سازمان پایانه هاى مسافربرى شهردارى اصفهان است 
و در این راستا، با توجه به استقبال مسافران از اتاق مادر و 
کودك در پایانه کاوه، ایجاد این اتاق در پایانه مسافربرى 

صفه نیز در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد.
مدیرعامل ســازمان پایانه هاى مسافربرى شهردارى 
اصفهان تصریح کرد: با تمهیدات در نظر گرفته شده، 
مادران در اتاق مادر و کودك مى توانند در کمال آرامش، 
ضمن تغذیه نوزادان خود و انجام امور بهداشتى آنها به 

استراحت بپردازند.
محبوبى با بیان اینکه در شهربازى طبقه زیرین پایانه 
مســافربرى صفه، فضایى نیز به عنــوان «اتاق تولد 
کودکان» پیش بینى شده اســت، گفت: این اتاق براى 
اســتفاده خانواده ها ایجاد شــده تا در صورت تمایل، 
همزمان با سالروز تولد کودکان براى برگزارى جشن 

تولد مورد استفاده قرار گیرد.
وى  ادامــه داد: در پایانه هاى مســافربرى همچنین 
فضاهایى براى اورژانس اجتماعى در اختیار ســازمان 
بهزیستى قرار داده ایم تا کودکانى که اختالالت روانى 

دارند یا سالمندان را هدایت کند و مشاوره دهد.  
محبوبى همچنین از طراحى پمــپ گازوییل در پایانه 
مســافربرى صفه خبر داد و خاطرنشان کرد: به منظور 
رفاه حال رانندگان اتوبوس و جلوگیرى از اتالف وقت 
مسافران، احداث پمپ گازوییل در پایانه صفه در دستور 

کار است.
وى با اشاره به بهره بردارى از اتوماسیون بار پس از 20 
ســال اظهار کرد: از ویژگى هاى بارز این اتوماسیون، 
جلوگیرى از قاچاق کاال و مواد مخدر، تجمیع دفاتر خارج 
از پایانه که باعث نارضایتى شهروندان شده بود، نظارت 
بر حمل بار با اتوبوس ها بــراى جلوگیرى از بارگیرى 
بارهاى پرخطر و بیمه نامه اطمینان شهروندان نسبت به 

جابه جایى ایمن بار است.

معاون عمرانى استاندارى اصفهان با اشاره به اجراى طرح 
آبیارى تجمیعى در روستاى قهرود کاشان گفت: اجراى 
طرح آبیارى تجمیعى، نیاز آب شرب و کشاورزى استان 

اصفهان را تأمین مى کند.
حجت ا... غالمى با بیان اینکه تنها راه ما، استفاده بهینه 
منابع آبى موجود است، اظهار کرد: استفاده از طرح ها، 
تکنولوژى ها و فناورى هاى نوین در حوزه کشاورزى، 
در استفاده بهینه منابع آبى تأثیر بسزایى دارد که در سه 
بخش انتقال آب، آبیارى و تغییر الگوى کشــت کاربرد 
دارد. معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان 
با اشاره به ذخیره آب در زمان عدم نیاز به آب و استفاده در 
حوزه هاى مختلف ابراز کرد: این شیوه و روش مى تواند 

شرایط بحرانى را پشت سر گذاشــته و بر این شرایط و 
تغییر اقلیم تسلط پیدا کرده و نیازهاى شرب و کشاورزى 

استان اصفهان را تأمین کنیم.

مدیر کل تبلیغات اسالمى اســتان اصفهان گفت: 
تقویت جبهــه نیروهاى انقالبــى و مذهبى و نگاه 
ویژه به جوانان و نوجوانان، از اولویت هاى سازمان 

تبلیغات اسالمى است.
حجت االسالم و المسلمین رحمت ا... اروجى افزود: 
تمامى ظرفیت هاى سازمان تبلیغات اسالمى اعم از 
شبکه تبلیغات دینى، شبکه مداحان، جامعه قرآنى، 
دبیرســتان هاى علوم و معارف اسالمى و جمعیت 
بانوان فرهیخته در راستاى این اولویت ها فعالیت 

مى کنند.
وى خاطر نشان کرد: البته این مأموریت منافى توجه 
به سایر اقشار جامعه نیست، ولى باید بدانیم همت و 
توان اصلى فعالیت هاى سازمان تبلیغات اسالمى به 
سمت دو نقطه نیروهاى مذهبى و انقالبى و جوانان 

و نوجوانان است.
وى خاطر نشــان کرد: در همین راستا، مهمترین 
محورهاى حرکت، ترســیم آینده روشــن و تبیین 
افول قدرت هاى اســتکبارى و بن بســت تمدن 

غربى است.

امسال مردم اصفهان30 میلیارد ریال کمک  نقدى و 
غیرنقدى به عتبات عالیات ارسال کرده اند.

رئیس ستاد بازسازى عتبات عالیات استان اصفهان 
گفت: مردم استان اصفهان از ابتداى امسال تاکنون 
30 میلیارد ریال کمک  براى بازسازى مرقد ائمه در 
شهرهاى کربال، نجف، کاظمین، سامرا و کوفه اهدا 

و ارسال کرده  اند . 
مصطفى نوریان افزود: از ابتداى راه  اندازى ســتاد 
بازســازى عتبات عالیــات در ســال 75 تاکنون، 
براى بازســازى عتبات عالیات بیــش از 500 هزار 
میلیارد ریال هزینه شــده که این مبلغ، از کمک ها 
و نذورات مردمى تأمین شده و از بودجه دولتى هیچ 

استفاده اى نشده است.

خانه تکانى پایانه هاى مسافربرى اصفهان
 در آستانه نوروز 98

تأمین نیاز آبى استان با آبیارى تجمیعى

اولویت سازمان تبلیغات 
تقویت نیروهاى جوان و انقالبى است

کمک 30 میلیارد ریالى اصفهانى  ها به عتبات عالیات

حسن نوروزى، مدیر شعب بانک مسکن استان اصفهان 
به تشریح آیین نامه اجرایى تبصره 35 پرداخت و گفت: 
در راستاى اجراى مفاد ماده 2 آیین نامه اجرایى تبصره 
35 قانون اصالح بودجه، بانک مسکن در فرصت تعیین 
شده، سود و کلیه وجه التزام هاى متعلقه به تسهیالت تا 
سقف یک میلیارد ریال را  درصورت بازپرداخت و تسویه 

کامل اصل تسهیالت، به طور کامل مى بخشد.
وى با اشــاره به اینکه اجراى این آیین نامه، فرصتى 
ویژه و اســتثنائى براى بدهکاران بانکى است، افزود: 
مشمولین این طرح، اشخاص حقیقى و حقوقى هستند 
که از بانک مسکن تسهیالت تا سقف یک میلیارد ریال 
و یا کمتر از آن گرفته اند که درصورت بازپرداخت مانده 
اصل تسهیالت توسط مشمولین به طور یکجا و نقدى، 

نسبت به بخشودگى سود تسهیالت اقدام مى شود.
 نوروزى با تشــریح اولویت هاى این طرح اظهارکرد: 
اولویت اول، تسهیالت اعطایى یارانه اى مورد حمایت 
دولت بابت حوادث غیر مترقبه و مســکن روســتایى 
سررسید شده طى سال 95 و قبل از آن است که اصل 
تســهیالت دریافتى آنان بیش از صد میلیون تومان 

نباشد. 

وى ادامــه داد: اولویت دوم شــامل مطالبات تمامى 
پرونده هایى  است که از سوى بانک بر روى آنها اقدام 
حقوقى صورت گرفته است، مشــروط بر اینکه مانده 
بدهى متقاضى بابت اصل تسهیالت بیش از 50 میلیون 
تومان نباشد و اولویت ســوم نیز مطالبات تسهیالت 
گیرندگانى اســت که به دلیل عدم بازپرداخت اقساط 
تسهیالت، زندانى شده و یا حکم جلب براى آنها صادر 

شده است.

نوروزى تصریح کرد: بدهکاران مشمول تا پایان سال 
جارى فرصت دارند تا با مراجعه به شعب بانک مسکن 
سراسر استان اصفهان و تسویه یکجا و نقدى باقیمانده 
تسهیالت خود در چارچوب ضوابط و اولویت هاى ابالغى 
بانک مرکزى، از مزیت بخشودگى سود تسهیالت به 

همراه جرایم متعلقه برخوردار شوند.
مدیر شــعب بانک مسکن اســتان اصفهان در بخش 
دیگرى از سخنانش از تمدید طرح «چاوش»  تا پایان 
بهمن ماه خبر داد و گفت: به مناســبت هشــتادمین 
سالگرد تأسیس بانک و با هدف رفاه حال مشتریان و 
تسهیالت گیرندگان، طرح چاوش بانک مسکن تا پایان 
بهمن ماه با شرایط بهتر و ظرفیت بیشتر تمدید شده و 
پیش بینى مى شود تا پایان سال نیز مجدداً تمدید شود.

وى تصریح کرد: طبق این طرح، تسهیالت گیرندگان 
مى توانند در صورت واریز نقدي هر میزان از مطالبات 
غیر جاري، تســهیالت پرداختی اعــم از مبادله اي، 
مشــارکتی، قرض الحســنه و...، از بخشودگى کامل 
خالص جرایم محاســبه شده بر اســاس نوع قرارداد 

بهره مند شوند.

مدیر شعب بانک مسکن استان خبرداد؛

ایجاد فرصت هایى استثنائى براى بدهکاران بانک مسکن

معاون مخابرات سیار استان اصفهان گفت: پهناى باند براى 
 ADSL استان 2 گیگابایت است و اکنون مصرف روزانه
در استان، 1000 گیگابایت و مصرف روزانه اینترنت همراه 

840 گیگابایت است.
مهران قدوسى اظهار کرد: طى این سال ها جایى در استان 
نداریم که دغدغه براى توسعه ارتباطات و زیرساخت هاى 

ارتباطى را نداشــته باشــیم.وى گفــت: در زمینه تلفن 
ثابت و سیار در شهرستان کار مى شــود اما هنوز به علت 
صعب العبور بودن مســیرها و محدودیــت زمانى خاص، 

مشکالت زیادى وجود دارد.
وى تصریح کرد: ضریب نفوذ تلفن ثابت در کل استان به 
70 درصد رسیده است. قدوسى ادامه داد: ضریب نفوذ تلفن 

همراه در کل استان بین 90 تا 100 درصد است. 
معاون مخابرات سیار اســتان اصفهان عنوان کرد: پهناى 
باند براى استان 2 گیگابایت است و اکنون مصرف روزانه 
ADSL در اســتان 1000 گیگابایــت و مصرف روزانه 
اینترنت همراه 840 گیگابایت است که نسبت به متوسط 

کشور و منابعى که اختصاص داده شده، کمتر است.

معاون مخابرات سیار استان خبر داد؛

840 گیگابایت؛ مصرف روزانه 
اینترنت همراه در استان

پایگاه هوایى شهید بابایى اصفهان قطب تعمیرات اساسى 
جنگنده هاى نیروى هوایى ارتش جمهورى اســالمى 

ایران است.
فرمانده پایگاه هوایى شــهید بابایى اصفهان با اشاره به 

اینکه تعمیرات اساسى یا اورهال سه نوع 
هواپیماى اف14 ، اف7 و پى سى 7 کامًال 
بومى در این پایگاه انجام مى شود، گفت: 
به طور میانگین 30 هزار نفر ســاعت کار 
تخصصى بــر روى هر هواپیمــا انجام و 
پس از آن، این جنگنده هــا در خط پرواز 

قرار مى گیرند.
امیــر ســرتیپ دوم خلبــان جعفر تک 
افزود: نقطه قوت این تعمیرات اساســى، 

از دســتاوردهاى انقالب اســت و انتقال تجربه کار از 
پیشکسوتان به جوانان دهه هاى 60 و 70 باعث شده که 

هر کدام از آنها یک متخصص صنعت هوانوردى باشند.

وى با بیان اینکه مستشاران آمریکایى، زمان انقالب پس 
از خروج از کشورمان اعتقاد داشــتند که این هواپیماها 
بخاطر پیچیدگى هاى طراحى زمینگیر مى شوند، گفت: 
امروز پس از 40 سال، این پرنده هاى آهنى با تجهیزات 

پروازى کامًال ایرانى و به دست متخصصان جوان صنعت و 
دانشگاه تعمیر، بازسازى و تولید شده و همچنان در آسمان 

امن ایران اسالمى در پرواز هستند.

اصفهان، قطب تعمیرات اساسى جنگنده هاى هوایى 

رئیس اتاق اصناف مرکز اصفهــان گفت: خبر 
پلمب یکی از رســتوران هاى مطرح اصفهان به 
دلیل سرو گوشت االغ در شبکه هاى مجازى از 
اساس کذب است و پلمب این رستوران توسط 
بازرســى اتاق اصناف اســتان اصفهان صحت 

ندارد.
رســول جهانگیرى اظهار کرد: مسئوالن این 
رستوران(شــب نشــین) نیز به دنبال پیگیرى 
حقوقى این شایعه تا زمان مشخص شدن عواملى 

که در نشر این شایعه نقش داشتند، هستند.
وى تأکیــد کرد: مردم به اخبار منتشــر شــده 
در شــبکه هاى مجازى اکتفا نکننــد و مبناى 
تصمیم گیرى خود را منابع رســمى خبرى قرار 

دهند.

تکذیب شایعه ِسرو 
گوشت االغ در اصفهان
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دهه فجردهه فجر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه در دهه فجر سال جارى 22 پروژه در بخش آب به بهره 
بردارى رسید اعالم کرد: بهره بردارى ازخط آبرسانى به گلشهر، افتتاح خط دوم آبرسانى به تودشک، بهره بردارى از 
خط انتقال آب به دولت آباد و شاپور آباد، آبرسانى به شهرك صنعتى نایین، افتتاح خط انتقال آب به برف انبار و  نیز بهره 
بردارى از مخزن 2 هزار مترمکعبى این شهرستان از جمله پروژه هایى است که در دهه فجر 97به بهره بردارى رسید. 
مهندس هاشم امینى افزود: بهره بردارى از 258 کیلومتر شبکه آب در سطح استان، حفر و تجهیز چاه و بهره بردارى 
از خط انتقال آب چاه در زواره، اصالح شبکه آب و انشــعابات اردستان، بهره بردارى از سیستم تله مترى شبکه آب، 
مخازن و ایستگاه هاى پمپاژ در خمینى شهر، اصالح شبکه و انشعابات آب در مهاباد، تجهیز ایستگاه پمپاژ کمکى آب 
اردستان، بهره بردارى از سیستم تله مترى تأسیسات آب پیربکران، افتتاح دو حلقه چاه در شهر ابریشم  وبهره بردارى 

از ایستگاه پمپاژ گلدیس شاهین شهر از دیگر پروژه هاى افتتاح  شده در بخش آب است.
وى اعالم کرد: بهره بردارى از مخــزن 2 هزار مترمکعبى نیک آباد، افتتاح خط انتقال و برگشــت مخزن 20 هزار 
مترمکعبى شاهین شهر، بهره بردارى از مخزن 5 هزار مترمکعبى خمینى شهر، مخزن 2 هزار متر مکعبى منطقه 6 
اصفهان، ایستگاه پمپاژ آب منطقه 6 اصفهان و حفر و تجهیز چاه آب درخمینى شهر از مهمترین پروژه هایى است که 

در دهه فجر در استان اصفهان به بهره بردارى رسید. 
مهندس امینى به مهمترین پروژه هایى که در دهه فجر در بخش فاضالب افتتاح شدند پرداخت و اظهار کرد: بهره 
بردارى از 368  کیلومتر شبکه فاضالب در سطح استان به طور متوسط هر روز یک کیلومتر، بهره بردارى از فاز اول 
شبکه فاضالب خوانسار و نیز افتتاح تصفیه خانه فاضالب این شهر، بهره بردارى از پکیچ تصفیه فاضالب مسکن 
مهر فریدونشهر، افتتاح ایستگاه پمپاژ و خط انتقال فاضالب مبارکه، بهره بردارى از ایستگاه پمپاژ و شبکه فاضالب 
کرکوند، بهره بردارى از شبکه فاضالب سطح شهر و محله قلعه ســمیرم از مهمترین پروژ ه ها در بخش فاضالب 

است که در دهه فجر افتتاح شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد: شبکه فاضالب مینادشت و اشترجان، شبکه فاضالب 
خیابان خندق فالورجان و فاز دوم شبکه فاضالب شهرك آبشــار سمیرم از دیگر پروژه هاى بخش فاضالب است 

که به بهره بردارى رسید.
مهندس هاشم امینى در ادامه به مهمترین پروژه هاى در دست اقدام شرکت آب و فاضالب اشاره کرد و بیان داشت: 
آبرسانى به شهرستان دهاقان به طول 47 کیلومتر  با حجم ریالى 265 میلیارد ریال مى باشد که تا پایان مهر ماه به  

پیشرفت فیزیکى 70 درصدى رسیده است.  
 وى با اشاره به اجراى تأسیسات فاضالب شهر تیران با سرمایه گذارى شرکت سازه گستر منفرد گفت: در حال حاضر 
تأسیسات فاضالب شهر تیران با سرمایه گذارى  564 میلیارد ریال شرکت سازه گستر منفرد  اجرایى شده است که تا 

کنون به پیشرفت فیزیکى 50 درصدى رسیده است. 
مهندس امینى اجراى تأسیسات فاضالب درچه با مشارکت مردمى از طریق تبصره 3 به طول 70 کیلومتررا از دیگر 
پروژه هاى در دست اقدام خواند و اظهار داشت: سرعت اجراى شبکه فاضالب جمع آورى فاضالب با مشارکت مردمى 

تبصره 3، در سطح استان  6 برابر میانگین 20 سال گذشته بوده است.
مهندس هاشم  امینى با اشــاره به اجراى تأسیسات فاضالب در شــهرهاى مبارکه و لنجان که با سرمایه گذارى 
بخش خصوصى در دســتور کار قرار گرفت، عنوان کرد: سرعت اجراى تأسیســات فاضالب در شهرهاى مبارکه، 
کرکوند، زیباشــهر، دیزیچه، زرین شــهر، چمگردان، زاینده رود، ســده و لنجان و ورنامخواســت با مشارکت  و  

سرمایه گذارى شرکت فوالد مبارکه 14 برابر میانگین 25 سال گذشته بوده است.
وى افزود: از سال 68 تا 92 حدود 165 کیلومتر شبکه فاضالب در شهرهاى مبارکه، کرکوند، زیباشهر، دیزیچه، زرین 
شهر، چمگردان، زاینده رود، سده و لنجان و ورنامخواست اجرا شد در حالى که  از سال 92 تا کنون بیش از 570 کیلومتر 

شبکه فاضالب در این شهرها اجرا شده است. 
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان با بیان اینکه  هم اکنون اجراى تأسیسات فاضالب در شهرهاى 
مبارکه، کرکوند، زیباشهر، دیزیچه، زرین شهر، چمگردان، زاینده رود، ســده و لنجان و ورنامخواست به پیشرفت 
فیزیکى 89 درصدى رسیده اســت، اعالم کرد: مطابق با انعقاد قرارداد بیع متقابل با مبلغ 2520 میلیارد ریال میان 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان و شرکت فوالد مبارکه در راستاى اجراى شبکه فاضالب در مقابل تخصیص 
پساب  مقرر گردید 640 کیلومتر شبکه فاضالب در این شهرها اجرا شود که تا کنون 570 کیلومتر از این رقم عملیاتى 

شده است.
مهندس هاشم امینى عنوان کرد: استفاده از توان بخش خصوصى  در اجراى تاسیسات فاضالب در شهرستان هاى 
مبارکه و لنجان منجر شد به طور میانگین در هر ســال بیش از 98 کیلومتر شبکه فاضالب در این شهرها اجرا شود 

در حالى که قبل از انعقاد این قرار داد  میانگین اجراى شبکه فاضالب  در این شهرها حدود 7 کیلومتر بوده است.
وى به احداث ایستگاه هاى پمپاژ و خطوط انتقال فاضالب و پساب در شهرستان مبارکه پرداخت و خاطرنشان کرد: 
هم اکنون 9 ایستگاه پمپاژ فاضالب و 2 ایستگاه پمپاژ پساب در شهرستان مبارکه به منظور انتقال  260 لیتر در ثانیه 

پساب به شرکت فوالدمبارکه در دستور کار قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 2 ایستگاه پمپاژ محله وینیچه و ایستگاه پمپاژ محله هاى 
حسن آباد و نکوآباد در شهرهاى زیباشــهر و دیزیچه  براى انتقال پساب به شــرکت فوالد مبارکه در حال احداث 

است.
وى با بیان اینکه از سال 83 تا 93 فقط 27 کیلومتر از شبکه فاضالب نجف آباد اجرا شد، گفت: از سال 83 تا 93،  27 
کیلومتر (5درصد شبکه) اجرا شده بود  ولى از 94 تا 96، بیش از 210 کیلومتر یعنى معادل42درصد شبکه اجرا گردید.
مهندس امینى اعالم کرد: بابت اجراى 500 کیلومتر شبکه فاضالب  نجف آباد هزینه اى بالغ بر 2,900 میلیارد ریال 

برآورد گردید.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اجــراى تأسیســات 
فاضــالب شــهرهاى دســتگرد، خــورزوق، دولــت آبــاد، گــرگاب، نجــف آبــاد بــا ســرمایه گــذارى
 1530 میلیارد ریال به روش بیع متقابل گفت: اجراى فاضالب  شهرهاى ایمانشهر و توسعه تصفیه خانه فاضالب 
فوالدشهر با ســرمایه گذارى شــرکت ذوب آهن اصفهان به مبلغ 2100 میلیارد ریال همچنین اجراى تأسیسات 
فاضالب دهق به مبلغ 150 میلیارد ریال از دیگر پروژ ه هایى است که با سرمایه گذارى بخش خصوصى در دستور 

کار قرار گرفت ونیز احداث تصفیه خانه فاضالب نطنز هم در حال اجراست.
وى اعالم کرد: هم اکنون  عملیات بازرسى و بازسازى شبکه  فرســوده جمع آورى فاضالب شهر اصفهان با مبلغ 
368,729,816 یوان معادل 460 میلیارد تومان از طریق فاینانس خارجى در حال اجراست. در نهایت مى توان گفت 

سرعت اجراى شبکه فاضالب با مشارکت بخش خصوصى 14 برابر میانگین 25 سال گذشته بوده است.

 خدمات 40 ساله شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
 در مقایسه با قبل از انقالب

مهندس هاشم امینى با توجه به چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى  و حجم قابل توجه خدمات در بخش آب و 
فاضالب و بهره گیرى از توان نیروى انسانى و دانش بومى  گفت: از آغاز فعالیت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در سال  1344 تا سال 1357 حدود 168 هزار نفر تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار گرفتند این در حالى است 
که پس از پیروزى انقالب شکوهمند اسالمى تاکنون بیش از 2 میلیون و 978 هزار و 542 نفر در استان اصفهان از 

خدمات شبکه فاضالب بهره مند شدند. 
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان با بیان اینکه 53 سال از ارائه خدمات شبکه فاضالب در اصفهان
 مى گذرد، اعالم کرد: اصفهان اولین شهر در کشور بوده که شبکه فاضالب در آن اجرا گردیده است، همچنین  استان 
اصفهان با اجراى 422 کیلومتر خطوط شبکه فاضالب بیشترین میزان خطوط اجرا شده در کشور را به خود اختصاص 

داده است که 13 درصد خطوط شبکه فاضالب اجرا شده  در کشور را شامل  مى شود.
مهندس هاشم امینى با اشاره به  اجراى خطوط شبکه فاضالب در دوران 40 ساله انقالب اسالمى اعالم کرد: از سال 
44 تا سال 57 حدود هزار و 35 کیلومتر شبکه فاضالب در استان اصفهان اجراشده بود در حالى که از سال 57 تا کنون 
بیش از 8 هزار و 84 کیلومتر شبکه فاضالب در استان عملیاتى شد که بیانگر افزایش 8 برابرى اجراى شبکه فاضالب 

در دوران پس از انقالب مى باشد.
وى افزود: از سال 44 تا سال 57 حدود 56 هزار انشعاب فاضالب به مشترکین واگذار شد در حالى که از سال 57  تا 
کنون به 668 هزار و 571 متقاضى شبکه فاضالب واگذار شد که افزایش 12 برابرى را طى دوران 40 ساله انقالب 
اسالمى نشــان مى دهد. این در حالى است که در حال حاضر 70 درصد  مشــترکین تحت پوشش خدمات شبکه 

فاضالب دراستان اصفهان قرار دارند. 
وى با بیان اینکه در حال حاضر 25 تصفیه خانه فاضالب در استان اصفهان در مدار بهره بردارى قراردارد خاطرنشان 
کرد: هم اکنون اســتان اصفهان با 25 تصفیه خانه فاضالب در مدار بهره بردارى، رتبه نخســت تعداد تصفیه خانه 

فاضالب را در کشور دارد که 12 درصد تصفیه خانه هاى فاضالب را  در کشور شامل مى شود.
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان تأمین آب شــرب  پایدار مشترکین را یکى از اولویت ها برشمرد و 
اظهار کرد: از سال 57 تا کنون  جمعیت تحت پوشش طرح آبرسانى اصفهان بزرگ 4 میلیون و 155 هزار و 462 نفر 
مى باشد در صورتى که از سال 44 تا سال 57 تنها 350 هزار نفر تحت پوشش شبکه آبرسانى شرکت آب و فاضالب 
قرارداشتند که این امر نشان دهنده افزایش 12 برابرى تعداد جمعیت تحت پوشش شبکه آبرسانى از بدو انقالب تا 

کنون بوده است.
وى چگونگى تأمین آب شرب مردم را در استان اصفهان بسیار حائز اهمیت دانست وخاطر نشان کرد: استان اصفهان 
ازجمله استان هاى مهاجرپذیر مى باشد که همه ساله با رشــد جمعیت روبه رو است براین اساس تأمین آب شرب 
مشترکین در این استان بسیار حائز اهمیت بوده است و تالش شده از ظرفیت منابع تأمین آب به نحو احسن استفاده 
گردد که با به کار گیرى مدیریت مصرف و بهره گیرى تکنیک هاى نوین امروزى در بهره بردارى از شــبکه هاى 

آبرسانى  این امر تحقق پیدا کرد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان اعــالم کرد:حجــم مخــازن آب در اســتان 
اصفهــان طــى 40 ســال پــس از پیــروزى انقــالب 27 برابــر افزایــش یافــت به طــورى که از ســال 
44 تــا ســال 57، حجــم مخــازن 35 هــزار مترمکعــب بــوده در حالــى کــه ایــن رقــم از ســال 57 

تاکنون به 939 هزار و 420 مترمکعب افزایش یافت.   
مهندس هاشــم امینى به افزایــش 10 برابرى واگذارى انشــعاب آب در دوران 40 ســاله انقالب شــکوهمند 
اســالمى پرداخت و تصریح کرد: از ســال 57 تا کنون  به بیش از یک میلیون و 135 هزار و 827 مشترك انشعاب 
آب به مشــترکین واگذار شــده  در صورتى که از سال 44 تا ســال 57 به 114 هزار مشترك انشــعاب آب واگذار 

شده بود.
وى افزود: از سال 44 تا سال 57 فقط هزار و 410 کیلومتر شبکه آب در استان اصفهان اجرا شده بود در حالى که از 
سال 57 تا به امروز بیش از 14 هزار و 267 کیلومتر شبکه آب در استان عملیاتى شد که رشد 10 برابرى اجراى شبکه 

آب در استان را پس از پیروزى انقالب اسالمى نشان مى دهد.

بهره بردارى از 30 پروژه در بخش آب و فاضالب 
با اعتبارى  بیش از 1275میلیارد ریال

در دهه فجر 30پروژه در بخش آب و فاضالب با اعتبارى بالغ بر 1275 میلیارد و 400 میلیون ریال در سطح استان اصفهان افتتاح شد

 به مناسبت دهه فجر در آبفا اصفهان صورت گرفت
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دهه فجردهه فجر

با عرض سالم و ادب و احترام با گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزى 
شکوهمند انقالب اسالمى و آرزوى سالمتى براى رهبر معظم انقالب،  
سال 1397 که به سال حمایت از کاالى ایرانى نامگذارى شده است 
با عنایت حضرت احدیت و حمایت مردم شریف فالورجان، شوراى 
محترم اسالمى شهر، مسئولین محترم شهرستان و استان  و تالش 
و پشتکار کارکنان خدوم شهردارى رو به پایان است و نتایج شیرین 
و پر ثمر آن مشهود گردیده اســت. در این راستا با سپاس حضرت 
حق بدین وسیله خالصه اى از اهم دســتاورد و عملکرد سال جارى 
شهردارى و شوراى اسالمى شهر فالورجان جهت استحضار همگان 

تقدیم مى گردد.

 با سالم و صلوات بر حضرت محمد (ص) و خاندان پاك و مطهرش و سپاس بیکران 
بارى تعالى که توفیق خدمت به مردم شریف و فهیم شهر فالورجان را نصیب ما 
نموده؛ اعضاى شوراى اسالمى دوره پنجم از بدو کسب اعتماد مردمى با تالش و 
کوشش شبانه روزى خود جهت نشاط و پویایى و تأمین زیرساخت هاى اصلى شهر 
برنامه ریزى نمودند به طورى که خواست هاى عمومى و مهم شهروندان را به عنوان 
اولویت کارى خود قرار داده و جهت اجابت آنها با توکل به خدا پاى به عرصه خدمت 
نهادند. شورا محل ایثار است و شهر صحنه ایثارگرى، در راستاى برآورده ساختن 
انتظارات شهروندان، همه باید دســت در دست هم نهیم و با همدلى، همفکرى، 
رفاقت و درایت، شهر و شهروند را به آنچه شایسته اش هست برسانیم. اینجانب 
به سهم خود و به نیابت از دیگر اعضاى شوراى اسالمى شهر با گرامیداشت چهلمین 
سالگرد پیروزى شکوهمند انقالب اسالمى  خالصه اى از عملکرد و دستاوردهاى 

سال جارى شهردارى و شوراى اسالمى شهر را تقدیم همگان خواهم نمود.

 فعالیت هاى عمرانى، خدماتى 
فعالیت هاى حوزه فرهنگى، اجتماعى شهردارى و شوراى اسالمى شهر فالورجان 1397

 فعالیت هاى حوزه فضاى سبز

جناب آقاى مهندس جواد نصرى 
شهردار فالورجان

سرکار خانم دکتر اله دادیان
ریاست شوراى اسالمى شهر فالورجان

اصالح هندسى پل روگذر اتوبان احداث خیابان استاد شهریار (16 مترى آزادگان)
فالورجان-گارماسه

به مناسبت 3 دى ماه، روز ملى ثبت احوال دیدار شهردار، ریاست و اعضاى شوراى اسالمى 
شهر با ریاست اداره ثبت احوال شهرستان فالورجان

برگزارى جشن بزرگ غدیر در پارك ساحلى میثم

همکارى در برگزارى جشن چهلمین سالگرد پیروزى شکوهمند انقالب اسالمى ایران
برگزارى جشن روز دختر به مناسبت والدت حضرت 

فاطمه معصومه(س)، (جشن گلبرگ) در سالن اجتماعات 
اداره آموزش و پرورش شهرستان فالورجان

برپایى نماز جماعت مغرب و عشاء در پارك ساحلى 
میثم در راستاى اشاعه فرهنگ نماز و نمازخوانى

برگزارى جشن به مناسبت والدت حضرت امام 
رضا(ع)، (جشن والیت عشق) در پارك ساحلى میثم

ساخت، تجهیز و راه اندازى 
فرهنگسراى غدیر(ویژه بانوان)

برگزارى حماسه9دى و تشییع پیکر مطهر 
شهید مدافع وطن حمیدرضا اسدى

مراسم راهپیمایى 13 آبان ماه به مناسبت 
تسخیر النه جاسوسى و روز دانش آموز

برگزارى نمایشگاه عفاف و حجاب 
به مناسبت گرامیداشت هفته عفاف و حجاب 

در پارك ساحلى میثم

برگزارى نمایشگاه کتاب به مناسبت 
چهلمین سالگرد پیروزى شکوهمند 

انقالب اسالمى ایران

گرامیداشت هفته بسیج

فرهنگسازى در زمینه پسماند و تفکیک از مبدأ و مقصد و 
ارائه خدمات در این زمینه به شهروندان محترم (آموزش 

چهره به چهره شهروندان با به کارگیرى کارشناس مربوطه)

به مناسبت والدت حضرت زینب(س) و روز پرستار 
دیدار شهردار؛ ریاست و اعضاى شوراى اسالمى شهر با 
پرستاران بیمارستان امام خمینى(ره) شهر فالورجان

مانور تاکسیرانان و موتورسواران به مناسبت 12 بهمن ماه 
سالروز ورود تاریخى حضرت امام خمینى(ره) به میهن اسالمى

فضاسازى و تزئینات شهرى به مناسبت برگزارى کنگره ملى سرداران 
و 1400 شهید خط شکن شهرستان فالورجان

تجلیل از آتش نشانان 
به مناسبت روز آتش نشان

تقدیر شهردار از کارمندان شهردارى 
به مناسبت روز کارمند

تجلیل از خبرنگاران به مناسبت روز 
خبرنگار

برگزارى مراسم روضه خوانى بانوان به مناسبت شهادت حضرت رقیه(س)

آذین بندى و نصب پرچم و پرچم ریسه اى، بنر، پوستر و... به مناسبت هاى مختلف 
مذهبى-آیینى (اعیاد، والدت ها، شهادت ها و...)

احداث بلوار فاضل هندىاحداث خیابان دارالسالم گارماسه

روکش و لکه گیرى آسفالت معابر و شوارع سطح شهر

مرمت پل تاریخى فالورجان(پل ورگان) لوله گذارى مادى گارماسه

پیاده روسازى در نقاط مختلف سطح شهر

احداث اولین زورخانه شهر فالورجان اصالح هندسى ورودى-خروجى 
محله انصار

احداث سرعتکاه استاندارد آسفالتى
 در نقاط مختلف شهر

ساخت ظرفشویى در پارك میثم 
براى رفاه حال شهروندان

بلوك فرش جزیره هاى واقع در پل هاى هوایى 
فالورجان-گارماسه و فالورجان کلیشاد

آماده سازى پارکینگ هاى سطح شهر 
براى استفاده شهروندان

بازسازى پل هاى فلزى نفر رو بر روى انهار معابر و شوارع سطح شهر 
براى رفاه حال هر چه بیشتر شهروندان

حفر 10 حلقه چاه جذبى 
براى دفع رواناب هاى سطح شهر

ساماندهى و بهسازى مسیر انهار و آبراهه هاى 
ورودى معابر و گذرهاى سطح شهر

خط کشى محل عبور عابرین پیاده و رنگ آمیزى 
ترافیکى سرعتکاه هاى استاندارد آسفالتى سطح شهر

ساماندهى و نصب تابلوهاى مسیرنما در 
معابر، گذرها و شوارع سطح شهر

مرمت، بازسازى نصب و رنگ آمیزى 
مبلمان شهرى در سطح شهر

احداث استخر 10000 مترمکعبى ذخیره آب 
جهت تأمین آبیارى درختان و فضاى سبز سطح شهر

بحران کم آبى و آبیارى درختان پارك ها 
و فضاى سبز سطح شهر توسط تانکر آب

شستشوى درختان سطح شهر براى
تنفس هرچه بهتر درختان در فصل تابستان

تولید 12000 گلدان شب بو و انواع گل هاى فصلى مورد نیاز در گلخانه شهردارى و 
کاشت در باغچه هاى پارك ها و  فضاى سبز سطح شهر

برگ روبى کلیه پارك ها و فضاى سبز 
سطح شهر توسط کارکنان  فضاى سبز

تشتک بردارى درختان سطح شهر 
براى آبرسانى هرچه بیشتر و بهتر

بهسازى، ساماندهى و محوطه سازى فضاى سبز میدان جانبازان، بلوار اندیشه و بلوار کارگر 
( شامل عملیات آبیارى قطره اى، دورچینى درختان، پخش شن هاى رنگى- تزئینى)

پاجوش زنى و تنه جوش زنى درختان 
و فضاى سبز سطح شهر

گل کارى در باغچه هاى پارك ها، بلوارها و میادین 
سطح شهر هر ساله 3 مرحله به تعداد 4000 گلدان

الیروبى و علف زنى انهار و 
مادى هاى سطح شهر

اصالح، هرس، شکل و فرم دهى درختان، 
مورت ها، زرشک ها، پیراکانتا و... سطح شهر

نصب سرعتگیرهاى پالستیکى در 17 نقطه 
از سطح شهر

ساخت سکوى نمایش جهت اجراى فعالیت هاى فرهنگى 
هنرى و... همجوار با زمین اسکیت واقع در پارك میثم

تأسیسات برقى و مکانیکى سطح شهر جهت روشنایى و 
زیبایى معابر در میادین، پارك ها و شوارع سطح شهر

آماده سازى بازارهاى هفتگى 
سطح شهر
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 
تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصلــه 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و عصر 
اصفهان آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشــند ، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواســت خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند .بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد .
1 - راى شماره 139760302007002861 مورخ 97/10/19 زهرا صادقى جوجیلى فرزند 
اکبر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 296,36 مترمربع پالك شماره 117 فرعى 
از 24 اصلى واقع در باغ ابریشم  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى شیرعلى رحیمى فرزند عبدالکریم.
2 - راى شماره 139760302007002873 مورخ 97/10/20 زهرا سلمانى زانیانى فرزند 
خداکرم نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 54,37 مترمربع 
پالك شماره 504 فرعى از یک  اصلى واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى محمد پشتو فرزند غالمرضا.
3 - راى شــماره 139760302007002874 مورخ 97/10/20 جواد نصرى نصرآبادى 
فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 54,37 مترمربع 
پالك شماره 504 فرعى از یک  اصلى واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى محمد پشتو فرزند غالمرضا.
4 - راى شــماره 139760302007002875 مورخ 97/10/20 عبدالخلیل موالئى فرزند 
عبدالرحیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 62,16 مترمربع پالك شماره 411  
اصلى واقع در شــرودان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

مهدى کیانى فرزند محمد اسماعیل.
5 - راى شــماره 139760302007002876 مورخ 97/10/20 صفرعلى اسحقى حسن 
آبادى فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 220,94 مترمربع پالك 
شماره 29 فرعى از 23 اصلى واقع در حســن آباد بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود 

مالک رسمى است.
6 - راى شــماره 139760302007002877 مورخ 97/10/20 صفرعلى اسحقى حسن 
آبادى فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 121,96 مترمربع 
پالك شماره 29 فرعى از 23 اصلى واقع در حسن آباد بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى 

خود مالک رسمى است.
7 – راى شماره 139760302007002878 مورخ 97/10/20 یداله اسحاقى فرزند احمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 410,90 مترمربع پالك شماره 29 فرعى 
از 23 اصلى واقع در حسن آباد بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود مالک رسمى است.

8 - راى شماره 139760302007002879 مورخ 97/10/20 محمد زارعان آدرمنابادى 
فرزند اسداله نسبت به ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 2058,13 مترمربع پالك شماره 
503  اصلى واقع در على آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى على اصغر آزاد فرزند نصراله.
9 - راى شماره 139760302007002880 مورخ 97/10/20 محمد زارعان آدرمنابادى 
فرزند اسداله نسبت به ششدانگ یکدرب باغ به مســاحت 878,51 مترمربع پالك شماره 
503  اصلى واقع در على آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى على اصغر آزاد فرزند نصراله.
10 - راى شماره 139760302007002882 مورخ 97/10/22 نوراله توانگر فرزند نصراله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 228,06 مترمربع پالك شماره 19  اصلى واقع 
در کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى یداله اکبرى 

کلیشادى فرزند غضنفر.
11 - راى شماره 139760302007002885 مورخ 97/10/22 عاطفه قاسمى فالورجانى 
فرزند بهمن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 272,24 
مترمربع پالك شــماره 15  اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى 

خود مالک رسمى است.
12 - راى شماره 139760302007002886 مورخ 97/10/22 احمدرضا فاضل فالورجانى 
فرزند مصطفى نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 
272,24 مترمربع پالك شــماره 15  اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان که 

متقاضى خود مالک رسمى است.
13 - راى شــماره 139760302007002892 مــورخ 97/10/22 رســول الــه دادیان 
فالورجانى فرزند محمدرضا نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 19,07 مترمربع 
پالك شماره 15  اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى حیدرآقا اله دادیان فرزند على آقا.
14 - راى شماره 139760302007002893 مورخ 97/10/22 رضا شفیعى قهدریجانى 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه قالیشوئى به مساحت 821,74 مترمربع پالك 
شماره 386  اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى رجبعلى شفیعى قهدریجانى فرزند على اصغر.
15 - راى شماره 139760302007002894 مورخ 97/10/22 مرتضى شفیعى قهدریجانى 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه مخروبه به مساحت 283,80 مترمربع پالك 
شماره 386  اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى رجبعلى شفیعى قهدریجانى فرزند على اصغر.
16 - راى شماره 139760302007002896 مورخ 97/10/22 رضا شفیعى قهدریجانى 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب طویله به مساحت 262,70 مترمربع پالك شماره 
386  اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى رجبعلى شفیعى قهدریجانى فرزند على اصغر.
17 - راى شماره 139760302007002897 مورخ 97/10/22 على نصر اصفهانى فرزند 
رجبعلى نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 58,20 مترمربع پالك شماره 745 
فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود مالک رسمى 

است.
18 - راى شماره 139760302007002898 مورخ 97/10/22 شهرام ایزدى فرزند منصور 
نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 127,50 مترمربع پالك شماره 6 فرعى از 6 
اصلى واقع در کرسگان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

قدمعلى قربانى کرسگانى فرزند حسین.
19 - راى شماره 139760302007002899 مورخ 97/10/22 ابراهیم کیانى فرزند عباس 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 103,86 مترمربع پالك شماره 19 اصلى 
واقع در جعفرآباد کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

نصراله دهقان فرزند محمدقلى.
20 - راى شماره 139760302007002900 مورخ 97/10/22 على حسین کیانى فرزند 
نجفقلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 130,34 مترمربع پالك شماره 7 فرعى 
از 662 اصلى واقع در یزدآباد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى حسن آقاجانى یزدآبادى فرزند آقاجان.
21 - راى شماره 139760302007002903 مورخ 97/10/23 دولت جمهورى اسالمى 
ایران بنمایندگى وزارت آموزش و پرورش – اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
نسبت به ششدانگ یکباب مدرسه به مساحت 2328,22 مترمربع پالك شماره 15 اصلى 
واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى خانم 

ملک السادات فرزند ظل السلطان.
22 - راى شماره 139760302007002904 مورخ 97/10/23 دولت جمهورى اسالمى 
ایران بنمایندگى وزارت آموزش و پرورش – اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
نسبت به ششدانگ یکباب هنرستان به مســاحت 4942,94 مترمربع پالك شماره 404 
اصلى واقع در دشــتچى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

حسن کیانى و دکتر مهدى کیانى.
23 - راى شماره 139760302007002905 مورخ 97/10/23 شهردارى اصفهان نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان تجارى ادارى  به مســاحت 584,27 مترمربع پالك شماره 
2707 فرعى از 667 اصلى واقع در اراضى کوه دنبه  بخــش 9 ثبت اصفهان که متقاضى 

خود مالک رسمى است.
24 - راى شــماره 139760302007002906 مورخ 97/10/23 یداله قاسمى نژاد فرزند 
مصطفى نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 165,78 مترمربع پالك شماره 386 

اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 
قربانعلى شفیعى قهدریجانى فرزند شعبان.

25 - راى شماره 139760302007002907 مورخ 97/10/23 مجید باقرى مطلق فرزند 
على پناه نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 159,85 مترمربع پالك شماره 413 
اصلى واقع در ششدر بلندى فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى شیخ عطااله نیکان فرزند شیخ احمد.
26 - راى شــماره 139760302007002911 مورخ 97/10/23 حسین خدادادى پاوائى 
فرزند على نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مســاحت 103,89 مترمربع پالك شماره 
497 اصلى واقع در پاوا  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

اسداله وزیریه لنجانى فرزند حسین.
27 - راى شــماره 139760302007002912 مــورخ 97/10/23 رحمــت اله هادیان 
قهدریجانى فرزند حسین نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 152,82 مترمربع 
پالك شماره 385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک 

رسمى است.
28 - راى شماره 139760302007002916 مورخ 97/10/23 شرکت تعاونى روستائى 
مهران نسبت به ششدانگ یکباب انبار و ساختمان  به مســاحت 162,52 مترمربع پالك 
شماره 26 اصلى واقع در هویه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى مرتضى مختارى فرزند غالمعلى.
29 - راى شــماره 139760302007002917 مورخ 97/10/23 سیده صفورا شیرزادى 
فرزند سید مهدى نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 132,86 مترمربع پالك 
شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى حسینعلى صفرى فرزند امان اله.
30 - راى شــماره 139760302007002918 مورخ 97/10/23 مسعود ایزدى گارماسه 
فرزند سیف اله نسبت به چهار دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 161,05 
مترمربع پالك شماره 408 اصلى واقع در کوپان گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى حبیب اله ایزدى فرزند سیف اله.
31 - راى شماره 139760302007002919 مورخ 97/10/23 شهین رئیسى خیرآبادى 
فرزند باقر نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 161,05 مترمربع 
پالك شــماره 408 اصلى واقع در کوپان گارماســه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خریدارى شده از مالک رسمى حبیب اله ایزدى فرزند سیف اله.
32 - راى شماره 139760302007002921 مورخ 97/10/23 مهدى جعفرى کلیشادى 
فرزند عبداله نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 101,63 مترمربع پالك شماره 
19 اصلى واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

عزیزاله رحیمى فرزند باقر.
33 - راى شــماره 139760302007002922 مــورخ 97/10/23 قاســمعلى جمالــى 
قهدریجانى فرزند علیرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجارى 
مسکونى نیمه ساز به مساحت 243,28 مترمربع پالك شماره 1005 فرعى از 385  اصلى 
واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین 

مرادى قهدریجانى فرزند على اصغر.
34 - راى شماره 139760302007002923 مورخ 97/10/23 مهدى جمالى قهدریجانى 
فرزند علیرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى 
نیمه ساز به مساحت 243,28 مترمربع پالك شــماره 1005 فرعى از 385  اصلى واقع در 
قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین مرادى 

قهدریجانى فرزند على اصغر.
35 - راى شماره 139760302007002908 مورخ 97/10/23 عزت قاسمى ممدى فرزند 
نعمت اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 137 مترمربع پالك شماره 408 اصلى 
واقع در کوپان گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

کریم یزدانى گارماسه فرزند رضا.
36 - راى شماره 139760302007002909 مورخ 97/10/23 عزت قاسمى ممدى فرزند 
نعمت اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 145,20 مترمربع پالك شماره 408 
اصلى واقع در کوپان گارماســه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى کریم یزدانى گارماسه فرزند رضا.
37 - راى شماره 139760302007002883 مورخ 97/10/22 نصراله شاه پرورى فرزند 
على نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 225,60 مترمربع پالك شماره 46 اصلى 
واقع در دستناء  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على شاه 

پرورى جزى فرزند آقاجان.
38 - راى شماره 139760302007002884 مورخ 97/10/22 نصراله شاه پرورى فرزند 
على نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 296,56 مترمربع پالك شماره 46 اصلى 
واقع در دستناء  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على شاه 

پرورى جزى فرزند آقاجان.
39 - راى شماره 139760302007002928 مورخ 97/10/24 شهردارى فالورجان نسبت 
به ششدانگ ساختمان آتش نشانى  به مساحت 4858,40 مترمربع پالك شماره 15 اصلى 
واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اهالى 
محلى. تاریخ انتشار نوبت اول :  روز دوشنبه مـورخ 1397/11/08 تاریخ انتشار نوبت دوم : 
روز سه شنبه مورخ 1397/11/23 م الف: 361195 اکبر پور مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شهرستان فالورجان/11/185
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك مهردشت
1.برابر راى شماره 139760302177000830 مورخه 1397/09/25 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم خدیجه 
توکلى دهقى فرزند فتحعلى بشماره شناسنامه 53 نجف آباد و شماره ملى 1091888426 
در ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى برروى قسمتى از پالك 1330 فرعى واقع در 
دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 138/70 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

خانم زهرا میرزایى دهقى محرز گردیده است.
2.برابر راى139760302177000712 مورخه 1397/08/27 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى خسرو میرزائى 
دهقى فرزند براتعلى بشــماره شناسنامه 120 نجف آباد و شــماره ملى 1092006532 در 
ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قســمتى از پالك 1959 فرعى واقع در دهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 256/44 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم سلبى 

میرزائى محرز گردیده است.
3.برابر راى شماره 139760302177000700 مورخه 1397/08/24 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى فرهاد 
کریمیان فرزند رضا بشماره شناسنامه 109 نجف آباد و شماره ملى 1091961042، در سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 2127 فرعى واقع در 
دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 233 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى 

غالمحسین توکلى محرز گردیده است.
4.برابر راى شماره 139760302177000701 مورخه 1397/08/24 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم اکرم 
کریمیان دهقى فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 19نجف آباد و شماره ملى 1092005528 
،در سه دانگ  مشاع  از ششدانگ یک بابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 2127 فرعى 
واقع در  دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 233 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى آقاى غالمحسین توکلى محرز گردیده است. 
5.برابر راى شماره 139760302177000710 مورخه 1397/08/27 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى خسرو 
میرزائى دهقى فرزند براتعلى بشماره شناسنامه 120 نجف اباد و شماره ملى 1092006532 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 1983 فرعى 
واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 280/30 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى آقاى کرمعلى توکلى دهقى محرز گردیده است.
6.برابر راى شماره 139760302177000711 مورخه 1397/08/27 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم مرضیه 
هاشمى دهقى فرزند یداله بشماره شناسنامه 224 نجف اباد و شماره ملى 1092051074 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 1983 فرعى 
واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 280/30 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى آقاى کرمعلى توکلى دهقى محرز گردیده است.
7.برابر راى شماره 139760302177000792 مورخه 1397/09/22 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فاطمه 

صغرى رجبى فرزند قدمعلى بشماره شناسنامه 5404 نجف اباد و شماره ملى 1090571194 
، در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 1992 فرعى 
واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 206/40 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى وارث زهرا کریمیان دهقى محرز گردیده است.
8.برابر راى شماره 139760302177000792 مورخه 1397/09/22 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى تقى رجب 
پور فرزند حسنعلى بشماره شناسنامه 4865 نجف اباد و شماره ملى 1090565801، در سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 1992 فرعى واقع در 
دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 206/40 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

وراث زهرا کریمیان دهقى محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و 
یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا 
شخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى 
اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعشى دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالکیت صادر خواهد شد و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 
1397/11/23 -تاریخ انتشار دوم :  پنج شنبه 1397/12/09–353035 /م الف ابوالفضل 

ریحانى -کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت /11/118 
فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139785602030007415      آقاى على یزدانى نجف آبادى  فرزند عباســعلى 
بوکالت از طرف عباســعلى یزدانى نجف آبادى فرزند صادق بموجب درخواســت وارده به 
شماره 16429 مورخ 1397/08/07 و  باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده مدعى است که ســند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى 2019 قطعه 
هفت نجف آباد  واقع در بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 421 دفتر 150 امالك ذیل 
ثبت 4602 بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت  بشماره چاپى 2/836348  ثبت و سند مالکیت 
صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
در اثر اسباب کشى مفقود شده 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 باشد 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 انتشار 1397/11/23، 354994/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك نجف آباد /11/172
 تحدید حدود اختصاصى

شماره صادره 1397/08/550250- تاریخ ثبت صادره : 11/16/ 1397  نظر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 1/1658 واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان 
که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى سعید نصرزاده کارالدانى بخش 9 ثبت اصفهان 
فرزند حسن در جریان ثبت اســت 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 سه شنبه مورخ 1397/12/14 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد ، لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. - م الف 
/ 373293 - تاریخ انتشــار :1397/11/23  حبیب اکبرى معاون اداره ثبت اسناد و امالك 

فالورجان/ 11/380
ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده به خواســته مطالبه مبلغ 
3/500/000 تومان به طرفیت خوانده هاشم شاکرى به شــوراى حل اختالف شعبه دوم 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1387/97 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 98/1/20 ساعت 9/30 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 نشــر 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 اســت 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. 373061/ م الف شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد /11/382

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه مبلغ بیست میلیون تومان 
به طرفیت خوانده حمداله عباسى به شــوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 1386/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
98/1/20 ســاعت 9 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهــول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و 
به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده 
و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک 
نوبت درج خواهد شد. 373067/ م الف شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد /11/383

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه مبلغ 5/500/000 تومان 
به طرفیت خوانده احسان شیاسى به شــوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 1385/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
98/1/20 ساعت 8/30 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 
دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و 
به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده 
و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک 
نوبت درج خواهد شد. 373060/ م الف شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 11/384

 آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 974202511854371- 97/11/1 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ثبت جنوب شــرق اصفهان و لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشد مى توانند از تاریخ 
انتشــار 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، دادخواســت 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 139760302210001450 مورخ 1397/11/01 هیات خانم شکوفه اشجع به شماره 
شناسنامه 12259 ملى 1292514930 صادره از اصفهان فرزند رضا بر ششدانگ یک باب 
منزل مسکونى به مســاحت 651 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2179/23 اصلى واقع 
در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف 
حاج آقا ایرجى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 23 /1397/11 
م الف: 354445 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك جنوب شرق اصفهان 

11/132/
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 

مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000084 مورخ 97/09/29 آقاى جاسم جهان 
بین به شماره شناسنامه 3280 کدملى 1282994670 صادره از اصفهان فرزند محمدعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 162/78 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
4064- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز 
گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/7 تاریخ انتشار 
نوبــت دوم: 11/23 /1397 م الف: 354436 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك 

مرکزى اصفهان /11/148
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 974202511855879- 97/11/3 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ثبت جنوب شــرق اصفهان و لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشد مى توانند از تاریخ 
انتشــار 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، دادخواســت 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 139760302210001466 مــورخ 1397/11/02 هیات اقاى ســلیمان ربیعى به 
شماره شناســنامه 42 ملى 1199466301 صادره از شهرضا فرزند یداله بر ششدانگ یک 
باب ساختمان دوطبقه به مساحت 365/85  مترمربع مفروزى از پالك شماره 2248/1166 
اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان. (مالک رسمى). تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1397/11/7 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/11/23 م الف: 359339 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/176
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 974202511855865- 97/11/3 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ثبت جنوب شــرق اصفهان و لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشد مى توانند از تاریخ 
انتشــار 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، دادخواســت 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 139760302210001468 مورخ 1397/11/02 هیات خانم سیما ربیعى به شماره 
شناســنامه 451 ملى 1287945244 صادره از اصفهان فرزند سلیمان بر ششدانگ یک 
باب ساختمان دو طبقه  به مســاحت 300 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2248/1166 
اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان. (مالک رسمى). تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1397/11/7 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/11/23 م الف: 359332 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/178
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 974202511855151- 97/11/2 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ثبت جنوب شــرق اصفهان و لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشد مى توانند از تاریخ 
انتشــار 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، دادخواســت 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 139760302210001457 مــورخ 1397/11/01 هیات خانم الهام اســماعیلى 
تمندگانى به شماره شناسنامه 732 ملى 1288934750 صادره از اصفهان فرزند مرتضى بر 
ششدانگ یک باب خانه مخروبه به مساحت 410/50 مترمربع مفروزى از پالك شماره 152 
اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه 
از طرف حسن ردانى پور فرزند على موضوع سند شماره 82831 مورخ 13/10/44 دفتر 14 
اصفهان. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/23 م الف: 
359646 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/180

آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 974202511856082- 97/11/3 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ثبت جنوب شــرق اصفهان و لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشد مى توانند از تاریخ 
انتشــار 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، دادخواســت 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 139760302210001479 مــورخ 1397/11/03 هیات اقــاى محمد نوروزى 
اصفهانى به شماره شناسنامه 39314 ملى 1280818727 صادره از اصفهان فرزند عبدالغفار 
بر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 36 مترمربع مفروزى از پالك شماره 99 اصلى 
واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف 
آقاى اسماعیل اسماعیلى  دنارتى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/7 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1397/11/23 م الف: 359291 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب 

شرق اصفهان /11/182
ابالغ رأى

شماره پرونده: 330/97 شــماره دادنامه: 563- 97/10/24 مرجع رسیدگى: شعبه هفتم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: عبدالرضا ایزدى صادق آبادى فرزند حسین- 
نشانى: استان چهارمحال و بختیارى شهرستان ســامان صادق آباد جنب دبستان مدرس 
خوانده: خدایار صیفورى آرپناهى فرزند جمهور- نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه 
وجه چک گردشکار: شــورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه 
مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى قاضى 
شورا: درخصوص دادخواست آقاى عبدالرضا ایزدى صادق آ بادى فرزند حسین بطرفیت آقاى 
خدایار صیفورى آرپناهى فرزند جمهور بخواسته مطالبه مبلغ 177/000/000 ریال یکصد 
و هفتاد و هفت میلیون ریال بعنوان وجه دو فقره چک به شماره هاى 434427- 96/11/2 
و 434426- 96/10/5 عهده حساب جارى 0106580812000 بانک صادرات و سررسید 
1396/10/5 و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دادرسى شورا نظر به شرح دادخواست 
تقدیمى خواهان و تصویر مصدق چک مستند ادعا و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى 
بانک محال علیه و اینکه مستندات ادعا مصون از هرگونه ایرادى از سوى خوانده باقى مانده 
اســت و صدور و وجود چک در ید خواهان ظهور در مدیونیت خوانده دارد و اینکه در قبال 
دعوى خواهان دفاع مؤثرى به عمل نیاورده است و با توجه به نظر مشورتى اعضاى شورا 
و با استصحاب بقاى دین خواسته را ثابت و به اســتناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و 
ماده واحده استفساریه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ 177/000/000 ریال یکصد و هفتاد و هفت 
میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا 
زمان پرداخت بدهى که بر اساس نرخ شاخص تورم اعالمى سالیانه از سوى بانک مرکزى 
جمهورى اسالمى ایران محاسبه مى شود و پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال هزینه دادرسى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس به مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در 
محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 373226 شریفى- قاضى شعبه 

هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /11/381
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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 ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم اســت 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، کار، 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 

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

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

نوبت دوم

مبلغ ضمانت نامه شرکت صالحیت شرکت در مناقصهموضوعردیف
در مناقصه

مبلغ برآورد بدون در نظر 
گرفتن ارزش افزوده

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

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

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهاناداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان

امروز روز سرنوشت سازى براى شــاگردان على منصور 
خواهد بود. آنها قرار اســت از ســاعت 19 در ورزشــگاه 
فوالدشهر میزبان حریف آسیایى خود در مرحله دوم پلى آف 
لیگ قهرمانان آسیا باشند. رقیب ذوبى ها در این دیدار تیم 
عرب زبان الکویت است که براى کسب مجوز صعود به این 
مرحله، سه شنبه هفته پیش به مصاف تیم الوحدات اردن 
رفت و توانست با نتیجه 3 بر 2 از ســد میزبان بگذرد و به 

عنوان حریف سبزهاى اصفهانى شناخته شود.

ذوب آهن امشب مقابل چه تیمى به میدان
 مى رود؟

«فرمانده» کویت یکى از پرافتخارترین باشگاه هاى این 
کشور است که 59 ســال از زمان تأسیس آن مى گذرد و 
ســابقه 14 بار قهرمانى در لیگ برتر کویت را در کارنامه 
خود دارد و ســه عنوان قهرمانى و یک نایب قهرمانى در 
مسابقات اى اف سى کاپ آســیا نیز از جمله افتخارات این 

باشگاه کویتى به حساب مى آید.
الکویت که در بین فوتبالدوستان کویتى با لقب «العمید» 
به معنى «فرمانده» شناخته مى شود آخر هفته گذشته در 
فصل جارى مسابقات باشگاهى این کشور موفق به کسب 
سه تساوى و هشت پیروزى از 11 بازى شده بود و با کسب 
27 امتیاز صدر جدول این رقابت ها را از آن خود کرده بود. 
این تیم در مرحله اول انتخابى لیگ قهرمانان آسیا نیز در 
حالى توانست با ســه گل حریف اردنى خود را پشت سر 
بگذارد که قبل از آن در رقابت هاى لیگ برتر کویت هم 
در برابر هیچ تیمى تن به شکست نداده بود. سفیدپوشان 
الکویت روز سه شنبه هفته گذشــته در امان و در دیدار با 
الوحدات ابتدا در دقایق 10 و 31 بازى، دروازه خود را باز شده 
دیدند اما در ادامه کار توانستند به خوبى به بازى برگردند و با 
دبل «فیصل زاید الحربى» هافبک27 ساله شان در اواخر 
نیمه اول و تک گل مهاجم 26 ساله شان «جمعه سعید» 
در نیمه دوم، این مسابقه را با پیروزى به پایان رسانده و به 

عنوان رقیب ذوب آهن به مرحله بعد صعود کنند.
این تیم در جریان مسابقات لیگ برتر کویت در طول 11 
بارى که به میدان رفته است توانسته 35 بار دروازه حریفان 
خود را باز کند و فقط هشــت گل خورده که این نشــان 
مى دهد خط دفاع الکویت از اســتحکام خوبى برخوردار 

اســت و مدافعان این تیم به مهاجمان تیــم مقابل اجازه 
نمى دهند به راحتى بــر روى دروازه شــان خطر ایجاد 
کنند. از طرفى مهاجمان این تیم ســفیدپوش هم از شم 
گلزنى باالیى برخوردارند و هربار که اراده کنند مى توانند 
دروازه حریفان را به لــرزه در بیاورند و ایــن، کار را براى

ذوب آهن بسیار سخت مى کند.

نایب قهرمانى که این روزها در قعر جدول 
قرار گرفته

تیم ذوب آهن امــا برخالف حریفش که صدرنشــین 
لیگ کویت اســت، در فصل جارى در لیگ برتر ایران 
عملکــرد چندان خوبى نداشــته و نتایــج قابل قبولى 
کسب نکرده است. امتیازى که سبزپوشان اصفهان در 
رقابت هاى باشگاهى ایران اندوخته اند نصف امتیازات 
رقیب  آسیایى شان است؛14 امتیاز از 16 بازى. ذوبى ها 
در فصل هجدهم لیگ برتر فقط دو بار توانســته اند بر 
حریفان خود غلبه کنند و هشت بار هم به نتیجه تساوى 

رضایت داده اند و شش بار دیگر تیم بازنده میدان لقب 
گرفته اند و در رده چهاردهم جدول 16 تیمى ایران قرار 
دارند. ضمــن اینکه خط حمله این تیــم نیز تا اینجاى 
رقابت ها خوب ظاهر نشده؛ 12 گل در جریان 16 بازى 
اصًال آمار جالبى نیســت، چیزى حدود کمتر از یک گل 
در هربازى. کارنامه مدافعان ذوب آهن هم چندان قابل 
دفاع نیســت، آنها 18 بار تســلیم مهاجمان تیم هاى 
حریف شده اند که میانگین آن مى شود حدود یک گل 

در هر مسابقه. 
همه اینها را اگر بگذارید کنار نیمکت پر مهره تیم کویتى 
که بنابر آنچه در برخى از ســایت ها اعالم شــده این 
تیم از حدود 19 بازیکن خارجى و هشــت بازیکن ملى 
پوش بهره مى برد و آن را مقایســه کنید با دست خالى 
على منصور و ترکیب تیم ذوب آهن که اکثر بازیکنان 
آن افرادى کــم تجربه و جوان هســتند، بیش از پیش 
به تفاوت هاى این دو رقیب و حســاس بودن هماورد 

آنها پى مى برید. 

نقاط قوت ذوبى ها
پربیراه نگفته ایم اگر بگوییم ذوبى ها و کادر فنى این تیم در 
دیدار امشب مقابل «فرمانده» کویتى ها بر روى چند بازیکن 
تیمشان نسبت به بقیه حساب ویژه ترى باز کرده اند. از جمله 
این بازیکنان شاخص مى توان به کاپیتان اول ذوبى ها اشاره 
کرد؛ قاسم حدادى فر هافبک سبزپوشان که به همراه این تیم 
در سال 2010 به عنوان نایب قهرمانى در لیگ قهرمانان آسیا 
رسیده است مى تواند در میانه میدان با استفاده از تجربه خود 
به خوبى بقیه بازیکنان را پوشش دهد و نقش تأثیرگذارى در 

هدایت تیم در زمین ایفا کند. 
دروازه ذوب آهــن هم از نقــاط قوت این تیم محســوب
 مى شود. رشــید مظاهرى ســنگربان ملى پوش این تیم 
مى تواند با ارائه یک بازى خــوب و قابل اطمینان فرصت 
هرگونه عرض اندام را از مهاجمان زهردار حریف بگیرد و به 
کمک مدافعانش، خیال ذوبى ها را از بابت دروازه راحت کند.  
چشــم امید ذوبى ها بعد از این دو بازیکــن به محمد رضا 
خلعتبرى و «کریســتین اوســاگوآنا» دو خرید زمستانى 

این تیم اســت. ذوب آهن هرچند در نقــل وانتقاالت نیم 
فصل خوب عمــل نکرد اما ســعى کرد بــا اضافه کردن 
ایــن دو مهاجم به ترکیــب تیم، حداقل خــط حمله خود 
را کمى تقویــت کند، هرچنــد خلعتبرى در بــازى اخیر 
ذوب آهن مقابل نساجى که سه شــنبه هفته پیش انجام 
شد مصدوم شد و همچنان حضور او در بازى امشب معلوم 
نیست. مهاجم نیجریه اى هم به تازگى به این تیم ملحق 
شــده و در یک بازى که براى ذوب به میدان رفته با اینکه 
نتوانسته گل بزند اما موفق شده اعتماد کادر فنى را به خود 
جلب کند و انگیزه زیادى دارد که در این دیدار حساس هم 

خودى نشان دهد.
***

حریف امشــب ذوب آهن در جریان رقابت هاى باشگاهى 
کشــورش در پنج بازى خارج از خانه اى کــه انجام داده 
فقط 9 امتیاز از حریفان گرفته و شــش بار هم دروازه اش 
باز شــده اســت و همانطور هم که در ابتداى این گزارش 
آمد، در بازى هفته گذشته هم که مهمان تیم اردنى بود در 
همان شروع بازى دو بار در برابر مهاجمان حریف غافلگیر 
شــدند و گل خوردند اما در مقابل، تیــم ذوب آهن هم در 
بازى هاى خانگى اش نتایج خوبى به دست نیاورده است و 
در هشت بارى که در اصفهان میزبان رقیبان خود بوده، هیچ 
موقع مهمانانش را دست خالى روانه شهرشان نکرده؛ در پنج 
مسابقه امتیازاتش را با حریفان تقسیم کرده و در سه دیدار 

هم مغلوب آنها شده است.
آنچه مشخص است این که براى تعیین برنده نبرد امشب 
باید منتظر سوت پایان بازى باشیم تا ببینیم آیا سبز و 

سفیدهاى اصفهان باز هم در 
کسب پیروزى خانگى ناکام 

مى مانند یا باالخره زنجیر این 
طلسم پاره مى شــود و با برترى شاگردان 

على منصوریان بر «فرمانــده» کویتى ها، او 
مى تواند «فرمانده» دل هواداران سبزپوشان 

اصفهان شــود. اگر این اتفــاق بیافتد و 
ذوبى ها بتوانند از این خوان به ســالمت 
عبور کنند، در مرحله بعــد این رقابت ها 
بازى بسیار دشــوارترى در پیش خواهند 

داشت آن هم در برابر حریفى بسیار سرسخت 
به نام الغرافه قطر.

امشب؛ مرحله دوم پلى آف لیگ قهرمانان آسیا در فوالدشهر

نبرد شامگاهى لشکر «فرمانده» با سربازان ذوب آهن  
,,مرضیه غفاریان

 باید منتظر سوت 
پایان بازى باشیم 
تا ببینیم آیا سبز و 
سفیدهاى اصفهان 
باز هم در کسب 
پیروزى خانگى ناکام 
مى مانند یا باالخره 
زنجیر این طلسم 
پاره مى شود و با 
برترى شاگردان 
على منصوریان بر 
«فرمانده»

 کویتى ها، او 
مى تواند «فرمانده» 
دل هواداران 
سبزپوشان اصفهان 
شود

ه مشخص است این که براى تعیین برنده نبرد امشب
 منتظر سوت پایان بازى باشیم تا ببینیم آیا سبز و 

دهاى اصفهان باز هم در 
ب پیروزى خانگى ناکام

مانند یا باالخره زنجیر این
سم پاره مى شــود و با برترى شاگردان 

 منصوریان بر «فرمانــده» کویتى ها، او 
تواند «فرمانده» دل هواداران سبزپوشان
هان شــود. اگر این اتفــاق بیافتد و
ى ها بتوانند از این خوان به ســالمت 
ر کنند، در مرحله بعــد این رقابت ها 
ى بسیار دشــوارترى در پیش خواهند 

ت آن هم در برابر حریفى بسیار سرسخت 
م الغرافه قطر.

سبزپوشان اصفهان 
شود

 استقالل تهران در فصل نقل و انتقاالت با جذب چهار 
بازیکن جدید و اضافه کردن آنها به فهرست نفراتش 
و البته با توجه به جذب 12 بازیکن در پنجره تابستانى 
به کلى یک تیم جدید تشــکیل داده اســت و با جمع 
شــدن این نفرات در کنار یکدیگر و البته با احتساب 
بازیکنان جدا شده و داشته هاى این تیم از قبل، حاال 
دو تیم کامل، پر ستاره و مدعى در اختیار شفر قرار دارد 
که این اتفاق در تاریخ فوتبال ایران و باشگاه استقالل 

کم سابقه است.
آبى پوشان، حســینى و رحمتى را به عنوان گلر، زکى 
پور و نور افکن را بــه عنوان دفاع چــپ، منتظرى، 
چشمى، سهرابیان و دانشگر را به عنوان مدافع میانى، 
وریا غفورى و فرشــاد محمدى مهر را به عنوان دفاع 
راست. على کریمى و فرشید باقرى در هافبک دفاعى، 
طــارق همام، مهدى قائدى، فرشــید اســماعیلى و 
داریوش شجاعیان را به عنوان هافبک هاى هجومى، 
باقرى، تبریــزى، صیادمنش و پاتوســى را به عنوان 

مهاجمان کنارى و در نهایت کونگالوس و منشا را به 
عنوان مهاجم نوك در اختیار دارند که نشان مى دهد 

دو تیم کامل و پرمهره در اختیار شفر قرار دارد.
ضمن اینکه عالوه بر این نفــرات بازهم مهره هاى 
خوبى در اختیار اســتقالل و شــفر قرار دارد. این تیم 
خسرو حیدرى، محســن کریمى، میثم تیمورى، رضا 

آذرى، سجاد آقایى و... را در اختیار دارد.
 جمع کردن این همه نفرات کلیدى که شاید هرکدام از 
آنها در هر یک از 15 تیم دیگر لیگ برتر توانایى بازى 
در ترکیب اصلى و 11 نفر اولیه را دارند دو تیم پرستاره 

در اختیار سرمربى آبى ها قرار داده است.
با این تفاسیر مى توان به استقالل لقب پرمهره ترین 
تیم حال حاضر لیگ برتــر را داد و باید دید شــفر و 
کادرفنى به چه شــکل از این پتانسیل عظیم استفاده 

مى کند و چه نتیجه اى برایش حاصل مى شود.

نام هاى مطرح شده در روزهاى گذشته براى تصدى 
پست ســرمربیگرى تیم ملى و جانشــینى کارلوس 
کى روش ممکن است باعث آشــوب ذهنى هواداران 

فوتبال در ایران شود.
هشت سال پس از ثبات نســبى فوتبال ایران با حضور 
ســرمربى پرتغالى که حاال چمدان هایش را به مقصد 
کلمبیا بسته است، با جدایى رسمى او از تیم ملى فوتبال 
ایران، گمانه زنى هایى براى حدس نام جانشــینان او 

آغاز شده است.
اولین گمانه ها درباره جانشــین کى روش از ورزشگاه 
هزاع بن زاید آغاز شــد، زمانى که هروه رنار، سرمربى 
فرانسوى تیم ملى مراکش با حضور در ورزشگاه، موجى 
خبرى پیرامون خود ایجاد کرد اما این مربى قراردادى 
بلندمدت با فدراســیون فوتبال مراکش دارد و فعًال در 
دسترس ایران براى عقد قرارداد نیست. همچنین برخى 
منابع در خارج از ایران از اسم هایى نظیر فن مارویک، 
ژوزه پســیرو و دیک ادووکات خبــر داده اند که این

 نام ها نیز هرگز مورد مذاکره فدراسیون قرار نگرفته اند 

و به جز سرمربى سابق تیم ملى هلند (فن مارویک) دو 
گزینه بعدى در اندازه هاى جانشینى کارلوس کى روش 

به نظر نمى آیند.
اما در شرایطى که فدراسیون فوتبال هنوز هیچ واکنشى 
نسبت به انتشار اسامى مختلف در رسانه هاى غیررسمى 
نشــان نداده اســت، برخى صحبت هایى که از زبان 
مربیان و شاغلین در فوتبال ایران به گوش رسید، باعث 

نگرانى شد.
 هفته پیش على پروین و چنــد چهره دیگر درباره این 
صحبت کردند که بهتر اســت مربى بعــدى تیم ملى 
فوتبال ایران، ایرانى باشد. حال آنکه به نظر نمى رسد 
این گزینه براى جانشــینى کارلوس کى روش انتخاب 

مناسبى باشد. 
فوتبال ایران با وجود تولید چنــد مربى خوب و جوان، 
هنوز ظرفیــت قانع کنندگــى الزم را بــراى هدایت 
تیم ملى ندارند و شــاید در این زمینه احتیاج به زمان 
بیشترى باشد. البته در گذشته مربیان مختلفى در ایران 
سرمربى تیم ملى بوده و افتخاراتى به دست آوردند اما 
فضاى جدید فوتبال ایران و توقعات، فعًال متناســب با 

آن چیزى اســت که حداقل در پنج شش سال گذشته 
رخ داده و آن حضور چند مربــى کاربلد مثل کى روش 
و برانکو و شفر و افزایش کیفى سطح فوتبال در ایران 

است.
در این باره یکى از مدیران ارشــد فدراسیون مى گوید 
از رســانه ها انتظار داریم که در این زمینه خبرسازى 
نکنند و اگر قرار به انتخاب یــا تصمیم گیرى خاصى 
باشد، حتمًا فدراسیون فوتبال رأسًا آن را اعالم خواهد 

کرد.
این فرد همچنین درباره توییت هــاى مازیار ناظمى، 
معاون وزیر ورزش و صحبت دربــاره نام هایى چون 

زیدان و مورینیو گفت: اگر کسى درگیر فوتبال و مسائل 
این رشته ورزشى باشد و آن را جدى تعقیب کند، مى داند 
که چهره هایى نظیر مورینیــو و زیدان، هرگز بازار کار 
اروپا را به مقصد ایران رها نخواهند کرد. بنابراین کلیت 
این موضوع شایعه اى بیش نیست و اساساً  نباید آن را 

جدى گرفت.
حاال انتظــار جامعه  فوتبال ایــران انتخاب یک مربى 
متناسب با توقعات و تحویل چوب امدادى به شخصى 
اســت که روحى تازه به فوتبال ملى و البته متناسب با 
آن به فوتبال باشگاهى ما بدمد. مربى که او را با کار و 

کیفیت و ایجاد فضاى آرام به یاد بیاوریم.

گزینه  ایرانى براى نیمکت تیم ملى

این شوخى ها را مطرح نکنید لطفاً!
 احمد خلیلى

دیدار تیم هاى ذوب آهن ایران و الکویت کویت در مرحله دوم پلى آف لیگ قهرمانان آسیا، امشب برگزار مى شود که برنده این 
مسابقه باید مقابل الغرافه قطر قرار بگیرد.

در صورت صعود تیم ذوب آهن به مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا 2019 تیم هاى اصفهانى هجدهمین حضور در این تورنمنت 
قاره اى را تجربه خواهند کرد.سبزپوشان اصفهانى در صورت صعود به دور گروهى، با الوصل امارات، الزوراى عراق و برنده یکى 
دیگر از پلى آف ها همگروه خواهد شد. به عبارتى شــاگردان علیرضا منصوریان اگر الکویت و الغرافه را ببرند، در گروهى قرار

مى گیرند که فرصت صعود را خواهند داشت و با هیچیک از قدرت هاى فوتبال آسیا روبه رو نخواهند شد.
در تاریخ لیگ قهرمانان آسیا تیم هاى اصفهانى 17 بار در لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته اند. سپاهان که با 11 حضور در این 
مسابقات قاره اى رکورددار است و ذوب آهن نیز شش بار توانسته در این رقابت ها حاضر باشد. نکته جالب اینکه ذوبى ها با اینکه 
پنج بار کمتر از رقیب همشهرى در لیگ قهرمانان بوده اند اما عملکرد بهترى نسبت به سپاهان داشته اند. آنها دو بار به مرحله یک 
هشتم صعود کردند، یک صعود به یک چهارم را در کارنامه دارند و یک مرتبه هم تا فینال رقابت ها پیش رفتند اما تیم سپاهان سه 

بار از مرحله گروهى صعود کرد که یکى منجر به پیش روى تا فینال لیگ قهرمانان شد.
اکنون در اصفهان هواداران هر دو تیم با اتحاد حداکثرى و حمایت از تیم ذوب آهن تالش 
مى کنند تا مقدمات صعود این تیم براى هفتمین بار به لیگ قهرمانان آسیا و مرحله 
گروهى آن را رقم بزنند. دیدار خانگى ذوب آهن و الکویت که امشب برگزار مى شود، 

در ورزشگاه فوالدشهر خواهد بود و باید دید آیا فوتبال دوستان اصفهانى ورزشگاه را براى 
ذوب آهن پر مى کنند یا خیر؟

اصفهانى ها براى صعود ذوب آهن متحد شوند

الکویت کویتذوب آهن ایران

على رضى پور

2 ترکیب 11 نفره در یک تیم

بهتر از این چه مى خواهید؟
جمان کنارى و در نهایت کونگالوس و منشا را به 
ن مهاجم نوك در اختیار دارند که نشان مى دهد 

یم کامل و پرمهره در اختیار شفر قرار دارد.
ن اینکه عالوه بر این نفــرات بازهم مهره هاى 
ى در اختیار اســتقالل و شــفر قرار دارد. این تیم 
رو حیدرى، محســن کریمى، میثم تیمورى، رضا

ى، سجاد آقایى و... را در اختیار دارد.
ع کردن این همه نفراتکلیدى که شاید هرکدام از 
5در هر یک از 15 تیم دیگر لیگ برتر توانایى بازى 
1رکیب اصلى و 11 نفر اولیه را دارند دو تیم پرستاره 

سرمربى آبى ها قرار داده است. ختیار
ن تفاسیر مى توان به استقالل لقب پرمهره ترین 
حال حاضر لیگ برتــر را داد و باید دید شــفر و 
فنى به چه شــکل از این پتانسیل عظیم استفاده 

کند و چه نتیجه اى برایش حاصل مى شود.

ن پ یم دا پیشر بت لر ی م ب ر دوی ار ر ر رمرا چه ی ب و ی د ر و م
مرحله گروهى صعودکردکه یکى منجربه پیش روى تا فینال لیگ قهرمانان شد.
ششششششتالش ن در اصفهان هواداران هر دو تیم با اتحاد حداکثرى و حمایت از تیم ذوب آهن 
نند تا مقدمات صعود این تیم براى هفتمین بار به لیگ قهرمانان آسیا و مرحله 
هى آن را رقم بزنند. دیدار خانگى ذوب آهن و الکویت که امشب برگزار مى شود، 

زشگاه فوالدشهر خواهد بود و باید دید آیا فوتبال دوستان اصفهانى ورزشگاه را براى 
 آهن پر مى کنند یا خیر؟

ر یک تیم

ى خواهید؟
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خداوند شــما را گوش عطا کرد  تا آنچه درخور شنیدن و نگهداشتن است 
بشنوید و نگه دارید و چشم داد تا ظلمت نابینایى را فروغ بینایى بخشد و 
اندام هایى بخشید که خود اجزایى در بر دارند و هر یک از اندام ها را در 
جاى مناســب خود قرار داد، در ترکیب خاص خود و بر دوام و کالبدى در 
رســانیدن منافع خود همچنان بر پاى و دل هایى که روزى خود مى طلبند. 

موال على (ع)همه در نعمت هاى او غرقه اند و رهین منّت او هستند. 

شهردارى نجف آباد درنظر دارد به استناد مصوبه شماره 96/4693 مورخ 96/11/29 شوراى محترم اسالمى 
شهر نسبت به خرید تعداد 250 عدد پایه چراغ روشنایى معابر حسب مشخصات موجود در مدارك مناقصه 
با برآورد اعتبارى اولیه به مبلغ 4/500/000/000 ریال از محل اعتبارات شهردارى منطقه یک نجف آباد بدون 
تعدیل و مابه التفاوت و از طریق مناقصه عمومى به شرکت هاى واجد شرایط اقدام نماید. شرکت کنندگان 
باید داراى شخصیت حقیقى یا حقوقى مستقل و رزومه کارى منطبق با موضوع مناقصه بوده و همچنین 

داراى توانایى الزم جهت انجام موضوع مناقصه باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و 
دریافت اسناد مناقصه، تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 97/12/02 به امور قراردادهاى شهردارى 
نجف آباد مراجعه نمایند. شرکت کنندگان باید مبلغ 225/000/000 ریال را طى فیش واریزى به حساب 
سپرده شماره 0104544150002 شهردارى نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکى به عنوان 

ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نمایند.
برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد 
شد. سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول 

یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

آگهى مناقصه چاپ دوم

مسعود منتظرى نجف آبادى- شهردار نجف آبادمسعود منتظرى نجف آبادى- شهردار نجف آباد

شهردارى گلدشت به موجب مصوبه شوراى اسالمى شهر در نظر 
دارد نســبت به اجاره جایگاه CNG گلدشت به مدت یکسال از 
طریق مزایده عمومى و بر اساس قیمت پایه کارشناسى رسمى اقدام 
نماید. لذا شرکت هاى واجد شرایط مى توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر و اخذ فرم پیشــنهادى تا تاریخ 97/12/02 به شهردارى 
مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه 

مورخ 97/12/04 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.

تج دید آگهى مزایده نوبت دوم

مهدى غالمى- شهردار گلدشتمهدى غالمى- شهردار گلدشت

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید:
موضوع مناقصه:

1- آسفالت خیابان مرکزى
- مبلغ اولیه اعتبار: 5/000/000/000  ریال

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 97/12/01
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 97/12/02

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یکشنبه 97/12/18
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

آگهى مناقصه  چاپ دوم

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهرعلى اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شماره 660 مورخ 97/10/02 شوراى 
اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى یک قطعه زمین واقع در شهرك 
حمل و نقل زرین شهر جهت نصب کانکس و ایجاد سوپر مارکت به صورت 
اجاره براى مدت دو سال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید، لذا از متقاضیان 
دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر 
از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 97/11/28 به شهردارى زرین شهر 

مراجعه نمایند.

آگهى مزایده نوبت دوم

میثم محمدى- شهردار زرین شهرمیثم محمدى- شهردار زرین شهر

بدینوسیله اعالم مى دارد شرکت تعاونى منحله مصرف کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینى شهر (درحال تصفیه)
 به شماره ثبت 161 و شناسه ملى10260042020 به موجب آگهى شماره 21379

مورخ1397/05/15 منحل گردیده است. لذا دراجراى مقررات ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران احتمالی شرکت  تعاونى اعم از سهامداران و کلیه 
اشخاص حقیقى وحقوقى  دعوت می گردد  تا با در دست داشتن اسناد ومدارك مثبته در مهلت قانونى (6 ماه پس از تاریخ اولین چاپ اگهى) جهت مطالبه 

و دریافت تسویه حساب  به مدیر تصفیه  شرکت تعاونى 
به نشانى:اصفهانـ  شهرستان خمینى شهرـ خیابان امام شمالىـ  خیابان جوى گاردر مرکزىـ  زیرزمین پایگاه بهداشت  با کدپستى 8413866161  

مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است این آگهى درسه نوبت و هر نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمى جمهورى اسالمى ایران و همزمان در روزنامه کثیراالنتشار شرکت 

آگهى مى گردد .
بدیهى است پس از پایان مهلت قانونى مذکور، هیچگونه اعتراض  و ادعایى پذیرفته نخواهد شد و ختم تصفیه شرکت اعالم مى گردد.

ضمنا  به اطالع مى رساند  نوبت سوم آگهى فوق در روزنامه رسمى وروزنامه  نصف جهان، مورخ 12/23/ 97صورت مى پذیرد.

آگهى دعوت از بستانکاران
شرکت تعاونى منحله مصرف کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینى شهر (درحال تصفیه) نوبت دوم

مدیر تصفیه شرکت تعاونى منحله  مصرف کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینى شهر (در حال تصفیه)مدیر تصفیه شرکت تعاونى منحله  مصرف کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینى شهر (در حال تصفیه)

تاریخ انتشار97/11/23

هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشی وتفریحى کارگران استان اصفهان در نظر دارد اماکن خود را با شرایط زیر به متقاضیان 
واجد شرایط واگذار نماید :

زمان تحویل پاکتها : تا پایان وقت اداري ( ساعت 14:00) روز  چهارشنبه مورخ 97/12/15
زمان و محل بازگشایی پاکت ها : روز پنجشنبه مورخ 97/12/16 ساعت 10 صبح - اصفهان ، چهارباغ باال ، روبروى بیمارستان 

شریعتى مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان ، تلفن :031-36611410
لذا از متقاضیان دعوت می شود به منظور دریافت فرم و شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداري ( ساعت 13:00) 
روز پنجشنبه مورخ 97/12/02 به دبیرخانه هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشى وتفریحى کارگران استان اصفهان به نشانی 

چهارباغ باال ، روبروى بیمارستان شریعتى مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان مراجعه نمایند .
دبیرخانه هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشى وتفریحى کارگران استان اصفهان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .

www.Kargaran-s-esf.ir

مزایده(نوبت اول)

دبیرخانه هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشى وتفریحى کارگران استان اصفهاندبیرخانه هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشى وتفریحى کارگران استان اصفهان

مبلغ ضمانت شرکت در موضوع مزایده
حداقل قیمت اجاره مدت قراردادمزایده ( ریال )

ماهیانه  (ریال)
اجاره مجموعه ورزشى وتفریحى 

150/000/000یک سال کامل90/000/000 کارگران خمینى شهر

شــهردارى قهدریجان در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 160- 5 مورخ 97/09/01 شوراى محترم اسالمى شهر 
قهدریجان نسبت به فروش یک مجموعه بازى فلزى متعلق به شهردارى از طریق مزایده عمومى به افراد حقیقى یا 
حقوقى که باالترین قیمت پیشنهادى را ارائه دهند اقدام نمایند. لذا از اشخاص حقیقى یا حقوقى دعوت به عمل مى آید 
تا ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم با مراجعه به شهردارى و دریافت فرم پیشنهاد، قیمت پیشنهادى خود 
را در پاکت ب به صورت پلمب شده تحویل دبیرخانه محرمانه واقع در حراست شهردارى نموده و رسید دریافت نمایند.

شرایط:
1- شرکت کنندگان در مزایده باید رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

2- متقاضیان مى بایست مبلغ 20/000/000 (بیست میلیون ریال) بابت ســپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 
0224161331006 به نام شهردارى قهدریجان واریز و در پاکت الف تحویل نمایند.

3- پیشنهادات رسیده در ساعت 13 روز 97/12/05 با حضور اعضاء کمیسیون معامالت شهردارى که در محل شهردارى 
تشکیل مى گردد باز و قرائت مى شود.

4- حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان ایشان در جلسه کمیسیون معامالت بالمانع است.
5- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتى که بعد از موعد در مزایده رسیده یا 

مشروط یا مخدوش باشد ترتیب اثر نخواهد داد.
6- سپرده نفرات اول و دوم و سوم در صورت حاضر نشدن به عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهردارى ضبط مى شود.

7- هزینه آگهى بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
8- پاکت الف و ب باید همزمان تحویل دبیرخانه محرمانه گردد.

9- رویت مجموعه بازى موضوع مزایده توسط پیشنهاد دهنده بالمانع است.

آگهى تجدید مزایده فروش
 مجموعه بازى فلزى شهردارى قهدریجان

نوبت دوم

حبیب قاسمى- شهردار قهدریجانحبیب قاسمى- شهردار قهدریجان


