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پیشنهاد فتاحى به فوالد چه بود؟ افتتاح باغ گیاه شناسى بعد از 20 سال هواى اصفهان 5 درجه سردتر مى شودشناسایى حدود 300 خون نادر در کشور گزینه هدایت ایران در حوالى عربستان ورزشاستاناستان ورزش جهان نما

کاهش سن امید به زندگى در بین اصفهانى ها
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سپاهان در دفاع هم 
استنلى کى روش دارد

ارزیابى شدن 
مدیران اصفهانــى 

پربارش ترین و 
کم بارش ترین نقاط ایران

2 3535 درصد مشترکان برق در اصفهان پر مصرف هستند درصد مشترکان برق در اصفهان پر مصرف هستند
3

آخرین آمار حیاتى ثبت شده در ثبت احوال استان اعالم شد

فیلم نرگس آبیار 
سیمرغ ها را 
درو کرد اما...

بیرانوند:

بیرانوند دروازه بان پرسپولیس در بطن اعتراضات به اتفاقات بازى 
فوالد قرار داشــت. او قبل از بازى شــاکى بود که چرا در اتوبوس 

معطل شدند و داخل ورزشگاه نرفتند. 
در ادامه هم به وضعیت رختکن اعتراض داشت.

در صفحه 7 بخوانید3

 نیمى از اصفهان
 با خشکسالى شدید 

مواجه است

مدیرکل هواشناسى استان مطرح کرد:

رئ یس گروه آموزش و توانمندسازى نیروى انسانى 
سازمان مدیریت و برنامه ریزى اصفهان خبر داد؛

وروروررروررودروازه بان پرسپولیس بیرانوند 
ا قبل قرار داشــت. او فوالد
معطل شدند و داخل ورزشگا
ادامه هم به وضعیت رختک در

 به جان سعید پنالتى نبود!

ددرو کرد ک درو کردکردرو

جنگل هاى ایران 
تا 70 سال دیگر 
دوام مى آورند؟
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دولت نحوه 
توزیع سبد کاال را 

اصالح کند

یک کارشناس منابع طبیعى معتقد است: طبق 
آمار رسمى مرکز تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور 

در سال 95 پس از دو سال تحقیق، طى 11 سال 
15 درصد از سطح جنگل هاى هیرکانى در شمال 

کشور کم شده است.

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفت: 
دولت در اعطاى سبد کاال به مردم عملکرد بسیار 
نامطلوبى داشته و مردم به شــدت از تبعیض و 
بى عدالتى پیش آمده در ایــن موضوع ناراضى 

هستند.
حســینعلى حاجى دلیگانى با انتقــاد از عملکرد 
دولت در نحوه توزیع سبد کاال با بیان اینکه امروز 
دغدغه بسیارى از مردم دریافت سبد کاالست، 
افزود: متأســفانه نحوه کنونى توزیع ســبد کاال 
نامناسب است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس با اشاره به اینکه دولت در توزیع سبد کاال 

بدقولى کرد،   ...
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در صفحه 2 بخوانید

یازدهمین نمایشگاه اصفهان پالست برگزار مى شود
از امروز تا 27 بهمن ماه؛
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براى تعطیالت به سیدنى 
نیامـــــــــدم

7

دالىىربراى تعطیالت به سیدنىبر ىىىنى ه ى ىىسستتبراى تعطیالت به سیدىر سیدنىببراىتع به تعطیالت ى سیدر به سسیدتتت بهیتعطیال بهععطیالت تعطیالت اى براى تعطیالت به سیدنىب
دم دمنیامـ مـ ـــــــــــــــــــــــدمدی ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ دممنیامـ دمم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمنینیاینی نیامـ



0202جهان نماجهان نما 3437چهارشنبه 24 بهمن  ماه   1397 سال پانزدهم

یک کارشــناس منابع طبیعى معتقد اســت: طبق آمار 
رسمى مرکز تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور در سال 95 
پس از دو سال تحقیق، طى 11 سال 15 درصد از سطح 

جنگل هاى هیرکانى در شمال کشور کم شده است.
رضا شیخ پور اظهار کرد: 15 درصد از سطح جنگل هاى 
هیرکانى شمال طى چند سال اخیر به کاربرى کشاورزى 
و مسکونى تغییر کرده اما نکته مهم اینجاست که به جز 
تغییر کاربرى، این جنگل ها از داخل دستخوش آفت و 
بیمارى شده و در حال تهى شدن است. وى با اشاره به 
اینکه اگر روند تعرض به جنگل از سوى مردم یا دولت با 
پروژه هایى مانند سدسازى و احداث جاده هاى جایگزین 

ادامه یابد دیگر نشــانى از جنگل هــاى هیرکانى باقى 
نمى ماند، تصریح کرد: اگر به همین روند ادامه دهیم تا 
70 سال آینده حتى نیم متر مربع در شمال کشور جنگل 

باقى نمى ماند.
این کارشناس منابع طبیعى با تأکید بر اینکه براى احداث 
سد هراز  قسمت وســیعى از جنگل هاى بکر مازندران 
از بین رفت، تصریح کرد: طبق تحقیقات انجام شــده 
مشخص شد پروژه هاى سدسازى در مقیاس سد هراز 
پروژه اى ناموفق در ذخیره ســازى آب به خصوص در 
مناطقى با اقلیم خشک و نیمه خشــک از جمله ایران 

است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت در 
اعطاى سبد کاال به مردم عملکرد بسیار نامطلوبى داشته 
و مردم به شدت از تبعیض و بى عدالتى پیش آمده در این 

موضوع ناراضى هستند.
حســینعلى حاجى دلیگانى با انتقاد از عملکرد دولت در 
نحوه توزیع سبد کاال با بیان اینکه امروز دغدغه بسیارى 
از مردم دریافت سبد کاالســت، افزود: متأسفانه نحوه 
کنونى توزیع سبد کاال نامناسب است. عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه دولت در توزیع 
ســبد کاال بدقولى کرد، اظهار کرد: وعده دولت آن بود 
که به همه بیمه شدگان و همچنین افرادى که دریافتى 

کمتر از سه میلیون تومان دارند، سبد کاال داده شود اما 
بسیارى از مردم با شرایط مذکور هنوز سبد کاال دریافت 

نکرده اند.
حاجى دلیگانى با بیــان اینکه دولــت کارمندان را در 
اولویت دریافت سبد کاال قرار داده است، تصریح کرد: 
على رغم آنکه باید به کارمندان هم توجه ویژه اى شود 
اما بهتر آن بود که دولت افراد فاقد شــغل یا بیمه را در 
اولویت دریافت ســبد کاال قرار مى داد.  وى با تأکید بر 
اینکه ما در مجلس پیگیر هســتیم تا این رویه اصالح 
شود،گفت: دولت باید هرچه سریع تر روش توزیع سبد 

کاال را اصالح کند.

جنگل هاى ایران تا 
70 سال دیگر دوام مى آورند؟

دولت نحوه توزیع سبد کاال را 
اصالح کند

تکلیف مهم یک امام جمعه
  روزنامه جمهورى اسالمى | 

22 بهمن در یکى از شــهرهاى استان لرستان سخنران 
مراسم از خارج استان دعوت شــده بود ولى امام جمعه 
محترم انگار که یک تکلیف مهم داشته باشد، میکروفن 
را گرفت و فرمود من فقط یک جمله به مردم مى گویم: 
در آینده کلید را به دست کســى بدهید که بتواند قفل ها 
را باز کند! والسالم. گویا تضعیف دولت و انتقاد از شخص 
رئیس جمهور براى یک جریان تریبوندار وظیفه اى شرعى 

شده است. 

لهستان قول داد
  ایرنا | رئیس ستاد کل نیروهاى مسلح جمهورى 
اسالمى ایران نشست ورشو را بى ارزش توصیف کرد و 
گفت: این نشست تأثیرى در کارها و قدرت ایران نخواهد 
داشت. سردار سرلشکر محمد باقرى اظهار کرد: لهستان 
قول داده است که در نشست ورشو هیچ حرفى علیه ایران 
زده نمى شــود. وى افزود: باید منتظر بود تا این نشست 
برگزار شود و ببینیم که لهستانى ها چقدر به قول خود وفادار 
هستند اما چه در نشست ورشو علیه ایران حرفى زده شود و 
چه حرفى زده نشود، تأثیرى در اقدامات و قدرت جمهورى 

اسالمى ایران نخواهد داشت.

من سختکوشم!
رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تأکید   آفتاب  نیوز|
کرد که وى یکى از «سختکوش ترین» رؤساى جمهور در 
تاریخ کشورش است. «دونالد ترامپ» در توییتى نوشت: 
«هیچ رئیس جمهورى هرگز به اندازه من ســخت کار 
نکرده است و من بى نظمى هایى را که از رؤساى جمهور 

سابق به ارث برده بودم رفع کردم.»

آیت ا... جزایرى زنده است
  فارس| در چند روز گذشته اخبار متعددى درباره 
سفر خارجى آیت ا... ســید محمدعلى موسوى جزایرى، 
نماینده ولى فقیه در خوزستان به کشور هاى خارجى منتشر 
شده است. برخى از افراد مغرض با سوءاستفاده از این اخبار 
اقدام به انتشار شایعاتى مبنى بر فوت وى و سفر تفریحى 
به آلمان کردند. حجت االسالم کمیل عساکره، مسئول 
امور رسانه اى بیت نماینده ولى فقیه با رد این اخبار گفت:

 آیت ا... موسوى جزایرى در صحت و سالمت کامل است 
و هم اینک در کشــور انگلیس حضور دارد. این سفر به 
منظور تبیین آرمان هاى انقالب براى خارج نشینان انجام 

شده و خبر سفر درمانى وى کذب است.

نشست غیرعلنى بودجه اى 
عضــو هیئت رئیســه مجلس، از   خانه ملت|
نشســت غیرعلنى روز شــنبه هفته آینده صحن براى 
بررسى بودجه سال 98 خبر داد. اکبر رنجبرزاده گفت: این 
جلسه با حضور محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه 
و بودجه و دستگاه هاى مرتبط با بودجه برگزار مى شود. 
وى همچنین زمان بررســى گزارش کمیسیون تلفیق 
بودجه ســال 98 در صحن علنى را یک شنبه 28 بهمن 

ماه عنوان کرد.

افزایش مصدومان شیمیایى
 ایلنا| مدیر کل مرکز مصدومان شیمیایى بنیاد 
شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه تخمین زده مى شود، 
حدود 400 هــزار نفر در مناطق جنگــى و غیرجنگى با 
گازهاى شیمیایى مواجه شده باشند، گفت: در حال حاضر 
نیز ســاالنه افرادى به دلیل بروز عوارض ثانویه به جمع 

مصدومان شیمیایى اضافه مى شوند.

چهره مشهور داعش بازداشت شد
 جام جم آنالین | نیروهاى دموکراتیک ُکرد 
سورى چهره مشهور و تبلیغاتى داعش به نام «ابو صهیب 
فرانسوى» را شناســایى و بازداشت کردند. فعاالن سورى 
اعالم کرده اند که فرد مذکور عالوه بر فعالیت هاى تبلیغاتى، 
در بازار فروش اسیران زن نیز فعالیت داشته است. گفتنى 
است، ابوصهیب فرانســوى در مارس 2015 با انتشار یک 
فایل ویدیویى کوتاه، از پیوستن خود به داعش خبر داده بود.

خبرخوان
چینى ها چپ کردند

 چمدان| بــا واژگونى یک دســتگاه 
خودروى ون حامل گردشگران چینى در گردنه 
شهیدآباد شهرســتان خرم بید در جاده شیراز-
اصفهان 9 نفر مصدوم شدند. این حادثه ساعت 
9 و45 دقیقه صبــح روز 22 بهمن به اورژانس 
اطالع داده شد و سه دستگاه آمبوالنس به محل 
حادثه اعزام شدند. در این حادثه هشت گردشگر 
چینى و راننده ایرانى خودرو به صورت سطحى 
زخمى و پس از دریافت خدمات پزشکى اولیه، 

از بیمارستان مرخص شدند.

بازار سیاه نداریم
 پانا| پیش فروش بلیت قطارهاى نوروزى 
از 16 و 17 بهمن آغاز شــده است و آنگونه که 
معاون مســافرى راه آهن مى گوید مى توان به 
مردم اطمینان داد که بازار سیاهى در بلیت قطار 
ایجاد نخواهد شد و 20 میلیون و ده هزار مسافر 
مى توانند از خدمات حمل و نقل مســافرى در 

ایام سفرهاى نوروزى استفاده کنند.

بازسازى بناى قدیمى 
سفارت ایران 

 چمدان| حمید بعیدى نژاد، سفیر ایران 
در انگلیس از بازســازى سفارت ایران در لندن 
خبر داد و گفــت: این بنا به معمارى پیشــین 
خود بازگشت و ارزش سرمایه ملى به دو برابر 
افزایش یافــت. این بنا که 83 ســال پیش در 
منطقه دیپلماتیک  لندن خریدارى شد با توجه 
به قدمت نیاز به بازسازى داشت. این بنا در اوج 
فشار بودجه و با صرفه جویى از منابع و با هزینه 

اندك به معمارى پیشین برگشت.

وام «ماه عسل» 
تصویب نشد

پیشنهاد تخصیص پنج میلیون    ایسنا|
تومان به زوج هاى جوان با عنوان «وام سفر ماه 
عسل» در کمیســیون تلفیق مجلس تصویب 
نشد. سازمان میراث فرهنگى در جریان بررسى 
الیحه بودجه 98 به مجلس پیشنهاد کرد: «به 
منظور ایجاد نشــاط اجتماعى و آسان ســازى 
ســفر براى اقشــار جامعه به ویژه قشر جوان، 
دولت تدبیر و امید در کنار اعطاى تســهیالت 
ازدواج، ارائه بسته سفر تشویقى ماه شیرین به 
زوجین جوان تا سقف 50 میلیون ریال در نظر 

گرفته شود.»

آغاز ثبت نام کنکور از 
امروز

ثبت نام کنکور سراســرى 98    میزان|
از امروز چهارشــنبه 24 بهمن از طریق سایت 
سازمان سنجش آغاز مى شــود و در روز پنج 
شنبه 2 اسفند 97 پایان مى پذیرد. پذیرش در هر 
یک از رشته ها بر اساس نمره کنکور و سوابق 
تحصیلى همانند کنکور ســال گذشته انجام 
مى شود. نتیجه نهایى کنکور سراسرى 98 در 

نیمه دوم شهریور ماه 98 اعالم خواهد شد.

تکذیب سهمیه بندى 
بنزین 

 تابناك| عضــو کمیســیون برنامه و 
بودجه برخــى  اظهارنظرها در مورد ســهمیه 
بندى و افزایش قیمــت بنزین را تکذیب کرد. 
شهباز حســن پور بیگلرى گفت: مجلس هیچ 
تصمیمى در مورد افزایش قیمت و سهمیه بندى 
بنزین نگرفته است. وى افزود: بنابراین برخى 
اظهارنظرها در این رابطه مــورد تأیید نبوده و 
آنچه گفته شده نظر شخصى افراد بوده است. 
نماینده مردم سیرجان هرگونه تصمیم گیرى 
در مورد افزایش قیمت و سهمیه بندى بنزین را 

منوط به مصوبه مجلس دانست.

فاصله بارش ها در پربارش ترین و کم بارش ترین نقاط 
ایران بیش از یک متر است و نقاطى در کشور داریم که 
در 141 روز ابتدایى سال آبى جارى حتى یک قطره باران 

نیز در این نقاط ثبت نشده است.
از ابتداى مهرماه تا بیست و یکم بهمن ماه در مجموع 
در کشــور 152/2 میلیمتــر بارش به ثبت رســید. در 
این مدت، پربارش تریــن نقطه ایــران «چلگرد» در 
اســتان چهارمحال و بختیارى اســت کــه 1115/8 
میلیمتر یعنــى بیش از یک متر و 11 ســانتیمتر بارش 

داشته است.
دومین نقطه پربــارش ایران «رامســر-صفارود» در 

استان مازندران است که در 141 روز ابتدایى سال آبى 
جارى1012/3 میلیمتر بارش داشــته است. همچنین 
یکى از نقاط پربارش کشــور «تله زنگ» در اســتان 
خوزســتان با ثبت991/6 میلیمتر بــارش در 141 روز 

ابتدایى سال آبى جارى است.
از ســوى دیگــر، کــم بارش تریــن نقطــه ایران، 
در  «رحمت آباد-ریــگان»  همچــون  نقاطــى 
کرمــان و «تصفیه خانــه زاهــدان»  در سیســتان و

 بلوچســتان اســت کــه در 141 روز ابتدایى ســال 
آبى جــارى، حتى یک قطــره باران نیــز در این نقاط 

نباریده است.

 خبرآنالین| چند ســال پیش که همسر و برادر 
همسر حمید ریگى کشته شــدند و خبرهایش مخابره 
شد، بنا شد از این ماجرا فیلمى ســاخته شود. چند سال 
فاصله افتاد تا اینکه باالخره امســال این اتفاق توســط 

نرگس آبیار افتاد. 
فیلم از حیث فیلمنامــه اصًال قابل توجه نیســت. اگر 
شــانس بیاورید و ماجراى زندگى حمید ریگى را ندانید، 
تا نصفه هاى فیلم کشیده مى شوید و برایتان قصه جذاب 
خواهد بود اما از آن به بعد، فقط ترس و دلهره است و شرح 
اتفاقاتى که براى همسر حمید ریگى افتاده و چیزهایى که 
مى بینید و متوجه مى شوید و باز هم اگر داستان را از قبل 

بدانید، آخر فیلم برایتان جذاب نخواهد بود.
فیلم، نگاهى تقریباً زنانه به یک موضوع خشن و بى رحم 
است. و عشق و خانواده در آن محوریت دارد اما قصه گو 

نیست و صرفاً بازگوى واقعیت است.

 نقطه قوت فیلم، بازى خوب چند تن از بازیگرانش است. 
اول از همه هوتن شکیبا (در نقش حمید ریگى) که پیش تر 
او را با بازى طنزش در سریال «لیسانسه ها» شناختیم. 
شــکیبا چیزى متفاوت با آنچه در ذهنمان بود را به اجرا 

گذاشته و پیش بینى مى شد برنده جایزه باشد.
فرشته صدرعرفایى هم با آن گریم عجیب و بازى همیشه 
خوبش، على رغم نقش نه چنــدان کلیدى، به فیلم وزن 
داده و الناز شاکردوست هم تالش زیادى کرده تا از آن 
قالب لوس فیلم هاى قبلى اش بیرون بیاید. (گرچه شاید 
اگر بازیگر دیگرى را به جایش انتخاب مى کردند، فیلم 

قوت بیشترى مى گرفت.)
تجربه ســال هاى اخیر نشــان داده اســت، فیلم هایى 
با موضــوع ملى، شــانس بیشــترى بــراى دریافت
 ســیمرغ دارند. فیلم آبیار از این حیث پتانسیل دریافت 

جایزه را داشت.

در 40 سالگى انقالب بار دیگر موضوع خروج آرشیو صدا 
و سیما و فروش آن به شبکه «من و تو» مطرح شد. حسام 
الدین آشنا، عضو شوراى نظارت بر صدا و سیما امسال این 

خبر را رسماً تأیید کرد.
به گزارش «رویداد24»، چند ســالى اســت در سالگرد 
انقالب ایران سئوالى تکرار مى شود و البته پاسخى براى 
آن نیست؛ «آرشیو شــبکه «من و تو» هر سال چگونه 
به روز مى شــود و تصاویر انقالب و سخنرانى هاى امام 
خمینى(ره) و دیگر چهره هاى ارشد نظام و مصاحبه هاى 
مردمى که تا بــه حال از تلویزیون ایران پخش نشــده، 
چگونه به دست شبکه اى رسیده که عمر آن به ده سال 

هم نمى رسد!»
امسال البته باب گفتگو را حســام الدین آشنا باز کرد. او 
در توییتى نوشت: «این روزها یادى کنیم از عزتمندانى 
که آرشیو تلویزیون ملى ایران را با بودجه اى درخور ولى 
حفاظتى اندك دیجیتال کردند، اجنه هم آرشیو آماده را 
چون ورق زر ربودند و فروختند، نه به من و نه به تو بلکه به 
از ما برترانى که در تونل زمان، اسطوره ساختند از عوامل 

دردهاى بى درمان ملت ایران.»
اشاره حســام الدین آشــنا به پخش تصاویر محرمانه و 
پخش نشده صدا و ســیما در برنامه «تونل زمان» این 
شبکه تلویزیونى است. دو سه سالى است که در این برنامه 
تصاویر دست اولى از تاریخ انقالب پخش مى شود که تا 
کنون دیده نشده بود. مستند «رضا شاه» و «انقالب 57» 
نیز دو برنامه اى بود که کارشناسان درباره آن گفته بودند 
قطعًا با استفاده از آرشــیو محرمانه صدا و سیما ساخته 

شده اند.
عزت ا... ضرغامى بالفاصله پاسخى به حسام الدین آشنا 
داد با این مضمون که «وزارت اطالعات در جریان ماجرا 
هست». او البته طعنه اى به کالمش اضافه کرده بود که 

حسام الدین آشنا در حال پرونده سازى است.
پاسخ ضرغامى در همین حد بود و «فرد عزتمندى» که 
آرشیو را فروخته بود را معرفى نکرد و سربسته پاسخ داد 
که بهتر است با ادامه دادن ماجرا همه چیز را خراب نکند. 
جالب آنکه در این مدت شــوراى نظارت بر صدا و سیما 
نیز واکنشى نســبت به موضوع نداشته است؛ عجیب تر 
آنکه سیداحســان قاضى زاده هاشمى در گفتگوى خود 
به «رویداد24» خبر داده که اساساً موضوع فروش آرشیو 

صدا و سیما در شوراى نظارت مطرح نشده است.
قاضى زاده هاشمى، نماینده مجلس در شوراى نظارت 

بر صدا و ســیما گفته حسام الدین آشــنا، عضو شوراى 
نظارت است و اگر پیگیر این موضوع باشد، به عنوان عضو 
مى تواند در شورا مطرح کند اما تا کنون گزارش فروختن 
آرشیو محرمانه به «من و تو» در شوراى نظارت مطرح 
نشده است. مدیر شبکه مســتند پیش از این اطالعات 
عجیبى درباره فروش آرشیو صدا و سیما منتشر کرده بود. 
آنگونه که او گفته فروش این آرشیو در دوره اى انجام شده 

که بدهى صدا و سیما بسیار باال بوده است.
شــایعه حضور عامل نفوذى در صدا و ســیما با پخش 
اولین مستندهاى «من و تو» بسیار قوت گرفت و گفته 
شد فردى از سوى این شــبکه مبلغى کالن به چندتن 
از کارکنان صدا و ســیما داده و بخش هاى مهم آرشیو 
تلویزیون را از صدا و سیما خارج کرده است. امیر تاجیک 
نیز در اطالعاتى که از این ماجرا منتشر کرده بود، نامى از 
فروشنده آرشیو به میان نیاورد اما اشارات او نشان مى داد 
این فرد یکى از مدیران پیشین آرشیو صدا و سیماى ایران 

بوده که مدتى نیز بازداشت شده اما چندماهى پس از دولت 
اول روحانى با وساطت عزت ا... ضرغامى آزاد شده است.

این اطالعات جزیى توســط امیر تاجیک، مدیر شبکه 
مستند در نامه اى سرگشاده خطاب به ضرغامى منتشر 
شده بود. تاجیک در نامه خود خطاب به ضرغامى نوشته 
بود: «جنابعالى اظهار نظر کرده بودید که هیچ تصویرى از 
آرشیو خارج نشده است. سئوال اینجاست که چرا مدیرکل 
اسبق آرشیو تا سر حد بازداشت پیش رفت و تنها به دلیل 
واسطه گرى شما بازداشت نشد؟» تاجیک همچنین در 
نامه خود خبرداده بود که دو نفر از کارشناسان آرشیو نیز 
بازداشت شده اند و با حکم دادگاه محکوم به حبس شدند.

فیلم هایى که مربوط به اتفاقات سال 57 و سخنرانى ها 
و جلســات آن زمان بوده، همگى نسخه هاى «نگاتیو» 
یا «یوماتیــک» بوده اند. در دوره اى نیز صدا و ســیما از 
دوربین هاى مشهور به «بتاکم» استفاده کرد و برخى از 
فیلم ها از نسخه هاى یوماتیک یا نگاتیو به بتاکم تبدیل شد 

اما در پروژه اى که در دوره ضرغامى انجام شد، تمام آرشیو 
قابل استفاده به نسخه هاى «دى وى دى» تبدیل شد که 

این پروژه با هزینه بسیار باالیى انجام شد.
مدیر شبکه مســتند گفته بود «هزینه پروژه "دیتابیس" 
صداوســیما در آن زمان 500 میلیارد تومــان بوده که 
البته نیمه کاره مانده است». با این همه گویا هزینه 500 
میلیاردى اگر براى صداوســیماى ایران سودى نداشته، 

براى شبکه «من و تو» منفعت بسیارى داشته است.
برخى از فیلم هاى این آرشیو در دوره ضرغامى پخش شد؛ 
بخشى از فیلم هاى دوران سلطنت پهلوى، فیلم هاى دوره 
انقالب و مجموعه ســخنرانى ها چهره هاى انقالب  در 
ابتداى دهه 60 و مناظره هاى تلویزیونى و مصاحبه هاى 
تلویزیون با مردم در همان دوره ضرغامى پخش شد که 
خود او در مصاحبه اى بسیار به آن افتخار کرده بود. آنگونه 
که تاجیک گفته بخشى از همین آرشیو که با هزینه فراوان 

دسته بندى شده، فروخته شده است.

ماجراى فروش آرشیو صدا و سیما به «من و تو» 

فیلم نرگس آبیار، سیمرغ ها را درو کرد اما...

پربارش ترین و کم بارش ترین نقاط ایران

سخنگوى سازمان انتقال خون کشــور گفت: ایران در 
حوزه شناسایى و نگهدارى خون هاى نادر جزو اعضاى 

انجمن بین المللى خون هاى نادر است.
بشیر حاجى بیگى اظهار کرد: در حال حاضر حدود 300 
خون نادر در کشور شناسایى شده است و در برخى از موارد 
وقتى در هرکجاى دنیا و داخل کشــور به یکى از انواع 

خون ها احتیاج باشــد اهدا مى کنیم همانطور که چندى 
پیش در جریان کمپینى که براى دختر جوانى راه افتاده 
بود ایران نیز در این کمپین شرکت کرد.  وى با اشاره به 
اینکه شــرایط نگهدارى از خون هاى نادر بسیار خاص 
است افزود: خوشبختانه بانکى از این خون هاى نادر در 

سازمان انتقال خون کشور وجود دارد.

شناسایى حدود 300 خون نادر در کشور
سعید مالیى، جودوکار ایرانى براى جلوگیرى از مسابقه 
با ورزشکار رژیم صهیونیستى، در یک مسابقه به عمد 

باخت.
 به گزارش «عصرایــران»، اولین دوره از مســابقات 
گرنداســلم در ســال 2019 با حضور 573 جودوکار از 
97 کشور از روز شنبه به میزبانى پاریس آغاز شد و تیم 
ملى جودو ایران که با ســعید مالیى و محمد محمدى 
بریمانلو در این مســابقات حضور داشت، با تک مدال 
برنز مالیى به کار خود پایان داد. سعید مالیى نفر اول 
رنکینگ جهــان در وزن 81- کیلوگرم با پیروزى هاى 
مقتدرانه مقابل نمایندگان ژاپن و آلمان به مرحله نیمه 

نهایى راه یافت.
 او در این مرحله باید با «روســالن موسایف» حریف 
گمنام خود از قزاقســتان که رنکینــگ 209 جهان را 
داراســت، مصاف مى داد. در ســوى دیگر جدول هم 
جودوکار رژیم صهیونیستى قرار داشت و مالیى براى 
رویارو نشدن با نماینده این رژیم، مقابل حریف گمنام 
خود دست به باخت مصلحتى زد و در کمتر از 20 ثانیه 

ایپون شد!
جودوکار کشــورمان پس از این باخت مصلحتى، براى 
کسب مدال برنز مســابقات در گروه شانس مجدد ابتدا 

نماینده بلژیک را شکســت داد و پس از آن با غلبه بر 
جودوکار روسى که دارنده مدال طالى المپیک 2016 
ریو است، به مدال برنز دســت یافت. سعید مالیى در 
سه ماه گذشته دو بار دیگر هم مجبور شد گزینه باخت 

مصلحتى را انتخاب کند.
او آبان ماه در مسابقات گرنداســلم ابوظبى در رقابت 
با نماینده بلژیکى به عمد بازنده شــد. حضور نماینده 
رژیم صهیونیستى در فینال مسابقات باعث شد تا او در 
رده بندى هم حضور نیابد تا پرچم ایران پایین تر از پرچم 

رژیم صهیونیستى  قرار نگیرد!

دوباره باخت مصلحتى
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تولید 700 تن آبزى 
در گلپایگان

حیـدر علـى گل محمـدى، مدیـر جهادکشـاورزى 
گلپایگان گفت: در بخش پـرورش و تولید دام و طیور 
و آبزیان حرفى براى گفتن داریم و امسـال در پرورش 
آبزیان 700 تن آبزى تولید شده که امنیت غذایى را به 
همراه داشـته اسـت. وى افزود: پرورش ماهى خاویار 
در شهرستان آغاز شده و تا دو سال آینده در گلپایگان 

ماهى خاویار تولید مى شود.

پرداخت یک سوم مطالبات 
کارگران فاستونى اردستان 

حمید رضا تأملـى، فرمانـدار اردسـتان با بیـان اینکه 
کارخانه فاستونى به نام یکى از بانک ها شد، گفت: هفته 
آینده وارد فرایند مذاکره و فروش کارخانه مى شویم و تا 
پایان سال، واگذرى را به سرمایه گذار انجام مى دهیم و 

یک سوم مطالبات کارگران پرداخت مى شود.
گفتنى اسـت؛ کارخانه فاستونى اردسـتان از سال 93 

تعطیل شده است.

مشاغل مزاحم به خارج از 
روستاها منتقل شود

کمال حیدرى، نماینده شوراى روستاهاى مبارکه گفت: 
بعد از اجراى طرح هاى هـادى و ایجاد موقعیت جدید 
در روستاها، نباید مشاغل مزاحم زمینه نارضایتى مردم 
را فراهم کند و الزم اسـت در طرح هـاى هادى به این 

امر توجه شود.

ایجاد 18 نیروگاه جدید 
تولید برق خانگى در شهرضا

مدیر امور برق شهرضا از انعقاد 18 قرارداد جدید ایجاد 
نیروگاه هـاى خورشـیدى تولید بـرق خانگـى در این 
شهرسـتان خبر داد.  مجتبى باقى اضافه کرد: در حال 
حاضر براى تولید هر کیلو وات برق به این روش به 9 تا 
ده میلیون تومان سرمایه گذارى و 12 تا 15 متر فضاى 

محیطى نیاز است.

برگزارى همایش بزرگ قرآنى 
«چهل آیه روشن» 

  همایش بزرگ قرآنى «چهل آیه روشن» به مناسبت 
چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى در اصفهان 
برگزار شد. همایش بزرگ قرآنى «چهل آیه روشن» با 
حضور مدیرکل تبلیغات اسـالمى اسـتان، مدیر گروه 
قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
اصفهان و 2000نفر از اساتید، قاریان و حافظان قرآنى 
در حسـینیه شـهداى بسـیج واقع در خیابان پاسداران 
اصفهان برگزار شـد. مرثیه سـرایى و اقامه عزاى شام 
شـهادت حضرت زهرا(سـالم ا... علیهـا)، روایتگرى 
انقالب اسالمى توسط پیشکسـوتان انقالبى استان، 
اجـراى برنامه هـاى انقالبـى و تجلیـل از چهره هاى 
ویژه استان بر اسـاس آموزه هاى قرآن کریم، از جمله 
برنامه هاى همایش بزرگ قرآنى «چهل آیه روشـن» 

بود.

افتتاح ایستگاه پمپاژ اردستان  
با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور،افتتاح 
ایستگاه پمپاژ کمکى شماره 2 اردستان و بهره بردارى 
از چاه جدید در زواره انجام شـد. معاون بهـره بردارى 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به هدف 
از اجـراى این پروژه هـا گفت: ایسـتگاه پمپاژ کمکى 
شـماره 2 به منظور افزایش 18 لیتـر در ثانیه، ظرفیت 
انتقال آب  از طرح آبرسانى به اردستان با اعتبارى بالغ 

بر 12 میلیارد ریال اجرایى شد.
 ناصر اکبرى اظهارکرد: شهرستان اردستان در منطقه 
کویرى استان قرار دارد که به دلیل محدود بودن منابع 
آب محلى، بعضًا در فصل تابستان در تأمین پایدار آب 
شـرب مشـترکین با چالش هایى مواجه مى شد که با 
راه اندازى ایستگاه پمپاژ شماره 2 به ظرفیت انتقال آب 

طرح به اردستان افزوده مى شود.

خبر

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: از 
ابتداى سال جارى تاکنون 50 کاروان سالمت و نیکوکارى 
از بین نیروهاى داوطلب به مناطق محروم این اســتان و 

شهرستان هاى همجوار اعزام شده اند.
محســن مؤمنى افزود: این کاروان ها با حضور در مناطق 
کمتر برخوردار استان، از جمله در شهرستان هاى اصفهان، 
کاشان، دهاقان، لنجان، فریدن، خور و بیابانک و فالورجان 
به ارائه خدمات بهداشــتى، ســالمت و توزیع بسته هاى 
خوراکى و پوشــاك اقدام کردند. وى اضافه کرد: به تازگى 
تیم دندانپزشکى کاروان ســالمت هالل احمر اصفهان به 
شهرستان فهرج کرمان اعزام شد و به ارائه خدمات رایگان 

بهداشت دهان و دندان، کمک به بهبود سالمت محرومان و 
ایجاد مشارکت مؤثر داوطلبان در برنامه هاى عام المنفعه و 

بشردوستانه به مردم این منطقه پرداختند.
وى ادامــه داد: این کاروان ســالمت کــه در آن 25 نفر از 
دندانپزشــکان داوطلب هالل احمر استان حضور داشتند، 
به 360 نفر خدماتى شــامل ترمیم، عصب کشى، کشیدن 
دندان، جرم گیرى و جراحى دندان خدمــات ارائه کردند. 
وى یادآور شد: کاروان هاى اعزامى هالل احمر به مناطق 
مختلف استان، عالوه بر ارائه خدمات سالمت و بهداشت 
و تأمین نیازهاى معیشتى، به برگزارى کارگاه هاى آموزشى 

پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى و... اقدام کرده اند.

مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اصفهان با بیان 
اینکه 880 کیلومتر از جاده هاى این استان در چهار روز اخیر 
برفروبى و پاکسازى شده، اظهار کرد: 214 نفر راهدار این 
اداره کل، با 102 دستگاه انواع ماشین آالت راهدارى کار 

برف روبى را انجام داده اند.
مهدى خضرى ادامه داد: در این مدت، 1380 تن مخلوط 
ماسه و نمک در راه هاى شهرستان هاى این استان پخش 

شده است. 
مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: جاده هاى این استان باز است و تردد در 

آنها جریان دارد. 

وى اظهارکرد: راهداران اســتان طى چهــار روز به 298 
دســتگاه خودروى گرفتار بــرف در جاده هاى اســتان 

امدادرسانى کردند.
خضرى با بیان اینکه این امدادرسانى ها در 103محور استان 
بود، گفت: بارش برف در برخى محورهاى استان از جمله 
پلیس راه ســه راهى جندق - معلمان ادامه دارد و آسمان 
بقیه شهرستان هاى استان، نیمه ابرى همراه با بارش باران 

پراکنده است.
گفتنى است؛ استان اصفهان داراى 399 کیلومتر آزاد راه، 
1659کیلومتــر بزرگراه، 2791 کیلومتر راه همســنگ و 

29کیلومتر آزاد راه است. 

برف روبى 880 کیلومتر از 
جاده هاى اصفهان 

اعزام 50 کاروان نیکوکارى به 
مناطق محروم اصفهان 

کانون ارزیابى و توسعه شایستگى هاى عمومى مدیران 
حرفه اى، بر اساس بخشنامه سازمان ادارى و استخدامى 
کشور در سازمان مدیریت و برنامه  ریزى استان اصفهان 

آغاز به کار کرد.
رئیس گروه آموزش و توانمندســازى نیروى انســانى 
سازمان مدیریت و برنامه ریزى اصفهان گفت: این کانون، 
به ارزیابى شایستگى هاى عمومى کارشناسان و مدیران 
دستگاه هاى اجرایى استان که مشمول قانون مدیریت 

خدمات کشورى هستند، مى پردازد.
على عقدکى افــزود: این کانون براى نخســتین بار در 
بین ســازمان هاى مدیریت و برنامه ریزى استان ها در 
اصفهان موفق به اخذ مجوز مربوطه از ســوى سازمان 
امور ادارى و استخدامى کشور شد و در مرحله نخست، 
17 نفر از مدیران میانى و پایه دستگاه هاى اجرایى استان 

را ارزیابى کرد.
وى با اشاره به بخشــنامه بهمن سال 96 سازمان ادارى 
و استخدامى کشور در راســتاى برنامه آموزش و تربیت 
مدیران آینده دستگاه هاى اجرایى، گفت: بر اساس این 
بخشنامه، کارشناسان و مدیران براى ارتقا و انتصاب در 
مسئولیت هاى مدیریتى باید از طریق کانون مذکور مورد 

ارزیابى قرار گیرند.
عقدکى افزود: این افراد در صورتى که پس از گذراندن 
مصاحبه، موفق به اخذ گواهینامه شدند، مى توانند ارتقا 

یابند یا منصوب شوند.
وى با اشاره به اینکه همه مدیران استان به جز استاندار، 
مدیر حرفه اى محسوب مى شــوند، تصریح کرد: این 
موضوع به همه دستگاه هاى اجرایى اصفهان ابالغ شده 
اســت و آنها طبق قانون موظف به معرفى مدیران خود 

براى ارزیابى شایستگى به کانون هستند.
به گفته وى، در این کانون، شاخص هایى مانند انعطاف 
پذیرى، نظارت و کنترل، قدرت تحلیل، آینده نگرى، حل 
مسئله، کار گروهى، خالقیت، صبر و بردبارى و مسائل 
روانشناسى مورد سنجش قرار مى گیرد و اگر فرد معرفى 
شــده امتیاز باالى 60 کســب کند، موفق به دریافت 
گواهینامه شایستگى عمومى مدیران حرفه اى مى شود.

رئیس گروه آموزش و توانمندســازى نیروى انســانى 
سازمان مدیریت و برنامه ریزى اصفهان افزود: اگر امتیاز 
بین 51 تا 59 شود، فرد معرفى شده باید در زمینه هایى 
که ضعیف بوده است، دوره هاى آموزشى الزم را بگذراند 
و فردى که امتیاز وى کمتر از 50 شــود، صالحیتش رد 
مى شود و مى تواند یکسال بعد مجدداً براى ارزیابى به 

کانون مراجعه کند.

مدیرکل هواشناســى اســتان اصفهان گفت: بر اساس 
شاخص هاى بلند مدت، اکنون 53/4 درصد مساحت این 

استان درگیر خشکسالى شدید است.
حمیدرضا خورشیدى با بیان اینکه 98/1 درصد مساحت 
استان درگیر خشکســالى هیدرولوژیک(آب شناسى) 
است، افزود: بر اساس این شاخص ها 5/5 درصد مساحت 
استان درگیر خشکسالى خفیف، 33/2 درصد خشکسالى 

متوسط و 6 درصد خشکسالى بسیار شدید است.
وى اضافه کرد: خشکسالى شدید در شهرستان هاى خور 
و بیابانک، نایین، آران و بیدگل، کاشان، شاهین شهر و 
میمه، گلپایگان، نجف آباد، ســمیرم، اصفهان، مبارکه، 
لنجان، دهاقان، شــهرضا، فالورجان، خمینى شــهر و 
بخش هاى محدودى از اردستان، نطنز، تیران و کرون و 

فریدونشهر قابل مشاهده است. 
مدیرکل هواشناســى اســتان اصفهــان تصریح کرد: 
بخش هایى از شهرستان هاى شهرضا، سمیرم، کاشان، 
شاهین شــهر و میمه و اصفهان تا پایان دى ماه درگیر 

خشکسالى بسیار شدید بوده اند.
وى تصریح کرد: تحلیل شاخص استاندارد بارش، تبخیر 
و تعرق در دوره ده ساله تا پایان دى امسال بیانگر آن است 
که درجات خفیف تا بسیار شــدید خشکسالى درازمدت 

استان را فرا گرفته است.
مدیرکل هواشناســى اصفهان تصریح کــرد: تمامى 
مساحت شهرستان هاى اســتان دچار خشکسالى دراز 
مدت با درجات مختلف اســت و تنها بخش کوچکى از 

غرب استان در شرایط نرمال به سر مى برد. 
خورشــیدى ادامه داد : با توجه بــه پراکنش جمعیت در 
مناطق مختلف استان و شاخص استاندارد بارش، تبخیر 
و تعرق، 97/974 درصد جمعیت این استان تحت تأثیر 

خشکسالى درازمدت هستند.
به گفته وى، میانگین وزنى بارش تا آخر دى ماه 1397 در 
استان برابر 79/9 میلیمتر است که نسبت به مدت مشابه 
در بلندمدت 26 درصد و نســبت به مدت مشابه در سال 

گذشته 634/2 درصد افزایش داشته است.
خورشیدى بیان کرد: استان اصفهان تا آخر دى امسال 
حــدود 51 درصد از بارش یکســال زراعــى کامل در 

بلندمدت را دریافت کرده است.

معاون فناورى اطالعات و آمــار جمعیتى اداره کل ثبت 
احوال اســتان اصفهان گفت: بر اساس سرشمارى، سن 
امید به زندگى در مردان 71 سال و در میان زنان 73 سال 

اعالم شده است.
مجتبى یکتامنش در خصوص آمار حیاتى ثبت شــده در 
ثبت احوال استان اظهار کرد: طى هشت ماهه سال جارى، 

62 هزار و 511  تولد در استان اصفهان ثبت شده است که 
از این تعداد، 24 هــزار و 601  نفر دختر و 26 هزار و 511  

پسر بوده است.
وى ادامه داد: میانگین سن ازدواج شش ماهه اول امسال 
در میان زنان 25 سال و در میان مردان 29 سال بوده است.

معاون فناورى اطالعات و آمــار جمعیتى اداره کل ثبت 

احوال استان اصفهان اضافه کرد: طى هشت ماهه سال 
جارى 832 دو قلو، 38 مورد سه قلو، چهار مورد چهارقلو 
و یک مورد پنج قلو در ثبت احوال اســتان اصفهان ثبت 

شده است.
وى افزود: بر اساس سرشــمارى، سن امید به زندگى در 

اصفهانى ها  کاهش داشته است.

کاهش سن امید به زندگى 
در بین اصفهانى ها 

رئ یس گروه آموزش و توانمندسازى نیروى انسانى سازمان مدیریت و برنامه ریزى اصفهان خبر داد؛

مدیرکل هواشناسى استان مطرح کرد:

ارزیابى شدن مدیران اصفهانى 

 نیمى از اصفهان با خشکسالى شدید مواجه است

یازدهمین نمایشگاه تخصصى دوساالنه«اصفهان 
پالســت»با رویکرد تخصصى به حوزه هاى صنعت 
پالستیک، الستیک، ماشین آالت و تجهیزات وابسته 

در اصفهان برپا مى شود.
این نمایشگاه؛ دومین نمایشگاه معتبر حوزه الستیک 
و پالستیک کشــور به شــمار مى رود و از امروز تا 
27 بهمن مــاه 97 در محل برپایى نمایشــگاه هاى 
بین المللى استان واقع در پل شهرستان برگزار خواهد 

شد.
در این دوره از نمایشــگاه اصفهان پالســت، 131 
شــرکت در 8500 مترمربع فضاى نمایشــگاهى، 
توانمندى هاى خود در بخش هــاى مختلف صنایع 
الستیک و پالستیک شامل مواد اولیه، محصوالت 
ساخته شده و نیمه ساخته، کامپوزیت هاى پلیمرى، 
ماشــین آالت، تجهیزات و خدمــات را به نمایش 

مى گذارند.

معاون عمران شــهرى شــهردارى اصفهان گفت: 
با بررســى هاى صورت گرفته در ســطح منطقه 4 
و اولویت بنــدى طرح هاى عمرانــى، برنامه ریزى 
جهت اجراى 25 طرح عمرانى بــا اعتبار 22 میلیارد 
و 200 میلیون تومان در ســال آینده صورت گرفته

 است.
ایرج مظفر اظهارکرد: 25 طرح عمرانى براى ســال 
آینده منطقه 4 شــهردارى اصفهان پیش بینى شده 
است که مى توان به احداث ســامانه اتوبوس تندرو 
مسیر غربى - شرقى حدفاصل چهارراه هشت بهشت 

تا خیابان نیرو و احداث سامانه اتوبوس تندروى مسیر 
پروین، الهور، حمزه، آبشار حدفاصل خیابان جى تا 
میدان غدیر، با اعتبارى بالغ بر پنــج میلیارد و 200 

میلیون تومان اشاره کرد.
وى ادامه داد: پروژه هایى نظیر احداث میدان شهداى 
هسته اى و سلمان فارسى با دو میلیارد و 300 میلیون 
تومان اعتبار و ادامه احداث بوســتان اشراق (مسیر 
رؤیاها) در این منطقه با اعتبارى بالغ بر یک میلیارد 
و500 میلیون تومان در برنامه عمرانى سال آینده این 

منطقه قرار دارد. 

مدیــر دفتر مدیریــت مصرف شــرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان گفت: 35 درصد مشترکان خانگى 
برق در این شهرستان پر مصرف هستند و با توجه به 
پیش بینى کمبود برق در سال آینده، رعایت مدیریت 

بهینه مصرف ضرورى است.
مرسل صالحى افزود: شهرستان اصفهان یک میلیون 
و 150 هزار مشــترك برق دارد که 76/3 درصد آنها 
را مشترکان خانگى با مصرف 35/3 درصد از انرژى 

تشکیل مى دهند.
وى اظهارکرد: پیش بینى شــده است که سال آینده 
8000 مگاوات کمبود برق در کشور خواهیم داشت 
که 5000 مگاوات آن با تولید انرژى و 3000 مگاوات 
با مدیریت مصرف باید تأمین شود تا با مشکل قطعى 

مواجه نشویم.
صالحى با بیان اینکه از 3000 مــگاوات مذکور، در 
حدود 250 مگاوات باید در شهرستان اصفهان تأمین 
شود، اضافه کرد: همکارى و همراهى مشترکان برق 
به ویژه در بخش خانگى بــراى تحقق این هدف با 
مدیریت بهینه مصرف بــرق و صرفه جویى اهمیت 

دارد.
وى میزان پیک بار مصرف بــرق در ماه هاى عادى 
در شهرستان اصفهان را 800 مگاوات و در ماه هاى 
پیک(پرمصرف) 1200 مگاوات برآورد کرد و گفت: 
اگر این 250 مگاوات برق، با مدیریت بهینه و صرفه 
جویى مشترکان تأمین شود، امید است که تابستان 

سال آینده قطعى برق نداشته باشیم.

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: براى ایجاد باغ گیاه شناسى اصفهان، 
مســاحتى بالغ بر 44 هکتار در محدوده شمال پارك 

ناژوان مکانیابى شده است.
فروغ مرتضایى نژاد با بیان اینکه در شهرهاى مشهد، 
شــیراز، تبریز و تهران باغات گیاه شناسى متعددى 
وجود دارد، ادامه داد: در حدود 20 ســال اســت که 
طرح باغ گیاه شناسى اصفهان در دست بررسى است 

اما هنوز اجرایى نشده و این طرح طى ماه هاى اخیر 
در هیئت مدیره مدیریت ناژوان مطرح و با استقبال 

اعضاى شوراى شهر روبه رو شد.
وى ادامــه داد: قرار اســت به کمک پژوهشــکده 
شهرستان محالت، ارقام شــناخته شده اى از 750 
گونه گل داوودى با رنگ ها و فرم هاى مختلف، 120 
گونه زنبق و بیش از 500 گونه گل رز را براى کشت 

اولیه باغ گیاه شناسى استفاده کنیم. 

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفت: نقشه هاى هواشناسى بیانگر عبور موج ناپایدار 
از آسمان استان است و همچنان روند کاهش دما در 

اصفهان ادامه دارد.
فاطمه زهرا سیدان اظهار کرد: به تدریح با استقرار جو 
پایدار در اکثر نقاط استان، آسمانى صاف تا قسمتى 

ابرى پیش بینى مى شود.
کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
در خصــوص وضعیت دماى اصفهــان اضافه کرد: 
میانگیــن دماى هوا بیــن 3 تا 5 درجه ســانتیگراد 
کاهش مى یابد که این روند کاهشى همچنان ادامه

 دارد. 

شهردار تودشــک گفت: جاده فعلى اصفهان نایین 
که به طول 5 کیلومتر از شهر تودشک عبور مى کند 
و عرض آســفالت 7 متر اســت،پس از اجراى طرح 
کنارگذر بــه 11 متر رســیده و عریض تــر خواهد

 شد. 
محمدرضا مجلسى با اشاره به جاده ترانزیتى اصفهان 
نایین که از دل  شــهر تودشــک مى گذرد و بابیان 
اینکه شــهردارى طرح بزرگى را براى بهســازى و 
ایمن ســازى این مســیر در نظر گرفته است، اظهار 
کرد: تمــام تقاطع هــا و دوربرگردان هــاى طول 

5 کیلومتر جاده اصلى بســته خواهد شد که پس از 
اجراى طرح، تأثیر زیادى در کاهش تصادفات خواهد 

داشت.
وى بابیان اینکه در 24 ســاعت درحــدود 16 هزار 
خودرو از تودشــک عبور مى کند، افــزود: به منظور 
کاهش ســرعت خودروها، تعداد ســه میدان بزرگ 
پیش بینى شده اســت که  یکى از میدان ها در ابتداى 
ورودى شهر، میدان دوم روبه روى شهردارى و میدان 
سوم روبه روى ایســتگاه CNG در نظر گرفته شده 

است.

از امروز تا 27 بهمن ماه؛

یازدهمین نمایشگاه اصفهان پالست برگزار مى شود

اختصاص 22 میلیارد تومان اعتبار 
به طرح هاى عمرانى منطقه 4 

35 درصد مشترکان برق در اصفهان 
پر مصرف هستند

 افتتاح باغ گیاه شناسى بعد از 20 سال 

هواى اصفهان 5 درجه سردتر مى شود

 آغاز طرح بزرگ کنار گذر تودشک
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دهه فجردهه فجر

 اهداف بنیاد مســکن انقالب اســالمى  طبق 
اساســنامه و قوانین مصوب مجلس شوراى 

اسالمى عبارتند از : 
  مطالعه و بررسى در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندى هاى 
مسکن محرومان اعم از روستایى و شهرى و فراهم آوردن 
موجبات اجراى آن با  مشارکت، همکارى و خودیارى مردم و 

دستگاههاى مختلف
  تهیه طرح مجتمع هاى زیســتى و واحدهاى مســکونى 
ارزان قیمت و اجراى آنها به طور مستقیم یا با مشارکت مردم و 

همکارى دستگاههاى ذیربط در روستاها و شهرها
 تهیه زمین مورد نیاز طرح ها و پروژه هاى بنیاد و آماده سازى 

آنها
 کمک در جهت تأمین مصالح ســاختمانى کشور از طریق 

تهیه، تولید و توزیع
 تهیه طرح هاى هادى و اصالح معابر در روستاها با هماهنگى 
دستگاههاى ذیربط و اجراى آن با مشارکت مردم از محل 

اعتبارات مصوب واگذارى دولت
 تهیه و ارایه طرحهاى الزم براى بازسازى مناطق آسیب دیده 
در اثر جنگ، سیل، زلزله و سایر سوانح طبیعى و اجراى آنها 
با مشارکت مردم و هماهنگى با  سازمان ها و دستگاههاى 

ذیربط
 مطالعه و برنامه ریزى و اجراى مصوبه دولت مبنى بر ساخت 
دو میلیون واحد مسکونى روستایى طى دو برنامه پنج ساله 
توسعه کشور (ســاخت ســاالنه 200 هزار واحد مسکونى 

روستایى
نقش بنیاد مسکن انقالب اسالمى در محرومیت 

زدایى از مناطق محروم
افزایش تولید مســکن در هر جامعه نه فقط نشــان دهنده 
رشد اقتصادى است، بلکه در تأمین نیازهاى اجتماعى افراد 
نقش مؤثرى را ایفا مى کند. بر این اساس بخش مسکن به 
عنوان یکى از فصول اساسى و اولویت دار برنامه هاى توسعه 
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى هر کشور در نظر گرفته شده 
اســت. از طرف دیگر روســتاها مرکز تولیدات کشاورزى، 
دامى و صنایع دستى کشور محســوب مى شوند که سهم 
عمده اى را در تولیدات سایر بخش ها و اشتغال بر عهده دارند. 
با این وجود در صورت کم توجهى به شرایط زندگى در این 
مناطق، ضمن تشدید روند مهاجرت به شهرها تعادل هاى 
اجتماعى، کالبدى و اقتصادى منطقه اى نیز با مشــکالت 
زیادى روبرو خواهد شد. همچنین در مناطق روستایى به علت 
کم بودن درآمد روستاییان و نبود مازاد اقتصادى، بهسازى 
ســکونتگاههاى روســتایى به خصوص در مناطق کمتر 
توسعه یافته به ُکندى انجام مى شود. بر این مبنا در صورت 
وقوع حوادث طبیعى، زیان بسیارى به ساکنان این مناطق 
وارد خواهد شد. در این خصوص، وظیفه دولت در حمایت از 

بهسازى مساکن روستایى اهمیت فراوانى دارد.
ســرمایه گذارى دولت در روســتاها با تخصیص بودجه و 
اعتباردهى به مناطق روســتایى، ســبب توانمندى جوامع 
روستایى مى شود، توانمندسازى اقتصادى، از جمله اعطاى 
اعتبارات به جوامع روســتایى باعث مى شــود تا بتوان فقر 
اقتصادى و در پى آن فقر فرهنگــى و اجتماعى را از چهره 

روستاها زدود.
مسکن روستایى محلى براى زندگى، کار و تولید

از دیدگاه اقتصادى مسکن روستایى بر سرمایه گذارى، تولید 
و اشتغال روستا اثرگذار است. پیشینه مشارکت روستاییان در 
ساخت مسکن و وجود نیروى کار ساده و نیمه ماهر و دسترسى 
به زمین ارزان، امکان ساخت مسکن را به صورت تدریجى و 

با هزینه کم فراهم مى کند.
ایجاد اشــتغال پایدار، افزایش بهره ورى شاغالن از طریق 
آموزش و بهبود مهارت ها و در نهایت افزایش تولید در روستا 

به افزایش درآمد واقعى خانوار و کاهش فقر مى انجامد.
عالوه بر این بخش ساختمان و مسکن در اقتصاد روستا، پس 
از کشاورزى بیشترین سهم را از شاغالن در زیربخش هاى 

اشتغال روستایى داشته است.
لذا تقویت و توسعه بخش مسکن روستایى باعث بهبود ارتقاى 
کیفیت زندگى، ایجاد اشــتغال پایدار، توسعه روستا و تنوع 
بخشیدن به اقتصاد روستا، افزایش درآمدها و کاهش فقر و 

در نتیجه محرومیت زدایى شده است. 
  فعالیتهاى عمده بنیاد مسکن انقالب اسالمى

 رسیدگى به محرومین و مستضعفین، توسعه عدالت اجتماعى، 
بستر سازى براى سازندگى کشور از جمله نکات اساسى است 
که گستره این ماموریت از جانب امام خمینى (ره)  بر عهده 
این نهاد مقدس گذاشته شد. مهمترین وظایف بنیاد مسکن 

در بخشهاى مختلف به شرح زیر مى باشد:
 - بخش عمران روستایى

 - بخش معاونت بازسازى و مسکن روستایى
- معاونت مسکن شهرى

 - شرکتهاى تابعه
 فعالیتهاى بخش عمران روستایى شامل:

تهیه و اجراى طرح هادى روســتایى، صدور اسناد مالکیت 
امالك روستایى، طرح بهســازى بافت با ارزش روستایى، 
طرح ساماندهى کالبدى سکونتگاههاى روستایى، تملک 
و واگذارى زمین هاى روستایى، خدمات فنى صدور پروانه 
ســاختمان روســتایى، طرح تعیین محدوده روستا و طرح 

بهسازى روستاهاى نمونه
تهیه و اجراى طرح هادى روستایى

 طرحى است که به منظور هدایت وضعیت فیزیکى روستا، 
ایجاد زمینه براى توسعه و عمران روستاها، ارائه تسهیالت 
الزم براى بهبود مسکن روستائیان، تامین عادالنه امکانات 
از طریق پیش بینى زمین بــراى عملکردهاى مختلف از 

قبیل مسکونى، تجارى و کشاورزى و نیز سایر نیازمندیهاى 
عمومى روستایى

تعداد روستاها بر اساس سرشمارى سال1395:
استان اصفهان بر اساس آمار سرشمارى نفوس و مسکن سال 
1395 داراى 3هزار و 497 روستا مى باشد که در سه منطقه 
جغرافیایى کویرى،دشتى و کوهستانى استقرار یافته که تعداد 

935 روستا باالى 20خانوار مى باشند.
تهیه طرح هادى:

تعداد 916 روستاى باالى 20خانوار استان داراى طرح هادى 
روستایى هستند که 19 طرح هادى روستایى در دستور کار 
تهیه طرح(درصورت تامین اعتبار) که البته 16 روســتا هم 
قابلیت تهیه طــرح ندارند(مکان،مزرعه،پادگان یا در حریم 

شهر و...)
براى تعداد 97 روستاى زیر20خانوار طرح هادى تهیه شده 

است.
درسال1397 تهیه و بازنگرى طرح هادى تعداد 104 روستاى 
با جمعیت باالى 20خانوار در دستور کار قرارگرفته که  21 
روستا تهیه طرح هادى، 54 روستا طرح بازنگرى و 7 روستا 

بازنگرى مجدد مى باشند. (22روستا باقیمانده سال1396)
اجراى طرح هادى:

بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان از بدو فعالیت تا 
کنون در 698 روستا نسبت به اجراى طرح هادى اقدام نموده 

است (حداقل در یک فاز اجرایى).
در سال1397 تعداد 12پروژه جدید با اعتبار15,950میلیون 
ریال و 188 پــروژه نیمه تمام با اعتبــار 173,644 میلیون 
ریال در دست اجرا مى باشد.(اعتبار مصوب تخصیص یافته 

67,320میلیون ریال)
براى تهیه طرح هادى در سال 1397 در سطح استان جهت 
20 روستا مبلغ 5,938 میلیون ریال از اعتبارات ملى تخصیص 
یافته و براى اجراى طرح هادى روستایى جهت 41 روستا در 
سطح استان اعتبارى بالغ بر 26,800میلیون ریال از اعتبارات 

ملى تخصیص یافته است.
بازنگرى طرح هادى روســتاهاى باالى 20خانواربه تعداد 

448 روستا
تعدادطرح هادى بازنگرى روســتاهاى باالى 20خانوار در 

دست تهیه 72 روستا 
اجراى طرح هادى روستاهاى باالى 20خانوار به تعداد  698 

روستا (800 پروژه)
اجراى طرح  بهسازى بافت باارزش ،اجراى طرح بهسازى 

روستاهاى هدف گردشگرى 
تهیه طرح توسعه اقتصادى و اشتغالزایى روستایى براى 121 
روستا جهت 18 دهستان شهرستانهاى استان  در سال 1397 

که در بهمن ماه سالجارى به تصویب رسید.
اجراي عملیات آسفالت با استفاده از قیر رایگان

 از سال 1394 تاکنون مقدار 59 هزار و 300 تن قیر رایگان با 
ارزش تقریبى 522 میلیاردریال  به استان اصفهان اختصاص 
یافته که در 24 شهرستان اســتان، براي تعداد 485  روستا 
عملیات اجراي آسفالت معابر داخل بافت روستاها به مساحت 

5 میلیون و 193هزار و 338 مترمربع انجام پذیرفته است.
درکنارسهمیه قیر رایگان مبالغى درقالب همیارى مردم عزیز 
و شوراهاى اسالمى روستاها و کمک مالى از محل اعتبارات 

دهیارى جهت اجراى آسفالت در روستاها هزینه شده است .
تاکنون 1556تن قیر سهمیه سال1397 دریافت شده و 1410 
تن حواله صادر شده  و اعتبار تخصیصى جهت سهمیه قیر 

سالجارى به مبلغ 135,000 میلیون ریال مى باشد.
آمار صدور اسناد بر طبق اداره ثبت اسناد وامالك:

از بدو شــروع عملیات صدور اســناد ، براى 210700 واحد 
مسکونى روستایى و شهرى 234 هزار و 769 جلد و برگ سند 
مالکیت امالك روستایى و شهرى صادروتحویل متقاضیان 

گردیده است .
در طول ده ماه ســالجارى تعداد 7048 برگ سند شهرى و 
روســتایى با کمک همکاران اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان صادر و تحویل مالکین گردیده است . 
وهمچنین در جهت  آگاهی بیشتر و توجیه مردم در راستاي 
تثبیت مالکیت و پیشگیري از مهاجرت از روستا و شهرهاي 
کوچک و عدم گســترش بافت هاي ناکارآمد و استفاده از 
تسهیالت بانکی و غیرو... اقدامات الزم واساسى با همکاري 
دو اداره ثبت اســنادوامالك وبنیادمسکن انقالب اسالمى 
صورت گرفته تا بتوانیم  باالترین خدمت رسانی را با صدور 

اسناد مالکیت به مردم عزیزمان داشته باشیم.
طرح بهسازى بافت با ارزش روستایى  

 طرحى است براى شناســایى و ارتقاى فضاهاى با ارزش 
روستایى به منظور حفاظت، احیاء، مرمت بافت و کالبد واجد 
ارزش در روســتا، حفاظت و احیــاى ارزش هاى فرهنگى، 
تاریخى، کالبــدى- فضایى، معمارى و منظر روســتایى و 
معرفى این ارزش ها در سطوح ملى و فراملى به ویژه در زمینه 

توسعه گردشگرى.
طرح ساماندهى کالبدى سکونتگاههاى روستایى
 این طرح به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعالیت هاى 
کشاورزى، صنعتى و خدماتى از طریق توزیع مناسب جمعیت 
و فعالیت و اســتقرار بهینه خدمات در محیط هاى روستایى 
هماهنگ با نظام شهرى، ساماندهى فضایى سکونتگاه هاى 

روستایى و ساماندهى مناسب تاسیسات و خدمات رفاهى
 تملک و واگذارى زمین هاى روستایى

 تملک و واگذارى زمین فعالیت حقوقى و فنى اســت براى 
انتخاب زمین هاى مناســب براى تملک قانونى، واگذارى 
زمین ها به متقاضیان واجد شرایط با هدف تامین زمین هاى 
الزم به منظور عمران و نوســازى روستاها و هدایت توسعه 

کالبدى روستاها

 تملک،واگذارى و صدور اسناد مالکیت روستایى:
از بدو فعالیت تاکنون تعداد 52هــزار و 870 قطعه زمین در 

330 روستاى استان به واجدین شرایط واگذار گردیده است.
 خدمات فنى صدور پروانه ساختمان روستایى

 طرحى اســت براى ارائه خدمات فنى و مهندسى در صدور 
پروانه ساختمان هاى روســتایى بر اساس ضوابط، مقررات 
فنى، طرح هادى مصوب و نظارت بر اجراى ساختمان هاى 
روســتایى با هدف جلوگیرى از ســاخت و ساز غیراصولى 
و غیرمجاز در روســتا، افزایش کیفیت ســاخت و سازهاى 
روستایى و دسترسى روستاییان به خدمات فنى و مهندسى 
مى باشد که تعداد 35 هزار و 616  فقره خدمات فنى صدور 
پروانه ساختمان روستایى تا پایان سال 96 و در طول نه ماه 
سالجارى تعداد 3هزار و 109 فقره انجام شده است.(مجموعا 

38 هزار و 725 فقره)
طرح بهسازى روستاهاى نمونه

 طرحى است که تمامى پروژه هاى  عمرانى مورد نیاز روستا را 
شامل مى شود و مجموعه اقدامات اجرایى در روستاهاى نمونه 
است که بر مبناى سند توسعه روستا ( طرح هادى) صورت 
مى گیرد و اهداف آن توســعه و ترویچ فعالیت بهســازى 

روستایى، توسعه اشتغال و معیشت روستاییان مى باشد.
طرح بهسازى روستاهاى هدف گردشگرى

 طرحى براى ساماندهى نظام فعالیت و اسکان و نیز پیش بینى 
امکانات و خدمات مورد نیاز براى توسعه گردشگرى است که 
در روستاهاى منتخب با عنوان روستاهاى هدف گردشگرى 

تهیه و اجرا مى گردد.   
 فعالیتهاى معاونت بازسازى و بهسازى مسکن 

روستایى
 طرح ویژه بهســازى و نوسازى (مقاوم ســازى) مسکن 
روستایى، طرح نظام فنى روستایى، بازسازى و طرح جامع 

مسکن روستایى
 طرح ویژه بهسازى و نوسازى مسکن روستایى

 مسکن روســتایى به عنوان محل فعل و انفعاالت حیات 
اقتصادى روستا، نمود معین و کالبد قابل مشاهده روستا را 
متجلى مى سازد و بستر و عنصر بسیار مهم حیات اقتصادى و 

هویت یابى فرهنگى ایفاى نقش مى کند.
 با توجه به بهسازى مسکن روســتایى، بنیاد مسکن طرح 
ویژه مسکن روستایى (مقاوم سازى 2 میلیون واحد مسکونى 
روستایى) را با عنوان طرح جامع بهسازى مسکن روستایى 
تهیه نمود. این طرح با تغییر در ساختمانهاى بى دوام به بناهاى 
بادوام، طى یک دوره مشخص 10 ساله و ساخت 2 میلیون 

واحد روستایى برنامه ریزى شده است.
  اهداف طرح ویژه بهسازى و نوسازى مسکن روستایى شامل: 
احداث مسکن مقاوم و بادوام روستایى، حفظ هویت معمارى 
بومى مسکن روستایى، تامین مسکن متناسب با نیاز روستایى 
و جنبه زیباشناســانه سیماى روســتا، احداث مسکن سبز 
روستایى، احداث مسکن مقاوم و بادوام، تغییر فضاى روستا 
از محیطى غیربهداشتى به فضایى شاداب و زیبا به منظور 
جلوگیرى از مهاجرت، تطبیق کالبد مسکن روستایى با زندگى 
امروزى، ترویج فرهنگ بیمه و ایجاد زمینه هاى الزم براى 
تحت پوشش بیمه قراردادن واحدهاى مسکونى روستایى، 
تالش در بهینه سازى مصرف انرژى در مسکن روستایى، 

ایجاد تحرك در چرخه تولید مسکن روستایى.
با عنایت به حادثه خیز بودن کشور عزیزمان ایران و اتفاقات 
تلخ و ناگوار  و تلفات جانى ناشى از حوادث غیر مترقبه، از سال 
1374 تسهیالت بهسازى مسکن روستایى تا سال 1384 
پرداخت مى شد که با توجه به زلزله بم و میزان تلفات جانى و 
مالى فراوان این حادثه، در سال 1382 اولین طرح آمارگیرى 
از ویژگیهاى مسکن روستایى در سطح کشور برگزار گردید 
که منجر به شناسایى واحدهاى مقاوم و غیر مقاوم روستایى 
گردید و مشخص شد تنها 7٪ از واحدهاى مسکونى روستایى 
مقاوم هســتند. بر همین اساس از ســال 1384 بر اساس 
مصوبات هیات دولت، بنیاد مسکن انقالب اسالمى موظف به 
مقاوم سازى 200هزار واحد مسکن روستایى بصورت سالیانه 
شد که از شروع به کار این طرح در استان اصفهان تاکنون کل 
واحدهاي روستایی تحت پوشش تسهیالت ویژه بهسازي 
مسکن روستایی 67هزار و 315 واحد می باشد که از این تعداد 

50 هزار و 554 واحد به بهره بردارى رسیده است.
 الزم به ذکر است به ازاى هر 75مترمربع زیر بنا یک شغل 
بطور مستقیم و 0/7 شغل بطور غیر مستقیم ایجاد مى شود. 
براى نمونه در ســال 1396 تعداد 26هزار شغل ایجاد شده 

است.
 طرح جامع مسکن روستایى

 این طرح سندى است ملى که چشم انداز بخش مسکن را در 
سال هاى آینده ترسیم مى نماید. هدف از تدوین طرح جامع 
مسکن روستایى، ایجاد سند راهبردى اجرایى به منظور تامین 
مسکن متناســب با نیازهاى کالبدى، اقتصادى و فرهنگى 
روستائیان است که در بستر اکولوژیکى خود همسو با توسعه 

پایدار محیطى مى باشد.
 بازسازى مسکن روستایى           

 سوانح طبیعى مانند سیل، طوفان، رانش زمین و زلزله بسیارى 
از ســکونتگاه هاى ایران به ویژه مناطق روستایى را تهدید 
مى کند و با توجه به وظایف قانونى بنیاد مســکن در زمینه 
بازسازى و نوسازى سکونتگاه هاى آسیب پذیر، پس از وقوع 
سانحه، بازسازى این مناطق در دستور کار این نهاد قرار گرفته 
است. مراحل بازسازى شــامل اقدام هاى مقدماتى، برنامه 
ریزى، تهیه طرح هاى کالبــدى، آواربردارى، تامین توزیع 
تسهیالت بانکى، تهیه و توزیع مصالح ساختمانى مى باشد 
که با هدف بازسازى و نوسازى واحدهاى مسکونى و تجارى 
شهرها و روستاها متناسب با ظرفیتها ، قابلیت ها به منظور 

احیاى کالبد شهرها و روســتاها، به کارگیرى فنآورى هاى 
نوین ساختمان در فرآیند بازسازى و روستاهاى آسیب دیده 

صورت مى گیرد.
 حوزه بازسازي

در آذرماه 1358 بازسازى واحدهاى حادثه دیده ناشى از سیل 
در خوروبیانک بعنوان  اولین کار بازسازى بنیاد مسکن انقالب 
اسالمى اصفهان در منطقه لردکنو کلید خورد. سال 1359 
شروع جنگ تحمیلى، بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان 
اصفهان با حضور در مناطق جنگ زده نســبت به بازسازى 
واحدهاى آســیب دیده اقدام و همچنین در سال 1365 در 
حادثه بمباران اصفهان، با توزیع مصالح ساختمانى به قیمت 
تعاونى(شیشه،ســیمان،آهن و...) بین مردم آسیب دیده به 

بازسازى منازل کمک نمود.
بنیاد مسکن انقالب اسالمى عالوه بر بازسازى واحدهاى 
آسیب دیده ناشى از حوادث طبیعى در استان، بعنوان ستاد 
معین و در بیرون از استان سابقه ى درخشانى دارد که مى توان 

به موارد زیر اشاره نمود:
1-بازسازى مناطق آسیب دیده ناشى از زلزله31خرداد1369 

رودبار و منجیل(گیالن و زنجان)-8490واحد
2-بازسازى مناطق آسیب دیده ناشى از زلزله 5 دى 1382 

بم(کرمان)-9600واحد
3- بازســازى مناطق آســیب دیــده ناشــى از زلزله 11 

فروردین1385 بروجرد(لرستان)-18800واحد
4- بازسازى مناطق آسیب دیده ناشى از زلزله 21 مرداد 1391 

ورزقان(آذربایجان شرقى)-2354واحد
5- بازسازى مناطق آسیب دیده ناشى از زلزله 21 آبان 1396 

سرپل ذهاب(کرمانشاه)-20000واحد
 بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در قالب ستاد 
معین بازسازى در مناطق سیل زده و زلزله زده از سال 1369 
تاکنون موفق به بازسازى 46,540 واحد شهرى و 12,704 
واحد روستایى (مجموعا 59 هزار 244 واحد مسکونى شهرى 

و روستایى) شده است.
طرح نظام فنى روستایى

 مصونیت و امنیت روستاییان به وجود واحدهاى مسکونى 
مقاوم و امن در مقابل حوادث و بالیاى طبیعى بستگى دارد. 
این طرح براى گسترش و اجراى مقررات ملى ساختمان در 
ساخت و سازها در سطح روستاهاى کشور، جلوگیرى از ساخت 
و ســازهاى بى رویه و غیر اصولى در سطح روستاها، ترویج 
استفاده از مصالح بومى و استاندارد، طراحى و تهیه نقشه هاى 
اجرایى و نظارت فنى بر ساخت و ســازهاى روستایى. با راه 
اندازى این طرح، از سال 1384 تا 1392 بیش از 1700000 
واحد مسکن روستایى با رعایت اصول فنى و مقررات ملى 

ساختمان احداث شده اند.
نظام فنی روستایی-بیمه مسکن روستایى

نظارت ، طراحی و محاسبه جهت احداث خانه هاي روستائی 
توسط اشــخاص حقیقی عضو نظام فنی روستایی انجام 
میگیرد که  در این راستا تعداد 345 نفر ناظر نظام فنی روستایی 
و 53 دفتر خدمات فنی و طراحی در ســطح استان مشغول 
فعالیت می باشند. تعداد 14هزار و 753 واحد مسکونى تحت 

پوشش بیمه هستند.
فعالیتهاى معاونت مسکن شهرى

 مسئولیت برنامه ریزى، تامین زمین و انجام مطالعه ها و تهیه 
طرح هاى الزم براى احداث پروژه هاى مسکن براى افراد 
درآمد، تامین منابع اعتبارى اعم از تسهیالت بانکى و منابعى 
از بنیاد مسکن و کمک هاى دولتى به حساب 100، مدیریت 
ساخت مسکن مهر در شهرهاى زیر 25 هزار نفر، ساخت و 

طراحى ساختمان هاى ادارى و رفاهى
حوزه مسکن شهري

واحدهاى مسکونى تحویل شده به متقاضیان از بدو تاسیس 
بنیادمسکن انقالب اسالمى استان اصفهان تاکنون بیش 
از  47هزار و 229 واحد مســکونى شــهرى و روستایى در 
قالب پروژه هاى(خیرین،1000 واحد طرح رهبرى ،مسکن 
محرومین،5111 واحد انبوه سازى مسکن روستایى ،مسکن 

غیر انتفاعى) بوده است.
همچنیــن در ارتباط با طرح مســکن مهر در شــهرهاى 
زیر25هزار نفر جمعیت نیز، بنیاد مســکن انقالب اسالمى 
استان اصفهان از شــروع به کار طرح مسکن مهر در سال 
1386 تاکنون ، تعــداد 27 هزار و554 واحد مســکونى در 
قالب(انفرادى،سه جانبه و تعاونى مسکن) تحویل متقاضیان 

شده است.
بعبارتى مــى توان گفت در اســتان اصفهان در راســتاى 
محرومیت زدایى و جهت تامین مســکن اقشار کم درآمد و 
محرومین تاکنون تعداد 74هزار و 783 واحدمسکونى شهرى 

و روستایى به بهره بردارى رسیده است.
در حال حاضر نیز مجموع واحدهاي مسکونی در دست احداث 

به تعداد 3045  واحد می باشد.
انجمن خیرین مسکن ساز

بی سرپناهی منشاء رنج هر خانواده وبسیاري از آفات زیان بار 
جامعه بشري است.اقدام همه جانبه دولت وافراد خّیر ونیکوکار 
درجهت رفع مشکل مســکن نیازمندان بطور مسلم چهره 

فرهنگی،سیاسی واقتصادي جامعه را تغییر خواهد داد.
با افتتاح حساب 100 حضرت امام خمینی(ره) درجمهوري 
اسالمی ایران سنگ زیربناي رفع معضل مسکن در کشور 

نهاده شد.
درادامه واستمرار این اقدام تاریخی به منظور جلب مشارکت 
مردم وتسریع براي تحقق هدف مقدس حساب 100 حضرت 
امام خمینی(ره) انجمن خیرین مسکن ساز ایران درسال 1383 

تأسیس و ذیل شماره 16684 به ثبت رسیده است.
این انجمن هم اکنون با مســاعدت بنیادمســکن درمرکز 

30 استان کشــور و 92شهرســتان بصورت انجمن،شعبه 
ودفترنمایندگی با همت خیرین محترم مسکن ساز درحال 

فعالیت می باشد.
حساب 100 حضرت امام(ره):

1-کمکهاى بالعوض از محل حساب100امام(ره): 
جهت تکمیل واحدهاى مسکونى روستایى استفاده کننده 
از تسهیالت ویژه بهســازى مسکن روستایى تاکنون مبلغ 
51,420,000,000 ریال در قالب کمک بالعوض به افراد 

واجد شرایط پرداخت شده است.
2-کمکهاى خیرین و حساب100امام(ره):

تنها در یکسال گذشته تاکنون مبلغ 10میلیارد ریال از طریق 
کمکهاى حساب100 امام(ره) و همچنین مشارکت خیرین 
مسکن ساز در اســتان، به تامین مسکن محرومین کمک 

شده است.
تامین مســکن خانوارهاي داراي حداقل 2عضو معلول در 

شهرها و روستاها
طبق سهمیه استان 102 خانوار روســتایی داراي حداقل 2 
عضومعلول می باشندکه تاکنون پس از شناسایی و تشکیل 
پرونده ،تامین زمین و امکانات جهت نظارت وتهیه نقشه ، 
پروانه ساختمان رایگان ،تعداد 102نفر به بانک معرفی شده 
است،که تسهیالت جهت هر خانوار180میلیون ریال،کمک 
بالعوض ازطریق بنیاد مستضعفان 100میلیون ریال،سازمان 
بهزیستی مبلغ60 میلیون ریال وحساب 100 مبلغ20 میلیون 
ریال کمک بالعوض به متقاضیان مینمایند.نظارت و طراحی 
نقشه و واگذاري زمین رایگان توسط بنیاد مسکن در روستاها 

انجام میگیرد.
پیرامون تامین مســکن خانوارهاي داراي حداقل 2عضو 

معلول در شهرها
سهمیه استان 450 خانوار است که تسهیالت جهت هر خانوار 
180 میلیون ریال،  کمک بالعوض از طریق بنیاد مستضعفان 
150 میلیون ریال، سازمان بهزیستی مبلغ 100 میلیون ریال 
و انجمن خیرین مسکن ساز مبلغ  50 میلیون ریال کمک 
بالعوض به این متقاضیان می نمایند و زمین توسط اداره کل 

راه و شهرسازي تامین شده است.
زلزله 7.3 ریشترى21 آبانماه1396  استان کرمانشاه خسارات 
عمده اى به منازل مســکونى و اماکن تجارى شــهرها و 
روستاهاى استان کرمانشاه وارد کرد که بنیاد مسکن انقالب 
اسالمى از همان ساعات اولیه جهت ارزیابى خسارات اقدام 
و پس از آواربردارى واحدها و اسکان موقت آسیب دیدگان 
بالفاصله کار مرمت و بازســازى واحدهاى آسیب دیده را 

شروع کرد .
«استقرار»

ستادهاى معین بازسازى بالفاصله در مناطق زلزله زده مستقر 
شدند که در ابتدا 9 ستاد معین حضور داشتند و در ادامه با توجه 
به خسارتهاى عمده واحدهاى مسکونى 2 ستاد شهرى و 1 
ستاد روستایى جهت تسریع در امر بازسازى به کمک دیگر 

ستادها آمدند.
پس از استقرار ســتادها و انجام ارزیابى ها و تشکیل پرونده 
متقاضیان حادثه دیده ، ستاد بازسازى استان قم بعنوان ستاد 
طرح ساماندهى کانکسها و اســکان موقت در شهر سرپل 

ذهاب استقرار یافت.
ارزیابى در 8 شهرستان استان کرمانشــاه انجام گردید که 
این ارزیابیها شامل یک هزار و930 روستا و 10 شهر استان  
مى باشــد.ارزیابى اولیه در تمام مناطق زلزله زده توســط 
نیروهاى مجرب و آموزش دیده انجام شد که 108 هزار واحد 
آسیب دیده شناســایى گردید که از این تعداد، 43000واحد 
با نوع آســیب احداثى و 65000واحد با نوع آسیب تعمیرى 
شناسایى و بانظر مشاورین تعدادى از واحدهاى احداثى، مقاوم 

سازى تشخیص داده شد.
«اسکان، تخریب و آواربردارى»

پس از ارزیابى، اســکان موقت صورت گرفت که به تعداد 
22000واحــد مســکونى، کانکس و کمک اجــاره بها به 

متقاضیان تعلق گرفت و پرداخت گردید.
«شروع بازسازى»

کار ساخت و ســاز بالفاصله پس از آوار بردارى شروع شد و 
اعتبارات بر اساس ارزیابى اولیه از طریق دولت محترم و هیات 
دولت مصوب و ابالغ گردید که جمعــا مبلغ 3300 میلیارد 
تومان به عنوان تســهیالت و کمک بالعوض بازســازى 

اختصاص و ابالغ گردید.
مدل ساخت و ساز در استان کرمانشاه مدل مشارکتى داشته 
که با مشارکت مردم آغاز شد و این مدل تاکنون با عنایت به 
روند وپیشــرفت کار به خوبى جوابگو بوده است .از 10هزار 
واحد مســکونى و تجارى احداثى در مناطق شهرى، حدود 

95٪ صدورپروانه و شروع به کار شده است.
امید است طبق زمان بندى کار ساخت و ساز روستایى نیز تا 

پایان سال 1397 یا زودتر به پایان برسد.

«ستاد معین بازسازى بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
استان اصفهان مستقر در سرپل ذهاب»

بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان با استقرار ستاد 
معین بازسازى در شهر سرپل ذهاب در همان روزهاى اولیه 
زلزله کار ارزیابى و امور مربوط به بازسازى را به جد در دستور 
کار خود قرار داده که عالوه بر نظارت واحدهاى احداثى در 
منطقه نظارتى، بازسازى تمام واحدهاى تعمیرى شهر سرپل 
ذهاب بر عهده ستاد معین بازسازى اصفهان مى باشد که در 

سالروز زلزله تعمیرات کل واحدهاى تعمیرى به اتمام رسید.
«معرفى به بانک مالکین  3هــزار و 496 واحد 

احداثى تجارى،مسکونى، پیلوت و زیرزمین »
(آمار تا 15بهمن1397)

از 3496 واحد احداثى تجارى و مســکونى نزدیک به ٪95  
پروانه ساختمانى گرفته اند که از این تعداد:

 3هزار و 357 واحد عملیات پى کنى(رایگان)
3هزار و 116 واحد عملیات آرماتوربندى

 2هزار و 510 واحد اجراى اسکلت
2007 واحد اجراى سقف

897 واحد اجراى گچ و خاك
478 واحد بهره بردارى

 «تامین مصالح»
بنیاد مسکن انقالب اسالمى به جهت تسریع در ساخت و 
ساز و در راستاى مدیریت ساخت و ساز در شرایط بحرانى 
احتمالى برنامه ریزى الزم درخصوص تجهیز انبار خود و 
دپوى مصالح اضطرارى بویژه آهن آالت به میزان تقریبى  
25هزار تن درمرحله اول اقدام نمود.در حال حاضر پس از 
سپرى شدن حدود 14 ماه از بازسازى مناطق حادثه دیده 
حدود 40هزار تن آهن آالت تامین و طبق حواله هاى صادر 
شده در مناطق زلزله زده توزیع شده و 20هزار تن دیگر اخیرا 

تامین شده است.
«خدمات رایگان، صدور پروانه ، نظارت بر ساخت 
وساز ، سیمان، آواربردارى، پى کنى، دیوار حائل و ...»

طى توافقى فى مابین بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن انقالب 
اسالمى مقرر شد 170هزار تن سیمان بصورت رایگان توزیع 
شود که از این میزان تاکنون بیش از 125هزار  تن  سیمان 

رایگان توزیع شده است.
الزم به ذکر است که بنیاد مسکن انقالب اسالمى از منابع 
و تولیدات کارخانجات  این نهاد  جهت تامین سیمان ارزان 
قیمت ، بتن آماده و تیرچه بلوك اقدام نموده است. همچنین 
بر اساس تفاهمنامه فیمابین بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
و دستگاههاى ذیربط کلیه خدمات فنى و مهندسى از قبیل 
صدور پروانه ساختمانى،نظارت وطراحى تا سقف تعیین شده 

بصورت رایگان به زلزله زدگان عزیز ارائه میگردد .
تخریب، آواربردارى، پى کنى، بســتر سازى و ساخت دیوار 
حائل  در مناطق زلزله زده  بصورت رایگان  توســط ســتاد 

بازسازى بنیاد مسکن انقالب اسالمى انجام شده است.
استراتژى ویژه ستاد بازسازى بر ساخت و ساز اصولى و فنى 
در کل مناطق زلزله زده حاکم است و هرگز کیفیت ساخت و 
ساز و عملیات اجرایى تحت الشعاع  کمبود هاى احتمالى قرار 

نخواهد گرفت .
«نظارت،مشاوره و اجرا»

الیه هاى مختلف نظارتى در امر بازسازى همراه ستاد بازسازى  
بوده اند که مى توان به ناظرین عالى ستاد هماهنگى، ناظرین 
مقیم ستادهاى معین، مهندسین نظام مهندسى و نظام فنى 

روستایى اشاره نمود.
دانشگاه هاى با رتبه عالى کشــور چون دانشگاه تهران  و 
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوســى  در خصوص مشاوره، 
طراحى و مقاوم سازى وهمچنین در راستاى بررسى ابعاد و 
چالش هاى اجتماعى و روحى و روانى ایجاد شده پس از حادثه 

در کنار ستاد بازسازى بوده اند.
«مقاوم سازى مجموعه مسکونى مسکن مهر 

شهید شیرودى»
از 24 بلوك مجموعه مســکونى شــهید شــیرودى، طى 
ارزیابى ها و مشاوره هاى صورت گرفته تعداد 21 بلوك نیاز 

به مقاوم سازى داشته و 3 بلوك نیاز به احداث مجدد دارد.
عملیات مقاوم سازى 21بلوك به سرعت و با نظارت در حال 
پیشرفت بوده که عملیات مقاوم سازى این واحدها به اتمام 

رسیده است.
در حال حاضر 21 بلوك مقاوم ســازى مسکن مهر شهید 
شیرودى با 504 واحد مســکونى داراى پیشرفت فیزیکى 
مطلوبى مى باشد و عملیات مقاوم ســازى پایان دى ماه به 

اتمام رسید.
عملیات نــازك کارى 2 بلوك انجام در حــال اجرا و بیش 

از40واحد تکمیل و مابقى به مرور تکمیل مى گردد.
 عملیات احداث 3 بلوك تخریبى بود نیــز  در حال اجراى 

عملیات فنداسیون مى باشد.

بنیاد مسکن انقالب اسالمى در یک نگاه 
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عارف باقرى، سرپرست نظارت مجتمع معدنى سرب نخلک بیان نمود که مجتمع 
معدنى نخلک از لحاظ جغرافیایى در اصفهان و در فاصله 125کیلومترى شمال شرق 
نایین و 45 کیلومترى شمال شرق انارك درحاشیه کویر مرکزى ایران واقع شده است. 
 وى اظهار کرد: این معدن از کهن ترین و باستانى ترین معادن فلزى و زیرزمینى کشور 
محسوب مى شود که سابقه فعالیت معدنکارى در این مجتمع به بیش از  2000 سال 
پیش مى رسد، به عبارتى بهره بردارى از این معدن به دوره ساسانیان باز مى گردد. بر 
اساس مطالعات، آثار بهره بردارى در این  معدن از سال 1929 میالدى مشاهده شده 
که توسط کوره اى که با سوخت اولیه عمدتاً هیزم، عملیات ذوب و تولید شمش سرب 
انجام شده است. بهره بردارى در این معدن تا سال 1332 ادامه داشته و معدن در اختیار 
بخش خصوصى بوده است. در سال 1332 معدن به شرکت سهامى کل معادن ایران 

(بخش دولتى) واگذار شد.
معدن نخلک زیر زمینى بوده و مواد معدنى از کارگاه هاى استخراج از طبقات مختلف 
زیرزمینى با تالش وکوشش کارگران زحمتکش این مجتمع استخراج شده و توسط 

اسکیپ (باالبر) به سطح زمین منتقل مى شود. 
برون سپارى و راهبرى بلند مدت

 باقرى افزود: شرکت تهیه و تولید مواد معدنى ایران در راستاى اجراى سیاست هاى 
کلى اصل 44 قانون اساسى و بند (ت) ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
وارتقاى نظام مالى کشور، فرایندى را تحت عنوان برون سپارى و راهبرى بلند مدت 
اکتشاف استخراج و فرآورى معادن و نیز فروش کنسانــتره را سرلوحه کار خود قرار 
داده و طى آن مجتمع سرب نخلک را به صورت راهبرى در تاریخ 95/11/1 به سرمایه 

گذار بخش خصوصى (شرکت سرب و روى کیمیا گوهران) واگذار نمود. 
دستاورد مهم اینکه در مدت دو سال حضور بخش خصوصى مجرب معدنى، ( از بهمن 
95) شاهد تحول چشمگیرى در مجتمع معدنى نخلک هستیم، چراکه از یک سو در 
مدت زمان کوتاهى حجم سرمایه گذارى قابل توجهى در بخش هاى مختلف انجام 
گرفته و از سوى دیگرتجهیز این مجموعه معدنى در کمترین زمان ممکن صورت 
پذیرفت که نه تنها باعث افزایش تولید کنسانتره سرب گردیده  بلکه در مدت دو سال 
واگذارى، شاهد حجم سرمایه گذارى قابل توجهى در بخش اکتشاف ، استخـــراج، 
فرآورى ماده معدنى و تولید کنســانتره این مجتمع بوده اســت. آنچه حائز اهمیت

 مى باشد این است که با اجراى این سیاست جذب 150 نفرى نیروى کار، منجر به 
اشتغال 305 نفر نیروى مستقیم کار در مجتمع گردیده است. (زمان واگذارى 153 تن 
بود) که رشد صد درصدى در جذب نیرو را به دنبال داشته است که از این تعداد بیش از 
200 تن از ساکنان بومى این منطقه مى باشند.همچنین روند جذب منابع انسانى این 
مجتمع به صورتى بوده که خوشبختانه شاهد شروع روند مهاجرت معکوس در حوزه 
شهرستان بوده ایم و این مجتمع بعضاً نسبت به جذب و به کارگیرى بسیارى از پرسنل 
واحد هاى صنعتى مجاور که به دالیل گوناگون دچار تعطیلى گردیده اند اقدام نموده 
است. عالوه براین در مدت مذکور حدود 105000 تن ماده معدنى استخراج گردیده 
(171 درصد رشد در سال جارى نسبت به مدت مشابه سال قبل) و نیز بیش از 10620 
تن کنسانتره (239 درصد رشد در سال جارى نسبت به مدت مشابه سال قبل) با عیار 

حدود 52 درصد تولید شده است. 
ضمناً دیگر اقدامات انجام شده راهبر در مدت مزبور به شرح ذیل مى باشد؛ 

طراحى و احداث کارخانه فرآورى 1000تنى
با توجه به دپوى باطله هاى کارخانه قدیــم در محوطه مجتمع و همچنین امکانات 
موجود و فرسودگى بیش از حد کارخانه قدیمى (بیش از 60 سال) و راندمان پایین و 
هزینه هاى زیاد تعمیر و نگهدارى آن، شرکت راهبر در مرحله اول اقدام به راه اندازى 
بخش هوى مدیا جهت پرعیار ســازى اولیه باطله ها نمود و در مرحله بعد اقدام به 
طراحى و راه اندازى کارخانه فرآورى جدید نمود. با اجراى کامل (فاز اول و دوم) خط 
جدید در اواخر آبان ماه سال جارى و افزایش تناژ خوراك ورودى کارخانه با ظرفیت  
ton/day1000، کنسانتره تولیدى به 1000 تن در ماه (رشد500 درصدى) افزایش 
یافت. سرمایه گذارى صورت گرفته در بخش کارخانه صدمیلیارد ریال بوده که شامل 
ساخت فاز یک و در کارخانه فراورى 1000تنى، تجهیز و نوآورى در خط قدیم کارخانه 
فرآورى، ساخت واحد پیش فرآورى (هوى مدیا) و برخى دیگر از اقالم بود. همچنین 
عیار محصول تولیدى در حال حاضر 55 درصد مى باشــد که در مقایسه با سال 95 

(48درصد)رشد قابل توجهى را نشان مى دهد.
سرمایه گذارى صورت گرفته در بخش اکتشاف در معدن نخلک

در این خصوص شایان ذکر است اکتشافات صورت گرفته هم در معدن سرب نخلک 
و هم در معدن چاه خربزه که در نزدیکى مجتمع مى باشد(فاصله 9km) تا کنون با 
نتایج بسیار امید بخشى رو به رو گردیده و حتى امکان بهره بردارى روباز در بخشى از 
معدن نخلک وجود دارد که انجام این کار مستلزم تکمیل و ادامه فعالیت هاى اکتشافى 
مى باشد. برخى از اقدامات صورت پذیرفته طى 24 ماه گذشته در حوزه اکتشاف توسط 

این مجتمع عبارتند از :
- خریدارى و استقرار 5 دستگاه کرگیرى وایرالین با قابلیت حفارى تا عمق 600 متر.

- حفر و مطالعه 8000 متر گمانه به تعداد 64 عدد.
- حفر 8000 متر مکعب ترانشه با بیل مکانیکى و مطالعه آنها.

- آنالیز حدود 2500 نمونه به همراه مقاطع و کانى شناسى.
- احداث 9 کیلومتر جاده دسترسى جهت انجام کارهاى اکتشافى.

- تهیه نقشه هاى زمین شناسى و توپوگرافى.

همچنین مجموع سرمایه گذارى صورت گرفته در بخش اکتشاف بالغ بر 25 میلیارد 
ریال با اشتغالزایى 30 نفر مى باشد.

راه اندازى سیستم تهویه معدن
با توجه به زیر زمینى بودن وسعت شبکه تونلى معدن سرب نخلک (حدود 80 کیلومتر) 
لزوم جریان هواى مناسب امرى الزامى است. حدود 80 درصداز هواى موردنیاز تهویه 
معدن نخلک به صورت طبیعى و با استفاده از اختالف ارتفاع  بین چاه هاى 1 تا6 معدن 
زیر زمینى  صورت مى گیرد. مکانیزم تهویه به این صورت است که بر اساس اختالف 
ارتفاع چاه ها به واسطه اختالف فشار هوا بین هواى گرم و سرد (هواى گرم، هواى آلوده 
معدن و هواى سرد، هواى تمیز) باعث جریان هوا و شارژ به شبکه متصل مى گردد. در 
حال حاضر با توجه به افزایش حجم کار و دو شیفت نمودن  کارى معدن  و به تبع آن 
افزایش تعداد کارگاه هاى استخراج و آتشبارى، جهت تهویه مطلوب تر شبکه تونلى 
در خروجى چاه شماره 6 یک دســتگاه ونتیالتور برقى (centrifugal fan) با قدرت 
 rpm600  125 اسب بخار و حجم مکش هواى 90000 متر مکعب بر ساعت و سرعت
نصب و راه اندازى گردید. این دستگاه با سرمایه گذارى 2 میلیارد ریال توسط راهبر 
مجتمع تهیه گردیده است. کارکرد این ونتیالتور توسط یک ساعت فرمان در دو دوره 
شیفت کارى پرسنل و آتشبارى معدن تنظیم گردیده و از مزایاى آن قابلیت تنظیم دور 

موتور جهت کنترل دبى هواى خروجى معدن مى باشد.
خردایش کارخانه فرآورى 

با توجه به طراحى و راه اندازى فاز دوم کارخانه فرآورى نیاز به خردایش و تأمین ماده 
معدنى امرى الزم و ضرورى اســت.با عنایت به طراحى و راه اندازى مدار خردایش 
کارخانه فرآورى شامل بونکر بتنى 400 تنى همراه با سرندگریزلى و فیدر، یک دستگاه 
سنگ شکن فکى به ظرفیت 100تن بر ساعت، 2 دستگاه هیدروکن به ظرفیت هر 
کدام 100 تن بر ساعت و یک دستگاه سرند لرزان به همراه نوار نقاله هاى انتقال مواد 
و تابلوهاى الکتریکى با سرمایه گذارى بالغ بر 25 میلیارد ریال، ظرفیت مدار خردایش 

به میزان 200 درصد افزایش یافت.
ایجاد بسترگردشگرى

سرپرســت مجتمع معدنى نخلک همچنین در برنامه هاى آتــى این مجتمع بیان 
کرد: با توجــه به قدمت معدن و با وجود مکان هاى باستانى مانند عبادتگاه قدیمى 
چهارطاقى و دژ یا قلعه بزرگ و امکان سفر هیجان انگیز به اعماق معادن زیر زمینى 
نخلک همچنین وجـود وسایل و ابزارآالت بسیار قدیمى  موجــود در مجتمـع جهت 
بـازدیـد و آشنایى متخصصین و مهندسین معدن و سایر  گردشگران داخلى و خارجى 
و عالقمندان، ایجاد بستر مناسب جهت حضور گردشگران و احداث اولین موزه معدنى 

کشور در دستور کار شرکت مى باشد.
باقرى در پایان خاطر نشان کرد: متأسفانه در طول سالیان گذشته تفکر منفى نسبت 
به سرمایه گذاران بخش خصوصى ایجاد شده است، حال بر اساس آنچه طى دو سال 
گذشته در این مجتمع اتفاق افتاده انتظار مى رود با تفسیر نگرش و فراهم کردن زمینه 
براى حضور شرکت هاى سرمایه گذار مجرب در فعالیت هاى معدنى زمینه را براى 

رشد اقتصادى کشور فراهم سازیم.

 رشد بى سابقه تولید با راهبرى بخش خصوصى در آستانه
 چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى در مجتمع معدنى سرب نخلک

آگهى مناقصهآگهى مناقصه آگهى مزایدهآگهى مزایده

آگهى مزایده (نوبت چهارم)آگهى مزایده (نوبت چهارم) آگهى مزایده (نوبت دوم)آگهى مزایده (نوبت دوم)
سید جواد لقمانى- شهردار حبیب آبادسید جواد لقمانى- شهردار حبیب آباد میثم محمدى- شهردار زرین شهر میثم محمدى- شهردار زرین شهر 

محمدرضا مجلسى- شهردار تودشکمحمدرضا مجلسى- شهردار تودشک محمدرضا مجلسى- شهردار تودشکمحمدرضا مجلسى- شهردار تودشک

نوبت اول نوبت اول

چاپ اول چاپ اول

شهردارى حبیب آباد در نظر دارد به استناد موافقتنامه شماره 401086 مورخ 1397/07/29 
سازمان مدیریت و برنامه ریزى اســتان اصفهان نسبت به زیرســازى، جدولگذارى، 
پیاده روسازى و آسفالت معابر شــهر با اعتبارى به مبلغ 13/600/000/000 ریال از محل 
اعتبارات استانى مطابق با تخصیص بدون تعدیل و مابه التفاوت و از طریق مناقصه عمومى 
به پیمانکاران 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. از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب 
اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/12/11 به 

امور مالى شهردارى حبیب آباد مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 03145482321

شــهردارى زرین شهر به استناد مجوز شــماره 824 مورخ 96/12/13 
شوراى اسالمى زرین شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى  یک قطعه زمین 
جنب دریاچه پارك  حاشیه زاینده رود به مساحت 400 متر مربع جهت 
نصب کانکس به مساحت 30 متر مربع و ایجاد رستوران به صورت اجاره 
براى مدت سه سال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید، لذا  از متقاضیان 
دعوت بعمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر 
از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 97/12/8 به شهردارى زرین 

شهر مراجعه نمایند.

شــهردارى تودشــک در نظــر دارد باســتناد مصوبــه 
شــماره 5/39 /ش- ت مورخ 1397/06/17 شوراى اسالمى شهر 
تودشک، نســبت به فروش 4 قطعه زمین مسکونى اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و مدارك مزایده از تاریخ 

1397/11/23 لغایت 1397/12/06 به شهردارى مراجعه نمایند.
* الزم به ذکر است هزینه هاى انتشار آگهى، کارشناسى و... به عهده 

برندگان مزایده مى باشد.

مصوبــه  باســتناد  دارد  نظــر  در  تودشــک  شــهردارى 
شــماره 5/44/ش- ت مورخ 1397/07/28 شــوراى اسالمى شهر 
تودشک، نســبت به فروش یک واحد منزل مسکونى واقع در محله 
نوبنیاد تودشک اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت اطالع بیشتر 
و نیز دریافت اســناد و مدار ك مزایده از تاریخ 1397/11/23 لغایت 

1397/12/06 به واحد امور مالى شهردارى تودشک مراجعه نمایند.
* کلیه هزینه هاى انتشار آگهى، کارشناسى و... به عهده برنده مزایده 

مى باشد.
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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 ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند ، 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 ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى 
تقدیم نمایند .بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شــماره 139760302007001704 مورخ 97/06/24 محمدکاظم کیانى فرزند زین 
العابدین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 299,22 مترمربع پالك شماره 15 اصلى 
واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن کیانى 

فالورجانى فرزند محمد.
2 - راى شماره 139760302007002913 مورخ 97/10/23 بتول اکبرى حسین آبادى فرزند 
اکبر نسبت ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 1045,60 مترمربع پالك شماره 24 اصلى واقع در 
باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمدنایب صدرى 

فرزند محمدحسن.
3 - راى شــماره 139760302007003181 مورخ 97/11/13 اسماعیل سلمانیان قهدریجانى 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 180,05 مترمربع پالك شماره 385 
اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس 

جمالى فرزند محمدباقر.
4 - راى شماره 139760302007003185 مورخ 97/11/14 طاهره توکلى گارماسه فرزند رحیم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 168,50 مترمربع پالك شماره 408 
اصلى واقع در کوپان گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

على ایزدى فرزند رحیم.
5 - راى شماره 139760302007003186 مورخ 97/11/14 بهرام شکوهیان قهفرخى فرزند 
على اکبر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 168,50 مترمربع پالك 
شماره 408 اصلى واقع در کوپان گارماســه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى على ایزدى فرزند رحیم.
6 - راى شماره 139760302007003187 مورخ 97/11/14 طاهره صادقى فرزند مظاهر نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 184,57 مترمربع پالك شماره 413 اصلى واقع در فالورجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على کیانى فرزند غالمرضا.
7 – راى شــماره 139760302007003188 مورخ 97/11/14 ســامان صفرى سهرفروزانى 
فرزند احمد نسبت به ششدانگ زمین مزروعى به مساحت 2957,75 مترمربع پالك شماره 311 
اصلى واقع در چمرود بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباسقلى 

حشمت فرزند جعفر.
8 - راى شماره 139760302007003191 مورخ 97/11/14 على اله دادیان فالورجانى فرزند 
محمداسماعیل نسبت به ششدانگ یکباب انبار به مســاحت 143,26 مترمربع پالك شماره 15 
اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى بهرام 

کیانى فالورجانى فرزند قنبرعلى.
9 - راى شــماره 139760302007003197 مورخ 97/11/14 اکبر دهقان حسین آبادى فرزند 
سهراب نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160 مترمربع پالك شماره 2707 فرعى از 667 

اصلى واقع در بلوار شفق بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
10 - راى شماره 139760302007003200 مورخ 97/11/14 شهربانو رهنما فالورجانى فرزند 
غالمحسین نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 71,80 مترمربع پالك شماره 15 اصلى 
واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى سیدباقر 

میرلوحى فرزند سید مرتضى.
11 - راى شــماره 139760302007003201 مورخ 97/11/14 ابراهیم حفیظى درچه فرزند 
عبدالرحیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 220,32 مترمربع پالك شماره 17 فرعى 
از 667 اصلى واقع در خیابان نیروگاه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى فضل اله هدایت فرزند سراج.
12 - راى شــماره 139760302007003203 مورخ 97/11/14 شعبان سلمانیان قهدریجانى 
فرزند رجبعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 208,58 مترمربع پالك شماره 1031 
فرعى از 385 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى رجبعلى سلمانیان فرزند یوسف.
13 - راى شــماره 139760302007003204 مورخ 97/11/14 محسن جعفرزاده قهدریجانى 
فرزند حیدر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 168,95 مترمربع پالك شماره 318 فرعى 
از 385 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

سید محمد هاشمى فرزند باقر.
14 - راى شــماره 139760302007003220 مورخ 97/11/14 عبداله قربانى شرودانى فرزند 
صادق نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 241,30 مترمربع پالك شماره 415 اصلى 
واقع در کروج بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى صادق قربانى 

شرودانى فرزند باقر.
15 - راى شــماره 139760302007003221 مورخ 97/11/14 مجید قربانى شرودانى فرزند 
عبداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 249,20 مترمربع پالك شماره 415 اصلى 
واقع در کروج بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى صادق قربانى 

شرودانى فرزند باقر.
16 - راى شماره 139760302007003222 مورخ 97/11/14 قدرت کریمى برام فرزند امیرخون 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 103,05 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در 
جعفرآباد فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى فاطمه 

شریفى فرزند حسین.
17 - راى شــماره 139760302007003223 مورخ 97/11/14 سعید وفادار فالورجانى فرزند 
محمود نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 159,76 مترمربع پالك شماره 15 اصلى 
واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن رهنما 

فرزند غالمرضا.
18 - راى شماره 139760302007003228 مورخ 97/11/15 عبدالخالق ایزدى گارماسه فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 245 مترمربع پالك شماره 32 فرعى از 406 
اصلى واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالنبى 

قوامى اصفهانى فرزند عبدالحسین.
19 - راى شــماره 139760302007003229 مورخ 97/11/15 رضا قاســمى شرودانى فرزند 
ابوطالب نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 243,50 مترمربع پالك شماره 2 فرعى از 
411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

کمال سید هندى فرزند سید محمدرضا.
20 - راى شماره 139760302007003230 مورخ 97/11/15 سمیه نصر اصفهانى فرزند عبداله 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 75,76 مترمربع پالك شماره 508 فرعى از یک اصلى 

واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
21 - راى شــماره 139760302007003231 مورخ 97/11/15 محمود توکلى فرزند نعمت اله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 206,56 مترمربع پالك شماره 
405 اصلى واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على 

محمد یزدانى گارماسه فرزند احمد.
22 - راى شــماره 139760302007003232 مورخ 97/11/15 زهره یزدانى گارماســه فرزند 
محمدعلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 206,56 مترمربع پالك 
شماره 405 اصلى واقع در گارماســه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى على محمد یزدانى گارماسه فرزند احمد.
23 - راى شماره 139760302007003236 مورخ 97/11/15 جلیل رجالى فرزند حسین نسبت 
به 13 سهم مشاع از 65 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 225,35 مترمربع پالك 
شماره 363 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک 

رسمى است.
24 - راى شماره 139760302007003237 مورخ 97/11/15 سعید رجالى فرزند حسین نسبت 
به 13 سهم مشاع از 65 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 225,35 مترمربع پالك 
شماره 363 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک 

رسمى است.
25 - راى شماره 139760302007003239 مورخ 97/11/15 حسین رجالى فرزند محمدجواد 
نسبت به 39 سهم مشاع از 65 سهم ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 225,35 مترمربع 
پالك شماره 363 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود 

مالک رسمى است.
26 - راى شماره 139760302007002890 مورخ 97/10/22آقاى رمضانعلى احمدى خونسارکى  
فرزندعباس نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت469,92 مترمربع پالك شماره   فرعى 
از   516  اصلى واقع در خونسارك  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حسن محمدى خونسارکى

27- راى شماره 139760302007002321 مورخ 97/09/03آقاى سعید شاه محمدى حیدرى  
فرزند محمد  نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت  199,45   مترمربع پالك شماره  267 

فرعى از 24  اصلى واقع در شهر ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  ابراهیم طهمورثى
28- راى شماره  139760302007002584 مورخ 97/09/24آقاى مجید ایزدى گارماسه  فرزند  
نصراله  نسبت به  ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز   به مساحت  171,35 مترمربع پالك شماره  14 

فرعى از 406 اصلى واقع درگارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   جعفر یزدانى
29- راى شماره 2697 13976030200700 مورخ 97/10/04آقاى قدرت اله جمال پور بیرگانى  
فرزند  على شاه  نســبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مســاحت  154,19مترمربع پالك شماره   

فرعى از  411     اصلى واقع در  شرودان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   خود متقاضى
30- راى شماره 2888 13976030200700 مورخ 97/10/22آقاى  فاطمه توکلى گارماسه  فرزند 
نعمت اله   نسبت به  ششدانگ یکباب دامدارى  به مساحت  932,90 مترمربع پالك شماره   فرعى 

از  408 اصلى واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  کریم توکلى 

31- راى شماره 2813 13976030200700 مورخ 97/10/16آقاى حسین یزدانى گارماسه فرزند  
قاسم  نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 220,03  مترمربع پالك شماره   فرعى از  405  

اصلى واقع در گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   خود متقاضى
32- راى شماره2740 13976030200700 مورخ 97/10/05آقاى عادل شابخشى  فرزند حسن  
نسبت به   2680,73سهم مشاع از 10555,28سهم ششــدانگ باغ و زمین مزروعى متصله  به 
مساحت  10555,28 مترمربع پالك شماره   فرعى از  446  اصلى واقع در اشترجان  بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک اولیه   حسین کیانى
33-راى شماره2741 13976030200700 مورخ 97/10/05آقاى منوچهر نیرومند  فرزند حیدر  
نسبت  به 3548,68ســهم مشاع از 10555,28سهم ششــدانگ باغ و زمین مزروعى متصله  به 
مساحت  10555,28 مترمربع پالك شماره   فرعى از  446  اصلى واقع در اشترجان  بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک اولیه   سیف اله حیدرى 
34- راى شماره3006 13976030200700 مورخ 97/10/30آقاى منوچهر نیرومند  فرزند حیدر  
نسبت  به 1936,32ســهم مشاع از 10555,28سهم ششــدانگ باغ و زمین مزروعى متصله  به 
مساحت  10555,28 مترمربع پالك شماره   فرعى از  446  اصلى واقع در اشترجان  بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک اولیه   سیف اله حیدرى 
35-راى شــماره 1967 13976030200700 مورخ 97/10/23آقاى امراله صفرى آغچه بدى   
فرزند  ابراهیم  نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت221,86   مترمربع پالك شماره   فرعى 

از  32  اصلى واقع درآغچه بدى  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   ناصرقلى محمدى 
36- راى شماره 3079 13976030200700 مورخ 97/11/04آقاى سعید حیدرى   فرزند قاسم   
نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 254,37  مترمربع پالك شماره   فرعى از 41 اصلى 

واقع درسهلوان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   مرتضى نوروزى 
37- راى شماره 3263 13976030200700 مورخ 97/11/16آقاى امیر جعفر زاده قهدریجانى   
فرزند نوروزعلى  نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 150,18  مترمربع پالك شماره119 

فرعى از 387 اصلى واقع در    بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   محمد جعفر زاده
38- راى شماره3081 13976030200700 مورخ 97/11/04آقاى حبیب توکلى گارماسه  فرزند 
شکراله   نسبت به  ششدانگ یکباب تعمیرگاه  به مساحت 1078,93  مترمربع پالك شماره   فرعى 
از  408 اصلى واقع درکوپان گارماســه بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   محمود رئیسى تاریخ 
انتشار نوبت اول :  روز چهارشنبه مـــورخ 1397/11/24 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز پنج شنبه 
مورخ 1397/12/09 م الف: 377038  اکبر پور مقدم - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

فالورجان/ 11/407
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426795600130 شماره پرونده: 9609986795600757 شماره بایگانى 
شعبه: 960757 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه محکوم 
علیه مسعود حیدرى نشانى: مجهول المکان محکو م است به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال 
بعنوان اصل خواسته و مبلغ 305/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
1394/12/20 لغایت زمان وصول ان طبق نرخ شــاخص بانک مرکزى در حق محکوم له زهرا 
مرادى خولنجانى فرزند بهزاد نشانى: اســتان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ 
بزرگمهر چهارراه هشت بهشت مجتمع میالد نور ط 2 واحد 202. محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال بــه منظور فرار از اجراى حکم، 
حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار 
از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى 
درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- خیابان 
سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 
375135 شعبه 26 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/396

اخطار اجرایى
شماره: 343/96 ش3ح به موجب رأى شــماره 198 تاریخ 97/4/7 حوزه شعبه سوم شوراى حل 
اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه هوشنگ کیماسى فرزند رسول 
نشــانى: مجهول المکان محکوم است به: انتقال سند رســمى خودروى سوارى آردى به شماره 
انتظامى 485 ج 44 ایران 23 با حضور در یکى از دفاتر رســمى ثبت اسناد در حق محکوم له روح 
اله شکل آبادى فرزند عباسعلى نشانى: زرین شهر- خ مدیســه اى پ 6 و در ازاى پرداخت مبلغ 
ده میلیون ریال مابقى ثمن معامله توسط محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق 
دولت. راى صادره غیابى مى باشد. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 375659 شعبه 3 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان  (مجتمع شماره یک)/11/397
مزایده (نوبت اول)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 971097 جلسه مزایده اى 
در روز یکشنبه مورخ 97/12/12 از ساعت 9 لغایت 10:30 صبح و به منظور وصول محکوم به در 
حق محکوم له و به جهت فروش میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونى تحت 
پالك ثبتى شماره 942 فرعى از 788 اصلى داراى 200 مترمربع عرصه و 25 مترمربع اعیانى در 
دو طبقه داراى دیوار بتنى و سقف تیرچه بلوك که طبقه اول در حد سفت کارى مى باشد و داراى 
انشعابات آب، برق و گاز واقع در شهر ســده لنجان شهرك احمدآباد پالك دوم خیابان پالك 40 
که در حال حاضر در تصرف مستاجر مى باشد که توسط کارشــناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
605/000/000 ریال ارزیابى گردیده است، در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار 
نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعــد مزایده از ملک مورد نظر دیدن نموده 
و ســپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شــرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و 
برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشــند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در 
جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن 
الباقى را ظرف مدت 20 روز پ رداخت نمایند. م الف: 376177 اجراى احکام مدنى دادگســترى 

لنجان /11/398
مزایده

مزایده اتومبیل- در پرونده اجرایى کالســه 9700645 یک دستگاه خودرو سوارى پژو پارس به 
شماره انتظامى ایران 43-224 م 47 متعلق به آقاى رسول رضاوندى فرزند جعفر که برابر اعالم 
پلیس راهور شهرستان نجف آباد در پرونده رایانه اى خودرو بنام نامبرده مى باشد و قبال در قبال 
قســمتى از طلب خانم زهرا رضاوندى و پنج درصد اجرایى بازداشت گردیده از ساعت 9 صبح تا 
12 روز شنبه مورخ 97/12/11 در محل واحد اجراى اسناد رسمى اداره ثبت اسناد و امالك نجف 
آباد واقع در خیابان منتظرى شــمالى از طریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و مورد مزایده 
از مبلغ دویســت و هفتاد میلیون ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى شروع و به هر 
کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. طبق نظریه کارشناس رسمى 
مربوطه مورد مزایده داراى شماره شاسى 812676 و شماره موتور 12487265198  داراى مدل 
1387،سفید رنگ ،بدنه خودرو نسبتًا سالم بوده و فقط قسمت جلو ضربه خوردگى داشته که ترمیم 
شده ، موتور و گیربکس سالم ،وضعیت بیمه نامشخص ،الستیکها 5 درصد سالم و باطرى فرسوده 
مى باشد . در ضمن بدهى مالیاتى و عوارض و خالفى هاى احتمالى تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا 
غیر قطعى و سایر هزینه ها از جمله حق الحفاظه پارکینگ و غیره به عهده برنده مزایده مى باشد. 
کسانى که مایل به خرید و شرکت در جلسه مزایده مى باشند مى توانند از مورد مزایده به آدرس 
: نجف آباد کمریندى جنوبى نجف آباد پارکینگ ایثار 2 دیدن نمایند. این آگهى در یک نوبت در 
تاریخ 97/11/24 در این روزنامه درج و منتشــر مى گردد. الزم به ذکر است چنانچه روز مزایده 
مصادف با تعطیل رسمى باشد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بود. 371720/م الف  

فاتحى مدیر واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد/11/385
 مزایده اموال غیر منقول

شماره : 971323- اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائى 971323 
موضوع علیه حسنعلى قدیرى قهدریجانى  و له حجت اله شفیعى درتاریخ 1397/12/13  به منظور 
فروش 57/34 حبه از 72 حبه یک باب منزل مســکونى داراى 75 مترمربع عرصه و 65 مترمربع 
اعیانى در یک طبقه با اسکلت آجرى ســقف تیرچه بلوك کف سرامیک و کف حیاط موزاییک و 
نماى خارجى ندارد با اشتراکات آب و برق و گاز با قدمت حدود 4 سال ملکى آقاى حسنعلى قدیرى 
واقع در فالورجان – قهدریجان – کوچه شهید رجایى – کوچه سدید بن بست سمت چپ پالك 
دوم  که داراى سابقه ثبتى نمى باشد و ملک مذکور مشاع مى باشد و متعلق به حق غیر نمى باشد 
از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اتاق 318 برگزار 
نماید . ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رســمى دادگسترى به مبلغ 677/038/574  ریال 
ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از 
موقعیت اموال مطلع شــوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین 
قیمت را پیشــنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کســانى مى 
توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده 
دادگسترى به شماره 2171290288005  و فیش آن را ارائه نمایند و در صورت انصراف برنده ده 
درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد  خواهد شد. م/الف : 372965 اجراى احکام حقوقى 

فالورجان/ 11/386 
ابالغ رأى

دادنامه- شعبه 1 دادگاه خانواده دادگسترى شهرستان فالورجان (2 حقوقى سابق) شماره دادنامه : 

970997653401287  تاریخ تنظیم:1397/08/23 شماره بایگانى :9705730970572 – شماره 
پرونده هــا : 9709983653400546 – 9709983653400547 – خواهان ها : خانوم فاطمه 
خلیلى فرزند محمد حســن دو خانم فاطمه خلیلى فرزند محمد حسن همگى به نشانى اصفهان 
شهرستان فالورجان فالورجان فلکه نماز کوچه حمید منزل علیخانى پالك 48 خواندگان : آقاى 
حیدر کاظمى فرزند محمدعلى آقاى حیدر کاظمى فرزند محمد على همگى به نشــانى مجهول 
المکان خواسته ها طالق به درخواست زوجه حضانت دستور موقت -دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده و نظریه قاضى مشاور محترم ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى 
مى نماید   در خصوص دعاوى خانم فاطمه خلیلى فرزند محمد حسن به طرفیت آقاى حیدر کاظمى 
فرزند محمدعلى به خواسته الزام زوج به طالق به لحاظ ترك زندگى خانوادگى بدون عذر موجه 
به مدت حدود دو سال و در عسر و حرج قرار گرفتن و نیز اخذ حضانت فرزندان مشترك به اسامى 
واجده مهدى زهرا هادى به ترتیب متولد 1383 1385 1388 و 1389 و معهذا دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده احراز رابطه زوجیت فیمابین بنابر تصویر اسناد هویت طرفین و فرزندان مشترك 
،اظهارات در خور توجه خواهان در جلسه رسیدگى 1397/07/21تحقیقات محلى به عمل آمده 
توسط مرجع انتظامى که در مجموع حاکى از ترك زندگى خانوادگى توسط خوانده به مدت حدود 
بیش از دو سال و رها نمودن همسر و فرزندان خود مى باشد .نظریه داوران منتخب و عدم توفیق 
این محکمه و داوران در اصالح ذات البین به اصرار زوج به طالق و اینکه خوانده به رغم دعوت از 
طریق نشر جراید در جلسه دادرسى حضور نیافته و دلیل و مدرکى بر رد ادعاى خواهان ارائه ننموده 
است . بنابراین نظر به مراتب فوق دوام زوجیت موجب عســر و حرج زوجه بوده و در واقع چنین 
وضعیتى ادامه زندگى را براى وى با مشهد همراه ســاخته و قیمت آن مشکل است نتیجه با نظر 
موافق قاضى مشاور محترم آبى معنون را وارد و ثابت تشخیص با استناد به مواد 135 ، 139 و 142 
و 146 و 151 قانون مدنى افغانستان و مواد 1130، 1145 ،1144 و 1146 قانون مدنى ایران وزن 
27 و 28 و 29 و 31 و 33 و 37 و 39 قانون حمایت خانواده مصوبه حکم به الزام زوج به طالق صادر 
و اعالم میدارد مدت اعتبار حکم مذکور 6 ماه پــس از تاریخ ابالغ راى فرجامى یا انقضاى مهلت 
فرجام خواهى است و با توجه به بعضى تمام مهریه و سایر حقوق مالى منجر به اجرت المثل ایام 
زوجیت توســط خواهان در قبال طالق نوع طالق صادره خلعى میباشد و جهیزیه در تصرف زوج 
است ضمنًا حضانت فرزندان مشترك به اسامى واجد مهدى زهرا و هادى نظر به احراز صالحیت 
و شایستگى خواهان به نام برده مادر واگذار مى شــود و خوانده هدر مى تواند هر هفته روزهاى 
جمعه از ساعت 10 صبح لغایت ســاعت 15 عصر همان روز با فرزندان خود مالقات نماید محل 
تحویل فرزندان در صورت عدم توافق کالنترى محل سکونت آنهاست و البته خوانده بایستى از 
تاریخ اجرا و ثبت طالق به بعد بابت نفقه فرزندان مشترك ماهیانه مبلغ 600 هزار تومان در حق 
خواهان پرداخت کند همچنین ارائه گواهى پزشک ذیصالح در مورد وجود جنین یا عدم آن براى 
ثبت طالق الزامى است مگر آنکه زوجین بر وجود در این اتفاق نظر داشته باشند و یا صادره غیابى و 
ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف همین مدت نیز قابل 
تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و فرجام خواهى در دیوان عالى کشور است . م الف 

370837 رئیس شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان فالورجان/ 11/387 
حصر وراثت

آقاى / خانم حسن اکبرى بشناسنامه شماره  1100106571  به شرح دادخواست کالسه 2154/97  
از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشــعار داشته که شادروان نعمت اله 
اکبرى  بشناسنامه شماره  137 در تاریخ 26/ 1397/05 درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت 
عبارتند از : 1-علیرضا اکبرى شماره شناســنامه 1100203834 نسبت فرزند  2- حسن اکبرى 
شماره شناسنامه 1100106571 نسبت فرزند  3-حسین اکبرى شماره شناسنامه 1673 نسبت 
فرزند  4-جمیله اکبرى شماره شناسنامه 1333 نسبت فرزند  5-بیگم سادات داستان هفشجانى 
شماره شناسنامه 1 نسبت همسر  ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى 
نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شــد م الف 371295  

دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/ 11/388 
ابالغ وقت دادرسى

خواهان سید خلیل میر افضلى با وکالت خانم عاطفه ناصحى دادخواستى به خواسته الزام خوانده 
مطالبه چک به طرفیت خوانده على اکبر ســید احمدى به شــوراى حل اختالف شعبه یازدهم 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1363/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 12/20/ 97  بیست اسفند نود و هفت ســاعت 10/30 صبح 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 نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده 
و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج 

خواهد شد. 373236/ م الف شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد /11/399
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان ســید خلیل میر افضلى با وکالت خانم عاطفه ناصحى دادخواستى به خواسته الزام خوانده 
مطالبه چک به طرفیت خوانده على اکبر ســید احمدى به شــوراى حل اختالف شــعبه یازدهم 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1362/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 97/12/20 بیست اسفند نودوهفت ســاعت 11 صبح 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 است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

373235/ م الف شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد /11/400
 مزایده

اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 613/97 
اجرایى  موضوع توقیف اموال خودرو پراید 53 ایران 654 ن 16 مدل 1389 داراى شماره موتور 
3581931 و شماره شاسى 1412289615435 که طبق نظر کارشناسى 180000000 ( صد و 
هشتاد میلیون ریال ) ارزیابى گردیده است جلسه مزایده اى در تاریخ 97/12/20 از ساعت 9 الى 
11 صبح در دفتر اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار نماید که طالبین شرکت 
در مزایده مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر اجراى احکام مراجعه تا دستور بازدید صادر 
گردد. ضمنا مزایده از مبلغ ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که ده درصد مبلغ ارزیابى را 
نقدا به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید توضیحات کلیه هزینه هاى جانبى 
مربوط به مزایده به عهده برنده مزایده مى باشد. 376154/م الف مامایى - مدیر دفتر اجراى 

احکام شوراى حل اختالف مهردشت /11/401
 حصروراثت 

معصومه حاجى صادقیان داراى شناســنامه شماره 26309 به شــرح دادخواست به کالسه 
1626/97 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حســین حاجى صادقیان بشناســنامه 576 در تاریخ 97/10/22 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. زهرا حاجى صادقیان ش ش 
1223 ، 2. کریم حاجى صادقیان  ش ش 343 ، 3. معصومه حاجى صادقیان ش ش 26309 ، 4. 
مهرى حاجى صادقیان ش ش 635 ، 5. عباس حاجى صادقیان ش ش 528 (فرزندان متوفى)، 

6. صدیقه جون بخشى نجف آبادى ش ش 734 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 375363/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 11/402
 اخطار اجرایى

شماره 671/97 به موجب راى شــماره 980 تاریخ 97/8/7 حوزه چهارم شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه مریم رحیمى  به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و 1/725/000 
ریال هزینه دادرسى و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ چک 95/12/7 لغایت اجراى حکم  در حق 
محکوم له اجرایى و معادل نیم عشــر دولتى درحق صندوق دادگسترى توسط محکوم علیه 
اجرایى.محکوم له: محمد على تیمورى به نشــانى: صالح آباد ،نبش کوچه باهنر غربى مرغ و 
ماهى بعثت ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 376148/م الف-شعبه چهارم 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 11/403
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1155/97 دادنامه 97/11/13-1471 
مرجع رسیدگى شعبه 8 شوراى حل اختالف خواهان: احمد رضا صالحى نشانى: نجف آباد – خ 
شریعتى- خ نوریان- کوى نور- پالك 6، خوانده: 1- نوروز على کریمى سیبکى2- نیما قائدى 
نشانى: مجهول المکان ، موضوع: الزام به انتقال سند گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته 
فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و 
جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و 
باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى شــورا درخصوص دعوى احمد رضا صالحى  به طرفیت 1- نوروز على کریمى ســیبکى 
2- نیما قائدى  به خواسته  تقاضاى  صدور حکم خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند 
رسمى یک دستگاه خودرو پژو GLX 504 به شماره انتظامى 43-978- ص 33 به انضمام  
هزینه هاى دادرسى و خسارات وارده با توجه به محتویات پرونده از جمله جوابیه استعالم انجام 
شــده از پلیس راهور در خصوص مالکیت خودروى فوق و رونوشت  مبایعه نامه تنظیمى بین 
خواهان و خوانده ردیف دوم ، لذا دعوى را محرز و ثابت تشــخیص مستنداً به ماده 10 و 226  
الى 228 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 198 و 519 و   قانون آیین دادرسى مدنى ، حکم به 
1- حضور خوانده ردیف اول ( نوروز على کریمى ســیبکى ) در دفتر اسناد رسمى و انتقال سند 
یک دستگاه خودرو پژو GLX  504 به شماره انتظامى 43-978- ص 33  خوانده ردیف دوم 
( نیما قائدى ) به پرداخت مبلغ 3/250/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر در حق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد : راى صادره نســبت به خواندگان غیابى و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.373264/م الف، قاضى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد شعبه 8/ 11/404
 ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 1294- 97/10/25. راى دادگاه درخصوص دعوى رضا یوســفان با وکالت 
زهرا سلحشورى  بطرفیت اکبر رضایى بخواسته مطالبه (یکصد میلیون ریال)100/000/000 
ریال  و خسارت دادرسى و تاخیر تادیه به اســتناد  یک فقره چک به شماره به تاریخ سررسید 
95/1/28-341799  عهده بانک ملى ایران با توجه به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه 
و امضا خوانده در ذیل چک ها که توسط بانک مربوط نیز گواهى شده و وجود اصل چک در ید 
خواهان و استصحاب بقاى حالت مدیونیت خوانده و عدم حضور خوانده جهت دفاع لذا دعوى را 
مدلل تشخیص ومستندا به مواد 313و 320 قانون تجارت  و مواد 198 ، 515 ، 519 قانون آیین 
دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده. به پرداخت مبلغ فوق (100/000/000ریال )بابت 
اصل خواسته و خسارت دادرسى به میزان 1/345/000 ریال ( یک میلیون و سیصد و چهل و 
پنج هزار ریال ) و همچنین پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/9/5 بر 
مبناى نرخ اعالمى بانک مرکزى و حق الوکاله وکیل  در حق خواهان صادر ، اعالم مى نماید 
راى  صادره غیابى ظرف بیست روز قابل واخواهى در این مرجع و سپس ظرف بیست روز  قابل 
اعتراض در دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد میباشد . ایضا نسبت به شق خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک تا تاریخ تقدم دادخواســت بالتفات به اینکه حسب مستفاد از ماده 314 
قانون تجارت و صراحت ماده 286 همان قانون دارنده ى چک در صورتى مى تواند از مزایاى 
اسناد تجارى در برابر دارنده با حسن نیت استفاده نماید که در ظرف یک سال از تاریخ گواهى 
عدم پرداخت مبادرت به اقامه دعوى نماید و اال خصیصه و مزایاى تجارى از آن سلب و در واقع 
از حکومت اسناد تجارى خارج میگردد فلذا خسارت تاخیر تادیه بر مبناى ماده 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى از تاریخ مطالبه محاسبه مى گردد و بدین رو در ظرف زمان مذکور خواهان محق 
تلقى نمى گردد و مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر بى حقى خواهان در 
خصوص مورد صادر ، اعالم مى نماید . این راى حضورى و ظرف 20 روز از ابالغ قابل تجدیدنظر 
در دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد مى باشد.370378/م الف سید امید قاضى عسگر - قاضى 

شعبه 11 دادگاه عمومى نجف آباد/11/405
ابالغ رأى

 کالسه پرونده: 1084/97 شــماره دادنامه:1347-97/11/9 مرجع رســیدگى: دوم حقوقى 
خواهان: رضا یوسفان نشــانى: نجف آباد خ 22 بهمن جنوبى کوى شهید عربیان غربى وکیل 
خواهان : خانم زهرا سلحشورى  نشانى: نجف آباد – خ 15 خرداد جنوبى خ قدس غربى به طرف 
بوستان خوانده: محمد على رضائى نشــانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه یک فقره 
حواله   به شماره هاى 680602- 1394/11/25 جمعا به مبلغ یکصد میلیون ریال. گردشکار: 
خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به 
این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى رضا یوســفان با وکالت خانم 
سلحشورى به طرفیت آقاى محمد على رضائى  به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و 
گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت  بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده 
خوانده داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال  
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد  اذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى 
مطروحه معمول نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است  مستندا به مواد  198 و 
502و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و313 و 314 قانون تجارت 
دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و  پرداخت مبلغ 2/300/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى 
و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از 
تاریخ دادخواست 97/9/5 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام  محاسبه و وصول میگردد 
در حق خواهان صادر و اعالم مینماید راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل  واخواهى در همین شــورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدید 
نظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 370374/م الف قاضى 

شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد /11/406

آگهى مناقصهآگهى مناقصه

آگهى مزایده عمومىآگهى مزایده عمومى

دانشگاه آزاد اسالمى واحد شاهین شهردانشگاه آزاد اسالمى واحد شاهین شهر

على پیراینده- شهردار نطنزعلى پیراینده- شهردار نطنز

دانشگاه آزاد اسالمى واحد شاهین شهر در نظر دارد "امور خدمات و فضاى سبز" و "خرید و راه اندازى 25 دستگاه کامپیوتر" را از طریق 
مناقصه عمومى و همچنین "بوفه غذاى آزاد و کافى شاپ" خود را از طریق مزایده به شرکت ها و یا افراد واجد شرایط واگذار نماید. لذا از 
متقاضیان دعوت مى شود جهت دریافت اسناد به حراست واحد مراجعه و حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ انتشار این آگهى نسبت 

به تسلیم اسناد به دبیرخانه دانشگاه اقدام نمایند.
شرایط به شرح ذیل مى باشد

1- هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مى باشد.
2- دانشگاه در رد یا قبول هر کدام ازپیشنهادات مجاز است.

شهردارى در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز نســبت به فروش 6 قطعه زمین واقع در خیابان حافظ- جنب مدرسه احسان از طریق برگزارى 
مزایده عمومى اقدام نماید.

1- فروش 6 قطعه زمین واقع در خیابان حافظ- جنب مدرسه احسان با کاربرى مسکونى به ترتیب براى قطعه شماره 1 به متراژ 189/75 مترمربع مبلغ کل 1/620/000/000 و 
براى قطعه هاى شماره 5، 4، 3، 2 هر کدام به متراژ 189/75 مبلغ کل هر قطعه 1/520/000/000 و براى قطعه شماره 6 با متراژ 186/63 مبلغ کل 1/850/000/000 ریال به صورت 

نقد و اقساط، سپرده شرکت در مزایده فروش 6 قطعه زمین مبلغ 95/000/000 ریال.
سپرده شرکت در مزایده شامل فیش واریزى به حساب 0107157166009 بانک ملى بنام سپرده شهردارى نطنز، ضمانت نامه بانکى در وجه شهردارى نطنز (به پیشنهاداتى 
که فاقد سپرده، سپرده کمتر، چک و یا نظایر آنها مى باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد) سایر اطالعات، جزئیات و شرایط مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج شده  است.

در صورتى که برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر به انجام معامله نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهردارى نطنز ضبط خواهد شد. 
شهردارى در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات به استثناء ایام تعطیل تا پایان وقت ادارى شــنبه 97/12/11 و در محل دبیرخانه محرمانه شهردارى نطنز واقع در بلوار شهید 
مصطفى خمینى(ره) مى باشد.

تلفن تماس: 54222119- 031 

نوبت اولنوبت اول
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همه موفقیت هاى تیم سپاهان را نباید در خط حمله 
این تیم دید. به خصوص در یک مهاجم و اینطور گفت 
فقط استنلى کى روش است که براى سپاهان امتیاز 

مى آورد.
ســپاهان در حال حاضر بــا 31 گل زده بهترین خط 
حمله بازى ها را در اختیــار دارد و معموًال تیمى که در 
فاز حمله بهترین اســت تعداد گل هاى خورده اش به 
مراتب بیشتر از مدعیان است چون تیمى که مدام در 
حمله است گل هم مى خورد. هر چند تعداد گل هاى 
خورده اش به اندازه اى نیست که امتیازات الزم را براى 
مدعى شدن به دست نیاورد. اما در سپاهان عملکرد فاز 

دفاعى این تیم هم قابل قبول است.

سپاهان در فاز دفاع در بین 16 تیم شرکت کننده تیم 
چهارم جدول به شمار مى رود. با 12 گل خورده در 17 
بازى. معدل گل خورده این تیم در هر بازى 0/7 است 
و دروازه این تیم به طور میانگیــن در هر 127 دقیقه 
یک بار باز شده است که معدل خوبى براى خط دفاعى 
سپاهان به شمار مى رود. این مى تواند به خودى خود 
نشان دهد در سپاهان هم حمله تیمى است و هم دفاع. 
به طورى که مى بینید عزت ا... پورقاز، مدافع میانى این 
تیم، هم در جام حذفى براى این تیم گل زده اســت و 
هم در لیگ برتر و پاس گل داده است. او که در بیشتر 
بازى هاى سپاهان در ترکیب ثابت این تیم و در قلب 
خط دفاعى در کنار خالد شفیعى یا سیاوش یزدانى بازى 

کرده در بازى با پرسپولیس یک گل زیبا به ثمر رساند 
تا نشان دهد در تیم امیر قلعه نویى مدافع فقط به دفاع 
کردن فکر نمى کند و اگر شــرایط بازى مهیا باشد در 

اندیشه گلزنى هم خواهد بود.
سیوهاى پیام نیازمند هم حتماً در موفقیت هاى سپاهان 
تا به اینجاى کار دخیل بوده است. همچنین حضور دو 
مدافع کنارى سپاهان در فاز حمله. به خصوص محمد 
ایران پوریان که در جناح راســت خــط دفاعى بیش 
از یک مدافع راســت براى تیم بازى مى کند و حتى 
مى شود به او وینگر راســت تیم هم گفت. توازنى که 
بین خط حمله و دفاع سپاهان وجود دارد مى تواند در 
بازى هاى آتى هم امتیازات ارزشمندى را براى سپاهان 

به ارمغان بیاورد و همانطور که اشــاره شد این توازن 
نشان مى دهد در تیم امیر قلعه نویى به حمله تیمى و 

دفاع تیمى اهمیت ویژه اى داده مى شود.
البته ســپاهان در هفته اى که گذشــت  و در بازى با 
ســپیدرود خیلى با چالش در خط دفاعى مواجه نشد و 
3 گل به حریف زد اما گل نخوردن حتى در این بازى 
مى تواند به سپاهان بیش از پیش شخصیت قهرمانى 
بدهد. براى قهرمان شدن فقط یک خط حمله خوب 
کافى نیست و باید تیم در فاز دفاع هم تاثیر گذار بازى 
کند که به نظر مى رســد تالش هاى مــردان خط 
دفاعى تیم امیر قلعه نویى هم در صدرنشینى سپاهان

 تاثیر گذار بود.

چرا طالیى ها به راحتى گل نمى خورند؟ 

سپاهان در دفاع هم استنلى کى روش دارد

بیرانوند دروازه بان پرسپولیس در بطن اعتراضات به اتفاقات 
بازى فوالد قرار داشت. او قبل از بازى شاکى بود که چرا در 
اتوبوس معطل شدند و داخل ورزشگاه نرفتند. در ادامه هم به 
وضعیت رختکن اعتراض داشت. در نیمه اول هم کرمانشاهى 

داور بازى یک پنالتى به سود فوالد گرفت که باعث اعتراض 
بیرانوند شد. وقتى داور سوت نیمه را زد، علیرضا به سمت او 
رفت و اعتراضاتى داشــت. بعد هم به سمت سعید فتاحى، 
رئیس کمیته مسابقات رفت و چیزهایى به او گفت. وقتى از 

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در این باره مى پرسیم 
مى گوید: «علیرضا سمت من آمد و شاکى بود. مى گفت به 
جان سعید پنالتى نبود و داور 100 در صد اشتباه کرد. من هم 

گفتم علیرضا داورى که دیگر مربوط به من نیست.»

بیرانوند: به جان سعید پنالتى نبود!

رضا قوچان نژاد، مهاجم ســابق تیم ملى کشورمان که 
به تازگى به تیم سیدنى اف سى استرالیا پیوسته است در 

مصاحبه اى به فراز و نشیب هاى فوتبالى اش پرداخت.

او در مصاحبه با سایت مسابقات لیگ برتر استرالیا درباره 
حضورش در سیدنى اف سى و لیگ این کشور گفت: من 
در اینجا براى تعطیالت حضور ندارم. من اینجا هستم تا 
روى فوتبال تمرکز کنم و به سیدنى اف سى کمک کنم. 
اگر چند روزى تعطیالت داشته باشم دوست دارم به همراه 
خانواده ام شهر سیدنى را بگردم. مهمترین چیز در شرایط 
کنونى تمرکز روى فوتبالم است. تمام تالشم را مى کنم 
تا بهترین عملکرد را براى ســیدنى داشته باشم. تالش 
مى کنم تا گل هاى زیادى را براى تیمم بزنم. همیشــه 
تغییر تیم و پیوستن به تیم جدید سخت است چون باید به 

فضاى جدید عادت کنید و خودتان را تطبیق دهید.

ســرمربى تیم فوتبال دختران ایران در واکنش به انتقاداتى که از عملکرد وى در ســاختن 
بازیکنان صورت مى گیرد، گفت: از من انتظار دارند بازیکنانى که به ســن 19 ســالگى 

رسیده اند را «بسازم»!
تیم ملى فوتبال دختران زیر 19 سال اواخر اسفند ماه سال جارى طبق روال هر ساله 

در تورنمنت سوچى شرکت خواهد کرد. ملى پوشان فوتبال جوانان با صعود از مرحله 
نخست رقابت هاى مقدماتى قهرمانى آسیا اردیبهشــت ماه سال آینده باید در 

مرحله دوم مسابقات شرکت کند.
کتایون خسرویار با گالیه از انتقادها از خودش افزود: بارها به من 

گفته شده که نمى توانم بازیکن بسازم! در 19 سالگى مگر 
مى شود بازیکن ساخت؟ بازیکنان باید در رده هاى 

پایه ساخته شــوند. االن زمانى نیست که من 
بازیکن بســازم، همه از من چنین انتظارى 

دارند، من تیم مى سازم نه بازیکن.

در میــان هیاهوى دیــدار فوالد خوزســتان و 
پرسپولیس که روز یک شنبه در ورزشگاه غدیر 
اهواز برگزار شــد، اتفاقاتــى رخ داد که از اخبار 
رســمى رســانه ها جا ماند. یکى از آن اتفاقات، 
پیشنهاد سعید فتاحى به هیئت فوتبال اهواز بود 

که در نوع خود جالب به نظر مى رسید.
فتاحــى در گفتگوى تلفنى با برنامــه «نود»، از 
پیشنهاد خود پرده برداشت و گفت: «ما نامه زدیم 
به خوزســتان و در آن متذکر شدیم پرسپولیس 
درگیر مسابقات زیادى است و امکان لغو بازى را 
نداریم اما اگر در اهواز نمى توانند بازى را برگزار 
کنند، اســتادیوم دیگرى در اســتان خوزستان 
معرفى کنند تــا فوالد در شــهر دیگرى مقابل 
پرســپولیس به میدان برود. اتفاقًا این موضوع 
را قانون هــم پیش بینى کرده و هیچ مشــکلى 
پیش نمى آمد. به هر حال ســازمان لیگ برگزار 
کننده بازى هاســت ولى نظم و امنیت برعهده 
نهاد هاى دیگر مثل شــوراى تأمین هر استان 
اســت. آنها گفتند که این پیشنهاد شدنى نیست 
و قرار بر این شــد که بازى همان روز 21 بهمن

 برگزار شود.»
جزییات دیگرى که فتاحى در موردش صحبت 
کرد نیز در نوع خود جالب بود: «شــوراى تأمین 
ساعت 21 روز شنبه گفت بهتر است بازى را روز 
22 بهمن و بعد از راهپیمایى برگزار کنیم. ما هم 
این موضوع را به آقاى عرب، سرپرست باشگاه 
پرسپولیس انتقال دادیم، چون حق پرسپولیس 
بود که با این پیشــنهاد موافقت یا مخالفت کند 
ولى سرپرست باشگاه پرســپولیس اعالم کرد 
امکان ندارد در روز دیگرى بــازى کنند. ما هم 
موضوع را پیگیرى کردیم و ســاعت 12 و نیم 
شب در تماس با استاندار خوزستان به این نتیجه 
رســیدیم که بازى همان روز یک شنبه انجام 

شود.»

پیشنهاد فتاحى به فوالد 
چه بود؟

بعد از آنکه اشــتباهات داور در بازى ذوب آهن با 
نساجى از سوى کارشناس داورى برنامه «نود» 
تأیید شد، ســعید آذرى، مدیرعامل باشگاه ذوب 
آهن مطالبى کنایه آمیز را خطاب به کمیته داوران 
و فریدون اصفهانیان رئیس این کمیته منتشــر 
کرد. آذرى پیش از این بارها نســبت به قضاوت 
داوران علیه تیمش معترض بــود ولى با برخورد 
کمیته انضباطى و کمیته داوران مواجه مى شد؛ از 
جمله اینکه او را متهم به تشویش اذهان عمومى 

مى کردند.
آذرى دیروز مطلبى را با طعنه خطاب به اصفهانیان 
منتشر کرد و نوشت: «از هفته هاى آتى به داوران 
محترم تحت مدیریــت خود اعــالم بفرمایید 
بازیکنان ذوب آهن همگى متعهد شــده اند تا با 
اهــداى زندگى خود در زمین بــازى به عملکرد 

هیچیک از داوران عزیز خدشه اى وارد نشود...»
اشاره آذرى به مصدومیت محمدرضا خلعتبرى 
در بازى با نســاجى در صحنه اى است که داور 
مسابقه هیچ واکنشى به آن نشان نداد در حالى که 
کارشناس داورى برنامه «نود» اعالم کرد مدافع 
نساجى بخاطر خطاى شــدید روى محمدرضا 
خلعتبرى باید از زمین اخراج و یک پنالتى به سود 

ذوب آهن اعالم مى شد.
مدیرعامل ذوب آهن در ادامه آورده اســت: «از 
سویى بنده نیز خود را متعهد مى نمایم که دیگر 
هیچگونــه حقیقتى را که موجــب تکدر جامعه 
داورى گردد و افترا، تشــویش اذهان عمومى و 
تهمت تلقى شــود بیان ننمایم و اگــر از نظر آن 
مقام محترم در هیئت رئیســه فدراسیون فوتبال 
و کمیته داوران کافى به نظر نرسد نسبت به قطع 
زبان سرخ حقیقتگوى خود اقدام نمایم تا سر سبز 
ذوب آهن را بیش از این به باد ندهم... بازیکنان ما 
هم تعهد مى نمایند فقط در صورت ایست قلبى یا 
مرگ مغزى در محوطه جریمه آنهم با هماهنگى 
داوران سرنگون شوند تا شــائبه هرگونه اشتباه 

داورى مطرح نگردد. باقى بقاى شما»!

سعید آذرى:

بازیکنان ذوب آهن فقط 
در صورت مرگ مغزى 

سرنگون مى شوند!

کارلوس کى روش، ســرمربى ســابق تیم ملى 
کشــورمان هفته گذشــته رســمًا با فدراسیون 
فوتبال کلمبیا قراردادى چهار ســاله امضا کرد. او 
مصاحبه اى جدید با یکى از رسانه هاى کلمبیا انجام 

داد که بخش هایى از اظهارات او را مى خوانید:
جایگاه و سطح بازیکنان کلمبیا مرا تشویق 
کرد تا به این کشور زیبا بیایم. مى خواهم با تیم 

ملى کلمبیا قهرمان شوم.
من شش سال خوب را در منچستر داشتم. به 
عنوان یک کارگزار به منچستر رسیدم ولى با پیدا 
کردن دوست هاى زیادى آنجا را ترك کردم. هنوز 

سر آلکس فرگوسن دوست نزدیک من است.
صحبت هــاى کمى با مربیــان کلمبیایى 
درباره تیم ملى داشتم. در شرایط کنونى اندیشه 
صحبت کردن با آنها براى رشد فکرى است که در 

ذهن دارم.
من به مجموعه اى کــه پکرمن با آنها کار 
مى کرد احتــرام زیــادى قائل هســتم. البته 
چهره هاى جدیدى نیز بســته به شرایط در تیم 

ملى کلمبیا حضور پیدا خواهند کرد.
باید براى رسیدن به آرزوهایمان دائماً تالش 
کنیم. باید این موضوع به فرهنگ تبدیل شــود. 
چند سال پیش به بنیتو و کاستا بازیکنان پرتغال 
گفتم: نگاه کنید، ما اینجا هستیم تا قهرمان جهان 
شــویم. در آن زمان آنها فکر کردنــد من دیوانه 
هســتم. امــروز نیز فکــرم همین اســت: اگر 
مى خواهید بهتر شوید باید قهرمان شوید. شما باید 
هر روز آماده باشید تا قهرمان شوید. قهرمان ها از 
پایان شروع نمى کنند بله از ابتدا کارشان را آغاز 

مى کنند. مى خواهیم قهرمان دنیا شویم.

کى روش:

 مى خواهم کلمبیا را 
قهرمان جهان کنم

واکنش به یک درخواست غیرمنطقى
تیم ملى فوتبال عربستان به دنبال جذب هروه رنارد به عنوان سرمربى خود است.

هروه رنارد، سرمربى فرانســوى و موفق تیم ملى مراکش این روزها خواهان هاى 
زیادى دارد. بعد از شایعاتى که در مورد عالقه فدراسیون فوتبال ایران به جذب رنارد 
به عنوان سرمربى تیم ملى به گوش رســید، حاال گفته مى شود که عربستان هم 

شرایط این مربى را زیر نظر دارد.
 مسئوالن فدراسیون فوتبال عربستان ممکن است تا پایان جام ملت هاى آفریقا صبر 
کنند تا رنارد را به اســتخدام خود در آورند. آنچه مسلم است او تا اتمام این تورنمنت در 

دســترس هیچ تیمى نخواهد بود. جام ملت هاى آفریقا خرداد 98 در کشور مصر 
برگزار خواهد شد. ضمن اینکه امارات هم یکى از مشتریان رنارد است و با این 
وضع بعید نیست که سرمربى فعلى تیم ملى مراکش راهى یکى از کشورهاى 

خلیج فارس شود.

گزینه هدایت ایران در حوالى عربستان

قوچان نژاد: براى تعطیالت به سیدنى نیامدم

یک روزنامه قطرى از مهاجم ایرانى تیم الغرافه تمجید کرد. 
روزنامه «استاد الدوحه» قطر در گزارشى به بهانه کنارگذاشتن 
وسلى اسنایدر از الغرافه، نگاهى به بازیکنان خارجى این تیم از 
جمله مهدى طارمى داشته است. این روزنامه در ابتداى گزارش 
خود نوشــت: «مهدى طارمى مهاجم الغرافه علیرغم ناکامى 
ایران در رسیدن به فینال مسابقات جام ملت هاى آسیا، در این 

مسابقات به صورت چشمگیرى درخشید.»
«اســتاد الدوحه» در ادامه به جذب الیاس حســانى، مدافع 
الجزایرى و لوکاس مندز، مدافع تیم الدحیل اشاره کرده و درباره 
اسنایدر آورده است که این بازیکن از 15 مسابقه فقط در هفت 

هفته به میدان رفته است و مشخص نیست که آیا کنار رفتنش 
از لیست الغرافه به خداحافظى رسمى او منجر مى شود یا خیر.

تمجید روزنامه قطرى از طارمى 

مى تواند در 
راى سپاهان

دفاعى تیم امیر قلعه نویى هم در صدرنشینى سپاهان
 تاثیر گذار بود.

اکنش به انتقاداتى که از عملکرد وى در ســاختن 
9تظار دارند بازیکنانى که به ســن 19 ســالگى 

خر اسفند ماه سال جارى طبق روال هر ساله 
لى پوشان فوتبال جوانان با صعود از مرحله 
سیا اردیبهشــت ماه سال آینده باید در

دش افزود: بارها به من 
9ر 19 سالگى مگر 

در رده هاى 
 که من 

رى 

رســیدیم که بازى همان روز یک شنبه انجام
شود.»

رخواست غیرمنطقى
است.

هان هاى 
ذب رنارد 
ستان هم 

 آفریقا صبر 
 تورنمنت در 

ور مصر 
ین
ى

بیرانوند دروازه
بازى فوالد قر
اتوبوس معطل
وضعیت رختک

آگهى مزایده زمین آگهى مزایده زمین 
شمارهشماره55275527--9797 مورخه  مورخه 1616//1111//9797

   احسان کوزه گرآرانى -   شهردار مشکات   احسان کوزه گرآرانى -   شهردار مشکات

نوبت  دوم

شهردارى مشکات در نظر دارد یک قطعه از زمینهاى درتملک خود با کاربرى تأسیسات شهرى، 
تجارى واقع در بلوار امام خمینى (ره)شهر مشکات را طى تشریفات مزایده عمومى به فروش 
برساند .لذا از متقاضیان درخواست میگردد از تاریخ نشراولین آگهى بمنظور دریافت اسناد 

شرکت درمزایده به دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند.
الزم بذکر است :

1- مدت قبول پیشنهاد ها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز میباشد.
2-هزینه کارشناسى اراضى و آگهى بر عهده برندگان مزایده میباشد.

3-شهردارى دررد و قبول هر یک از پیشنهاد مختار است .
4-سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است .

5-شماره هاى تماس : 031-55683737



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

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

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

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

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

اگر در عوالم اندیشه ات به ســیر و گشت پردازى و به نهایت رســى، به این امر 
رهنمون شوى که آفریننده مورچه همان آفریننده نخل خرماست. به سبب دقت ها 
و ظرافت هایى که هر چیزى را از چیز دیگرى جدا مى کند و پیچیدگى اختالف 
هر موجود زنده با دیگرى یکى درشت و کالن است و یکى نرم و لطیف، یکى سنگین 
است و یکى سبک، یکى نیرومند اســت و یکى ناتوان، در آفرینش، همه یکسانند. 

موال على (ع)خلقت آسمان و هوا و بادها و آب یکى است.
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آگهى مزایده عمومى، مرحله اولآگهى مزایده عمومى، مرحله اولآگهى تجدید مزایدهآگهى تجدید مزایده

آگهى مناقصهآگهى مناقصه

تجدید مزایدهتجدید مزایده

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

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر محلى هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر محلى 8383 اصفهان اصفهان

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

حسین نظام زاده اژیه - شهردار اژیهحسین نظام زاده اژیه - شهردار اژیهسید محمد اطیابى- شهردار طالخونچهسید محمد اطیابى- شهردار طالخونچه

محسن خلیلى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رودمحسن خلیلى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

محسن خلیلى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رودمحسن خلیلى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

چاپ اول

چاپ اول

نوبت اولنوبت اول

نوبت اول

نوبت اول

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

1- زیرسازى ورودى اصغرآباد
- مبلغ اولیه اعتبار: 3/000/000/000 ریال

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 150/000/000 ریال
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 97/12/06
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/12/07

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یکشنبه 97/12/19 
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

شهردارى خمینى شــهر در نظر دارد با عنایت به مصوبه شوراى اسالمى 
شهر با شماره 49/1286/ش مورخ 97/11/16 نسبت به احداث بیلبوردهاى 
تبلیغاتى سطح شهر با مشارکت بخش خصوصى از طریق آگهى اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد آگهى فراخوان 
مى توانند تا روز پنجشنبه مورخ 97/12/09 به دفتر امور سرمایه گذارى 

شهردارى خمینى شهر واقع در ساختمان مرکزى مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 33646102 داخلى 164

111219202223شماره پالك
312/5312/5312/5312/5312/5312/5متراژ

4/500/0004/200/0005/100/0005/100/0004/500/0004/200/000مبلغ کارشناسى هر مترمربع (ریال)
70/312/50065/625/00079/687/50079/687/50070/312/50065/625/000مبلغ سپرده مزایده (ریال)

فاز 2 منطقه آدرس
کارگاهى

فاز 2 منطقه 
کارگاهى

فاز 2 منطقه 
کارگاهى

فاز 2 منطقه 
کارگاهى

فاز 2 منطقه 
کارگاهى

فاز 2 منطقه 
کارگاهى

703706709710شماره پالك
200200200200متراژ (مترمربع)

1/500/0001/500/0001/500/0001/500/000مبلغ کارشناسى هر مترمربع (ریال)
15/000/00015/000/00015/000/00015/000/000مبلغ سپرده مزایده (ریال)

محله خارابمحله خارابمحله خارابمحله خارابآدرس

1- مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 13:30 روز پنج شنبه مورخه 1397/12/09.   2) هزینه تهیه اسناد و نحوه تحویل آن: واریز مبلغ 218/000 ریال براى هر پالك زمین به حساب 
ملى سیبا به شماره 3100000905009 بنام شهردارى طالخونچه.  3) نوع و مبلغ تضمین: 5 درصد مبلغ کارشناسى به صورت نقد واریز به جارى ملى سیبا 3100003303003 
بنام شهردارى طالخونچه یا به صورت ضمانتنامه بانکى به شرح جدول فوق  .4) نشانى محل دریافت اسن اد: طالخونچه ابتداى بلوار امام(ره) ساختمان شهردارى- امور مالى. 

5) تلفن: 52533311- 031 فاکس 52533884- 031.  6) هزینه انتشار آگهى روزنامه: به عهده برنده مزایده مى باشد.

شهردارى طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 520 مورخ 97/09/06 و مصوبه 664 مورخ 97/10/30 شوراى اسالمى شهر تعداد 6 پالك زمین در 
فاز 2 منطقه کارگاهى امیرکبیر طالخونچه و تعداد 4 پالك در محله خاراب را به شرح زیر از طریق مزایده به واجدین شرایط واگذار نماید.

مشخصات:

  تاریخ انتشار:97/11/24آگهی دعوت مجمع عمومی عادي  بطورفوق العاده نوبت دوم  

جلسه مجمع عمومی عادي بطورفوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن مهرمحلى 83    اصفهان  راس ساعت 10  صبح روز جمعه مورخ 97/12/10 درمحل مسجد  على اصغر   
به آدرس: اصفهان-فوالد شهر- سایت مسکن مهر- محله E1 تشکیل میگردد.

لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت  راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل /نماینده خود راکتبا معرفی نمائید.
*ضمنا به اطالع می رساند : به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3راي و هر شخص غیر عضو تنها یک راي خواهد بود و 
اعضاي  متقاضی اعطاي نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 97/12/09 در محل دفترشرکت تعاونى حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت برگه ورود 

به مجمع را دریافت دارند.
دستورجلسه:

1-گزارش هیئت مدیره و بازرسان
2-طرح و تصویب صورتهاى مالى منتهى به سالهاى1392 و 1393 و 1394 و1395و1396  نحوه تقسیم سود ویژه و بودجه سال جارى شرکت

3-ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونى
4-طرح و تصویب حقوق وپاداش مدیرعامل و هیئت مدیره

5-تعیین تکلیف اعضایى که بر تعهدات مالى خود عمل ننموده اند.
6-انتخابات اعضاى هیئت تصفیه وناظر

7-طرح و تصویب حقوق و مزایاى هیئت تصفیه
8- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی هاي شرکت

9-سایرمواردى که درصالحدیدمجمع عمومى باشد
کاندیدهاى عضویت در هیئت تصفیه و ناظرین حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهى درخواست کتبى خود را به دفتر شرکت تحویل نمایند.                                       

آگهى فراخوان عمومى آگهى فراخوان عمومى 
انتخاب سرمایه گذارانتخاب سرمایه گذار

شهردارى اژیه به استناد صورتجلسه شماره 90 مورخ 97/06/27 و 45 مورخ 97/09/30 شوراى اسالمى 
شهر اژیه در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند.

1- یک دستگاه کامیون کمپرسى ایسوزو شش تن تیپ NPR 75 K مدل 1393 به رنگ سفید روغنى 
به شماره پالك 23- 976 ع42 به قیمت پایه 2/400/000/000 ریال (دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال)

2- یک واحد مســکونى واقع در چهارراه 15 خرداد به قیمت پایه 1/200/000/000 ریال (یک میلیارد و 
دویست میلیون ریال)

3- یک قطعه زمین به مساحت 135 مترمربع واقع در تقاطع خیابان 15 خرداد و خیابان امام حسین(ع) 
به قیمت پایه هر مترمربع 3/750/000 ریال ( سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال).

4- یک قطعه زمین به مساحت 480 مترمربع واقع در ضلع غربى بلوار بسیج جنب باسکول به قیمت پایه 
هر مترمربع 2/000/000 ریال (دو میلیون ریال)

لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ 1397/12/02 لغایت پایان وقت ادارى روز 11 /1397/12، پیشنهادات خود 
را به شهردارى اژیه تحویل و رسید دریافت نمایند.

ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.
تلفن تماس: 6- 03146502745- واحد امور مالى

سازمان عمران زاینده رود به استناد آئین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیئت مدیره محترم در نظر دارد نگهدارى فضاى سبز مطابق حد و حدود مشخص 
شده واقع در دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود چادگان بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مناقصه عمومى واگذار نماید.

بدین وسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت مى شود در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر گرفتن مراتب زیر در مناقصه شرکت نمایند.
1- موضوع مناقصه:

عبارت است از واگذارى نگهدارى فضاى سبز واقع در دهکده فرهنگى تفریحى چادگان به مدت یک سال.
2- مبلغ برآورد اولیه: عبارت است از 12/774/601/476 ریال.

3- محل دریافت اسناد مناقصه دبیرخانه سازمان عمران زاینده رود به نشانى: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى است.
4- زمان دریافت اسناد مناقصه از تاریخ نشر آخرین آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 97/12/09 است. 

4-1- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد، نقشه و مشخصات اسناد مناقصه باید مبلغ 500/000 ریال به حساب شماره 0105526752002 نزد بانک ملى 
شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور مالى سازمان ارائه تا اسناد، نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد.

5- تسلیم پیشنهادها: پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت ادارى روز پنج شنبه مورخ 97/12/09 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 
بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند.

6- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت در ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 97/12/11 جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیرعامل 
سازمان تشکیل مى شود.

7- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1/277/460/147 ریال است که باید به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش 
مربوطه را طبق دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مناقصه قرار دهند.

8- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
9- قیمت هاى پایه کارشناسى واحدهاى مورد واگذارى در اسناد مناقصه مندرج است.

10- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
11- سایر اطالعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج است.

12- هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه است.
آدرس سایت سازمان: www.sozi.ir                         ایمیل سازمان: info@sozi.ir                    تلفن سازمان : 32673080- 32673010

سازمان عمران زاینده رود به استناد آئین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیئت مدیره محترم در نظر دارد نسبت به اجاره سایت گردو و بادام واقع در دهکده فرهنگى تفریحى 
زاینده رود چادگان بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مزایده عمومى اقدام نماید.

بدین وسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت مى شود در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر گرفتن مراتب زیر در مزایده شرکت نمایند.
1- موضوع مزایده عبارت است از اجاره سایت گردو و بادام واقع در دهکده طبق جدول زیر:

2- مدت قرارداد در صورت رضایت و صالحدید سازمان و تصویب هیأت مدیره تا دو سال قابل تمدید است.
3- محل دریافت اسناد مزایده دبیرخانه سازمان عمران زاینده رود به نشانى: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى است.

4- زمان دریافت اسناد مزایده از تاریخ نشر آخرین آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 97/12/09 است.
4-1- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد، نقشه و مشخصات محل اجاره باید مبلغ 500/000 ریال به حساب شماره 0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان 

واریز و فیش مربوطه را به امور مالى سازمان ارائه تا اسناد، نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد.
5- تسلیم پیشنهادها: پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت ادارى روز پنج شنبه مورخ 97/12/09 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى 

امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند.
6- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت در ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 97/12/11 جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیرعامل سازمان تشکیل مى شود.
7- مبلغ تضمین شرکت در مزایده 70/000/000 ریال است که باید به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق دستورالعمل 

داخل پاکت (الف) اسناد مزایده قرار دهند.
8- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- قیمت هاى پایه کارشناسى واحدهاى مورد واگذارى در اسناد مزایده مندرج است.
10- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

11- سایر اطالعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج است.           12- هزینه آگهى به عهده برنده مزایده است.     
آدرس سایت سازمان: www.sozi.ir                ایمیل سازمان: info@sozi.ir             تلفن سازمان : 32673080- 32673010

مدت قراردادمبلغ پایه کارشناسى سالیانه (ریال)موقعیتنوع کاربرىردیف
5 سال140/000/000دهکده فرهنگى تفریحى چادگانسایت گردو و بادام1

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهرمحلىهیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهرمحلى8383 اصفهان اصفهان

تاریخ انتشار:97/11/24آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن مهرمحلى83 اصفهان  در ساعت 9صبح روز جمعه مورخ 97/12/10 
در محل مسجد على اصغر به آدرس:اصفهان-فوالد شهر- سایت مسکن مهر- محله E1 ،تشکیل میگردد.

از کلیه اعضاء دعوت می شود شخصا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
*ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3راي و هر 
شخص غیر عضو تنها یک راي خواهد بود واعضاي متقاضی اعطاي نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا 97/12/09 

در محل دفترشرکت تعاونى حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستورجلسه:

1-گزارش هیئت مدیره وبازرسان
2-تصمیم گیرى درخصوص انحالل شرکت تعاونى


