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تراکم جمعیت در مدارس اصفهان باالتر از میانگین است3000 اصفهانى در نزاع ها آسیب دیده اندادامه  «ماتریکس» ساخته نمى شودنگران رمز یک بار مصرف نباشید  آن وقت تیم گران چهارم کدام است؟ استاناستانفرهنگ ورزش جهان نما

صادرات
7 میلیون دالرى 

گالب در سال 97

جزئیات 2 عملیات بزرگ پلیس علیه قاچاقچیان
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هشدار آتش نشانى 
در مورد امنیت بازار

استنــلى در رفت!

وقتى کارگر شهردارى 
چشمش را روى
 5000 دالر بست

مراسم 5
روز قدس کجا 
برگزار مى شود؟

در جلســه ســتاد برگــزارى مراســم رحلــت 
امام خمینى(ره) و روز قدس مکان و مســیرهاى 
راهپیمایــى روز جهانى قدس مورد بررســى قرار 
گرفت و با وجود موافقت آیت ا... طباطبایى نژاد با 
برگزارى مراســم در میدان امام(ره)، مقرر شد این 
موضوع توسط کمیته هاى مربوطه بررسى و نتیجه 
نهایى پس از بررسى کامل و هماهنگى با استاندارى 

اصفهان به مردم اصفهان اعالم شود.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در دیدار اعضاى 
ســتاد برگزارى مراســم رحلت امام خمینى(ره) و 

روز قدس...

چه آخر هفته وحشتناکى در راه است!چه آخر هفته وحشتناکى در راه است!
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از تهران تا سمیرم و شاهین شهر در تعقیب سوداگران مرگ

«ایده اصلى» با بهرام رادان
 و پژمان جمشیدى 
اکران مى شود

وعده پرواز هماى به طرفدارانش؛ 
«اى خانه ات خراب» مى آید

پرواز هماى گفت: آلبومى با نام «اى خانه ات خراب» در تیرماه سال 
جارى منتشر مى شود.

این روزها که در ماه رمضان به ســر مى بریم طبق سال هاى پیشین 
رسانه تلویزیون به پخش سریال هاى مختلف براى مخاطبان خود 

پرداخته با عناوین مختلف سعى در...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 4 بخوانید

مصال یا میدان امام(ره)؟

اختصاص 10 میلیارد 
تومان اعتبار 

براى راه افتادن 
متروى شاهین شهر

بانک ها در کنار فعاالن اقتصادى باید جهادگونه فعالیت کنند
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان در نشست مشترك هیئت نمایندگان با هیئت مدیره بانک ملى ایران:

8

اخراجى که به خیر گذشت
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 نیازمندى به پیـام را  نیازمندى به پیـام را 
  تمدید کنید  تمدید کنید

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اى با موضوع و شرایط زیر برگزار نماید:
موضوع مناقصه: اجراى عملیات ساخت و نصب 1500 مورد انشعاب فوالدى و 300 انشعاب پلى فوالدى به صورت تکى و جمع آورى 240 مورد و 

جابجایى 150 مورد انشعاب فوالدى و جمع آورى 50 عدد شیر پیاده رو و ترمیم ترانشه انشعابات در سطح شهرستان نجف آباد 
میزان تضمین: 849/000/000 ریال (هشتصد و چهل و نه میلیون ریال)

کد فراخوان: 3200311
نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان

مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 98/03/01
مناقصه گران مى توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به پایگاه اطالع رســانى الکترونیکى شــرکت گاز اســتان اصفهان به آدرس

 www.iets.mporg.ir، www.nigc-isfahan.ir یا با شماره تلفن 38132- 031 داخلى 2584 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مناقصه عمومى- شماره مجوز (1398،880)

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان

نوبت اول

واکران مى شود ى ن ر
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وعده پرواز هماى
«اى خانه ات خ
پرواز هماى گفت: آلبومى با نام «اى

جارى منتشر مى شود.
این روزها که در ماه رمضان به ســ
رسانه تلویزیون به پخش سریال ه
پرداخته با عناوین مختلف سعى

ی و
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صادرات گالب در سال 97 بیش از هفت میلیون دالر 
درآمد ارزى نصیب کشور کرد و در این بین 40 کشور جهان 

خواهان گالب ایرانى بوده اند.
ایران یکى از بزرگ ترین کشور هاى تولید 

گل محمدى و همچنین گالب در جهان محسوب...
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روز شــنبه هفته جارى، دو خبر مهم از مبارزه پلیس با 
سوداگران مرگ، توســط منابع نیروى انتظامى منتشر 
شــد. در خبر اول، فرمانده انتظامى استان از به شهادت 
رســیدن یکى از مأموران یگان تــکاورى اصفهان در 
درگیرى مسلحانه با قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد و خبر 
دوم به همکارى پلیس مبــارزه با مواد مخدر اصفهان و 

تهران مى پرداخت. 

درگیرى پلیس با قاچاقچیان
ســردار مهدى معصوم بیگى، فرمانده انتظامى استان 
اصفهان اظهار کــرد: بعد از ظهر روز شــنبه مأموران 
انتظامى شهرســتان سمیرم حین گشــتزنى و کنترل 
محورهاى خروجى شــهر، به یک دســتگاه خودروى 
وانت مزدا مشــکوك شــدند و آن را متوقف کردند. در 
بررسى هاى صورت گرفته مشخص شد این خودرو، راه 
پاکن و همدست یک سوارى سمند حامل مواد افیونى

 است.
وى بیان کرد: سوارى سمند که حامل محموله بود پس 
از مشاهده مأموران پلیس با ســرعت زیادى به سمت 
جاده هاى فرعى متوارى شد اما ســر انجام در منطقه 
یحیى آبــاد، قاچاقچیان در محاصــره مأموران یگان
 تکاورى قرار گرفتنــد که متأســفانه در این درگیرى 
مســلحانه، ســتوان دوم مهــدى جمشــیدى بــه 
درجه رفیع شــهادت نائل آمد و آسمانى شد؛ همچنین 
دو نفر از مأموران پلیس نیز به صورت سطحى مجروح 

شدند.
فرمانده انتظامى استان اصفهان به هالکت دو سوداگر 
مرگ، دســتگیرى یک نفر قاچاقچى، کشف دو قبضه 
سالح کالشــینکف و توقیف دو خودرو در این عملیات 
اشاره و خاطرنشان کرد: در بازرســى از خودرو سمند، 
204 کیلوگرم حشیش که از شرق کشور بارگیرى شده 

بود، کشف شد.

عملیات مشترك
خبر دوم اما به انجام عملیات مشــترك پلیس تهران و 
اصفهان براى بازداشــت یک قاچاقچى اشاره مى کرد. 
در این باره رئیس پلیس مبارزه بــا مواد مخدر پایتخت 
با اعالم خبر دســتگیرى یک قاچاقچى مواد مخدر در 
عملیاتى مشترك با فرماندهى انتظامى استان اصفهان، 

گفت: از خودروى متهم 82 کیلوگرم تریاك کشف شد.
سرهنگ محمد بخشــنده در گفتگو با «میزان» اظهار 
کرد: مأموران پایگاه ششــم پلیس مبارزه با مواد مخدر 

پایتخت در پى دریافت خبرى مبنى بــر اینکه یکى از 
قاچاقچیان حرفه اى مواد افیونى، مقادیرى مواد مخدر 
از استان هاى جنوبى کشور خریدارى کرده و قصد دارد 
آن را با یک دستگاه خودروى سوارى پس از گذشتن از 
استان اصفهان به شــهر تهران منتقل کند، تحقیق در 
این خصوص را آغاز کردند و با تأیید صحت خبر، نتیجه 

تحقیقات انجام شده در اختیار مقام قضایى قرار گرفت.
وى افزود: با اخذ نیابت قضایى، تیمى از مأموران پایگاه 
ششــم پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت به اصفهان، 

اعزام و موفق شــدند پس از شناســایى مسیر حرکت 
خودروى موصوف، در یک عملیات مشترك، خودروى 
متهم را در قبل از ورودى شهرستان شاهین شهر متوقف 

و راننده آن را دستگیر کنند.
سرهنگ بخشــنده با اشاره به بازرســى انجام شده از 
خودروى متهم، تصریح کرد: در بازرســى از خودروى 
مذکور 82 کیلو گرم تریاك کشف شد و متهم به همراه 
مواد مخدر کشف شــده به پلیس مبارزه با مواد مخدر 

پایتخت منتقل شد.

معاون فناورى هاى نویــن بانک مرکزى با اشــاره به 
اینکه مردم براى اخذ رمــز دوم یک بار مصرف، دغدغه 
نداشته باشــند،گفت: زمانبندى پایان اردیبهشت براى

بانک هاست تا تمهیدات فنى الزم را براى ارائه رمز یک 
بار مصرف، عملیاتى کنند.

حکیمى افــزود: ارائه رمز دوم یک بــار مصرف، فرایند 
طوالنى است که از ابتداى خرداد آغاز و به تدریج انجام 
مى شود. وى ادامه داد: این موضوع براى همه تراکنش ها 
نیست و قرار نیست اتفاق عجیب و غریبى بیافتد و مردم 

نباید نگران باشند.
حکیمى با بیان اینکــه جایگزینى رمز هــاى دوم پویا 

(رمز هاى دوم یک بار مصرف) به جــاى رمز هاى دوم 
ایستا در جهت افزایش سطح امنیتى نظام بانکى است، 
افزود: بانک با مشترى ها تماس مى گیرد و زمان و نحوه 
فعالســازى رمز دوم را به اطالع مشترى مى رساند. وى 
اضافه کرد: این فرایند تغییر رمز دوم هیچ هزینه اى براى 

مردم ندارد.
حکیمى افزود: تراکنش شــارژ و قبض؛ بدون سقف از 
طریق تلفن بانک و اینترنت بانک و مانند آن مشمول رمز 
یک بار مصرف نمى شود و زمان اعتبار رمز دوم یک بار 
مصرف لزوماً 60 ثانیه نیست و این زمان مى تواند افزایش 

یابد و یا روش استفاده از آن مى تواند تغییر کند. 

صادرات گالب در ســال 97 بیش از هفت میلیون دالر 
درآمد ارزى نصیب کشــور کرد و در این بین 40 کشور 

جهان خواهان گالب ایرانى بوده اند.
ایران یکى از بزرگ ترین کشور هاى تولید گل محمدى 
و همچنین گالب در جهان محسوب مى شود و هرساله 
حجم زیــادى از این محصول و فــرآورده پر طرفدار به 

کشور هاى مختلف جهان صادر مى شود.
بررسى آمار گمرك در 12 ماهه سال 97 نشان مى دهد 
که بیش از 3857 تن گالب استحصالى از گل محمدى 

به کشور هاى مختلف جهان صادر شده است.
براســاس صادرات این حجم گل محمدى حدود هفت 

میلیون و 809 هزار و 784 دالر درآمد ارزى نصیب کشور 
شده که رقم ریالى آن بالغ بر 488 میلیارد و 355 میلیون و 
720 هزار و 813 ریال در آمار گمرك به ثبت رسیده است.

گفتنى است بیش از 40 کشور جهان در سال 97 خریدار 
گالب ایرانى بوده اند که در میان آنها کشور هاى آلمان، 
ایتالیا، امارات متحده عربى، سوئد، ژاپن، ترکیه، فرانسه و 

کویت دیده مى شود.
در بین کشور هاى ذکر شــده کویت بزرگ ترین خریدار 
گالب ایرانى بوده به طورى که در سال 97 با خرید 946 
تن گالب درآمد یک میلیون و 534 هزار و 970 دالرى را 

نصیب کشور کرده است.

نگران رمز یک بار مصرف 
نباشید 

صادرات 7 میلیون دالرى 
گالب در سال 97

تسلیم ماکارونى سازان 
نشوید!

عضو کمیسیون کشاورزى   خانه ملت|
مجلس گفت: کارخانه هاى تولیدکننده ماکارونى 
با توقف تولید به دنبال چانه زنى براى دریافت یارانه 
آرد صنعتى هســتند در حالى که کاهش و توقف 
تولید واحدهاى تولیدکننده ماکارونى مقطعى است 
و دولت باید در مقابل پرداخت یارانه آرد صنعتى 
به آنها مقاومت کند. علــى ابراهیمى تأکید کرده 
دولت نباید با تعطیلى چند روزه تسلیم واحدهاى 
تولیدکننده ماکارونى شود زیرا ذخایر ارزى کشور 

بسیار شکننده است.

دستگیرى رمال هاى میلیاردر
  تابناك | فرمانده انتظامى شــرق استان 
تهران از دستگیرى دو رمال با کالهبردارى بالغ 
بر 20 میلیارد ریال در شهر آبعلى خبر داد. این مبلغ 
در یکى از حساب هاى بانکى نامبردگان بوده که 
حساب مزبور مسدود شده و دستورات الزم براى 
انسداد دیگر حســاب هاى مرتبط با متهمان نیز 

صادر شده است.

زمان واریز یارانه اردیبهشت
پیش بینى مى شود نود و نهمین    میزان|
مرحله از پرداخت یارانه نقدى، ساعت 24 روز پنج 
شنبه 26 اردیبهشــت ماه به حساب سرپرستان 
خانوار ها واریز شــود. مبلغ یارانه همانند ســایر 
ماه هاى گذشته براى هر یک از اعضاى خانوار 45 

هزار و 500 تومان خواهد بود.

شناسایى 292 بیمارى نادر 
  ایسنا| حمیدرضا ادراکى، مدیرعامل بنیاد 
بیمارى هاى نادر گفت: تاکنون 292 نوع بیمارى 
نادر با مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در ایران 
شناسایى شده و حدود 3500 نفر بیمار نادر در ایران 
زندگى مى کنند اما متأسفانه مى دانیم که این آمار 
بیش از این است و همچنان نیاز به شناسایى است.

سخت ترین ورزش دنیا
  ایلنا| «پاسکال پریر»، یکى از گردشگران 
فرانسوى است که ایرانگردى را هدف سفر خود 
قرار داده و معتقد اســت: تضادها در ایران بسیار 
جذاب است. زندگى محافظه کارانه بیرون از خانه 
و زندگى آزادتر داخل خانه. عجیب ترین چیزى که 
در ایران دیدم، ترافیک تهران اســت. رد شدن از 
خیابان هاى تهران یکى از سخت ترین ورزش هاى 

دنیاست.

کوسه هم قاچاق مى شود!
مدیرکل دفتر زیست بوم هاى دریایى    ایلنا|
سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه شکار 
غیرمجاز کوسه ها باعث شــده ذخایر این نوع از 
ماهیان با مشکل مواجه شود، گفت: قاچاق کوسه  
با نازل ترین قیمت انجام مى شود و بازار هدف این 
کوسه ماهى ها نیز عمدتًا کشور چین است. داوود 
میرشکار گفت: بخشــى از کوسه هایى که شکار 
مى شوند به عنوان هدف صید نمى شوند، بلکه در 
کنار صیدهاى دیگر در تور گرفتار مى شوند و در 

بازار به فروش مى رسند.

پاسخ به شایعه 
کمبود دارو 

وزیــر    باشگاه خبرنگاران جوان | 
بهداشــت و درمان به خبر کمبود دارو در دوران 
تحریم واکنش نشان داد. ســعید نمکى با اشاره 
به معضل کمبود دارو، اظهار کرد: خوشــبختانه 
على رغم فشــار هاى حاصــل از تحریم، کمبود 
دارو هاى اساسى نســبت به سال هاى قبل بسیار 
کمتر اســت. وى افزود: رایزنى هایى براى نقل و 
انتقال پول به منظور دارو هاى اساســى صورت 

گرفته است.

در راســتاى تنوع بخشــى به ســبد خدمات اعتبارى 
و با هدف جلــب رضایت عمــوم مشــتریان، مهلت 
زمانى پرداخــت تســهیالت در قالب طرح ســپرده
 طالیى بانک رفاه تا پایان اسفند ماه سال 1398 تمدید 

شد.
گفتنى است، در این طرح، تمامى اشخاص حقیقى که 
نسبت به افتتاح حساب سپرده سرمایه گذارى بلندمدت 
طالیى رفاه اقدام کنند، ضمن بهره مندى از سود على 
الحساب، امکان اخذ تسهیالت به نام خود و یا بستگان 
درجه یک ایشان (شامل پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر 
و خواهــر) در قبال توثیق ســپرده بلندمدت طالیى را 

خواهند داشت.
متقاضیــان مــى تواننــد بــراى کســب اطالعات 
بیشــتر به پایــگاه اطالع رســانى بانک به نشــانى
 www.refah-bank.ir مراجعــه و یــا با مرکز 
اطالع رسانى و  پاسخگویى بانک رفاه (فراد) به شماره 

تلفن 8525-021 تماس حاصل کنند.

اخیراً از سوى بعضى رســانه ها عنوان شد که مؤسسه 
خیریه مکتب امیرالمؤمنین (ع) که قریب 50 سال پیش 
توسط مرحوم آیت ا... موسوى اردبیلى تأسیس شده، سال 
گذشته بیش از 6/6 میلیون دالر و 2/2 میلیون یورو ارز 

دولتى دریافت کرده است.
در این باره میرسعید موسوى اردبیلى، مدیرعامل مؤسسه 
خیریه مکتب امیرالمؤمنین (ع) به جماران گفت: مؤسسه 
خیریه مکتب امیرالمؤمنین(ع) نزدیک ده  سال است نه 

کارت بازرگانى، نه مجوز واردات و نه اجازه ثبت سفارش 
دارد. بنابراین اصًال نمى تواند ارز براى واردات بگیرد.

فرزند مرحوم موسوى اردبیلى ادامه داد: اگر به جدولى 
که بانک مرکزى منتشــر کرده اســت مراجعه کنید، 
مشــاهده مى کنید که براى همه شرکت ها و اشخاص 
حقوقى کد ملى ثبت شده است. اما مؤسسه خیریه مکتب 
امیرالمؤمنین (ع) تنها جایى بود که براى آن کد ملى و 
شماره شناسه درج نشده است. این نشان مى دهد موضوع 

غیرعادى است.
میرسعید موسوى اردبیلى گفت: ما درخصوص ادعاى 
مطرح شــده اعتراض کرده ایم. بانــک مرکزى هم به 
صورت شــفاهى اشــتباه خود را پذیرفته است. اما این 
اشــتباه را هنوز رســمًا اعالم نکرده اند که این مسئله 
یا به دلیل لجاجت اســت یا کند پیش رفتن امور ادارى. 
با این حال به ما قول داده شده است که این موضوع را 

اصالح کنند.

یکى از روز هاى امسال بود که ناصر منافى، کارگر فضاى 
سبز شهردارى ارومیه از خانه خارج شد و به محل کارش در 
خیابان حسنى ارومیه رفت. همه چیز مثل روز هاى قبل بود، 
آقا ناصر مشغول انجام کار در فضاى سبز وسط بلوار بود تا 
اینکه چشمش به یک کیف کوچک کرم رنگ افتاد. کیفى 

که وقتى آن را باز کرد چند هزار دالر در آن بود.
ناصر مى گوید: «در کیف را که باز کردم یک کارت پایان 
خدمت، گواهینامه و کارت عابر بانک و مقدارى پول خارجى 

داخلش بود. مکث نکردم و بالفاصله با مسئولمان تماس 
گرفتم و ماجرا را به او گفتم..»

در کیفى که ناصر پیدا کرده بود 5000 دالر وجود داشت، 
مبلغى که مى توانســت تغییر بزرگى در زندگى او ایجاد 
کند. ناصر مى گوید: «فکر مى کنم دو یا ســه روز بعد بود 
که مســئولمان تماس گرفت و گفت: "صاحب کیف پیدا 
شده و خودت را به سازمان برســان." صاحب کیف یک 

پسرجوان بود.»

این کارگر امانتدار مى گوید: «حدود یک میلیون و 300 هزار 
تومان درآمد دارم، یک دخترم را راهى خانه بخت کردم و 
یک دخترم دانشجو است و تنها پسرم شش سال سن دارد. 
شاید حقوقم کم باشد، اما اگر آن روز چند تا گونى پر پول هم 

پیدا مى کردم آن را به صاحبش بازمى گرداندم.»
50 هزار تومان پولى بود که به عنوان مژدگانى دریافت کرد 
اما آقا ناصر حتى این پول را هم براى خودش برنداشت. او 

به هرکدام از همکارانش ده هزار تومان داد.

در پایان دیدار فعاالن سیاســى با رئیــس جمهورى در 
شامگاه شنبه 21 اردیبهشت، بیش از تصاویر داخل سالن 
یک تصویر در بیرون ساختمان محل نشست بیشتر جلب 
توجه مى کند و آن تصویر بهزاد نبوى از نمادهاى پرسابقه 
چپ سنتى (بعدتر اصالح طلبان) در کنار احمد توکلى از 
نمادهاى پرسابقه راست سنتى (بعدتر محافظه کاران/ 

اصولگرایان) است.
پایگاه اطالع رســانى «عصر ایران» درباره این عکس 
نوشــت: «این دو در رژیم پهلوى سال هاى جوانى خود 
را به عنوان زندانى سیاسى ســپرى کرده و هر دو نیز در 

دولت هاى بعد از انقالب به وزارت رسیده اند.
هر دو اکنون در کهنسالى کت پوشــیده اند اما در آغاز 
دهه 60 به سان چریک هاى جوان به جاى کت، اورکت 
مى پوشیدند؛ بهزاد اورکت مشکى بر تن مى کرد و احمد 

توکلى اورکت بلند آلمانى که تا روى زانو را مى پوشاند.
بهزاد نبوى متولد 1320 است و اکنون 78 ساله و احمد 
توکلى 10 ســال کوچک تر و اکنون 68 ساله اما هر دو 
خسته و پیر شده اند. هر دو عصا به دست گرفته و شاید 

دست هم را گرفته باشند.
اکنون نه بهزاد نبوى به روزهایى مى اندیشــد که احمد 
توکلى در «رســالت» علیه دولت مقاله مى نوشت و نه 
احمد توکلى به روزهایى که چپ، دفاع او از اقتصاد آزاد را 
به حساب پیوند با سرمایه دارى مى گذاشت. اما مى توان 
حدس زد دغدغه هر دو مانند سال هاى مبارزه و استقرار 
اصل انقالب و نظام است. اگر غیر این بود دعوت رئیس 
جمهورى را نمى پذیرفتند یا حوصله اش را نداشتند و اگر 

عذر بیمارى و کسالت مى آوردند نیز پذیرفتنى بود.» 

موزه آشپزخانه ســلطنتى کاخ سعدآباد اگرچه یکى 
از متأخرترین موزه هاى این مجموعه اســت که در 
سال 90 گشوده شد اما بى شک یکى از جذاب ترین 
موزه هاى سعد آباد به حســاب مى آید. این موزه که 
پیش از انقالب آشــپزخانه کاخ ملت بــوده در کنار 
رودخانه دربند در محوطه کاخ ســعدآباد قرار دارد. 
در سال 54 یک شرکت آلمانى با مجهز کردن این 
آشــپرخانه به لوازم و تأسیسات مختلف که پیش از 
این با ابزار سنتى و قدیمى تر مشغول به فعالیت بوده، 

تبدیل به یک آشپزخانه مدرن مى شود.
بعد از این نوســازى تجهیزات برقى مدرنى همانند 
گریل، فر برقى، ســرخ کن، پیتزاپز، ســیب زمینى 
پوســت کن  و.... در آن جاى مى گیرد. در حالى که 
پیش از آن از اجاق هاى چدنى گازوئیلى و ســپس 

گازى استفاده مى شد.
در این آشپزخانه اتاق هایى ویژه سردخانه هم تعبیه 
شده بود و در زیر زمین موزه که بازدید از آن امکانپذیر 
نیست محل شستشوى دیگ ها و انبار ظروف قرار 

داشت.
على کبیرى،  سرآشــپز این آشــپزخانه و همچنین 
آشپزخانه کاخ نیاوران بود که با دستیارانش مسئولیت 
آشپزخانه را برعهده داشت. على افشار هم آشپز دوم 

و جانشین کبیرى محسوب مى شد.
در برخى روزها هم آشــپزهاى فرانســوى در این 
آشپزخانه به طبخ غذا مشغول مى شدند. جابه جایى 
غذاها عالوه بر پیشــخدمت ها توسط یک ماشین 
مخصوص صــورت مى گرفت کــه توانایى حمل 
500 کیلو بار را داشــت. این ماشین اکنون در یکى 
از اتاق هاى موزه آشپزخانه به نمایش گذاشته شده  

است.

چرا غیرعلنى؟
فرمانده کل سپاه صبح دیروز به مجلس    تسنیم|
رفت تا به تحلیلى صحیح از جنگ روانى آمریکا در روزهاى 
اخیر و ارائه گزارشــى از توان دفاعى کشور به نمایندگان 
مجلس بپردازد. از سال 1386 به این سو بر اساس تقسیم 
کارى که بین ارتش و سپاه صورت گرفت، مسئولیت بر 
قرارى امنیت در خلیج فارس و تنگه هرمز بر عهده سپاه 
گذاشته شده است. بر اساس اظهارات نمایندگان، سردار 
سالمى به درخواست خود به جلسه غیرعلنى مجلس رفت.

پیشنهاد تلفنى به روحانى
حســین موســویان،    خبرآنالین و انتخاب |
سفیر سابق ایران در آلمان در یک پیام توییترى نوشت: 
«همانطور که ترامپ تلفنش را براى تماس به سوییس 
داده است حســن روحانى هم مى تواند با عمل متقابل، 
تلفنش را به سفارت سوییس بدهد که او تماس بگیرد.» 
در همین حال عباس عراقچى، معاون سیاسى وزیر امور 
خارجه در پاسخ به اینکه با شماره تلفن ارائه شده از سوى 
ترامپ چه خواهید کرد؟ تصریح کرد: اگر نیاز شــود آنها 

شماره ما را دارند.

نفت روى آب
شــرکت ملى نفت با دارا   روزنامه اعتماد|
بودن بیش از 46 نفتکش فعال در کالس هاى مختلف، 
قابلیت ذخیره سازى بیش از 80 میلیون بشکه نفت روى 
آب ها براى زمان طوالنــى را دارد و این ظرفیت فرصت 
مناسبى براى انتقال آن به حوزهاى پرمصرف نفت ایران 

را فراهم کرده است.

جنگ نمى شود
حشــمت ا... فالحــت پیشــه، رئیس    ایسنا|
کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس با تأکید بر 
اینکه جنگى رخ نخواهد داد، گفت: آمریکایى ها مى دانند در 
هیچ جنگى به این حد گرفتار فضاى جنگى توأم با شکست 
نخواهند شد. به همین دلیل جنگ نمى شود چون راهبرد 

آمریکا جنگ نیست.

ادعاى نفرت انگیز 
  ایسنا| «دونالد ترامپ» مدعى شده که «کیم 
جونگ اون»، رهبر کره شــمالى پس از کشتن «جانگ 
سونگ تائک»، شوهر عمه اش، ســر وى را به دیگران 
نشان داده است. رسانه هاى رسمى کره شمالى در 2013 
گزارش دادند که شــوهر عمه رهبرى کره شمالى اعدام 
شــده و اینطور گمان مى رود که وى توسط جوخه آتش 

کشته شده باشد.
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46 درصد سد پر شد
معـاون حفاظت و بهره بـردارى شـرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: ذخیره سـد زاینـده رود بـه 646 میلیون 
مترمکعب معادل 46 درصد حجم کلى این مخزن رسید. 
حسن ساسـانى افزود: روند افزایشـى ذخیره سد زاینده 
رود در مقایسه با سال گذشته همچنان ادامه دارد اما آب 
ذخیره پشت سد نسبت به دوره زمانى متوسط بلندمدت 
(44 ساله) 40 درصد کمتر اسـت. وى ورودى فعلى سد 
زاینده رود را 176 و خروجى آن را 93 مترمکعب بر ثانیه 

اعالم کرد.

دلیل 50 درصد تصادفات
مدیرکل راهدارى وحمل ونقل جاده اى استان اصفهان 
گفت: تحلیل آمار تصافات نشان مى دهد که 50 درصد 
تصادفات رخ داده در نوروز امسال از نوع واژگونى بوده که 

نسبت به نوروز گذشته 30 درصد کاهش داشته است.
 مهدى خضرى دلیل این مسـئله را حضـور فعال پلیس 
راه، راهداران و سایر دستگاه هاى امدادى و دستگاه هاى 
داراى چراغگردان در محورهاى برون شـهرى اسـتان 

برشمرد.

ثبت ملى قبرستان چادگان
قبرسـتان تاریخى شـهر چـادگان اسـتان اصفهـان به 
ثبت ملى رسـید. رئیس اداره میـراث فرهنگى چادگان 
گفت: این قبرسـتان تاریخى با قدمت 350 سال داراى 
سنگ هاى تاریخى از علما و شیخ االسالم هاى منطقه 
فریـدن در دوره زند و قاجار اسـت و در سـال هاى قبل 
نیز چند تن از شـهداى گمنام جنگ تحمیلـى نیز در آن 
دفن شـده اند. نورا... عبداللهى افزود: قبرستان تاریخى 
چادگان به شماره 32145 در فهرست آثار تاریخى ملى 

به ثبت رسید.

مشارکت خیران در طرح اکرام
رئیس کمیته امداد امام خمینى (ره) شهرضا گفت: 1943 
خّیر شـامل 818 زن و 1128 مـرد در طرح اکـرام ایتام 
و محسـنین این شهرستان مشـارکت دارند. عبدالرزاق 
میرزایى افزود: در شهرستان شهرضا، 372نفر مشمول 
طـرح محسـنین و 201 نفر مشـمول طرح اکـرام ایتام 
هستند. میرزایى ادامه داد: در شـش ماه گذشته حامیان 
خّیر در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین، هشت میلیارد 
و 760میلیون ریال به ایتام نیازمند و فرزندان محسنین 

شهرستان کمک کرده اند.

کمک  واقفین به سیل زدگان
حجت االسـالم و المسـلمین عباس نصیر االسالمى، 
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گلپایگان بیان 
کرد: تاکنـون از محل موقوفات، کمک هـاى مردمى و 
همچنین کمک هاى اعضاى هیئت امناى بقاع متبرکه 
شهرستان گلپایگان 135 میلیون ریال کمک نقدى و غیر 

نقدى براى مناطق سیل زده ارسال شده است. 

جان باختن عابر پیاده 
عابر پیاده بر اثر برخورد با سوارى سمند جان باخت. رئیس 
پلیس راهور شهرستان اصفهان گفت: شنبه شب بر اثر 
برخورد سـوارى سـمند با عابر پیاده در خیابان بزرگمهر 
اصفهان، عابر 65 ساله به  دلیل شدت جراحات وارده در 
بیمارستان جان باخت. سـرهنگ ابوالقاسم پورقیصرى 
افزود: بى توجهى به جلو از سوى راننده سمند علت این 

حادثه اعالم شده است.

تولید آسفالت لکه گیرى
شهردار کاشان گفت: 1500 ُتن آسفالت ویژه لکه گیرى 
معابر این شهرسـتان در سـال جارى تولید شـد. سعید 
ابریشـمى راد با بیان اینکه در سال گذشـته قیمت قیر 
تا چهار برابر افزایش پیدا کرد، اظهار کرد: این افزایش 
قیمت بسـیارى از کارخانجات آسفالت را در شوك فرو 
برد اما ما بـا تأمین چهار میلیـارد تومـان نقدینگى و با 
تولید تقریبـى 25 هزار تن آسـفالت شـهر را از بحران 
نجات دادیم و آسفالت و لکه گیرى هاى مدنظر در سال 

گذشته انجام شد.

خبر

رئیس دانشگاه صنعتى اصفهان گفت: بین المللى شدن و 
توسعه همکارى هاى علمى با دانشگاه هاى معتبر جهان 

از اهداف چشم انداز 1404 این دانشگاه است.
سید محمود مدرس هاشمى در گفتگو با «ایرنا» افزود: 
ذیل این هدف، دانشگاه صنعتى اصفهان اهداف دیگرى 
را دنبال مى کند که یکى از این اقدام ها برقرارى همکارى 
با یکى از کشورهاى پیشــرفته در حوزه علم و فناورى 
بود. وى بیان کرد: این هدف را ســه سال قبل با جدیت 
دنبال کردیم و توانستیم با دانشگاه هاى سوئیس که از 

کشورهاى پیشرفته اروپایى است، ارتباط برقرار کنیم. 
مدرس هاشــمى اظهار کرد: همکارى دانشگاه صنعتى 

اصفهان با دانشــگاه هــاى ســوییس در زمینه هاى 
مختلف در حال انجام اســت و در آینده شاهد نتایج این 

همکارى ها خواهیم بود. 
رئیس دانشگاه صنعتى اصفهان اضافه کرد: میز سوییس 
در دانشــگاه صنعتى اصفهان همکارى هاى خود را با 
دانشگاه هاى ســوییس در حوزه هاى دیگر از جمله در 
بخش هاى آب و محیط زیست آغاز کرده است و در این 
راستا اواخر خرداد 15 نفر از اساتید دانشگاه هاى کشور 
براى شــرکت در همایش فناورى محیط زیست که به 
میزبانى یکى از دانشگاه هاى سوییس برگزار مى شود، به 

این کشور سفر خواهند کرد.

نایب رئیس اتحادیه گوشــت قرمز در اصفهان گفت: در 
حال حاضر گوشت قرمز در اصفهان چند نرخى شده است.

اصغر پورباطنى در گفتگو با «ایســنا» با اشاره به کاهش 
جزیى نرخ گوشــت قرمز در اصفهان، اظهار کرد: دلیل 
کاهش قیمت گوشــت قرمز، بیشتر شــدن ورود دام به 

اصفهان و همچنین کسادى بازار است.
وى تأکید کــرد: عامل مهم کاهش و ثبات نســبى نرخ 
گوشــت در اصفهان رکود بازار است، البته با افزایش نرخ 
دالر و با احتمال صادرات گوســفند، قیمت گوشت قرمز 
دوباره افزایش خواهد یافت، از سوى دیگر هر ساله در این 
فصل، گوسفند فراوان تر است و با توجه به بارش هاى اخیر 

و چراى دام، عشایر دام بیشترى را براى فروش، وارد بازار 
مى کنند.

نایب رئیس اتحادیه گوشت قرمز در اصفهان با بیان اینکه 
دام مورد نیاز اصفهان از اســتان هاى کردستان، لرستان، 
همدان، مالیــر، تبریز و ایالم تأمین مى شــود، افزود: از 
سوى دیگر ورود دام و گوسفند از دیگر استان ها به اصفهان 
آزاد شد که این موجب کاهش قیمت گوشت قرمز در ماه 
رمضان شــد. پورباطنى تأکید کرد: در حال حاضر میزان 
ورود دام به اســتان با میزان نیاز مــردم اصفهان برابرى 
مى کند و موجب کاهش 2 درصدى قیمت گوشت قرمز در 

ماه رمضان شده است.

کاهش قیمت گوشت قرمز 
در اصفهان

بین المللى شدن هدف
 دانشگاه صنعتى اصفهان است

در جلسه ستاد برگزارى مراســم رحلت امام خمینى(ره) 
و روز قدس مکان و مســیرهاى راهپیمایى روز جهانى 
قدس مورد بررسى قرار گرفت و با وجود موافقت آیت ا... 
طباطبایى نژاد با برگزارى مراسم در میدان امام(ره)، مقرر 
شد این موضوع توسط کمیته هاى مربوطه بررسى و نتیجه 
نهایى پس از بررســى کامل و هماهنگى با استاندارى 

اصفهان به مردم اصفهان اعالم شود.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در دیدار اعضاى ستاد 
برگزارى مراسم رحلت امام خمینى(ره) و روز قدس با بیان 
اینکه مصالى شــهر اصفهان از جمله مصالهاى خوب 
کشور است، اظهار کرد: این مصال از نظر مکانى و طراحى 
نسبت به سایر مصالهاى مراکز استان ها، بسیار خوب در 
نظر گرفته شده است که اگر یک دهم هزینه اى که براى 
مصالى تهران در نظر گرفته شــده بود براى مصالى 

اصفهان اختصاص مى یافت، این مصال تکمیل مى شد.
وى با بیــان اینکــه از اســتاندار اصفهان درخواســت 
مى کنیم کــه بودجه اى را از ســوى دولت براى تکمیل 
مصال اختصاص دهند، افزود: نقشــه مصالى اصفهان 
بسیار زیبا است و پس از تکمیل و ایجاد مسائل رفاهى جزو 
مکان هاى دیدنى و ارزشمند اصفهان مى شود و این مکان 

ظرفیت بزرگى براى فعالیت هاى فرهنگى و... را دارد.
نماینده ولى فقیه در استان اصفهان گفت: در این سال ها 
تالش شده است تا در رهنان، سپاهان شهر، ملک شهر 
و...، نماز جمعه تأسیس شود و برخى فکر مى کردند که 
با راه اندازى نماز جمعه در مناطق مختلف شهر اصفهان، 
جمعیت نمازگزار کم شود درحالى که اینطور نشد، بنابراین 
باید در نظر داشت که هدف، برپایى نماز جمعه و شرکت 
بیشتر مردم در نماز جمعه است و برپایى این نمازجمعه ها، 

رفاه بیشترى براى مردم فراهم مى کند.
وى با بیان اینکه امیدوار هستیم با تالش همه نیروهاى 
مردمى و مســئوالن مراســم روز قدس و بزرگداشت 
رحلت امام خمینى(ره) به خوبى برگزار شود، عنوان کرد: 
کارشناســان و اعضاى کارگروه مربوطه، مکان نهایى 
برگزارى مراسم روز قدس را معرفى کنند، البته نظر امام 
راحل(ره) این بود که مردم در روز قدس به سمت مصالها 

راهپیمایى کنند.
همچنین عباس رضایى، استاندار اصفهان در این جلسه 
گفت: اگر به مرور براى همه جا بیافتد که مناسبت هاى 
مذهبى در مصالى اصفهان برگزار شود، کار خوبى است 
البته امسال ممکن است در این ایام به دلیل حضور برخى 
از مقامات کشورهاى خارجى در اصفهان و رعایت مسائل 

امنیتى مراسم روز قدس در میدان امام(ره) برگزار نشود.

مصال یا میدان امام(ره)؟

مراسم روز قدس کجا برگزار مى شود؟

 ایجاد خط مترو از شاهین شهر به اصفهان و پیوستن این 
خط به متروى اصفهان از جمله برنامه هاى ویژه حمل و 
نقلى است که از سال 93 تصمیم به اجراى آن گرفته شده 
اما اهالى شاهین شــهر همچنان چشم انتظار تحقق آن 
هستند و همواره سئوال نخســت آنها از مسئوالن شهر، 

زمان استفاده از مترو است.
به گزارش «تسنیم»، نماینده مردم شاهین شهر و میمه  
درباره این طرح گفت: شهردارى شــاهین شهر در ابتدا 
عنوان کرد که ما خود به دنبال انجام این کار هســتیم، 
این طرح یکســال اعتبار داشت و یکسال اعتبار نداشت، 

همچنین مراحل تصویب آن به طول انجامید.
حســینعلى حاجى دلیگانى بیان کرد: ما نیز مصوبه این 
طرح را در شــوراى هماهنگى ترافیک شهرهاى کشور 

گرفتیم و مراحل بعدى آن انجام شد. 19/5 کیلومتر باید 
ریل ایجاد شود که شــهروندان شاهین شهرى بتوانند از 

این طرح استفاده کنند.

«متروى شاهین شهر قرار است از رفوژ بین دو باند جاده 
قدیم اصفهان- تهران عبور کند که هزینه کمتر ببرد». 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ذکر این جمله 
ادامه داد: این مژده را به مردم شاهین شهر مى دهیم که 
متروى شاهین شهر امسال در جدول 19 پیوست بودجه 
کشور قرار گرفته و ده میلیارد تومان اعتبار از طرف دولت 

براى آن در نظر گرفته شده است.
وى گفت: دولت با شهردارى شرط کرد که اقدامات الزم 
را تا شهریور 98 انجام دهد که اگر صورت گرفت در سال 
99 این طرح در پیوست اول بودجه درج شود تا به صورت 
پروژه ملى اعتبارات بیشترى دریافت کند. ما مصوبه اى 
براى شهر برخوار نیز گرفتیم که شهروندان آن شهر نیز 

بتوانند از این طرح استفاده ببرند.

یک بحران کم سابقه باعث ویرانى خانه هاى روستایى 
در دهاقان شد. دلیل به وجود آمدن این بحران، باال آمدن 
آب خندق قدیمى روســتاى «همگین» بــود که باعث 
خرابى اماکن مسکونى روستا شد. این در حالى است که 
گمانه زنى ها از شیوه نادرست آبیارى اراضى کشاورزى 
هم به عنوان یکى دیگر از دالیل آبزار شــدن این روستا 

حکایت دارد.
 گزارش ســاعت 18 و 31 دقیقه روز شــنبه خبرگزارى 
«فارس» از این حادثه، نشــان دهنده وخامت وضع در 
روســتاى همگین بود: «در جریان ایــن حادثه عوامل 
جمعیت هالل احمر دهاقان منازل این روســتا را تخلیه 
کــرده و همه دســتگاه هاى شهرســتان از جمله جهاد 
کشاورزى، شهردارى و بنیاد مسکن به این موضوع ورود 
پیدا کردند. طى این ماجرا مقاومت اهالى روستا در برابر 
تخلیه نکردن منازل قابل توجه بــود و باالخره با اصرار 
و توجیه عوامل امدادى، مردم به ســالن ورزشى روستا 

منتقل شدند.»
آنطور که بخشدار بخش مرکزى دهاقان گفته است، آب 

تا نصف درختان باغ ها را هم فرا گرفته بود. این در حالى 
است که عملیات احداث کانال براى انتقال آب هم به سبب 
شدت جریان آب با شکست مواجه شده بود. بخشدار گفته 
برق و گاز باید فورى قطع شود زیرا منازل در حال ریزش 
هستند و ممکن است انفجارى صورت گیرد و جان افراد 

تهدید شود.
انتشار گزارش خبرگزارى «فارس» در نیمه شب شنبه هم 
حکایت از ادامه بحران داشت. این گزارش از قول بخشدار 
دهاقان آورده بود: «هر چه آب ها را مى کشــیم دوباره از 

خندق مى آید اما فعًال آب خانه ها تخلیه شده هرچند کف 
برخى خانه ها ترك برداشته و احتمال ریزش وجود دارد.»

از طرف دیگر فرماندار دهاقــان، تعداد خانه هاى تخلیه 
شده روســتاى همگین را 9 واحد اعالم کرد و گفت که 
خانه هاى خراب شده قابل استفاده نیستند و ساکنان آن  
باید به صورت دائمى سکونت داده شوند و به محل دائمى 

و استیجارى نیاز دارند.
اما علت اصلى این بحران چه بود؟ آنطور که بخشــدار 
مى گوید، عالوه بر سرریز شــدن خندق روستا، آبیارى 
کشاورزان هم در بروز این مشکل بى تأثیر نبوده است: «پر 
شدن خندق همگین سبب وقوع آب گرفتگى در روستاى 
همگین اعالم شد اما کارشناســان منابع و آبخیزدارى و 
ستاد بحران استان بعد از بازدید از آب گرفتگى این روستا 
اعالم کردند که چون زایش آب هاى زیرزمینى اشباع شده 
و کشاورزان باالدســت اقدام به آبیارى غرقابى کرده اند، 
این آب ها در زمین نفوذ کرده و با شیب وارد منازل شده و 
خرابى به همراه داشته است، خندق در ضلع شمال خانه ها 
و هم همســطح با خانه ها بوده و تأثیر زیادى در این آب 

گرفتگى ندارد.»

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان گفت: اماکن و معابر بازارهاى 
شهر اصفهان از نظر عرض گذر، قابلیت عبور وسایل 
اطفاییه بزرگ و ســنگین را ندارد از ایــن رو ارتقاى 

ایمنى بازار اصفهان در دستور کار قرار گرفته است.
محسن گالبى در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: امروزه 
هنگام تردد در بازار اصفهان سد معبر صنوف مختلف 
را مى بینیم که بین یک متر و حتى بیشــتر از فضاى 
مقابل مغازه خود را با چیدن وسایل سد معبر کرده اند، 
به همین دلیل هنگام وقوع حــوادث به هیچ عنوان 
خودرو آتش نشــانى امکان عبور از محــور بازار را 

نخواهد داشت.
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان با بیان اینکه در سقف بازار اصفهان 
شبکه اى از ســیم هاى برق قرار گرفته که هر لحظه 
احتمال اتصال و حریق وجود دارد تصریح کرد: طى 
سال هاى قبل تعدادى از کپســول هاى آتش نشانى 
همچنین جعبه هاىF در بدنه بازار قــرار گرفت اما 
در حال حاضر یا اثرى از این جعبه ها نیست یا با توجه 
به اینکه کسبه بر روى آنها اجناسى قرار داده اند دیده 
نمى شود. از این رو از انجمن اسالمى بازار درخواست 
شده تا با هماهنگى شهردارى منطقه 3 جلسه اى براى 

تدبیر بیشتر براى ارتقاى ایمنى بازار تشکیل شود.
وى تأکید کرد: پیشنهاد ما به انجمن اسالمى بازار و 
هیئت مدیره مجتمع هاى تجارى در سراها و بازارها 
این است که قسمت هایى از بازار را در اختیار سازمان 
آتش نشــانى قرار دهند تا تجهیــزات اطفاییه آتش 
نشــانى در آن قرار گیرد. گالبى خاطرنشان کرد: در 
سراسر بازار اصفهان شیرهاى هیدرانت، کپسول هاى 
اطفاییه و فایر باکس ها نصب شــده تا در مواقع بروز 

حادثه از آنها براى اطفاى حریق استفاده شود.

هشدار آتش نشانى در مورد امنیت بازار

مدیرکل پزشکى قانونى اســتان اصفهان با اشاره به 
اینکه در فروردین ماه سال جارى 3330 نفر به دلیل 
صدمات ناشى از نزاع به مراکز پزشکى قانونى مراجعه 
کرده اند گفت: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل روند افزایشى داشته است.

على سلیمانى پور در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: از 
تعداد کل مراجعه کنندگان صدمات نزاع 1206 نفر 

زن و تعداد 2124 نفر مرد بوده اند.
وى با بیان اینکه این آمار در مقایســه با مدت مشابه 
سال قبل افزایش داشته است افزود: سال قبل تعداد 
2989 نفر به دلیل صدمات نزاع به مراکز پزشــکى 
قانونى اســتان مراجعه کرده اند که 1099 نفر  زن و  

1860  نفر مرد بوده اند.
سلیمانى پور در ادامه به آمار فوت ناشى از حوادث کار 
در فروردین ماه سال جارى اشاره کرد و گفت: تعداد 
9 نفر مرد به دلیل فوت ناشى از حوادث کار در مراکز  
پزشــکى قانونى اســتان اصفهان مورد معاینه قرار 
گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل چهار نفر افزایش داشته است.

3000 اصفهانى در نزاع ها آسیب دیده اند

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه 
تراکم جمعیت دانش آمــوزى در کالس هاى مدارس 
اصفهان باالتر از میانگین کشــورى است گفت: باید 
توجه داشــت که على رغم همه مشــکالت موجود، 
کوچک ترین نارســایى درخدمات آموزش و پرورش 

نداشته ایم.
محمد اعتدادى صبح دیروز (یک شــنبه) با حضور در 
هفتاد و ششمین جلسه علنى شــوراى اسالمى شهر 
اصفهان با بیان اینکه حال آموزش و پرورش اصفهان 
خوب نیست اظهار کرد: اگر بخواهیم حال جامعه خوب 

باشد باید حال آموزش و پرورش خوب باشد.
وى با بیان اینکه سال تحصیلى جارى را با کسرى 14 
هزار نیروى آموزشى شروع کردیم افزود: این در حالى 
بود که غیر از جذب فارغ التحصیالن دانشگاه فرهنگیان 
و ماده 28 امکان استخدام نیرو را نداشتیم و ما مجبور 
بودیم با این میزان کسرى سال تحصیلى را آغاز کنیم.

مدیرکل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان  با بیان 
اینکه با استفاده از ظرفیت نیروهاى بازنشسته آموزش 
و پرورش بخشى از نیروهاى مورد نیاز را تأمین کردیم 
ادامه داد: در نواحى شهر اصفهان این امر مشهود است 
و مى توان گفت در تأمین معلمان ناحیه 4و 5 اصفهان 
بیش از 80 درصد از نیروهاى بازنشسته استفاده شده 

است. وى با بیان اینکه بخشــى از کسرى نیرو را نیز 
از محل خرید خدمت تأمین کرده ایم افزود: این افراد 
آموزش دیده از مؤسســات آموزش خصوصى جذب 

شده اند.
وى با بیان اینکه در شش ناحیه آموزش و پرورش شهر 
اصفهان 337 هزار دانش آموز توسط 16 هزار نیروى 
آموزشى مدیریت مى شــوند تصریح کرد: 40 درصد 
دانش آموزان استان در شهر اصفهان تحصیل مى کنند.

اعتدادى با بیان اینکه تراکــم جمعیت دانش آموزى 
در کالس هاى مــدارس اصفهان باالتــر از میانگین 
کشورى است افزود: باید توجه داشت که على رغم همه 
مشــکالت موجود کوچک ترین نارسایى در خدمات 

آموزش و پرورش نداشته ایم.

تراکم جمعیت در مدارس اصفهان باالتر از میانگین است

به منظور  بهینه ســازى  وتعویض کابل ســرویس 
در ســطح شــبکه برق، امور برق مرکــز اقدام به 
اصالح کابل سرویس مشــترکین در راستاى تداوم 
برقرســانى کرده اســت  به طورى که موارد فوق 
با صــرف کمترین هزینــه، رعایت حرایــم برق و 
زیباســازى مبلمان شــهرى درحد امکان صورت

 پذیرفته است. 
مدیر امور برق مرکــز گفت: به کار گیــرى اقتصاد 
مهندسى شبکه برق با اســتفاده حداکثرى از منابع و 
تجهیزات موجود با صرف حداقــل هزینه در پروژه 

ها از اولویت هاى شــرکت توزیع بــرق و به تبع آن 
امور مرکز است. سید علیرضا عریضى اظهار کرد: با 
توجه به اینکه بخش زیادى از شبکه هوایى و بخش 
کوچک ترى از آن زمینى است رعایت زیبایى شبکه 
برق و انطباق با معمارى در حوزه مبلمان شهرى به ویژه 
در بخش توریستى شهرى از اهمیت ویژه اى بر خوردار 
است. وى افزود: امید است انجام اینگونه اقدامات باعث 
ارتقاى کیفیت و در راستاى رضایتمندى مشترکین، 
ارتقا ى بهره ورى اقتصادى، ارتقاى پایدارى شبکه و 

زیباسازى مبلمان شهرى شود.

اصالح انشعابات مشترکان در امور برق مرکز 

اختصاص 10 میلیارد تومان اعتبار براى راه افتادن متروى شاهین شهر

بحران در «همگین»
سهیل سنایى
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دستگاه مناقصه گزار، اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان

(http://setadiran.ir) 1- محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکى دولت
زمان انتشار فراخوان ارزیابى کیفى در سامانه ستاد: ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/02/23 مى باشد.

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى: تا ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 1398/02/26
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابى کیفى: تا ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1398/03/04

(http://setadiran.ir) 2- محل تحویل اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى
3- مشاوران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقوقى واجد شرایط و تایید صالحیت شده توسط نظام فنى و اجرائى کشور

4- صالحیت کلیه اشخاص حقوقى مى بایست در سامانه اطالعات عوامل نظام فنى و اجرائى کشور (http://sajar.mporg.ir) به ثبت رسیده 
باشد. در غیر این صورت پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.

8- هزینه آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

فراخوان ارزیابى کیفى جهت برگزارى
QCBS مناقصه عمومى به روش 

م الف:  464317اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان- امور پیمانها

نوبت اول

مدت انجام محل انجام کارموضوع مناقصهردیف
حداقل رتبه موردنیازمبلغ برآورد (ریال)مبناى برآوردکار (ماه)

1
نقشه بردارى، اصالح هندسى و حدنگارى (کاداستر) 

نقشه هاى اجراى قانون و رفع تداخالت مقررات موازى 
در سطح 269786 هکتار (شماره نیاز در سامانه ستاد: 

(2098003457000015

شهرستان هاى 
سمیرم، دهاقان، 

شهرضا
برآورد 8

پایه 1 نقشه بردارى 13/270/000/000کارشناسى
GIS 3 زمینى و پایه

2
نقشه بردارى، اصالح هندسى و حدنگارى (کاداستر) نقشه هاى 
اجراى قانون و رفع تداخالت مقررات موازى در سطح 76442 
هکتار (شماره نیاز در سامانه ستاد: 2098003457000016)

شهرستان هاى 
چادگان، 
فریدونشهر

برآورد 8
پایه 3 نقشه بردارى 3/730/000/000کارشناسى

GIS 3 زمینى و پایه

برخالف خبرهایى که چند روز پیش منتشر شده بود، ساخت قسمت 
جدید فیلم «ماتریکس» به  کارگردانى «واچوفســکى ها» تکذیب 

شده است.
در جدیدترین اخبار سینما و تلویزیون، اطالعاتى از وضعیت قسمت 
جدید فیلم «ماتریکس» منتشــر شده اســت. «چاد استاهلسکى»، 
کارگردان فیلم «جــان ویــک 3» در مصاحبه اى تأییــد کرد که 
واچوفسکى ها در حال ساخت ساخت قسمت چهارم فیلم «ماتریکس» 
هستند. او گفت که نه تنها از بازگشت «لى لى» و «النا» واچوفسکى 
براى ساخت قســمت جدید این فیلم اکشن خوشــحال است، بلکه 
آنها آزادى عمل زیادى براى انجام هرکارى که دوســت دارند انجام 

دهند، خواهند داشت. استاهلســکى که پیش از این در سه گانه فیلم 
«ماتریکس» با واچوفســکى ها و «کیانو ریوز» همکارى کرده بود و 
رابطه نزدیکى نیز با این دو دارد و در ادامه گفت که مطمئن نیست چه 
کسى قرار است کارگردان اصلى فیلم باشد اما تأیید کرد که آنها در این 

پروژه که هنوز رسماً تأیید نشده، قطعاً حضور خواهند داشت. 
این خبر باعث خوشحالى طرفداران مجموعه فیلم «ماتریکس» شده 
بود اما ظاهراً عمر این خبر کمى کوتاه تر از انتظار بوده است. پیش از 
این خبرهایى مبنى بر ساخت ریبوت یا قسمت فرعى در دنیاى فیلم 
«ماتریکس» منتشر شــده بود، اما حال طرفداران به ساخت قسمت 
چهارم این فیلم امیدوار شده بودند. با این حال، این خبر تنها ساعاتى 

بعد با واکنش موکل مجموعه «ماتریکس» و واچوفسکى ها مواجه و 
تکذیب شد. در واکنش به مصاحبه اخیر چاد استاهلسکى در رابطه با 
ساخت قسمت چهارم فیلم «ماتریکس» توسط کارگردان هاى سه گانه 
اصلى، موکل واچوفسکى ها با انتشار بیانیه اى گفتند که صحبت هاى او 
در واکنش به سناریوى فرضى بوده که واچوفسکى ها درگیر آن هستند 

و او تأیید نکرد که آنها در فیلم جدید این مجموعه حضور دارند.
با این حال، اکنون تنها ساخت قسمت جدید فیلم «ماتریکس» توسط 
واچوفســکى ها تکذیب شده ولى هنوز امکان ســاخت ریبوت فیلم 
«ماتریکس» توســط برادران «وارنر» وجود دارد که در حال حاضر 

اطالعاتى از مراحل ساخت آن در دسترس نیست.

هواداران ناامید شدند

ادامه  «ماتریکس» ساخته نمى شود
واچوفسکى ها مواجه و 
ستاهلسکى در رابطه با 
 کارگردان هاى سه گانه 
فتند که صحبت هاى او 
کى ها درگیر آن هستند 

عه حضور دارند.
لم «ماتریکس» توسط 
ن ســاخت ریبوت فیلم 
دارد که در حال حاضر

ت.

فیلم سینمایى «ایده اصلى» به کارگردانى آزیتا موگویى با حضور بازیگرانى 
سرشــناس جلوى دوربین رفت و به زودى اکران خود را در سینماهاى کشور 

آغاز مى کند.
«ایده اصلى» با حضور چهره هایى چون بهرام رادان، مهرداد صدیقیان و پژمان 
جمشیدى جلوى دوربین رفت و باید منتظر ماند و دید مى تواند در اکران نظر 

مخاطبان سینما را جلب کند.
آزیتا موگویى، کارگردان فیلم «ایده اصلى» با انتشــار پستى خبر از دریافت 
مجوز اکران براى فیلمش داد. موگویى با انتشــار این پست نوشت: «مجوز 

اکران «ایـده اصلـى» صادر شد. پروانه نمایش فیلم سینمایى «ایده اصلى» به 
کارگردانى آزیتا موگویى و نویسندگى امیر عربى صادر شد. این فیلم پر بازیگر 

در چهار کشور ایران، قبرس جنوبى، اســپانیا و کانادا فیلمبردارى 
شده است.»

در خالصه داســتان فیلم «ایده اصلى» آمده است: «ایران و 
اسپانیا براى راه اندازى یک پروژه بزرگ در جزیره هندورابى در 
جنوب ایران به توافق رسیده اند. شرکت ها و افراد بسیارى به 

طمع برنده شدن در این مناقصه شرکت کرده اند و همین موضوع 

آغاز ماجراهایى تازه در این فیلم سینمایى است.»
بهرام رادان، مریال زارعى، هانیه توسلى، پژمان جمشیدى، مهرداد صدیقیان 
و شــهباز نوشــیر به همراه بازیگران اروپایى: «مانوس گاوراس»، «آندریا 
ماچالکیــدو»، «ایرنــا مانژوســوا»، «واروارا 
المو» و  «آندریاس کریســتودولو» در فیلم 

نقــش «ایده اصلى» به ایفاى 
پرداخته اند.

پرواز هماى گفت: آلبومى با نام «اى خانه ات خراب» در 
تیرماه سال جارى منتشر مى شود.

این روزها که در مــاه رمضان به ســر مى بریم طبق 
سال هاى پیشین رسانه تلویزیون به پخش سریال هاى 
مختلف بــراى مخاطبان خود پرداختــه با عناوین 
مختلف ســعى در جذب مخاطبان بیشــترى براى 

شبکه هاى مختلف دارد.
یکــى از راه هاى مانــدگارى عنوان 

یــک مجموعــه تلویزیونى در 
خاطر مخاطــب خــود تیتراژ 

پایانى آن اســت که «پرواز 
هماى» با نام اصلى سعید 
جعفرزاده، خواننده مطرح 
موسیقى تلفیقى در این باره 

به خبرگــزارى «برنا» گفت: 
زمانى که یک سریال پربیننده 
باشد و مخاطبان زیادى را پاى 
تلویزیون بنشــاند در پایان آن 
تیتراژى که پخش مى شــود 
مى تواند فرصت خوبى باشــد تا 

بینندگان صداى خواننده را بشنوند و بهتر در فضاى آن 
سریال قرار گیرند و پیگیر ادامه موضوع 

سریال باشند.
وى افــزود: با توجه بــه اینکه 
زمان پخش یک ســریال در 
ماه رمضان یک ماه اســت و 
هرشب مخاطب پاى گیرنده در 
پى موضوعى است مســلمًا تکرار 
یک صدا و موسیقى مى تواند 
براى شناساندن آن اثر تثأیر 

بسزایى داشته باشد.
هماى خواننده تیتراژ 
ى  ل ها یا ســر
«یتیــم خانه»، 
 « ه ر د «مصــا
و «نــوار زرد» 

گفت: من در هر سه این ســریال ها با آگاهى و مطالعه 
فیلمنامه به انتخاب موسیقى و خوانش آن پرداختم. اما 
امروزه معمول است که تیتراژها را به فروش گذاشته و 
تهیه کنندگان با پرداخت اندك مبلغى به خوانندگان تازه 
کار به دلیل اینکه مطرح شــوند و نامى از آنها به گوش 
مخاطبان برسد تیتراژها را در اختیار آنها قرار مى دهند. 
البته این شــامل حال تمامى خوانندگان و آهنگسازان 

نمى شود. 
پرواز هماى ادامه داد: الزم است که باتوجه به موضوع 
سریال به انتخاب و سرایش ترانه اى مناسب  بپردازیم که 
امروزه این اتفاق بسیار کم پیش آمده و تهیه کنندگان با 
یک اثر آماده در انتهاى تمامى کارها و مسائل تولید یک 
ســریال آن را به پایان کار خود اضافه مى کنند و اصًال 
برایشان مهم نیســت که این اثر در ارتباط با موضوع 

سریال است یا نه. 
خواننده اپراى «حالج» در پایــان از فعالیت هاى خود 
در بهار و تابستان  98 گفت و افزود: آلبومى با نام «اى 
خانه ات خراب» در تیرماه سال جارى منتشر مى شود و 
همچنین اپراى «حالج» را در همین ماه مجدداً به روى 

صحنه خواهیم برد. 

«ایده اصلى» با بهرام رادان و پژمان جمشیدى اکران مى شود

یبه ر ب و

آخرین کار پیام صابــرى، کارگردانِى ســریال «کوله 
پشــتى» براى شــبکه زاگرس بود که متأسفانه اجل 

مهلتش نداد و ناتمام ماند.
پیام صابرى، بازیگر، کارگردان و چهره پرداز ســینما و 
تلویزیون و همسر زیبا بروفه، بازیگر سینما و تلویزیون، 
کار چهره پردازى را با دستیارى در فیلم امام على (ع) و 

همکارى با داود میرباقرى آغاز کرد.
او با بازى در کار تلویزیونى على شوقیان در سال 1373 
با عنوان «خانه شــلوغ»، بازیگرى را به صورت جدى 
آغاز کرد و بعد از آن در فیلم «شب روباه» به کارگردانى 
همایون اسعدیان ظاهر شد. صابرى در سریال «ریحانه» 

به کارگردانى ســیروس مقدم هم بــازى کرد. آخرین 
کار او کارگردانى سریال «کوله پشــتى» براى شبکه 
زاگرس بود که متأســفانه اجل مهلتش نــداد و ناتمام 

ماند.
ســریال «کوله پشــتى» به کارگردانى پیام صابرى و 
تهیه کنندگى نعمت چگینى در چند لوکیشن در مناطق 
مختلف شهر کرمانشاه تهران از جمله منطقه تاریخى و 
گردشگرى طاق بستان، بیستون و بازار سنتى، کارگاه 
نان برنجى، خیابان بهار و دهکــده المپیک در تهران 

تصویربردارى شده است.
نعمت چگینى، تهیه کننده این ســریال، درباره آخرین 

خبرها از ســاخت ایــن مجموعه گفت: «یــک روز از 
تصویربردارى سریال باقى مانده بود که این اتفاق تلخ 
براى آقاى صابرى رخ داد. تصویربردارى در سال گذشته 
به پایان رسید و تدوین آن انجام شده است.» وى افزود: 
«این ســریال محصول امور استان هاست و قرار بود در 
شبکه شما پخش شود اما هنوز زمان دقیق نمایش به ما 

اعالم نشده است.»
گفتنى است محمد حاتمى، آشا محرابى، سوسن پرور، 
فروغ قجابگلو، سجاد قرگوزلو، سیروس میمنت، زهرا 
فراهانى، حافظ نبى زاده و ... بازیگران ســریال «کوله 

پشتى» هستند.

فیلم پرفروش «مغزهاى کوچک زنگ زده» به کارگردانى 
هومن سیدى با بازى نوید محمدزاده و فرهاد اصالنى به 

شبکه نمایش خانگى مى آید.
«مغزهاى کوچک زنــگ زده» جدیدترین تجربه هومن 
ســیدى در کارگردانى سینماســت که در زمان اکران با 
استقبال ویژه اى از سوى مخاطبان روبه رو شد و به فروش 
خوبى دست یافت. این ســاخته جدید هومن سیدى فردا 
سه شنبه 24 اردیبهشت در شبکه نمایش خانگى توزیع 

مى شود.
«مغزهاى کوچک زنگ زده» مهرماه ســال گذشته در 
سینماهاى کشور اکران شد و به فروشى بیش از 12 میلیارد 

تومان دست یافت.
شرکت «تصویرگستر پاسارگاد» که توزیع فیلم «مغزهاى 
کوچک زنگ زده» را در نمایش خانگــى برعهده دارد با 
انتشار پســتى خبر از توزیع این فیلم سینمایى در نمایش 

خانگى از سه شنبه 24 اردیبهشت ماه داد.
فیلم سینمایى «مغزهاى کوچک زنگ زده» به کارگردانى 
هومن سیدى اولین بار در سى و ششمین جشنواره فیلم فجر 
به نمایش درآمد و توانست سه سیمرغ بلورین بهترین فیلم، 
بهترین فلیمنامه و بهترین صداگذارى را براى عواملش به 

ارمغان بیاورد و از 4 مهر در سینماهاى کشور اکران شد.
در خالصه داســتان «مغزهاى کوچک زنگ زده» آمده 

اســت: «مى گن اگه چوپان نباشه گوسفندا تلف مى شن 
یا گم مى شــن یا گرگ بهشــون مى زنه یا از گرسنگى 
مى میرن چون مغز ندارن، هرکسى که مغز نداره به چوپان 

احتیاج داره، یه چوپان دلسوز.»
بازیگران فیلم «مغزهاى کوچــک زنگ زده» عبارت اند 
از  نوید محمدزاده، فرید ســجادى حسینى، على اعالیى 
و فرهاد اصالنى با معرفى مرجان اتفاقیان، نوید پورفرج، 
هامون سیدى، مهیار راحت طلب، مهرداد بهاءالدینى، معین 
شاه چراغى، اشکان حسن پور، پیمان پازوکى، امید شیرى، 
آرمین بهجت، تیام منیرى، تبســم جمالى پور، منصوره 

ایلخانى، کامران دبیرى، صفر محمدى و  محمود کیان.

ساخت سریال همسر زیبا بروفه به کجا رسید؟ «مغزهاى کوچک زنگ زده» فردا به شبکه نمایش خانگى مى آید

فصل سوم ســریال «بچه مهندس» بعد از ماه رمضان 
کلید مى خورد.

فیلمبردارى فصل ســوم ســریال «بچه مهندس» به 
کارگردانى على غفارى و تهیه کنندگى ســعید سعدى 

پس از ماه مبارك رمضان آغاز مى شود.
سعید ســعدى، تهیه کننده این ســریال درباره تولید 
فصل ســوم «بچه مهندس» گفت: در حال حاضر در 
مرحله پیش تولید هســتیم و بعد از ماه مبارك رمضان 

فیلمبردارى آن را آغاز مى کنیم.
داستان ســریال در تاریخ معاصر و در سه فاز کودکى، 
نوجوانى و جوانى شــخصیت اصلى مطرح مى شــود. 
مجموعه حول زندگى شخصیتى به نام  «جواد جوادى» 
مى چرخد. شخصیتى که بیننده از کمى بعد از تولدش با 
او و فراز و فرودهاى زندگیــش در یک مرکز نگهدارى 
کودکان بى سرپرســت و در کنار آدم هایى با قصه هاى 

مختلف همراه مى شــود. در فصل دوم نوجوانى و ورود 
به جوانى جــوادى یا همان «بچه مهندس» داســتان 
را مخاطبان مى بینند که 18 ســاله مى شود. پایان کار 
مخاطبان بــا اتفاقات جذاب جوانــى و منحصر به فرد 
«جوادى» مواجه مى شــوند؛ زمانى که او 28 ساله شده 

است.
دو فصل ســریال «بچه مهنــدس» با بــازى پرویز 
پورحسینى، ســیما تیر انداز، اندیشــه فوالدوند، حمید 
شریف زاده، سلمان فرخنده، مانى رحمانى و... از شبکه 

2  به روى آنتن تلویزیون رفته است.

گزارش مرکز تحقیقات ســازمان صداوســیما درباره 
میزان مخاطبان سریال ها و برنامه هاى شاخص در سال 
گذشته نشان مى دهد که «پایتخت5» بهترین سریال 
و «خندوانه» و «دورهمى» بهترین برنامه هاى ســیما 

انتخاب شدند.
مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما در گزارشى پژوهشى 
به بررسى وضعیت بیننده سریال ها و برنامه هاى شاخص 
شبکه هاى سیما در سال 97 پرداخته است که براساس 
آن، سریال «پایتخت5» شبکه یک سیما با 81/3 درصد 
و برنامه هاى «خندوانه» و «دورهمى» شــبکه نسیم 
هرکدام با 66/9 درصــد پربیننده ترین هاى تلویزیون 

شناخته شدند.
براســاس این گزارش پژوهشى در بررسى سریال هاى 
سیما در سال 97 بعد از «پایتخت5»، سریال هاى «پدر» 
از شبکه 2 با 55/1 درصد و «آنام» و «بانوى عمارت» 
به ترتیب با 48/9 و 47/3 درصد از شــبکه 3 ســیما در 

رتبه هاى دوم تا چهارم پربیننده ترین ســریال هاى در 
تلویزیون در سال گذشته قرار گرفته اند.

این گزارش پژوهشــى در بررســى وضعیــت بیننده 
برنامه هاى شاخص شبکه هاى سیما در سال 97 نشان 
مى دهد که بعد از برنامه هاى «خندوانه» و «دورهمى»، 
برنامه هاى «ماه عسل» و «برنده باش» شبکه 3 سیما 

به ترتیب بــا 61/5 و 48/6 درصد مخاطب در رتبه هاى 
دوم و سوم پرمخاطب ترین برنامه هاى شاخص تلویزیون 

در سال گذشته قرار گرفته اند.
همچنین از نظــر تعداد برنامه پرمخاطب و شــاخص، 
شبکه 3 سیما با میانگین 60 درصد، از پرمخاطب ترین 

برنامه هاى شاخص تلویزیون در سال 97  بوده است.

«بچه مهندس» در مرحله وعده پرواز هماى به طرفدارانش؛ «اى خانه ات خراب» مى آید
پیش تولید فصل سوم

«پایتخت» پربیننده ترین 
سریال تلویزیون شد

نیکى کریمى از اشتباه نوشتن کلمات در شبکه هاى اجتماعى انتقاد کرد.
نیکى کریمى در واکنش به غلط نوشــتن کلمات در فضاى مجازى، در اینستاگرام 
نوشت : «دوستان فارسى را پاس بداریم، پست گزاشتم نه، پست گذاشتم. تارف نداریم 

نه، تعارف نداریم. برا من نه، براى من.»

انتقاد نیکى کریمى از غلط نوشتن کلمات 
در فضاى مجازى
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به استناد مصوبه شماره 743/ش مورخ 1396/10/27 شوراى اسالمى شهر و مصوبه هیئت مدیره سازمان فرهنگى، اجتماعى 
ورزشى شهردارى شاهین شهر به شماره 4095 مورخ 1396/11/10، این سازمان در نظر دارد به منظور استفاده از ظرفیت هاى 
مشارکتى، توسعه و بهره بردارى از فضاهاى فرهنگى، اجتماعى و بهره مندى از افراد متخصص و متعهد و حرکت در راستاى اقتصاد 
مقاومتى و عدالت اجتماعى و ارتقاى کمى و کیفى ارائه خدمات در فضاهاى اجتماعى و فرهنگى متعلق به ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى ورزشى شهردارى شاهین شهر، به مدت یک سال اقدام به واگذارى مدیریت خانه فرهنگ مهر به اشخاص حقیقى یا 

حقوقى که واجد شرایط شرکت در این فراخوان بوده مى نماید.
افراد واجد شرایط مى توانند حداکثر تا تاریخ 1398/02/31 مدارك مربوطه را به دبیرخانه سازمان ارسال نمایند.

سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت shaahinshahr.ir مراجعه فرمایید.

فراخوان واگذارى مدیریت خانه فرهنگ مهر

روابط عمومى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر 
م الف: 462310

شهردارى اردستان در راستاى اجراى مصوبات هیئت محترم وزیران و آئین نامه اجرائى وزارت محترم کشور و به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در 
نظر دارد، موضوع ذیل از طریق مزایده عمومى و با بیشترین و بهترین پیشنهاد واگذار نماید. لذا متقاضیان داراى صالحیت حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه 
مورخ 98/02/28 جهت اخذ اسناد مزایده به واحد امور مالى شهردارى اردستان مراجعه نموده و یا از طریق سامانه شهردارى اردستان مدارك را دریافت نموده 
و پس از تکمیل مدارك قیمت پیشنهادى خود را به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا تمامى پیشنهادها مختار است.

1- مزایده بهره بردارى از جایگاه سوخت CNG شهردارى اردستان در قالب اجاره یکساله واقع در کیلومتر 5 جاده کمربندى شهر اردستان. مرحله دوم

آگهى مزایده

م الف: 463627محسن حیدرى- شهردار اردستان

نوبت اول

دیدارهاى هفته بیست و نهم باعث شد تا پنج شنبه آخر این 
هفته براى دو مدعى ســقوط، دو مدعى قهرمانى و مدعیان 

کسب سهمیه، دلهره آور و وحشتناك شود.
 در دیدارهاى هفته بیســت و نهم هر پنج تیم باالى جدول 
به تســاوى دســت یافتند. اگر یکى از این تیم ها موفق به 
پیروزى مى شد مى توانست موقعیت خود را در جدول بهبود 
بخشد. مخصوصًا اگر پرســپولیس 3 امتیاز بازى را کسب 
مى کرد تکلیف قهرمان مشخص مى شد ولى به هر حال با 
تقسیم امتیازات بین تیم هاى باالى جدول، فاصله امتیازات، 

ثابت باقى ماند تا اســتقالل 
تهران و پدیده مشــهد 
پس از یــک ماراتن 29 
هفته اى از گردونه رقابت 

خارج شــوند و قهرمان 

هجدهمین دوره لیگ برتر بین دو تیم پرافتخار این مسابقات 
یعنى سپاهان و پرسپولیس مشخص شود.

با توقف پرسپولیس برابر ماشین سازى این تیم 58 امتیازى 
شد و سپاهان با تســاوى مقابل پدیده مجموع امتیازاتش به 
عدد 55 رسید. پرســپولیس که در چهار هفته اخیر برابر رقبا 
به نتیجه مساوى دســت یافته با یک تساوى دیگر مى تواند 
سومین قهرمانى پیاپى خود را جشن بگیرد. سپاهان در هفته 
پایانى میزبان استقالل خوزستان سقوط کرده به لیگ یک 
است. در صورت پیروزى سپاهان برابر آبى هاى خوزستان در 
هفته پایانى و شکست پرسپولیس مقابل پارس جنوبى هر دو 
تیم در امتیاز 58 برابر خواهند شد و این سپاهان خواهد بود که 

با تفاضل گل بهتر قهرمان جام مى شود.
هرچند که پرسپولیس فرصت مسجل کردن قهرمانى خود را 
در این هفته از دست داد ولى با توجه به نتایج به دست آمده، 
این تیم در بدترین شرایط در رده دوم جدول قرار مى گیرد و این 

به معناى قطعى شدن سهمیه لیگ قهرمانان آسیا در فصل 
بعد است. اما چهار تیم دیگر باالى جدول همچنان شرایط 
حضورشان براى فصل بعد لیگ قهرمانان آسیا مبهم است. 

تراکتورسازى 
تنها مى تواند 

به قرار گرفتن در 
رتبه چهارم و قهرمانى پرسپولیس یا سپاهان در جام حذفى 
براى کسب سهمیه خوش بین باشد. با توجه به اختالف تفاضل 
گل تراکتورسازى با تیم سوم جدول یعنى استقالل، حضور 

سرخپوشان تبریزى در جایگاه سوم عمًال غیر ممکن است.
در قعر جدول دو تیم فانوس به دســت مغلوب حریفان خود 
شــدند تا فاصله یک امتیازى خود را حفظ کنند. در رشــت، 
نساجى با نتیجه 3 بر یک سپیدرود را شکست داد  و در تهران، 

نفت مسجد سلیمان با یک گل بازى را به پیکان واگذار 
کرد. با این اوصاف سپیدرود براى بقا در لیگ برتر کار 
سختى دارد و در هفته پایانى در استادیوم آزادى باید 
اســتقالل تهران را از پیش رو بردارد تا در صورتى 
که نفت مسجدســلیمان مقابل ذوب آهن امتیاز از 
دست دهد نماینده گیالن در لیگ برتر 

ماندنى شود.

,,چه آخر هفته وحشتناکى در راه است!

هرچند که پرسپولیس 
فرصت مسجل کردن 
قهرمانى خود را در 
این هفته از دست 
داد ولى با توجه به 
نتایج به 
دست 
آمده، این تیم 
در بدترین شرایط 
در رده دوم جدول 
قرار مى گیرد و این 
به معناى قطعى شدن 
سهمیه لیگ قهرمانان 
آسیا در فصل بعد 
است

سعید نظرى

مهاجم ذوب آهن اصفهان مى گوید رتبه ششمى در 
لیگ برتر براى تیمش اهمیت ندارد و براى باال رفتن 

روحیه تالش مى کنند.
ذوب آهن در حالى مقابل فوالد به برترى 3 بر یک 
رسید که ارسالن مطهرى ســتاره این مسابقه بود. 
مهاجم ذوب آهن در جریان بازى اخیر دو گل زد و 
یک پاس گل داد تا چهره اول بازى باشد و بتواند یک 

پیروزى دلچسب را به ارمغان بیاورد.
مطهرى درباره برد مقابل فوالد خوزســتان عنوان 
کرد: تیم بسیار خوبى روبه روى ما قرار داشت، آنها 
پر مهره بودند و مربى خوبى داشتند. ما براى 3 امتیاز 
بازى آمدیم و توانستیم آن را کسب کنیم. وى ادامه 
داد: رتبه ششمى براى ما اهمیت نداشت، بلکه این 
3 امتیاز بازى بود که براى حفــظ اعتبار ذوب آهن 
ضرورى است. امتیاز این بازى در آینده و به خصوص 

بازى با النصر بسیار کمک کننده خواهد بود.
مطهرى با اشاره به آینده خود در ذوب آهن افزود: 
فوتبال یک کســب و کار حرفه اى اســت. چه در
 ذوب آهن باشم و چه جاى دیگر باید بهترین عملکرد 
را ارائه کنم. ممکن است سال آینده بمانم و هیچ چیز 
مشخص نیست  اما همواره براى ذوب آهن آرزوى 

موفقیت مى کنم.

عملکرد گلــر جوان 
سپاهان در دیدار با پدیده نشان 

داد که مدیران این باشگاه باید هر چه سریع 
تر یک قرارداد طوالنى مدت را با وى منعقد کنند تا 

او را پس از یکسال دیگر مفت از دست ندهند.
قلعه نویى حق داشت پس از بازى با تمجید از دروازه 
بان جوانش بگویــد: «او نتیجه زحمات یک فصل ما 

را حفظ کرد.»
پیام نیازمند، گلر زردپوشان اصفهانى با درخشش فوق 
العاده به تنهایى یک امتیاز بسیار مهم براى سپاهان 
به دست آورد تا عالوه بر اینکه شاگردان قلعه نویى در 
هفته آخر همچنان شانس قهرمانى داشته باشند، مانع 
به خطر افتادن جایگاه دومى تیمش توسط پدیده شود.

وقتى با تصویر آهســته به توپ هایى که سنگربان 
خوش آتیه ســپاهان مقابل پدیده موفق به مهار آنها 
شد نگاه کنید، حتمًا شــگفت زده خواهید پرسید: او 
چگونه توانســت جلوى این موقعیت هــا را بگیرد؟! 
اما نیازمنــد در کســرى از ثانیه واکنــش هایى از 
خود به نمایش گذاشــت کــه هرکســى را وادار به

 تحسین کند.
او در واپســین ثانیه هــاى بازى توپــى را از دروازه 
بیرون کشــید که واقعًا مهارناپذیر به نظر مى رسید. 
همینطور روى شــوت سهمگین قاســمى نژاد و یا 
توپ هایى که از فاصله بســیار نزدیــک و از داخل 
محوطه جریمه به ســمت دروازه ســپاهان شلیک
 شدند، اما هیچکدام منجر به گل برترى تیم میزبان 

نشد.
پس از پایان بازى تماشــاگران مشــهدى ناراحت و 
متعجب از عملکرد پیــام نیازمند معتقــد بودند او با 
دســت هایش جلوى دروازه ســپاهان دیوار کشیده 
بود و هر دروازه بان دیگرى به جز او مقابل شاگردان 

محمــدى  گل 
داشــت،  قــرار 

تیم اصفهانى با شکســتى 
سنگین بدرقه مى شد.

بى شــک یــک مربــى گلرى 
یا روى تــاوارس،  مربــى پرتغالى 

ســپاهان که وظیفه تمریــن دادن و 
آماده کردن ســنگربان هاى تیم امیرقلعه 

نویى را برعهــده دارد، بیشــتر بتواند در مورد 
ریزه کارى هــاى حرفه اى کار پیــام به خصوص 

در شــب ویژه اش توضیح بدهد، امــا واکنش ها و 
جایگیرى هاى این دروازه بان که به تازگى 24 سالگى 
را آغاز کرده، ما را به روزهــاى اوج عابدزاده مى برد 
که با حضــورش خیال مدافعیــن جلویى اش از خط 
دروازه راحت مى شــد؛ واکنش هایى که قلعه نویى 
مى گوید ارزششــان از زحمات یک فصل سپاهان 
کمتر نبود. لحظه اى که او در نیمه اول بیرون محوطه 
جریمه توپ را در اختیار گرفته و نقش یک دفاع آخر را 
انجام مى داد، این شباهت بیشتر به چشم مى آمد. او 
یک فصل دیگر با سپاهان قرارداد دارد و باید هر چه 
زودتر مدیران باشگاه یک قرارداد طوالنى مدت را با 

وى منعقد کنند .

 سایت «آى اسپورت» در مطلبى ادعا و صحبت امیر 
قلعه نویى در مورد اینکه سپاهان پنجمین تیم لیگ در 

هزینه است را بررسى کرده و نوشته:
 امیر قلعه نویى یک بار دیگر بــه هزینه هاى چند ده 
میلیاردى چنــد تیم دیگر لیگ برترى اشــاره کرد و 
مدعى شد آنها بیشــتر از ســپاهان هزینه کرده اند. 
ادعاى قلعه نویى این بار اما یک تفاوت مهم و اساسى 
داشــت. او پیش از این بارها اعالم کرده بود که سه 
تیم براى موفقیــت و قهرمانى، هزینه هاى میلیاردى 
انجام داده اند اما اخیراً او مدعى شــد که ســپاهان از 
نظر هزینه در لیگ هجدهم تیم پنجم اســت! این به 
معناى آن اســت که قلعه نویى معتقد است عالوه بر 
استقالل، تراکتورسازى و سپاهان، یک تیم چهارمى 
هم وجود دارد که بیشتر از سپاهان هزینه کرده است 
و حاال سئوال این است که این تیم چهارم کدام 

تیم است؟
البته همین حاال هم بعید اســت 

که سپاهان، الاقل از پرســپولیس کمتر هزینه کرده 
باشد و شاید یک محاسبه سرانگشتى نشان مى دهد 
که سپاهان یکى از ســه تیم پرهزینه لیگ هجدهم 
است. با این حال سئوال اصلى این است که بر فرض 
صحت ادعاى قلعه نویى، کدام تیم در سطح این چهار 
تیم هزینه کرده و چگونه این هزینه ها از دید رسانه ها 

پنهان مانده است.
براى رســیدن به پاســخ باید تیم  هــاى لیگ برتر 
هجدهم را مرور کنیم. اولیــن تیمى که مى تواند تیم 
موردنظر قلعه نویى باشــد پدیده است که همین حاال 
هم جزو مدعیان قهرمانى است. اما با توجه به اینکه 
قلعه نویى در چنــد روز اخیر از پدیده و ســپاهان! به 
عنوان شگفتى سازان لیگ هجدهم نام برده و البته با 
توجه به مشکالتى که پدیده در این فصل داشته، باید 
پذیرفت که منظور قلعه نویى پدیده نیست. تیم بعدى 
جدول فوالد اســت که از نظر بازیکن قابل مقایسه با 
پنج تیم باالى جدول نیست. اما افشین قطبى را 

به عنوان یک مربى گرانقیمت باالى سر خود مى بیند 
که این هم براى حضور در جمع تیم هاى پرهزینه لیگ 
کافى نیســت. ذوب آهن اصفهان تیم بعدى است که 
چند بازیکن گرانقیمت در فهرســت خود دارد و البته 
منصوریان هم ســرمربى این تیم است اما بعید است 
هزینه اى که این تیم بابــت بازیکنانش صرف کرده 
حتى به اندازه نصف هزینه ســپاهان باشــد. از رده 
هشــتم به پایین جدول هم وضعیت مالى باشگاه ها 
و البته وضعیت کیفى بازیکنان آنها مشــخص است 
و هزینه هاى آنها قطعًا زیر 50 درصد هزینه تیم هاى 

باالى جدول است.
همیــن مــرور اجمالى نشــان مى دهد کــه ادعاى
 قلعه نویى به احتمال زیاد درســت نیست و سپاهان 
اگر جزو ســه تیم پرهزینــه لیگ برتر نباشــد قطعًا 
جزو چهار تیم اول هســت مگر این که او تنها کســى 
باشــد که از هزینه هاى گزاف یک تیــم دیگر باخبر 

است!

بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن گفــت: احتماًال اعضاى 
کمیته اخالق از شرایط ورزشگاه الزوراء خبر نداشتند که 

رشید را احضار کردند.
 میالد فخرالدینى در پاسخ به سئوالى درباره شرایط بازى 
الزوراء و اتفاقات آن، تصریح کرد: از نیمه دوم انواع و اقسام 
توهین ها به زبان فارســى و عربى به ایران و ایرانى شد. 
توپ جمعکن ها در مقابل بازیکنان حرکات زشتى انجام 
مى دادند. در صحنه اى که گل زدیم فندکى پرت کردند 
و به سر من خورد، من همان فندك را به سوى خودشان 
پرت کردم. بــه قدرى بد برخورد کــرده بودند که دیگر 

تصمیم AFC برایم مهم نبود.
بازیکن تیم ذوب آهن با اشــاره به دعوت کمیته اخالق 
از رشــید مظاهرى، تأکید کرد: احتماًال اعضاى کمیته 
اخالق از شرایط ورزشگاه الزوراء  خبر نداشتند که رشید را 
احضار کردند. شرایط ورزشگاه بسیار اسفناك بود و فقط 
از هم تیمى دفاع کردیــم و کارى نکردیم که بخواهیم 
اینجا جواب پس بدهیم و امیدوارم مشکلى براى رشید 

پیش نیاید.

احتماالً اینجا بمانم

آن وقت تیم گران چهارم کدام است؟

عملکرد گلــر جوان
سپاهان در دیدار با پدیده نشان

داد که مدیران این باشگاه باید هر چه سریع 
تریک قرارداد طوالنى مدت را با وى منعقد کنند تا 

او را پس از یکسال دیگر مفت از دست ندهند.
قلعه نویى حق داشت پس از بازى با تمجید از دروازه 
بان جوانش بگویــد: «او نتیجه زحمات یک فصل ما 

را حفظ کرد.»
پیام نیازمند، گلر زردپوشان اصفهانى با درخشش فوق

العاده به تنهایى یک امتیاز بسیار مهم براى سپاهان 
به دست آورد تا عالوه بر اینکه شاگردان قلعه نویى در 
هفته آخر همچنان شانس قهرمانى داشته باشند، مانع 
به خطر افتادن جایگاه دومى تیمش توسط پدیده شود.
با تصویر آهســته به توپ هایى که سنگربان  وقتى
خوشآتیه ســپاهان مقابل پدیده موفق به مهار آنها 
شد نگاه کنید، حتمًا شــگفت زده خواهید پرسید: او 
چگونه توانســت جلوى این موقعیت هــا را بگیرد؟! 
اما نیازمنــد در کســرى از ثانیه واکنــش هایى از 
خود به نمایش گذاشــت کــه هرکســى را وادار به

 تحسین کند.
او در واپســین ثانیه هــاى بازى توپــى را از دروازه 
بیرونکشــید که واقعًا مهارناپذیر به نظر مى رسید. 
همینطور روى شــوت سهمگین قاســمى نژاد و یا

توپ هایى که از فاصله بســیار نزدیــک و از داخل 
محوطه جریمه به ســمت دروازه ســپاهان شلیک
 شدند، اما هیچکدام منجر به گل برترى تیم میزبان

نشد.
پس از پایان بازى تماشــاگران مشــهدى ناراحت و 
متعجب از عملکرد پیــام نیازمند معتقــد بودند او با 
اهاندیوار کشیده از

محمــدى  گل
داشــت،  قــرار 

تیم اصفهانى با شکســتى 
سنگین بدرقه مى شد.

بى شــک یــک مربــى گلرى 
یا روى تــاوارس،  مربــى پرتغالى

ســپاهان که وظیفه تمریــن دادن و 
آماده کردن ســنگربان هاى تیم امیرقلعه 

نویى را برعهــده دارد، بیشــتر بتواند در مورد 
ریزه کارى هــاى حرفه اى کار پیــام به خصوص 
در شــب ویژه اش توضیح بدهد، امــا واکنش ها و
4جایگیرى هاى این دروازه بان که به تازگى 24 سالگى

را آغاز کرده، ما را به روزهــاى اوج عابدزاده مى برد 
که با حضــورش خیال مدافعیــن جلویى اش از خط

دروازه راحت مى شــد؛ واکنش هایى که قلعه نویى 
مى گوید ارزششــان از زحمات یک فصل سپاهان 
کمتر نبود. لحظه اى که او در نیمه اول بیرون محوطه

جریمه توپ را در اختیار گرفته و نقش یک دفاع آخر را 
انجام مى داد، این شباهت بیشتر به چشم مى آمد. او 
یک فصل دیگر با سپاهان قرارداد دارد و باید هر چه 
زودتر مدیران باشگاه یک قرارداد طوالنى مدت را با

م و حاال سئوال این است که این تیم چهارم 
تیماست؟

تــت االبته همین حاال هم بعید اس
ی جدول فوالد اســتکه از نظر بازیکن قابل

است!پپپپپنج تیم باالى جدول نیست. اما افشین قطبى را 

فندکشان را پس دادم!

 نیازمندى به     
پیـام را 
  تمدید کنید

 قطعًا یکــى از دیدنى ترین دیدارهــاى اخیر لیگ 
برتر در مشهد و ورزشــگاه امام رضا(ع) برگزار شد. 
دیدارى کــه 3 امتیــاز آن براى هــر دو تیم ارزش 
ویژه اى داشت اما در نهایت با حساب یک بر یک به 

کار خود پایان دادند.
اما یکــى از هیجان انگیزترین لحظــات این بازى 
قطعًا به نیمه دوم و لحظــه اعتراض مهاجم برزیلى 
سپاهانى ها بر مى گردد. کى روش استنلى، مهاجم 
زردپوشــان که در نیمه اول این دیدار به دلیل خطا 
روى بازیکن حریف یک کارت زرد دریافت کرد در 
نیمه دوم نیز در صحنه اى از ســوت فغانى آنقدر به 
خشم آمد که اعتراض شدیدى به داور کرد و در این 

میان فغانى مجاب شد که قطعًا وى را جریمه کند.
از این لحظه به بعد اتفاق جالبى پیش آمد که تشریح 
آن خالى از لطف نیســت. فغانى که به دنبال دادن 

دومین اخطار و در نتیجه اخــراج کى روش از زمین 
بود ناگهان تعداد زیادى بازیکنان ســپاهان را روبه 
روى خود دید و در آن میان هرکسى پیدا بود به غیر 

از کى روش!
فغانى که سربلند کرده بود به کى روش دستور داد تا 
روبه  روى وى بایستد اما مهاجم برزیلى سپاهانى ها 
به سوى زمین خودى در حال نرم دوى بود و وظیفه 
ســرگرم کردن داور نیز بر عهده دیگــر بازیکنان 
سپاهان بود و در نهایت فغانى که هیچگاه این چیزها 
را فراموش نمى کند با استمرار ســپاهانى ها براى 
جلوگیــرى از اخراج، از موضع خــود پایین آمد و در 
نتیجه با ســوت خود اعالم ادامه بازى کرد تا بدین 
ترتیب یک اخراج بیهوده (به دلیل اعتراض) از بیخ 
گوش سپاهانى ها دور شود تا آنها بتوانند همچنان با 

تمامى بازیکنان در زمین حضور داشته باشند.

اخراجى که به خیر گذشت

استنــلى در رفت!
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان 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 آگهى مى 
شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته 
باشند. مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو 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 قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023001153 مورخ 96/12/28 خانم مهرى 
شهبازى فر به شماره شناسنامه 920 کدملى 12887710224 صادره از اصفهان فرزند 
حسن نسبت به نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 109/98 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 20 و 27 فرعى از 5426- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 
که به صورت موروثى از طرف حسن شــهبازى فر و فاطمه مرادى قهدریجانى (پدر و 

مادر) واگذار گردیده است. 
ردیــف 2- برابر رأى شــماره 139760302023001155 مــورخ 96/12/28 آقاى 
هوشنگ شهبازى فر به شــماره شناســنامه 1905 کدملى 1287872093 صادره از 
اصفهان فرزند حسن نســبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
109/98 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 20 و 27 فرعى از 5426- اصلى واقع در 
بخش 4 ثبت اصفهان که به صورت موروثى از طرف حسن شهبازى فر و فاطمه مرادى 

قهدریجانى (پدر و مادر) واگذار گردیده است.
ردیــف 3- برابر رأى شــماره 139760302023001156 مــورخ 96/12/28 خانم 
نرگس شهبازى فر به شماره شناسنامه 938 کدملى 1287950175 صادره از اصفهان 
فرزند حسن نسبت به نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 109/98 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 20 و 27 فرعى از 5426- اصلى واقع در بخش 4 ثبت 
اصفهان که به صورت موروثى از طرف حسن شهبازى فر و فاطمه مرادى قهدریجانى 
(پدر و مادر) واگذار گردیده است.  بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1398/02/08 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/23 م الف: 445027 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /2/189
آگهى 445027 ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان 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 آگهى مى 
شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته 
باشند. مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو 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 قضایى تقدیم نمایند.
ردیــف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000076 مــورخ 98/01/29 آقاى 
جمشید نیکخواه به شماره شناسنامه 3067 کدملى 1283099152 صادره از اصفهان 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 55/70 مترمربع مفروزى از 
پالك شماره 2260- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى 
 مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1398/02/08 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/23 م الف: 445607 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /2/194
مفاد آرا

 برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه 
وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده اســت. لــذا مشــخصات متقاضیان وامالك 
موردتقاضا به شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى 
توانندازتاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت اسنادوامالك 
محل تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 

خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شــماره 37 مورخه 1398/1/7 خانم زهره بنیادى به شناسنامه شماره 406 
کدملى 3257046480 صادره کرمانشــاه فرزند جمشــید در یک ونیم دانگ مشاع 
ازششدانگ یک باب مغازه به مســاحت 51/33 مترمربع قسمتى از پالك 859/111 
قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهــان – متقاضى طبق قولنامه عادى از رضا شــکرالهى 

انتقال گرقته است 
2- رأى شماره 24  مورخه 1398/1/7 آقاى رضا شــکرالهى به شناسنامه شماره 97 
کدملى 4623058239 صادره شــهرکرد فرزند منصور در چهارونیم دانگ مشــاع از 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 51/33 مترمربع قسمتى از پالك 859/111 قطعه 

4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
3- رأى شــماره 14520 مورخــه 1397/12/22 شــهردارى بــه شناســه ملــى 
14000277378  در ششــدانگ یک باب ساختمان نیمه ســاز به مساحت 255/54 
مترمربع قسمتى از پالك 473 و461 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
4- رأى شــماره 4995 مورخه 1397/5/16 آقاى مهدى محمد زاده ها به شناسنامه 
شماره 505 کدملى 1091491453 صادره نجف آباد فرزند محمد حسین در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 144/90 مترمربع قسمتى از پالك 365 قطعه 3 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
5- رأى شــماره 6570 مورخه 1396/7/10 آقاى الیاس صالحى به شناسنامه شماره 
149 کدملى 5759474952 صادره چادگان فرزند على در ششــدانگ یک باب مغازه 
به مساحت 17/64 مترمربع قسمتى از پالك شماره 87 اصلى واقع در بخش 12 حوزه 
ثبت ملک اصفهان –انتقال ملک از مالک رسمى غالمحســین معینى باواسطه وبه 

صورت عادى مى باشد 
6- رأى شــماره 10519 مورخه 1397/11/11 آقاى رســول خزائیلى نجف آبادى  
به شناسنامه شــماره 508 کدملى 1091138834 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى 
درششدانگ یک باب خانه به مساحت 103/40مترمربع قسمتى از پالك 111/9 قطعه 

6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
7- رأى شماره 10512 مورخه 1397/11/10 آقاى مهرداد راحمى به شناسنامه شماره 
3025 کدملى 1092114785 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى در چهاردانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 182/90 مترمربع قسمتى از پالك 174 قطعه 10 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
8- رأى شماره 10513 مورخه 1397/11/10 خانم مرضیه اکبرى  به شناسنامه شماره 
6830 کدملى 1092152891 صــادره نجف آباد فرزند عبداله  در دودانگ مشــاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 182/90 مترمربع قسمتى از پالك 174 قطعه 10 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
9- رأى اصالحى شــماره 8436 مورخه 1397/9/20 پیرو رأى شماره 6276 مورخه 
1397/6/22 آقاى مجتبى مصطفائى نجف آبادى به شناسنامه شماره 3239 کدملى 
1092260285 صادره نجف آباد فرزند مهدى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

205/70 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 643 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت 
اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

10- رأى شماره 10112 مورخه 1397/11/2 آقاى مرتضى القاسى به شناسنامه شماره 
4 کدملى 1129879577صادره گوگان فرزند عبدالرضا دردو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 225/45 مترمربع قسمتى از پالك 87 اصلى واقع در بخش 
12 ثبت اصفهان- انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى 

و مع الواسطه مى باشد 
11- رأى شماره 10111 مورخه 1397/11/2 آقاى محمد القاسى به شناسنامه و کدملى 
شماره 1120025249صادره فریدونشهر  فرزند عبدالرضا دردو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 225/45 مترمربع قسمتى از پالك 87 اصلى واقع در بخش 
12 ثبت اصفهان- انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى 

و مع الواسطه مى باشد 
12- رأى شماره 10121 مورخه 1397/11/2 آقاى عیسى القاسى به شناسنامه شماره 
34 کدملى 1129981215صادره فریدونشــهر فرزند عبدالرضا دردو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 225/45 مترمربع قسمتى از پالك 87 اصلى واقع 
در بخش 12 ثبت اصفهان- انتقال ملک ازمالک رســمى ورثه غالمحسین معینى به 

صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
13- رأى شماره 9387 مورخه 1397/10/15 خانم زهرامحمدى الورى به شناسنامه 
شماره 3 کدملى 5499821089 صادره تیران وکرون فرزند اسداله در ششدانگ یک 
باب مغازه به مساحت 15/50 مترمربع قســمتى از پالك 618 قطعه 5 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
14- رأى شــماره 1 مورخه 1398/1/5 آقاى على صالحى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 1173 کدملى 1091224501 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى در ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 294/20 مترمربع قسمتى ازپالك 1037 قطعه 3 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
15- رأى شماره 11425 مورخه 1397/12/7 آقاى على فکورى به شناسنامه شماره 
2850 کدملى 1091343391 صادره نجف آباد فرزند عباس در ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 110/82 مترمربع قسمتى از پالك 701 قطعه  4 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
16- رأى شــماره 11426 مورخه 1397/12/7 خانم مهرى سلیمانى نجف آبادى به 
شناسنامه شماره 685 کدملى 1091296944 صادره نجف آباد فرزند حسن  در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 110/82 مترمربع قسمتى از پالك 701 

قطعه  4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
17- رأى شــماره 10187 مورخه 1397/11/2 آقاى مجتبى گودرزى به شناســنامه 
شماره 311 کدملى 1129332489 صادره فریدونشهر فرزند محمد در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 338/03 مترمربع قسمتى از پالك 87 اصلى واقع در بخش 12 
ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین  معینى به صورت عادى 

و مع الواسطه مى باشد 
18- رأى شــماره 16 مورخه 1398/1/7 خانم نوشــین سادات روشــنائى به شماره 
شناسنامه و کدملى 1273165411 صادره اصفهان فرزند سید مجید در یک ونیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 271/73 مترمربع قسمتى از پالك 803 

و 802/1 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
19- رأى شماره 507 مورخه 1398/1/11 آقاى سید نوید روشنائى به شماره شناسنامه 
و کدملى 1274803217 صادره اصفهان فرزند سید مجید در یک ونیم دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 271/73 مترمربع قسمتى از پالك 803 و 802/1 

قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
20- رأى شــماره 13 مورخه 1398/1/6 خانم مهتاب معین  به شماره شناسنامه914 
و کدملى 1091112037 صادره نجف آباد  فرزند محمد جواد در ســه  دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 271/73 مترمربع قسمتى از پالك 803 و 802/1 

قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
21- رأى شماره 1596 مورخه 1398/2/19 خانم زینت فاضل نجف آبادى به شناسنامه 
وکدملى شماره 1080100318 صادره از نجف آباد فرزند حسنعلى در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 77/21 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 2و959/1 واقع در قطعه 7 
بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد  تاریخ انتشارنوبت 
اول :98/2/23 تاریخ انتشارنوبت دوم :98/3/7 م الف: 459682  ابوالفضل ریحانى - 

رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد /2/382                           
 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
شماره 139860302007003686 تاریخ 1398/02/18

برابر رأى شماره 139860302007003653 هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى مهدى فرهنگ سهلوانى 
فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 3425 در یک باب مغازه به مساحت 52,82 مترمربع 
پالك 142 فرعى از 430 اصلى واقع در مینادشت خریدارى از مالک رسمى آقاى احمد 
غازى اصفهانیفرزند صفر على محرز گردیده  است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید , ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض , دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/2/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/3/7 م 

الف  460808  حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك فالورجان/ 2/398 
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك مهردشت
1.برابر راى شــماره 139760302177001105 مورخه 1397/12/18 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم فاطمه محمد هاشمى دهقى فرزند احمد بشماره شناسنامه 989 نجف آباد و شماره 
ملى 1092343581 در ششــدانگ یکباب خانه برروى قسمتى از پالك 1838فرعى 
واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 149/90مترمربع انتقالى از 

مالک رسمى محمد على هاشمى دهقى محرز گردیده است.
2.برابر راى شــماره 139760302177001106 مورخه 12/18 /1397 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى على یوســفى دهقى فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 132 نجف آباد و شماره 
ملى 1091981256 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه برروى قسمتى از 
پالك 715 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 174/41 
مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم مریم خسروى دهقى و آقاى احمد مومنى محرز 

گردیده است.
3.برابر راى شــماره 139760302177001107 مورخه 1397/12/18 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم منیژه مومنى دهقى فرزند یداله بشماره شناسنامه 138 نجف آباد و شماره ملى 
1091971005 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه برروى قسمتى از پالك 
هاى715 فرعى و 457 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 
174/41 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم مریم خســروى دهقى و آقاى احمد 

مومنى محرز گردیده است.

4.برابر راى شــماره 139760302177001064 مورخه 1397/11/27 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى مجتبى زمانى فرزند حســن بشــماره شناســنامه 151نجف آباد و شماره ملى 
1091961468 در سه دانگ  مشاع از ششــدانگ یکبابخانه برروى قسمتى از پالك 
1855فرعى واقع 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 345 مترمربع انتقالى از 

مالک رسمى خانم ثریا حجارى محرز گردیده است. 
5.برابر راى شــماره 139760302177001065 مورخه 1397/11/27 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم طاهره صالحى نجف آبادى فرزند محمد تقى بشــماره شناسنامه 19818نجف 
اباد و شماره ملى 1090196105 در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه برروى 
قسمتى از پالك 1855 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 

345 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى وراث حسن زمانى محرز گردیده است .
6. برابر راى شماره 139760302177001066 مورخه 1397/11/27 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى احمد خسروى دهقى فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 126نجف اباد و شماره 
ملى 1092068961 در ششــدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 491 
فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 166/90مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى وراث رحمت اله خسروى محرز گردیده است .
7. برابر راى شماره 139760302177001055 مورخه 1397/11/21 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى رجبعلى رجب پور دهقى فرزند اسداهللا بشماره شناسنامه 5195نجف اباد و شماره 
ملى 1090569106 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه برروى قسمتى از پالك 
148 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 264 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى وراث اسداهللا رجب پور محرز گردیده است .
8. برابر راى شماره 139760302177001056 مورخه 1397/11/21 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم اقدس کالنترى دهقى فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 35نجف اباد و شماره 
ملى 1091915636 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى 
از پالك 148 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 264 

مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى وراث اسداهللا رجب پورمحرز گردیده است .
9. برابر راى شماره 139760302177001054 مورخه 1397/11/21 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى قدرت اله مومنى دهقى فرزند اسد اهللا بشماره شناسنامه 101نجف اباد و شماره 
ملى 1091960968در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى 
از پالك 2079 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 179 

مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى سروش مومنى محرز گردیده است .
10. برابر راى شماره 139760302177001053 مورخه 1397/11/21 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم زهرا مال احمدى دهقى فرزند محمد على بشــماره شناسنامه 221نجف اباد و 
شماره ملى 1092033408دردو دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى 
قســمتى از پالك 2079 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخــش 15 ثبت اصفهان به 
مساحت 179 مترمربع انتقالى از مالک رســمى آقاى قدرت اله مومنى مومنى محرز 

گردیده است .
11. برابر راى شماره 139760302177001057 مورخه 1397/11/21 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم زهرا رجب پور دهقى فرزند اسداهللا بشماره شناسنامه 68نجف اباد و شماره ملى 
1091934381در ششــدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 148فرعى 
واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 162/95 مترمربع انتقالى از 

مالک رسمى آقاى عباسعلى جبارى و وراث مصطفى رجب پور محرز گردیده است .
12. برابر راى شماره 139860302177000029 مورخه 1398/01/26 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى جعفر باقریان فرزند قنبر على بشــماره شناســنامه 100نجف اباد و شماره ملى 
1092018328درچهاردانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از 
پالك 1965 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 191/70 

مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم محترم احمدى دهقى محرز گردیده است .
13. برابر راى شماره 139860302177000030 مورخه 1398/01/26 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم زهرا کبیرى دهقى فرزند حسینعلى بشماره شناسنامه 121نجف اباد و شماره ملى 
1092006540دردودانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از 
پالك 1965 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 191/70 

مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم محترم احمدى دهقى محرز گردیده است.
14. برابر راى شماره 139860302177000023 مورخه 1398/01/26 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى عبدالعلى میرزارضى دهقى فرزند عباسعلى بشماره شناسنامه 2نجف اباد و شماره 
ملى 1091854637در ششــدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 2771 
فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 554/10 مترمربع 
انتقالى از مالک رسمى آقایان عباسعلى و کرمعلى و عبدالغفار شهرت همگى میرزارضى 

محرز گردیده است.
15. برابر راى شماره 139860302177000024 مورخه 1398/01/26 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى عباس کالنترى دهقى فرزند تراب بشــماره شناسنامه 4874نجف اباد و شماره 
ملى 1090565895در ششدانگ یکباب مغازه احداثى برروى قسمتى از پالك 2101 
فرعى واقع در دهــق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 13/65 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى آقاى فتحعلى حسین هاشمى دهقى محرز گردیده است.
16. برابر راى شماره 139860302177000026 مورخه 1398/01/26 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى مرتضى رجب پور دهقى فرزند اســداهللا بشماره شناسنامه 91نجف اباد و شماره 
ملى 1091925801در سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه احداثى برروى قسمتى 
از پالك 148 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 404/90 

مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم فاطمه بافنده محرز گردیده است.
17. برابر راى شماره 139860302177000025 مورخه 1398/01/26 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم سکینه بافنده دهقى فرزند کرمعلى بشماره شناسنامه 67نجف اباد و شماره ملى 
1091934371درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثى برروى قسمتى از 
پالك148فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 404/90 

مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى اسداله رجب پور محرز گردیده است.
18. برابر راى شماره 139860302177000044 مورخه 1398/01/27 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى رحمت اله نظرى فرزند محمد بشماره شناســنامه 102نجف اباد و شماره ملى 
1092056041در ششــدانگ یکبابخانه احداثى برروى ششدانگ پالك254فرعى 
واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 202/05 مترمربع انتقالى از 

مالک رسمى حسین فاتح پور و سلمان نظرى محرز گردیده است.
19. برابر راى شماره 139860302177000027 مورخه 1398/01/26 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم لیال کالنترى دهقى فرزند محمد بشــماره شناسنامه 22نجف اباد و شماره ملى 

1092044981در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از 
پالك3252فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 204/20 

مترمربع انتقالى از آقاى نعمت اله آقا بابایى محرز گردیده است.
20. برابر راى شماره 139860302177000028 مورخه 1398/01/26 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى فضل اله آقابابایى دهقى فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 48نجف اباد و شماره 
ملى 1092045244در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى 
از پالك3252فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 204/20 

مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى نعمت اله آقا بابایى محرز گردیده است.
در اجراى ماده یــک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید 
انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز 
منتشر مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و 
ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: دوشــنبه 1398/02/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 
چهارشنبه 1398/03/08 -  462116/م الف ابوالفضل ریحانى - کفیل اداره ثبت اسناد 

و امالك مهردشت /2/400
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- حسین معظم دادخواستى به مبلغ 
مبنى بر انتقال ســند خودرو 239/13 س 17 بطرفیت آقاى محمد محمدى- بهنام 
بهرامى نژاد که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 187/98 در شعبه 
چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن 
آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشنبه مورخ 98/3/27 ساعت 8/30 در جلسه 
شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى 
و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 458515 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان  /2/394
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139885602015000389 تاریخ ارســال نامه: 1398/02/15 نظر به 
اینکه آقاى رجبعلى ارجمندنژاد فرزند حسن به اســتناد 2 برگ استشهادیه محلى که 
هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شده، مدعى است که سند مالکیت سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ یک قطعه زمین پالك 246 فرعى از 132- اصلى واقع در باغبهادران 
بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 154 دفتــر 138- امالك فالورجان به نام وى، 
ثبت و سند مالکیت به شماره چاپى 496947 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى 
انجام نشده و به علت جابجایى مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواست صدور سند 
مالکیت المثنى نموده، طبق ماده 120 اصالحــى آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى 
مى شود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت 
نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتباً با مدارك مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرس د و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى 
سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. م الف: 458841 
محمدرضا رئیسى زاده- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک زرین شهر (لنجان) از طرف 

مصطفى شمسى /2/395
ابالغ اجراییه

نظر به اینکه در پرونده کالسه 97 /807 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان 
لنجان حســب مفاد دادنامه شــماره 668- 97/7/19 صادره از شعبه چهارم حقوقى 
محکوم علیه محمد مشرفى فرزند جعفرقلى محکوم به الزام به حضور در دفاتر اسناد 
رسمى و انتقال سند خودرو 176/43 ن 22 به نام خواهان و پرداخت 1/050/000 ریال 
بابت خسارت دادرسى در حق محکوم له اسماعیل براتى فرزند خداداد گردیده است و 
حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد علیهذا مراتب 
یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به 
اجراء مفاد حکم اقدام نماید و اال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 459057 قاضى 
شعبه چهارم اجراى احکام شــوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره 

یک) /2/396
حصر وراثت

آقاى اکبر صفائیان ریزى داراى شناسنامه شماره 610 به شرح دادخواست به کالسه 
91/98 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان قدرت اله صفائیان ریزى بشناسنامه 7017 در تاریخ 1398/01/29 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اکرم 
صفائیان ریزى فرزند قدرت اله ش.ش 1107 ت.ت 1348 صادره از رى (دختر متوفى) 
2- کبرى صفائیان ریزى فرزند قدرت اله ش.ش 566 ت.ت 1342 صادره از لنجان 
(دختر متوفى) 3- صدیقه صفائیان ریزى فرزند قدرت اله ش.ش 208 ت.ت 1340 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- فاطمه صفائیان  فرزند قدرت اله ش.ش 352 ت.ت 
1338 صادره از لنجان (دختر متوفى)  5- محمد صفائیان ریزى فرزند قدرت اله ش.ش 
847 ت.ت 1359 صادره از لنجان (پسر متوفى) 6- جواد صفائیان ریزى فرزند قدرت 
اله ش.ش 1710 ت.ت 1354 صادره از شهررى (پسر متوفى) 7- على اصغر صفائیان 
ریزى فرزند قدرت اله ش.ش 2189 ت.ت 1352 صادره از شهررى (پسر متوفى)  8- 
اکبر صفائیان ریزى فرزند قدرت اله ش.ش 610 ت.ت 1346 صادره از شهررى (پسر 
متوفى) 9- جواهر سلیمیان ریزى فرزند محمدجواد ش.ش 95 ت.ت 1318 صادره از 
لنجان (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 459129 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /2/397
اخطار اجرایى

شماره 893/98 به موجب راى شماره 1057 تاریخ97/9/7 حوزه یازدهم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه حسن صالحى  به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به خوانده محکوم به پرداخت مبلغ شانزده میلیون 
ریال معادل یک میلیون و ششــصد هزار تومان  بابت اصل خواسته  و پرداخت مبلغ 
سیصد و بیست و پنج هزار ریال معادل سى و دو هزار و پانصد تومان به عنوان هزینه 
دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 97/5/30 سى ام مرداد نود وهفت لغایت اجراى حکم 
در حق محکوم له و پرداخت نیم عشــردولتى .محکوم له: مهدى محمدى با وکالت 
مجید محمدى به نشــانى: جوزدان خ امام جنب بانک تجارت پ 43 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 تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید458582/م 

الف- شوراى حل اختالف استان اصفهان-شهرستان نجف آباد/ 2/387
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ابالغ رأى 
شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 1491/97 دادنامه 128/98-

98/2/11 مرجع رسیدگى شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد – امیر آباد خواهان: 
مجتبى سفرى نشانى: آزادگان مسکن مهر ورودى اول مجتمع مسکونى هستى طبقه چهارم 
واحد 15 وکیل خواهان مجتبى حقیقى نشانى خ امام کوى ارشاد مقابل حسینه ارشاد مجتمع 
ارشاد پالك 5 کد پستى 8513654351  خوانده: 1- نعمت اله چمن سرا 2- امید بران نشانى: 
هردو مجهول المکانبخواسته: مطالبه چک گردشــکار: پس از ارجاع به این شورا و ثبت به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگى را اعالم 
و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى آقاى مجتبى 
سفرى  به طرفیت 1- نعمت اله چمن سرا2-امید بران با موضوع مطالبه وجه دو فقره چک به 
مبلغ یازده میلیون و پانصد هزار تومان بعهده بانک پاسارگاد به شماره 743567-743572 
و خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رســید به انضمام هزینه هاى دادرسى نظر به بقا اصول 
مستندات در ید خواهان که حکایت از  اشتغال ذمه خوانده داشته و نظر به عدم حضور خوانده 
على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوى  
لذا دعوى مطروحه  مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198 و 512 و 515 و 522 قانون 
آیین دادرسى  دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خواندگان به 
صورت تضامنى به پرداخت مبلغ یازده میلیون و پانصد هزار تومان بابت اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ دویست و پنجاه سه هزار تومان بابت هزینه دادرسى و خسارات تاخیر در تادیه از 
تاریخ 97/4/25 مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار تومان-96/11/25 مبلغ هفت میلیون تومان 
لغایت اجراى حکم و حق الوکاله درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا وسپس ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.459671/م الف، 

قاضى شوراى حل امیرآباد شعبه پنجم/ 2/388
 اخطار اجرایى

شماره 623/97 به موجب راى شماره 623/97 تاریخ 97/7/3 حوزه 5 امیراباد شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- بهزاد مختارى2-حسین 
مختارى3-محمد مختارى به نشانى هرسه مجهول المکان محکوم است به محکومیت 
تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان بابت اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ دویست و یک هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه 
از تاریخ سررسید 97/4/17 لغایت اجراى حکم پرداخت نیم عشر دولتى اصل خواسته درحق 
صندوق دادگسترى نجف آبادتوسط اجراى احکام محاسبه مى گردد.محکوم له: محمد ملک 
محمدى نام پدر شهرام به نشانى: نجف آباد خ امام غربى چهارباغ مقابل تاالر چهارباغ جنب 
مسجد امام حسن دفتر وکالت آقاى کبیرى 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، صریحاً اعالم 

نماید. 442575/م الف-شعبه 5 امیر آباد شوراى حل اختالف نجف آباد /2/389
ابالغ رأى 

راى شورا- شــوراى حل اختالف امیر آباد. دادنامه 1511/97-97/11/14 کالسه پرونده 
1144/97 مرجع رسیدگى شــعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مهدى 
محمدى  نشانى: نجف آباد جوزدان خ امام کوى عدل پالك 3  وکیل خواهان : مجید محمدى 
جوزدانى آدرس : نجف آباد جوزدان خ امام خمینى جنب بانک تجارت طبقه فوقانى موبایل 
کالسیک پ 43 کد پستى 8585117935 خوانده: مراد ظاهرى عبده وند نشانى: مجهول 
المکان، موضوع: مطالبه چکگردشــکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و 
طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مهدى محمدى به 
طرفیت آقاى مراد ظاهرى عبده وند با موضوع مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ بیست و 
شش میلیون ریال عهده بانک ملى به شماره 73127و خسارت تاخیر تادیه از زمان 91/7/29 
به انضمام هزینه هاى دادرسى نظر به بقا اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از  اشتغال 
ذمه خوانده داشــته و نظر به عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى 
مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوى  لذا دعوى مطروحه  مقرون به صحت تلقى 
و مستنداً به مواد 198 و 512 و 515 و 522 قانون آیین دادرسى  دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و شش میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه و سه هزار تومان بابت هزینه دادرسى و خسارات 
تاخیر در تادیه از تاریخ 91/7/29 تاریخ سررســید لغایت اجراى حکم و حق الوکاله درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شورا وسپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد.458578/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف 

آباد شعبه پنجم/ 2/390
ابالغ رأى 

راى شورا- شــوراى حل اختالف امیر آباد. دادنامه 1510/97-97/11/14 مرجع رسیدگى 
شــعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مهدى محمدى  نشانى: نجف آباد 
جوزدان خ امام کوى عدل پالك 3  وکیل خواهان : مجید محمدى جوزدانى آدرس : نجف 
آباد جوزدان خ امام خمینى جنب بانک تجارت طبقه فوقانى موبایل کالسیک پ 43 کد پستى 
8585117935 خوانده: بهلول عبده وند نشانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه یک فقره 
چکگردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مهدى محمدى به طرفیت آقاى بهلول عبده وند با 
موضوع مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ بیست و شش میلیون ریال عهده بانک سپه  به 
شماره 599750 و خسارت تاخیر تادیه از زمان 91/8/26 به انضمام هزینه هاى دادرسى نظر به 
بقا اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از  اشتغال ذمه خوانده داشته و نظر به عدم حضور 
خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن 
دعوى  لذا دعوى مطروحه  مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198 و 512 و 515 و 522 
قانون آیین دادرسى  دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ بیست و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه 
و سه هزار تومان بابت هزینه دادرسى و خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 91/8/29 
لغایت اجراى حکم و حق الوکاله درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا وسپس ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.458585/م الف، 

قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه پنجم/ 2/391
 حصروراثت 

ابوالفضل کریمى داراى شناسنامه شماره 35 به شــرح دادخواست به کالسه 98/84 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود کریمى 
حسین آبادى بشناسنامه 10 در تاریخ 98/2/7 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. ابراهیم کریمى  فرزند :محمود متولد1346/5/2ش 
ش 11 نسبت با متوفى فرزند ، 2. ابوالفضل کریمى حسین آبادى فرزندمحمود متولد52/2/15 
ش ش 35 نســبت با متوفى فرزند ، 3. اســماعیل کریمى حســین آبادى فرزندمحمود 
متولد52/7/3 ش ش 4 نسبت با متوفى فرزند، 4. محمد کریمى فرزندمحمود متولد60/6/30 
ش ش 31 نسبت با متوفى فرزند، 5. سرور کریمى فرزند محمود متولد49/4/3 ش ش 20 
نسبت با متوفى فرزند ، 6. عباس کریمى حسین آبادى  فرزند محمود متولد 53/2/15  ش ش 
35 نسبت با متوفى فرزند ، 7. فاطمه کریمى فرزند محمود متولد 58/8/1 ش ش 32  نسبت با 
متوفى فرزند ، 8. خدیجه محبى فرزند قدمعلى متولد 25/1/4 ش ش 8 نسبت با متوفى همسر 
،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. 
459053/م الف شوراى حل اختالف بخش مهردشت/ 2/392

ابالغ رأى
 شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 1363/97 دادنامه 1563-
97/12/23 مرجع رسیدگى شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: سید خلیل 
میر افضلى  نشانى: امیر آباد خیابان بهشــتى کوى ارغوان پالك 20 وکیل خواهان عاطفه 
ناصحى نشانى نجف آباد خیابان امام حسینه ارشاد کوى شهید موحدى پ 33  مجتمع ارشاد 
طبقه دوم خواندگان: 1-حسن ظفرى اســترکى 2- على اکبر سید احمدى نشانى: 1-امیر 
آباد بلوار بهشتى خیابان خرم کوى بشارت کد پستى 85139359730 2- مجهول المکان 
موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 97/4/15-810450 (30/000/000 ریال)
جمعا به مبلغ سى میلیون ریال 30/000/000 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 طى 
تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه 
به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى شورا درخصوص دعواى ســید خلیل میر افضلى با وکالت عاطفه ناصحى به طرفیت 
1-حسن ظفرى استرکى 2- على اکبر سید احمدى به خواســته 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 مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال 
دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 
502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت 
دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به 
پرداخت مبلغ 30/000/000 (سى میلیون ریال) بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 470/000 
چهارصد و هفتاد هزار ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز 
پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 97/4/15 لغایت 
اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا 
و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.459910/م الف، قاضى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد شعبه یازدهم/ 2/393
 حصروراثت 

مهدى طالبى رستمى داراى شناسنامه شماره 4143 به شرح دادخواست به کالسه 257/98 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رجبعلى 
طالبى رستمى  بشناســنامه 186 در تاریخ 97/11/7 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. مهــرداد طالبى  ش ش 4143 ، 2. 
مهدى طالبى رستمى ش ش 31 (فرزندان متوفى)، 3. شهره حمله دارى نجف آبادى ش 
ش 1547 (همســر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 461871/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 2/402
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1362/97 دادنامه 98/1/24-57 
مرجع رسیدگى شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: سید خلیل میر افضلى  
نشــانى: امیر آباد خیابان بهشــتى کوى ارغوان پالك 20 وکیل خواهان عاطفه ناصحى 
نشانى نجف آباد خیابان امام حسینه ارشاد کوى شهید موحدى پ 33  مجتمع ارشاد طبقه 
دوم خواندگان: 1- شرکت بهار تارپود برادران2- على اکبر سید احمدى نشانى: 1- اردبیل 
سالن قاپو مجتمع تجارى عالى قاپو طبقه 1 پ 33 2- مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه 
یک فقره چک به شماره 97/2/25 197430-(60/000/000) جمعا به مبلغ شصت میلیون 
ریال60/000/000 ریال 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 طى 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 شورا درخصوص دعواى 
ســید خلیل میر افضلى با وکالت عاطفه ناصحى به طرفیت 1- شرکت بهار تارپود برادران 
2- على اکبر سید احمدى 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 مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و 
دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و 
ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 60/000/000 
(شصت میلیون ریال) بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 845000(هشتصدو چهل و پنج 
هزار ریال) به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله 
وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 97/2/25 لغایت اجراى حکم که 
توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد.459970/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف 

آباد شعبه یازدهم/ 2/403
 حصروراثت 

احسان صداقت  داراى شناسنامه شماره 8721 به شرح دادخواست به کالسه 250/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیده زهرا برزه 
کار بشناسنامه 2487 در تاریخ 97/11/25 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. پرهام صداقت ش ش 1081190973 ، 2. هلنا صداقت 
ش ش 1081313987 ، 3. سارینا صداقت ش ش 1081313986 ،  (فرزندان متوفى)، 4. 
احسان صداقت ش ش 8721 (همسر متوفى)،5. ایران مختارى ش ش 1592 (مادر متوفى)، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

460121/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/404
 حصروراثت 

الهام کیانى  داراى شناسنامه شماره 1120140749 به شرح دادخواست به کالسه 239/98 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قاسم مرى 
بشناسنامه 1023 در تاریخ 97/12/18 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. شایان مرى  ش ش 1081436980 (فرزند متوفى ) ، 2. 
الهام کیانى  ش ش 1120140749 ( همسر متوفى) ، 3. محمود مرى ش ش 2 (پدر 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. 

460444/ م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/405
 حصروراثت 

کیامرز کیانى  داراى شناســنامه شماره 66 به شــرح دادخواست به کالســه 238/98 از 
این دادگاه درخواســت گواهــى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان 
محمد کیانــى  بشناســنامه 25 در تاریــخ 97/12/19 اقامتــگاه دائمى خــود را بدرود 
زندگى گفتــه ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. کیمیــا کیانى ش ش 

1081462221 ، 2. کیانــا کیانى ش ش 1081216204 (فرزنــدان متوفى)، 3. عصمت 
مرى ش ش 1080158911 (همســر متوفى)، 4. کیامرز کیانــى ش ش 66 (پدر متوفى 
) ، 5. گلتاج مرى ش ش 194 (مــادر متوفى ) ،  متوفى به غیــر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 460446/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /2/406
حصروراثت 

کیامرز کیانى  داراى شناسنامه شماره 66 به شرح دادخواســت به کالسه 237/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا کیانى 
بشناسنامه 1120045576 در تاریخ 97/12/18 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. زهره کیماسى  ش ش 4160497357 ( 
همسر متوفى) ، 2. گلتاج مرى  ش ش 194 (مادر متوفى) ، 3. کیامرز کیانى  ش ش 66 (پدر 
متوفى ) ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد460448/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/407
 حصروراثت 

مریم یزدانى حسن آبادى داراى شناسنامه شماره 269 به شرح دادخواست به کالسه 244/98 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد 
عابدین پور بشناسنامه 530 در تاریخ 97/2/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. صدیقه محمد زاده  ش ش 104 (مادر متوفى ) ، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یــا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد460472/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /2/408
 تحدید حدود اختصاصى  

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب عمارت  پالك  شماره 1035 واقع در علویجه یک اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام صدیقه عبدالهى علویجه (و غیره) فرزند 
یوسف در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روزچهارشنبه مورخ 98/3/22 ساعت 9 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به 
کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد.  - تاریخ انتشار: 98/2/23 -445583/ م الف  کفیل اداره ثبت 

اسناد و امالك بخش مهردشت /2/409                      
مفاد آرا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى - 
آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى واراضى 

وساختمانهاى فاقدسندرسمى 
برابرراى شــماره 139760302035000210- 97/9/29هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى مستقدرواحد ثبتى حوزه ثبت 
ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم نسرین چمنى فرزند حسین 

على به شماره شناســنامه 8صادره ازگلپایگان درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب 
خانه – ششدانگ به مساحت 120/17مترمربع پالك 301اصلى واقع درحاجى آباد خیابان 
خرم پ 37بخش 16خریدارى مع الواسطه ازمالک رسمى آقاى محمدابدالى حاجى آبادى 
محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهى مى شود 
درصورتى که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
ازتاریخ انتشاراولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید 
ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایى تقدیم نمایند 
بدیهى است درصورت انتقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت 
صادرخواهدشد – تاریخ انتشارنوبت اول :98/2/23 تاریخ انتشارنوبت دوم 98/3/7  م الف 

460433 ناصر صیادى صومعه رئیس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر 2/410 
مفاد آرا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى - 
آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى واراضى 

وساختمانهاى فاقدسندرسمى 
برابرراى شماره 139760302035000247- هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى مستقدرواحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدعلى عسگرى   محمودآبادى فرزندجعفر 
به شماره شناسنامه 55 صادره ازبرخوار  دریک باب مغازه ، ششدانگ ، به مساحت 85مترمربع  
قسمتى پالك 301اصلى واقع در بخش 16به آدرس اصفهان شاهین شهر حاجى آبادخ شاهد 
روبه روى مدرسه دخترانه جزى خریدارى مع الواســطه ازمالک رسمى آقاى محمدابدالى  
محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهى مى شود 
درصورتى که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
ازتاریخ انتشاراولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید 
ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایى تقدیم نمایند 
بدیهى است درصورت انتقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت 
صادرخواهدشد – تاریخ انتشارنوبت اول :98/2/23 تاریخ انتشارنوبت دوم 98/3/7  م الف 

460682 ناصر صیادى صومعه رئیس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/ 2/412 
مفاد آرا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى - 
آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 

وساختمانهاى فاقدسندرسمى
برابرراى شــماره 139760302035000205- 97/9/27هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى مستقدرواحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى حسن بهشتى فرزند غالمحسین 
به  شماره شناسنامه 13صادره ازگلپایگان نسبت به سه دانگ  مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه – ششدانگ به مساحت 120/11مترمربع پالك 301اصلى واقع درحاجى آباد خیابان 
خرم پ 37بخش 16خریدارى مع الواسطه ازمالک رسمى آقاى محمدابدالى محرزگردیده 
است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهى مى شود درصورتى 
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاریخ 
انتشاراولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى 
اســت درصورت انتقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت 
صادرخواهدشد – تاریخ انتشارنوبت اول :98/2/23 تاریخ انتشارنوبت دوم 98/3/7  م الف 

459412 اداره ثبت اسناد وامالك شاهین شهر/ 2/414 

اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان
آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى شماره 4200 مورخ 98/02/21

اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان

1. دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان
2. موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3. تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف) مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهى 98/02/22 لغایت مورخ 98/02/24

ب) مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت ادارى مورخ 98/03/04
ج) زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز دوشنبه مورخ 98/03/06 در محل سالن جلسات

د) قیمت پیشنهادى پیمانکار الزاماً بایستى با سقف رتبه پیمانکار مطابقت داشته باشد.
ه) نحوه عقد قراداد به صورت زیربنایى بر اساس بخشنامه سرجمع (شماره 96/1299188 مورخ 96/05/04 و تبیین مواردى از بخشنامه سرجمع به شماره 97/446861 مورخ 

97/08/22) مى باشد.
4. نشانى تحویل اسناد مناقصه: اصفهان- خیابان باغ گلدسته- مقابل درب شرقى بازار هنر- اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان (تلفن تماس: 32222889)

ب) ضمانتنامه معتبر بانکى 5. نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه: الف) سپرده (واریز به حساب شماره 2173060202008 بانک ملى)  
6. مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهاى مالى و این مدت براى یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید مى باشد.

متن این مناقصه در پایگاه اینترنتى www.nosazimadaresisf.ir و iets.mporg.ir قابل رویت مى باشد و کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

ضمناً شرکت هایى مى توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارك پرونده ارزیابى آنان تکمیل شده باشد.
م الف: 462643

شماره مناقصهعنوان پروژهردیف
مدت 

قرارداد 
(ماه)

مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه (ریال)

مبلغ برآورد اولیه به ریال (بر 
اساس فهرست بها سال 98)

نوبت 
مناقصه

تخریب و بازسازى مدرسه خشتى گلى 1
اول209800403800005481/318/500/00026/364/027/797حلبیان (جایگزین) ناحیه 4

اول20980040380000554847/000/00016/930/514/856اجراى مقاوم سازى مدرسه دیانى ناحیه 24

اول20980040380000506718/500/00014/367/145/261تکمیل مدرسه حقى خوانسار3

تخریب و بازسازى مدرسه خشتى گلى 4
اول20980040380000576874/500/00017/484/700/331مؤمن زاده (جایگزین) ناحیه 4

اجراى مقاوم سازى دبیرستان نظام جدید 5
اول209800403800005861/374/000/00027/474/772/174مبارکه

اول20980040380000496734/500/00014/689/202/743تخریب و بازسازى مدرسه طالخونچه مبارکه6

تکمیل مدرسه فرزانگان بیده پادنا (سالن 7
اول20980040380000536492/500/0009/840/140/293ورزشى) سمیرم

تکمیل تخریب و بازسازى مدرسه راهنمایى 8
اول20980040380000516595/000/00011/893/331/152زینب بیگم اردستان

اول20980040380000522302/500/0006/047/573/075تکمیل سالن چند منظوره تحفه سمیرم9

تکمیل مدرسه مشارکتى داورى دولت اباد 10
اول20980040380000596962/500/00019/241/442/380برخوار

دوم209800403800004361/081/000/00021/611/704/019تکمیل مدرسه بنیاد برکت بزمه فریدونشهر11

دوم20980040380000424615/000/00012/294/076/663تکمیل مدرسه بنیاد برکت هرند جلگه12

تکمیل تخریب و بازسازى هنرستان دیزیچه 13
دوم20980040380000456554/500/00011/089/596/556مبارکه

دوم20980040380000444750/000/00014/992/519/281تکمیل مدرسه بنیاد برکت فریدونشهر14

تکمیل مدرسه بنیاد برکت آغچه بوئین و 15
دوم20980040380000474321/500/0006/423/950/854میاندشت

دوم20980040380000414865/000/00017/299/897/502تکمیل مدرسه بنیاد برکت سیبک فریدونشهر16

اول20980040380000566546/000/00010/910/712/449تکمیل کتابخانه عمومى نائین17

تکمیل مدرسه بنیاد برکت شهرك بهار 18
دوم20980040380000466653/500/00013/069/041/440ناحیه 6

دوم20980040380000406913/000/00018/253/003/478تکمیل مدرسه بنیاد برکت فارفان بن رود19

دوم20980040380000486431/000/0008/618/792/259تکمیل مدرسه حاج فرهاد ارزانى شاهین شهر20

چاپ دوم



مگر مردم دنیا را نمى نگرید که در گذشــت شب و روز حاالت گوناگونى 
دارند: یکى مى میــرد و بر او مى گریند و دیگرى باقى مانده به او تســلیت 
مى گویند، یکى دیگر بر بستر بیمارى افتاده دیگرى به عیادت او مى آید و 
دیگرى در حال جان کندن است و دنیاطلبى در جستجوى دنیاست که مرگ 
او را در مى یابــد و غفلت زده اى کــه مرگ او را فراموش نکرده اســت و 

موال على (ع)آیندگان نیز راه گذشتگان را مى پویند.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

دعاىروز هفتم ماه مبارك رمضان:
اللهّم اعنّى فیِه على ِصیاِمِه وقیاِمِه وَجنّبنى فیِه من َهَفواتِِه وآثاِمِه واْرُزْقنى فیِه 

ِذْکَرَك بِدواِمِه، بتوفیقَِک یا هادَى الُمِضلّین.
خدایا! یارى کن مرا در این روز بر روزه گرفتن وعبـادت وبرکنارم دار در 
آن از بیهودگى وگناهان وروزیم کن در آن یادت را براى همیشه، به توفیق 

خودت اى راهنماى گمراهان!

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان در نشست مشترك هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانى اصفهان با عضو هیئت مدیره و 
مدیران بانک ملى در ســالن اجتماعات گفت: در شرایط 
کنونى اقتصاد، بانک ها در کنار فعــاالن اقتصادى باید 
جهادگونه فعالیت کنند تا چرخه تولید و تجارت متوقف 

نشود.
مسعود گلشــیرازى تصریح کرد: تأمین مالى از بانک ها 
یکى از مؤلفه هاى مهم و اثرگذار محیط کســب و کار 
است و نقش مؤثرى در تولید و اشتغالزایى دارد. وى تأمین 
مالى را یکى از چالش هاى جدى فعاالن اقتصادى استان 
اصفهان برشمرد و گفت: در شــرایط کنونى بانک ها در 
کنار واحدهاى تولیدى مى توانند نقش مؤثرى در بهبود 

فضاى کسب و کار داشته باشند.
گلشیرازى خواســتار افزایش اختیارات سرپرستى بانک 
ملى در استان ها شــد و گفت: افزایش اختیارات در ارائه 
تسهیالت در کنار کنترل داخلى مى تواند فضاى کسب 
و کار را بهبود بخشد. وى با اشاره به رتبه استان اصفهان 
در پایش ملى کســب و کار گفت: با وجود ظرفیت ها و 

پتانسیل ها، استان جایگاه مناسبى در این جدول ندارد.
40 درصد از منابع نظام بانکى کشور فریز 

شده است
برات کریمى، عضو هیئت مدیــره بانک ملى ایران هم 
در این نشست با اشاره به اینکه اقتصاد کشور اقتصادى 

بانک محور است، افزود: 90 درصد تأمین مالى واحدهاى 
تولیدى و بنگاه هاى اقتصادى از طریق نظام بانکى انجام 
مى شــود. وى بانک ها و فعاالن اقتصادى را دو بخش 
مهم هر اقتصاد عنوان کرد و گفت: در شــرایطى که 40 
درصد از منابع نظام بانکى کشور فریز شده است بانک ها 

نمى توانند تأمین مالى بنگاه ها را به راحتى انجام دهند. 
کریمى تصریح کرد: بانک و فعــاالن اقتصادى نباید در 

مقابل هم باشند بلکه در کنار هم مى توانند رشد اقتصادى 
براى کشور ایجاد کنند.

وى استان اصفهان را استانى صنعتى و توانمند در عرصه 
اقتصادى برشمرد و گفت: استان اصفهان پس از تهران 
دومین تأمین کننده منابع مالى این بانک است و میزان 
معوقات بانک ملى در اســتان اصفهان پایین تر از سایر 

استان هاست.

کریمى خواســتار تجدید نظر در برخورد دســتگاه هاى 
نظارتى با مدیران بانک ها شد و گفت: جسارت مدیران 
بانکى در ارائه خدمات به واحدهــاى تولیدى در اثر این 
برخوردها پایین مى آید و نتیجه آن مى شــود که تأمین 

مالى این واحدها با چالش روبه رو مى شود.
وى خواســتار اســتفاده از ظرفیت lc داخلى توســط 
بنگاه هاى اقتصادى شد و گفت: بانک ملى تالش مى کند 
که صدور ضمانتنامه هاى بانکى در اسرع وقت در اختیار 

متقاضیان قرار گیرد. 
نشــانه توانمندى بنگاه هاى اقتصادى در 

هزینه کرد تسهیالت بانکى
حمیدرضا قلمکارى، نایب رئیس اتاق بازرگانى اصفهان 
در این جلسه گفت: پایین بودن میزان معوقات بانک ملى 
از استان اصفهان نشان از توانمندى بنگاه هاى اقتصادى 

در هزینه کرد تسهیالت بانکى است.
وى با اشاره به افزایش قیمت نهاده هاى تولید و همچنین 
نرخ ارز خواســتار افزایش حجم  تســهیالت بانکى به 
واحدهاى تولیدى استان اصفهان شد و گفت: واحدهاى 
تولیدى براى خرید نهاده هاى تولیــدى باید چند برابر 
گذشته تأمین مالى شوند تا بتوانند چرخه تولید را بچرخاند.

قلمکارى خواستار افزایش حد اعتبارى امور شعب استان 
اصفهان شــد و گفت: افزایش این حد اختیار به سهولت 

تأمین مالى فعاالن اقتصادى منجر مى شود.

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان در نشست مشترك هیئت نمایندگان با هیئت مدیره بانک ملى ایران:

بانک ها در کنار فعاالن اقتصادى
 باید جهادگونه فعالیت کنند

رئیس اداره آب و فاضالب شهرى اردستان از شروع 
فاز سوم پروژه انشعاب آب شیرین کن شهر اردستان 

به طول 2 کیلومتر خبر داد.
ســید عباس شــریعت مدار اظهار کرد: با توجه به 
درخواست مکرر شــهروندان در خصوص وضعیت 
آب شیرین در شهر اردستان، عملیات حفارى فاز سوم 

انشعاب آب شیرین کن به طول 2 کیلومتر آغاز شد.
وى با بیان اینکه طول این عملیــات از میدان امام 
خمینــى(ره) آغاز و بعــد از عبور از خیابــان قیام تا 
شهرك امام حســن(ع) ادامه خواهد داشت، افزود: 
با بهره بــردارى از این پروژه محله هــاى راهمیان، 
گنبدسبزه و اهالى شهرك امام حسن(ع) از آب شیرین 

برخوردار مى شوند.
رئیس اداره آب و فاضالب شــهرى اردستان گفت: 

مدت زمان اجراى این پــروژه تقریباً 30 روز به طول 
خواهد انجامید و هزینه فاز ســوم چهار میلیارد ریال 

برآورد مى شود.
شریعت مدار با اشاره به حفر چاه بحران آب در شهر 
اردستان گفت: عملیات حفارى چاه بحران در محل 
پلیس راه اردستان به طول 170 متر و با نصب لوله دو 
جداره و با هزینه دو میلیارد ریال پایان یافت. عملیات 
تجهیز و ساختمان چاه نیز با هزینه یک میلیارد ریال 
آغاز شده است. وى با اشــاره به آغاز به کار چهار تیم 
مروجان در سطح شهرستان اردستان، گفت: با توجه 
به بارندگى هاى خوبى که شده ولى مردم باید همچنان 
صرفه جویى آب را داشته باشــند. اعضاى مروجان 
وظیفه دارند در این خصوص توصیه صرفه جویى و 
فرهنگسازى درست مصرف کردن آب را داشته باشند.

آغاز فاز سوم پروژه انشعاب آب شیرین کن
 در اردستان

مدیر منطقــه 3 شــهردارى نجف آبــاد گفت: طى 
هفته هاى اخیر بیش از 15  هزار متر الیروبى و علفزنى 
در نقاط مختلف منطقه مانند خیابان هاى منتظرى و 
124 به همراه بلوارهاى طالقانى و آزادگان انجام شده 
و ضایعات مربوط به این کار نیز به سایت دفن بیست 

منتقل شده است.
حســین عزیزخانى با اعالم این خبر افزود: پاکسازى 
و بارگیرى نخاله هاى هر دو باند بلوار آزادگان، حذف 
علف هاى هرز کنار جداول، کاشت گل نرگس در بلوار 
دانشگاه، تکمیل شبکه آبیارى قطره اى درختان توت در 
پارك آبشار و انجام عملیات علفزنى در خیابان هاى 129 
و جنگلى به همراه بلوارهاى منتظرى، باهنر، دانشگاه و 
طالقانى از دیگر اقدامات انجام شده در این مدت هستند.

عزیزخانى از تخریب و جمع آورى آبنماى بلوار باهنر 
و ایجاد باغچــه و گل کارى در این مســیر به عنوان 
دیگر اقدامات انجام شده در این مدت نام برد و اظهار 
داشت: سم زنى در بلوار دانشــگاه، کاشت گل در بلوار 
الغدیر، نظافت منظم پارك هاى سطح شهر، بارگیرى  
نخاله هاى  خیابان 124، پاکسازى و بارگیرى محدوده 
اطراف کانال آب و اجراى جــوى خیابان124 در بلوار 
سعیدى  به همت واحد امانى از دیگر اقدامات قابل ذکر 

در این بازه زمانى هستند.
عزیزخانى همچنین به شست و شوى بیش از 24 هزار 
متر از جداول منطقــه در نقاطى مانند میدان انقالب و 
بلوارهاى الغدیر و دانشگاه اشاره کرد و گفت: تسطیح 
و جمع آورى خاکهاى بلــوار آزادگان حدفاصل میدان 
انقالب تا حسینیه، جابه جایى المان ها، اجراى جدول 
بلوار امام على توســط واحد امانى، تخریب و پر کردن 
چاله هاى شــکل گرفته در بلوار باهنر و کاشــت گل 
نرگس در بلوار دانشــگاه از دیگر اقدامات قابل ذکر در 

این مدت هستند.
 مدیر منطقه 3 با اعالم اجراى سیستم آبیارى تحت فشار 
درختان توت کاشته شــده در پارك آبشار خاطر نشان 
کرد: به همت واحد امانى نیز کار ســیمان کشى جوى 
بلوار منتظرى و تکمیل بلوك فرش پارك دانشجو نیز 

انجام گرفته است.

اجراى 15 هزار متر الیروبى در 
منطقه 3 شهردارى نجف آباد

مخابرات منطقه اصفهان با صدور اطالعیه اى اعالم 
کرد با توجه به اینکه مخابرات منطقه اصفهان در نظر 
دارد، شــماره تلفن صاحبان کسب و کار را با عناوین 
شغلى آن در ســامانه ثبت مشــاغل 118 درج و به 

همشهریان معرفى کند، لذا همکاران مخابرات با در 
دست داشتن کارت شناسایى تأیید شده توسط حراست 
مخابرات منطقه اصفهان به محل کسب همشهریان 

مراجعه خواهند کرد.

ثبت مشاغل در سامانه 118

ساخت پروژه pci براى ارســال پودر زغال به کوره 
بلندها هــم اکنون در مرحله اتمــام عملیات نصب 
تجهیزات، تست و راه اندازى قرار دارد. در خصوص 
کم و کیف عملیات مذکور، مهندس عباس نصیرى، 
کارشناس مکانیک پروژه pci  با اشاره به اینکه براى 
راه اندازى پروژه pci نیازمند اســتفاده از سیاالت 
خطوط اصلى بودیم تا مانع پیشــگیرى از توقفات و 
ایجاد هزینه مالى براى کارخانه شویم، گفت: با اتخاذ 
تدابیرى از یک دستگاه Hot Tap به منظور کاهش 
هزینه هاى توقف کوره بلندها استفاده شد زیرا این 
دستگاه مزیت هایى نظیر ایمنى باال و سوراخکارى 
خطوط ســیاالت پر خطر بدون هیچ گونه توقف در 

روند خط تولید را دارد.
وى افزود: در این راستا از شرکت تخصصى پیشگام 
صنعت ابزار دعوت شد و پس از آماده سازى مقدمات 
و تجهیزات مورد نیاز براى اولین بار در کارخانه ذوب 
آهن عملیات Hot Tap بر روى سه خط 2000 به 
600 میلیمترگاز کوره بلنــد، 200 به 150 میلیمتر 
هواى فشرده و 150 به 150 میلیمتر ازت بدون توقف 

کوره بلند و کک سازى با موفقیت انجام شد.
کارشناس مکانیک پروژه pci در خصوص مراحل 
فنى پروژه گفت: ابتدا نصــب نیپل روى خط اصلى 
انجام و ســپس فیت آپ و جوشــکارى با دقت باال 
صورت گرفت در ادامــه نیز valve روى آن نصب 
 valve شد. نصیرى خاطر نشان کرد: قبل از بستن
مذکور بر روى فلنج مربوطه، تست آب بندى صورت 
گرفته و پس از آن دســتگاه HOT TAP روى 
valve بسته مى شود و ســپس به منظور ایمنى 
باالتر روى خط گاز کوره بلند با تزریق نیتروژن داخل 
محدوده valve، دستگاه Hot Tap آماده عملیات 
شد و پس از حدود پنج ساعت سوراخکارى دستگاه از 
valve جدا شد و پس از تست عدم نشتى درپوش 

آن بسته شد.
 ،pci وى در پایان از مهندس رفیعى مدیــر پروژه
مهندس توفیقى مدیر اجرایى تأسیســات جانبى و 
شرکت هاى پیشــگام صنعت ابزار و جهان فوالد 
مروارید براى هماهنگى هاى الزم تشکر و قدردانى 

کرد.

براى اولین بار در کارخانه ذوب آهن اصفهان انجام شد

عملیات Hot Tap روى  خطوط اصلى 
سیاالت ذوب آهن

با تــالش کارکنــان واحدهاى تعمیــرات خط، 
مهندسى خوردگى و ترابرى منطقه اصفهان، طى 
سال 1397 بیش از 106 محدوده از خط لوله نفت 

خام مارون-اصفهان تعمیر و ایمن سازى شد.
محمدحسن بگى، رئیس واحد تعمیرات خط ضمن 
ارائه گزارشــى از اقدامات انجام شده این واحد در 
سال گذشته گفت: با تالش کارکنان واحد تعمیرات 
خط و همراهى و پشــتیبانى واحدهاى مهندسى 
خوردگى و ترابرى با حجــم خاکبردارى 18 هزار 
و 490 مترمکعب، 106 محدوده از خط لوله 30 و 
32 اینچ نفت خام مارون به اصفهان به طول بالغ 
بر 430 متر در محدوده اســتان هاى خوزستان، 
چهار محال و بختیارى و اصفهان بر اساس نتایج 
پیگرانى هوشمند با نصب و جوشکارى نیم لوله، 
ایمن سازى شــد. وى افزود: در همین راستا در 
کیلومتر 500+87 محدوده جاده ارتباطى میداوود 
به باغملک با استفاده از روش پایپ جکینگ و لوله 
گذارى 60 متر (در غالف 36 اینچ) از خط لوله فوق 

ایمن سازى شد.
بگى به دیگر اقدامات این واحد اشاره کرد و گفت: 
بازدید مســتمر و بهره بردارى از فــاز یک پروژه 

تعویض 67 کیلومتر از خط لوله نفت خام مارون-
اصفهان به طول 34 کیلومتر، تعویض خط 30 اینچ 
خروجى بوستر پمپ ها و 14 اینچ ورودى مخازن 
به بوستر پمپ هاى مرکز انتقال نفت شماره یک 
مارونـ  اصفهان، تعویض هات بند 18 اینچ قبل 
از ولو خروجى و نصب IJ  (عایق جوشى) بر روى 
خط 24 اینچ مرکز انتقال نفت و تأسیسات شهید 
بهشتى اصفهان از جمله اقدامات انجام شده این 

واحد در سال گذشته به شمار مى آید.
رئیس تعمیرات خط ادامه داد: تقویت گرده خاکى، 
اصالح آبروها، تســطیح و شــن ریزى مسیر به 
طول 251 کیلومتر از خــط لوله مارونـ  اصفهان 
و نایین-اصفهان، تقویت و جوشکارى تعداد 20 
عدد از پایل هاى رودخانه مــارون، خارج کردن 
پیگ متوقف شده در خط 8 اینچ ATK فرودگاه 
بین المللى اصفهان، ساخت حدود 70 عدد کلمس 
براى ســاپورت گذارى لوله هاى منیفولد مراکز 
یک تا 4 و رفع نشتى الین 18 اینچ ورودى پمپ 
3 مرکز انتقال نفت شــماره 2، اصالح مارکرها و 
نصب تابلوهاى هشدار در مسیر خط لوله مارون به 

اصفهان از دیگر اقدامات انجام شده است.

همزمان با ایام ماه مبارك رمضان، سومین همایش نسیم مهرورزى 
ویژه خانواده زندانیان نیازمند شهرستان مبارکه با حضور امام جمعه، 
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شوراى اسالمى، فرماندار، 
دادســتان عمومى و انقالب، رئیس دادگسترى، معاون ادارى مالى 
زندان هاى استان اصفهان، جمعى از مسئوالن و مدیران اصناف این 
شهرستان و مدیرعامل فوالد مبارکه و جمعى از مدیران شرکت هاى 
زیرمجموعه این شرکت در ســالن اجتماعات هتل پردیس مبارکه 
برگزار شــد. در این همایش که با هدف احداث پــروژه کارگاهى 
چندمنظوره انجمن حمایت از خانواده هاى زندانى شهرستان مبارکه 
در محل زندان اسدآباد برگزار شد، مهندس عظیمیان، مدیرعامل 
فوالد مبارکه ضمن ابراز خرسندى از این اقدام گفت: از نگاه مدیریت 
فوالد مبارکه تعهد به مسئولیت هاى اجتماعى همواره از رسالت هاى 

اصلى این شرکت بوده است.
وى با تأکید بر اهمیت و لزوم حمایت از زندانیان و خانواده هاى آنها 
افزود: هر اقدامى که براى کاهش آسیب هاى اجتماعى انجام  شود، 

بدون شک گام موفقى براى داشتن جامعه اى سالم است.
■■■

در ادامه این همایش، حجت االسالم على محرابى، دادستان عمومى 
و انقالب شهرستان مبارکه نیز طى سخنانى ضمن قدردانى از نگاه 
مدیریت فوالد مبارکه به مسئولیت هاى اجتماعى شرکت و مشارکت 
آن در احداث این بناى کارآمد، اظهار امیدوارى کرد با کمک ســایر 
شرکت ها و اصناف شهرستان، سال آینده شــاهد به بهره بردارى 

رسیدن بخش هاى عمده این پروژه باشیم.
■■■

مهندس زهرا سعیدى، نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس 
شــوراى اســالمى  نیز فوالد مبارکه را یکى از بزرگ ترین خیران 
استان دانست و تصریح کرد: اینکه شرکت فوالد مبارکه در راستاى 
مسئولیت هاى اجتماعى خود همواره شهرســتان را یارى مى کند 

شایسته قدردانى است.
وى در بخش دیگرى از ســخنان خود با تأکید بر اهمیت مشارکت 
همه جانبه مســئوالن و مــردم در کاهش آســیب هاى اجتماعى 
خاطرنشان کرد: ایجاد چنین کارگاهى در زندان اسدآباد که میزبان 
زندانیان کل استان است بدون شک حمایت و همت تمامى مسئوالن 
اســتان را مى طلبد. در این همایش پس از برگزارى مراســم نماز 
جماعت، مراســم گلریزان بــراى احداث بناى مذکــور با حضور 
مدیرعامل فوالد مبارکه و شرکت هاى زیرمجموعه آن و سایر خیران 

و مدیران اصناف شهرستان مبارکه برگزار شد.

طى سال گذشته انجام شد؛

تعمیر و ایمن سازى 100 محدوده از 
خطوط لوله نفت خام مارونـ  اصفهان

مشارکت فوالد مبارکه در احداث کارگاه هاى 
چندمنظوره انجمن حمایت از زندانیان

 مدیر آبفا بادرود در دومین برنامه از سلســله نشست هاى 
برنامه رادیویى جارى حیــات 6 با موضوع مدیریت مصرف 
بهینه آب گفت: منطقه بادرود تحت پوشش طرح آبرسانى 
اصفهان بزرگ قرار ندارد، آب شرب این منطقه از طریق شش 
حلقه چاه با دبى باالى 120 لیتر در ثانیه تأمین مى شود و با 
به کارگیرى سیستم تله مترى و تله کنترل توانستیم از هدر 
رفت آب جلوگیرى کنیم که این امر افزایش ظرفیت تأمین 

را به همراه داشت.  
خامسى افزود: در چند سال اخیر توانستیم با اصالح شبکه 
فرسوده، هدر رفت آب در شــهر بادرود را کاهش دهیم به 
طورى که در سال 92 میزان هدر رفت آب در بادرود بیش از 
44  درصد بوده اما این رقم در سال 97  به 21 درصد کاهش 
یافت به طورى که مى توان گفت طى پنج سال شهر بادرود 

شاهد کاهش 23 درصدى هدر رفت آب بوده است.
وى با بیان اینکه بادرود در منطقه کویرى قرار دارد و در سال 
گذشته با خشکسالى بى سابقه اى مواجه بود ولى آب شرب 
این منطقه پایدار تأمین شــد اعالم کرد: از آنجایى که آب 
شــرب منطقه بادرود از طریق چاه تأمین مى شود بنابراین 
رصد کردن آنالین کمیت و کیفیت آب چاه ها منجر به تأمین 

پایدار آب شرب منطقه مى شود.
خامسى گفت: هم اکنون مصرف سرانه آب در بادرود 180 
لیتر در شبانه روز است در حالى که این رقم در سال 96 بیش 
از 200 لیتر در شبانه روز بوده است و در تالش هستیم با در 

دستور کار قرار دادن فعالیت هاى فرهنگى مصرف سرانه آب 
را در این منطقه کاهش دهیم.

مدیر آبفا بادرود به افت آب هــاى زیر زمینى در این منطقه 
پرداخت و گفت: در ده سال گذشته در منطقه بادرود آب هاى 
زیر زمینى افت بسیار شدیدى داشته در چنین شرایطى سعى 
کردیم با مدیریت مصرف مانع از مصرف بى رویه شویم و در 
سال آبى جدید هم که بارندگى ها قابل توجه بوده همچنان 

موضوع مدیریت مصرف مدنظر قرار دارد.
همچنین در این برنامه عبدالعظیم شــکارى، مدیر انجمن 
حافظان محیط زیست بادرود گفت: اعضاى انجمن حافظان 
محیط زیست بادرود با حضور در مدارس دانش آموزان را در 

تمام مقاطع تحصیلى ترغیب به مصرف بهینه آب مى کنند.
وى افزود: در حال حاضر 350 همــکار فرهنگى داریم که 
دغدغه آنها فرهنگسازى مصرف بهینه آب است به طورى 
که موفق شــدند تجهیزات کاهنده مصرف را در بسیارى از 

مدارس منطقه بادرود نصب کنند.
شکارى ترغیب کشاورزان به استفاده از سیستم آبیارى نوین 
را یکى دیگر از فعالیت هاى این انجمن در راستاى مصرف 
بهینه آب برشمرد و خاطرنشان کرد: راهنمایى که در زمینه 
مزیت اســتفاده ازروش هاى نوین آبیارى به کشــاورزان 
داشتیم، باعث شــد تا کنون بیش از 10 درصد کشاورزان 

سیستم آبیارى نوین استفاده کنند.
در ادامه این برنامه زهره تشــیعى، رئیس خانه فرهنگ آب 

اصفهان گفت: اصالح الگوي مصرف و مصرف بهینه نیازمند 
فرهنگسازى پایدار است و این خود نیازمند راهکارهایی است 
تا همه افراد جامعه الزاماً رفتارهاي اصالح مصرف را احساس 
کنند و به تدریج این اصالح نهادینه شده و به یک رفتار پایدار 
و در نهایت به یک فرهنگ در تمامی عرصه هاي اجتماعى 
تبدیل شود. وى ارائه راهکارهاي جدید و اصالح روش ها، را 
نیاز به اتحاد گروهی و همبستگی افراد دانست و تصریح کرد: 
در این میان خانواده نخستین مجموعه اي است که اعضاي 
آن به سهولت می توانند اتحاد و همبستگی در بین خود به 
وجود آورند و نسبت به شــناخت عادت هاي اشتباه و حذف 

باورهاي غلط اقدام کنند.

 تشیعى با بیان اینکه هر تغییر مثبت در رفتار و عادت هاي 
یک خانواده به راحتی موجب اصالحات مؤثري می شــود 
اظهار کرد: در نهایت با جایگزین شدن عادت هاي صحیح 
و بهینه، ریشه هاي اقتصادي و فرهنگی خانواده و اجتماع را 
مقتدر و پایدارتر خواهد کرد. بــه این دلیل که اغلب افراد در 
رفتارهاي خود داراي برخی از عادت ها و باورهاي ســنتی 
اشتباه هســتند و به دلیل آگاهی نداشــتن از واقعیت امر، 
ناخواسته نســبت به انجام و تکرار آن دست می زنند، غافل 
از اینکه این باورها ضربه هاي اساسی به فرهنگ و اقتصاد 
خانواده و اجتماع وارد خواهد کرد. پس باید عادت هاى غلط 

در مصرف آب را براى همیشه به فراموشى بسپاریم.

مدیر آبفا بادرود اعالم کرد

کاهش 23 درصدى هدر رفت آب در بادرود طى 5 سال


