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تولید ساالنه
 104 هزار ُتن 

تخم مرغ 
در استان اصفهان

گره کور توسعه اتصال ریلى اصفهان به 3 استان
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امضا کنندگان طرح حذف 
زبان انگلیسى پشیمان شده اند! 

جریان آندلس
 و حرکات ناموزون 

در چهارباغ و پل خواجو 

هیس!...آنها حق دارند
 به هر بهانه اى 
اعتراض کنند

5

11 میلیـون 
بطـرى آب 

در مرزها دپو شد

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: در استان اصفهان ساالنه بیش از 104 هزار تُ ن 
تخم مرغ تولید مى شود که 60 هزارتن آن به مصرف 

استان مى رسد و 40 هزار تن آن از استان خارج مى شود.
زهرا فیضى اظهار کرد: استان اصفهان ساالنه...

 از شنبه همزمان با اربعین حسینى موج  بازگشت 
زائران آغاز  شــد کــه به طور حتــم در روز یک 
شنبه(امروز) شــاهد حضور خیل عظیم عاشقان 
حســینى در مرزها به ویژه مرز مهران و شلمچه 

خواهیم بود.
یکى از مهمترین نیاز زائــران با توجه به گرماى 
هوا، آب آشــامیدنى اســت که براى این منظور 
عالوه بر توزیع آب در بین  موکب هاى مســتقر 
در مرزها، 11 میلیون بطرى آب نیز دپو  کرده ایم 
که از روز شــنبه(دیروز) در بین زائــران توزیع 

مى شود. 
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1414 درصد دانش آموزان اصفهانى  درصد دانش آموزان اصفهانى 
در مدارس غیردولتى تحصیل مى کننددر مدارس غیردولتى تحصیل مى کنند

جایگاه مدارس غیر دولتى در سیستم آموزشى استان اصفهانجایگاه مدارس غیر دولتى در سیستم آموزشى استان اصفهان

3

نماینده اصفهان در شوراى عالى استان ها: در اصفهان هنوز مبادالت کاالیى و اقتصادى و حمل و نقل مسافر به صورت ریلى نیست

30 درصد 
جمعیت اصفهان 

تا سال 1430 
سالمند مى شوند

غریبه آشنا، ذوب آهن را
 به جاده بحران فرستاد

بازیکن، مربى و سرمربى پیشــین تیم ذوب آهن  هفته گذشته با تیم 
مس کرمان موفق شد سبزپوشان اصفهانى را در فوالدشهر شکست 
دهد و به مرحله بعدى جام حذفى برســد. مرحله یک هشتم نهایى 

رقابت هاى جام حذفى فوتبال ایران  هفته پیش برگزار شد.
در شهر مشهد، تیم شهر خودرو...

3

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

تدارك گسترده براى بازگشت زائران اربعین

همکارى دانشگاه هاى دیلیمان فیلیپین و اصفهان 
در قالب یک تفاهمنامه همکارى محقق شد

3

5

رضا میرزایى: رضا میرزایى: 
به سوئدى ها نه گفتمبه سوئدى ها نه گفتم

مجموعه خودرویى پرنده   
کـد 266

33644482-33650186

آگهى ابالغ
اداره کل امور مالیاتى 

استان اصفهان
4
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درصدردرصد درصد 303033
نجمعیت اصفهان  ه ی تاصفهانج اجمعیتاصفهانجمع ف ا
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براساس آمارهاى سال 95 مرکز آمار ایران ده میلیون و صد 
نفر از زنان ایرانى روستانشــین هستند. شهال کاظمى پور، 
جمعیت شناس و جامعه شناس با اشاره به آمارهاى سال 95 
مرکز آمار ایران به «ایسنا» گفت: طبق آمارها بیش از نیمى 
از جمعیت ایران در اوایل انقالب روستانشــین بودند؛ یعنى 
47 درصد شهرنشــین و 53 درصد روستانشین بودند اما به 
مرور زمان ضریب شهرنشینى در کشور افزایش و ضریب 
روستانشینى کاهش یافت، به طورى که در سال 1395 حدود 
20 میلیون نفر از جمعیت کشــور را روستانشینان تشکیل 
مى دادند؛ یعنى معادل 75 درصد جمعیت کشور شهرنشین و 

25 درصد روستانشین هستند.

وى در پاسخ به این سئوال که بیشترین تعداد زنان روستایى 
در کدام نقاط کشــور ســاکن هســتند؟ بیان کرد: اگرچه 
20 میلیون نفر از جمعیت ایران روستانشــین هســتند اما 
روستانشینان به صورت پراکنده در کشور سکونت دارند، به 
طور مثال حدود 47 درصد استان گلستان و 41 درصد جمعیت 
استان خراسان جنوبى روستانشین هستند، این درحالى است 
که کمتر از 10 درصد جمعیت اســتان هاى قم و تهران در 
روستاها سکونت دارند. اغلب تعداد روستانشینان استان هاى 
محروم بیشتر از سایر استان هاست اما آمارها بیانگر آن است 
که بیشترین ضریب روستانشینى متعلق به استان گلستان 

و کمترین ضریب روستانشینى متعلق به استان قم است.

ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشــکان متخصص داخلى 
ایران با بیان اینکه در ایــران هر متخصص باید در هر یک 
ساعت حداکثر شش بیمار را ویزیت کند، گفت: اینکه گفته 
مى شود در کشور هاى پیشرفته زمان بیشترى براى بیمار در 
نظر گرفته مى شود به شاخص هاى بسیارى از جمله درآمد 

پزشکان مرتبط است.
وى با بیان اینکه پزشــکان در انگلیس بــا ویزیت حدود 
یک ســاعت بیمار در حدود 600 تا 800 پوند درآمد کسب 
مى کند، افزود: پزشکان در کشور هاى پیشرفته با یک بیمار 
هم مى توانند از نظر اقتصادى زندگى کنند، اما در ایران این 
گونه نیست. خسرونیا با تأکید بر اینکه در ایران خرج مطب 

پزشکان با سختى تأمین مى شود، تصریح کرد: در ایران در 
حدود ده الى 15 میلیون ماهانه خرج مطب پزشکان است که 
با این درآمد ها به ندرت تأمین مى شود. وى ادامه داد: من به 
شخصه معتقد به افزایش زمان براى ویزیت بیماران هستم، 
اما باید به ادامه زندگى پزشکان هم توجه کرد و باید بدانیم 
پزشکان با این هزینه ها نمى توانند زمان بیشترى به بیمار 

اختصاص دهند.
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلى ایران، یادآور شد: 
تعرفه ها باید به گونه اى لحاظ شــود که زندگى پزشــکان 
مختل نشــود، زیرا این افراد نیز مانند بقیــه باید به زندگى 

خود ادامه دهند.

یک چهارم «زنان» ایرانى 
روستا نشین اند

پزشکان نمى توانند زمان بیشترى 
به بیمار اختصاص دهند

احتمال ثبت زادروز زرتشت 
   بهار | وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى در دیدار 
با رئیس انجمن زرتشتیان استان تهران با اشاره 
به پیگیرى شوراى فرهنگ عمومى براى ثبت 
زادروز زرتشت در تقویم رسمى کشور ادامه داد: 
این موضوع در شوراى فرهنگ عمومى مطرح 
و تصویب شــده و در حال پیگیرى و بررسى در 
شوراى عالى انقالب فرهنگى است. سیدعباس 
صالحى در عین حال تصریح کرد: تقویم رسمى 
کشــور از لحاظ عناوین تورم پیــدا کرده و به 
ســختى هر عنوانى در آن به تصویب مى رسد 
ولى در بین بسیارى از عناوین مطرح شده وقتى 
بررســى ثبت زادروز زرتشــت مورد قبول قرار 
مى گیرد نشــان دهنده این است که مى توان از 

ظرفیت فرهنگ ادیان استفاده برد.

گلزار
 باید در گلفروشى کار کند

   برترین ها | پیروز ارجمند، مدیر سابق دفتر 
موســیقى ارشــاد گفته: اخیراً گلزار در کنسرتى 
ویولنى در حد یک هنرجوى دو سه ماهه این ساز 
نواخت و مردم هم تشویقش  کردند! طبیعى است 
که بسیارى از مردم دوست دارند محمدرضا گلزار 
را ببینند. اگر گلزار یک گلفروشى هم بزند و آنجا 
بایستد، روزانه هزاران نفر براى دیدنش مى روند. 
حال به جاى گلفروشى، او کنســرت را انتخاب 

کرده است!

کجاى دلمان بگذاریم
   خبر آنالیــن | سعید بیابانکى، شاعر معروف 
در نخستین جشنواره ملى شعر دانشجویى گفت: 
فضاى مجازى مى تواند فضاى آزمون و خطا باشد 
اما وقتى ایــن خطاها به جهان رســمى راه پیدا 
مى کند، یک فاجعه رخ مى دهد؛ مثًال در رســانه 
ملى شعر غلط مى خوانند و بر اساس این شعر غلط 
یک تیتراژ هم ساخته مى شود. حتى در مورد خانم 
و آقاى شاعر که شعر غلط مى نویسند، پایان نامه 
مى نویســند. اینها را کجاى دلمــان بگذاریم؟! 
زمانى هم کــه به کتاب تبدیل مى شــود، خیلى 

ضعیف است.

4/5 میلیون ایرانى معتادند
   بهار | معــاون مقابله با عرضــه و امور بین 
الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: دو میلیون و 
808 هزار معتاد مستمر و یک میلیون و 600 هزار 
مصرف کننده تفننى در کشــور وجود دارد. ناصر 
اصالنى افزود: برخى بیکارى را عامل مصرف مواد 
مخدر عنوان مى کنند در حالى که 45 تا 50 درصد 

معتادان شاغل هستند.

«لباس واحد» براى 
بازیگران؟!

   ســینماپرس | روابط عمومى سازمان 
ســینمایى طرح برخى مباحث مبنــى بر الزام 
استفاده از لباس واحد و یا یونیفورم براى حضور 
بازیگران در مراسم ســینمایى و اکران فیلم ها 
را تکذیب کرد. این روابط عمومى اعالم کرد: 
بعضى اظهــارات که متعاقب پخــش برنامه 
تلویزیونى «ســالم صبح بخیــر» نظیر لباس 
واحد، یونیفورم و... صورت گرفته است، صحت 

ندارد.

ایرانى ها اسراف مى کنند
   میزان | ســامان گلریز، کارشناس غذا هاى 
بین الملل درباره تفاوت عادات غذایى ایرانى ها با 
سایر ملت ها گفت: تاریخ آشپزى ایران بسیار غنى 
است که متأسفانه درباره ترویج و آشنایى ملت با آن 
کوتاهى انجام شده است. ایرانى ها تغذیه مناسبى 
نسبت به سایر کشور ها دارند اما متأسفانه در کشور 

اسراف به شدت وجود دارد.

پاسخ تند هم تیمى!
   برنا | اخیراً غالمرضا تاجگردون، از اعضاى لیست 
امید گفته است: «شرط گذاشتن براى شوراى نگهبان 
نتیجه اى نخواهد داشت و باید وارد رایزنى و مذاکره شد. 
اصالح طلبان متأسفانه نمى توانند ظرفیت ها را به درستى 
تشخیص دهند. در صورتى که مى توان از عارف براى 
صلح با طرف هایى مانند شوراى نگهبان استفاده کرد.» 
در این باره غالمحسین کرباسچى، دبیرکل کارگزاران 
سازندگى، گفت: «فردى مانند تاجگردون  همینطورى 
سخنى گفته است. چنین سخنانى را نباید جدى گرفت. 
گفته هاى تاجگردون حرف مستندى نیست و به تعبیرى 

صحبت هاى بیهوده اى است.»

پاپ با مراجع تقلید دیدار مى کند
   خبرگزارى حوزه | «یونادم کنا»، عضو پارلمان 
عراق از تصمیم «پاپ فرانسیس»، رهبر مسیحیان جهان 
براى سفر به عراق در آغاز سال جدید میالدى خبر داد. وى 
تصریح کرد: پاپ در ســفر خود به عراق از مقام حضرت 
ابراهیم (ع) در شــهر «اور» اســتان «ذى قار» بازدید 
مى کند و با مراجع تقلید نجف اشرف و علماى بغداد دیدار 
خواهد کرد. پاپ فرانسیس اولین پاپى است که به عراق 

سفر خواهد کرد.

لوطى منشى ناطق نورى
   نامه نیوز | محمدرضا خباز، فعال سیاسى اصالح 
طلب درباره بازگشــت ناطق نورى به عرصه سیاسى 
کشور گفت: آقاى ناطق نورى شــخصیتى با تجربه، 
توانا و وفادار به انقالب اســت که نســبت مادرى به 
انقالب دارد. یکى از ویژگى هاى برجسته آقاى ناطق 
لوطى منشى او است. آقاى ناطق تا انتخابات ریاست 
جمهورى سال 76 تمام شــد از همه بیشتر براى رأى 
اعتماد به کابینه، تصویب لوایح و موفقیت دولت تالش 

کرد. یعنى ایشان مردانگى را به اوج رساند.

راستى آزمایى میدانى 
   پانا | حسین میرزایى، سخنگوى ستاد اجرایى تبصره 
14 قانون برنامه بودجه اعالم کرد: برخى معترضان به 
حذف یارانه نقدى اعالم کردنــد بیمارى صعب العالج 
دارند یا ورشکســته اند و برخى ها نیز گفته اند کارپرداز، 
حسابدار یا کارگر معدن هســتند و درآمد باالیى ندارند. 
براى افراد معترض تا اواســط آبان ماه پیامکى ارسال 
خواهد شد که بعد از دریافت آن باید به سامانه یارانه ها 
مراجعه کنند و پس از تکمیل پرسشنامه، دوباره راستى 
آزمایى خواهند شد که این راســت آزمایى، میدانى هم 

خواهد بود.

موضوع غرور ملى است
   ایرنــا | «جک اســتراو»، وزیر امور خارجه اسبق 
انگلیس در نشســتى در لندن، در خصوص تحریم ها 
گفت: شکى نیست تحریم ها اثر مخربى روى اقتصاد 
ایران گذاشــته اند اما برخالف سیاســت هاى افرادى 
مانند «جان بولتون» که فکر مى کند فشار همه جانبه 
ایران را به میز مذاکره خواهد کشــید، هیچ تضمینى 
براى آن وجود ندارد. وى گفت مشــکل جان بولتون 
و همفکران او این اســت که موضوع «غرور ملى» را 
در نظر نمى گیرند؛ چرا که این مسئله مى تواند از فشار 

اقتصادى مهمتر باشد.

پل منفجر شد
   آفتاب نیوز | عبدا... گنجى، مدیر مسئول روزنامه 
«جوان» در صفحه شخصى خود در توییتر درباره ارزش 
بازداشت روح ا... زم نوشت: مى پرسند زم کیست و چه 
ارزشــى دارد که گرفتن او اینقدر مهــم جلوه مى کند؟ 
از جهت فردى هیچ. اما ســرمایه گذارى و هزینه کرد 
سرویس هاى امنیتى غرب بر روى او، شاخص اثرگذارى 
سیستم هاى امنیتى ایران شد. ارتباطات درون حاکمیتى 
از ایشان پلى ساخته بود که یک طرف آن سرویس هاى 

غرب بودند. این پل منفجر شد.

خبرخوان

رئیس کمیته اســکان و تغذیه ســتاد مرکزى اربعین 
حســینى به برنامه ریزى هاى این کمیتــه براى رفاه 
حال زائران اربعین حســینى اشــاره و مدیریت ورود 
زائران به کشور را تشریح کرد. حسن پالرك در گفتگو 
با خبرگزارى «فارس» به جزئیات این برنامه ریزى ها 

پرداخت.

   از شنبه همزمان با اربعین حسینى موج  بازگشت زائران 
آغاز  شــد که به طور حتم در روز یک شنبه(امروز) شاهد 
حضور خیل عظیم عاشقان حسینى در مرزها به ویژه مرز 

مهران و شلمچه خواهیم بود.
   یکى از مهمترین نیاز زائران با توجه به گرماى هوا، آب 
آشامیدنى است که براى این منظور عالوه بر توزیع آب 
در بین  موکب هاى مســتقر در مرزها، 11 میلیون بطرى 
آب نیز دپو  کرده ایم که از روز شنبه(دیروز) در بین زائران 

توزیع مى شود. 
   عالوه بر بطرى هاى آب آشــامیدنى، تانکرهایى در 
مسیر زائران از مرزها تعبیه شده که زائران مى توانند عالوه 
بر نوشیدن آب، براى خنک شدن نیز از آنها استفاده کنند.

   2000 قالب یخ روزانه در همدان و  کرمانشاه بین زائران 
و  موکب ها توزیع مى شــود. همچنین در سایر شهرهاى 
مرزى نیز به تناسب نیاز قالب هاى یخ پیش بینى کرده ایم 

تا زائران در گرماى هوا اذیت نشوند.
   با توجه به ازدحام جمعیت در مرزها، سکوهاى تغذیه 
پیش بینى شده است که غذاهاى طبخ شده در آشپزخانه ها 

و  موکب ها را در این سکوها بین زائران توزیع مى کنیم تا 
غذاها تنها در موکب ها در اختیار زائران قرار نگرفته و از 

ازدحام جمعیت کاسته شود.
   در مرز مهران از شــنبه تا دوشنبه ظرفیت پخت براى 
روزانه 600 هزار نفر پیش بینى شده است. در سایر مرزها 
نیز با توجه به نیاز زائران و  به تناسب جمعیت وعده هاى 

غذایى بیشتر خواهد شد.
   در شــرایط بحران جمعیت یعنى زمانــى که به دلیل 
ازدحام جمعیت امکان ارســال آب به موکب ها و زائران 
نداشته باشــیم، پیش بینى کردیم تا به وسیله بالگرد آب 
آشــامیدنى در اختیار زائران قرار گیــرد. همچنین این 
بالگردها براى آبپاشــى روى زائران بــه منظور کاهش 

گرماى هوا آماده هستند.
   54 میلیون وعده غذایى بین زائران توزیع شــده و با 
نزدیک شدن به ایام اربعین حســینى و حضور میلیونى 
زائران در کربال، عالوه بر تجهیزات قبلى در موکب هاى 
مستقر در عراق، 30 تریلى غذا و آب آشامیدنى پیش بینى 

کرده  بودیم که وارد عراق  شدند.

نوشته فارسى روى دست «آنجلینا جولى» بازتاب زیادى 
در شبکه هاى اجتماعى داشــته است. آنجلینا جولى در 
مراســم اکران فیلم خود در رم ایتالیا حضور داشت که 
عکس هایى از او در رسانه ها منتشر شده است. در یکى 
از تصاویر منتشر شده از او خالکوبى فارسى روى آرنج او 
تا حدودى واضح دیده مى شــود که متن آن بدین شرح 

است:
«ماوراى باورهاى ما ماوراى بودن و نبودن هاى ما، آنجا 
دشتى اســت فراتر از همه تصورات راست و چپ، تو را 

آنجا خواهم دید.»
در شــبکه هاى اجتماعى برخى این جمله را منسوب به 
موالنا مى دانند اما بسیارى نیز آن را منسوب به «اوشو» 
ذکر کرده اند. کاربران شبکه هاى اجتماعى معتقدند که 
این بازیگر با درك معنى این جمله آن را بر روى بازوى 
خود تتو کرده است. عده اى از کاربران نیز عنوان کردند 
درحالى کــه آنجلینا جولى بر روى دســت خود به زبان 
فارســى تتو مى کند، جوانان ایرانى تتوى انگلیسى را با 

کالس تر مى دانند.

هانا کامکار از اعضاى اصلى گروه مشهور «کامکارها» 
و دختر بیژن کامکار معتقد اســت اوضاع موسیقى ما از 
اساس بسیار بد شده است. او که با «خبرآنالین» گفتگو 
مى کرد به موضوع جالب دیگرى هــم درباره وضعیت 

امروز موسیقى پرداخت:
«بحث ترانه و موســیقى یک طرف است اما نکته دیگر 
خواننده اســت که در حــال حاضر اوضــاع خوانندگى 
خواننده ها به شــدت ترسناك شده اســت و واقعًا آدم را 
مى ترســاند اول اینکه ما فقط صداى مرد مى شنویم و 
صداى زنى وجود ندارد و بعد ایــن صداهاى مردانه اى 
که مى شنویم همه شبیه به هم اســت و همه مانند هم 
مى خوانند و اتفاق هولناك تر این است که خواننده هاى 

ما براى اینکه جاى خواننده هاى زن را در موســیقى پر 
کنند مانند زن ها مى خوانند. یکسرى عشوه ها به صداى 
خود مى دهند که براى زن است و یا یکسرى شعرهایى را 
مى خوانند که یک زن باید آن را بخواند که بازهم به نظر 
من این اتفاق واقعاً فاجعه است. این اتفاق خیلى دور نیست 
حتى براى خواننده هاى درجه یک و یا موسیقى هایى که 
پرطرفدار مى شوند هم مى افتد. اینجور مواقع من دوستان 
فرهیخته خودم را مى نشانم و مى گویم این خواننده مورد 
عالقه شما که این آهنگ را مى خواند اداى خواننده زن را 
در مى آورد یا خیر؟ و زمانى که دقت مى کنند چشمانشان 
چهار طاق مى خورد به سقف که من راست مى گویم و این 

موضوع خیلى وحشتناك است.»

حسین مرعشــى از اعضاى برجســته حزب کارگزاران 
ســازندگى در گفتگویى دربــاره ارتباطــات خودش و 
غالمحسین کرباسچى، دبیرکل این حزب توضیحاتى 

داده است که مى خوانید.

   دبیرکل حزب کارگزاران سازندگى قابل سانسور نیست. 
دبیرکل بسیار خوبى براى کارگزاران هستند و سابقه خوبى 
قبل و بعد از انقالب دارند. از خصوصیات ایشان این است 
که موتور پایین مى گذارد و من مجدداً باید موتورهایى را 
که ایشان پایین گذاشــته، باال بگذارم. آقاى کرباسچى 
جایگاه خوبى در حزب و بین دوستان اصالح طلب دارند. 

   من فکر مى کنم مشــى ما بیشتر باید سازنده و جذاب 
باشد. ما براى وصل کردن آمدیم، نى براى فصل کردن 
آمدیم.آقاى عارف متناسب با شــرایطى که در آن قرار 
داریم، انتخاب جمع اســت و شــاید انتقاداتى به ایشان 
وارد باشــد، ولى تضعیف آقاى عارف مسئله اى از ما حل 
نمى کند. ما باید مسئولیت پذیرتر حرکت کنیم. لذا از این 

جهت من و آقاى کرباسچى اختالف نظر داریم.

تدارك گسترده براى بازگشت زائران اربعین

11 میلیون بطرى آب در مرزها دپو شد

بعد از انتشار عکس هاى مربوط به چهره هاى معروف 
سینما و تلویزیون در مراسم فرش قرمز فیلم «مسخره 
باز»، نظرات فراوانى دربــاره این رویه حضور بازیگران 
زن در اکران هاى خصوصى ابراز شــد. حجت االسالم 
احمد سالک، نایب رئیس کمیسیون فرهنگى و نماینده 
اصفهان در مجلس شوراى اسالمى درباره این موضوع به 
خبرگزارى «تسنیم»، توضیحاتى داده است که بخشى از 

آن در ادامه مى آید.

   اســتکبار به دنبال موفقیت هاى پــى در پى انقالب 
اســالمى به این فکر افتاد نحوه مواجهه و رفتار دیگر 
جوامع بــا زن ها را کــه از آنها به عنوان ابزار جنســى، 

اقتصادى و سیاســى بهره مى برند در ایران با پوشش 
شعارها و سناریوهایى ایجاد کند. نمونه هایى هم از این 
نوع رفتارهاى استکبارگونه شان در تاریخ به جا مانده که 
به جریان آندلس و حتى جریانات لیبرالیستى و فمینیستى 

برمى گردد.
   دشمنان ما در شرایط کنونى براى گسترش بى حجابى 
در کشــور به کمک اندیشــه هاى لیبرالیستى به دنبال 
تحقق آن هستند؛ مثًال در اصفهان در نقاط مختلفى مثل 
پل خواجو، چهار باغ و... حرکت هاى ناموزونى در قالب 
موسیقى هاى خیابانى و یا کشــف حجاب و خوانندگى 
زن ها را شــاهد بودیم. دامن زدن به این مسئله یعنى از 
بین بردن فرهنگ ارزشى حیا، عفت و عفاف جامعه که 

کم کم برخى از بازیگران سینما و صداوسیما در جلساتى با 
کشف حجاب و خودنمایى با لباس هاى آنچنانى و آرایش 

نامتعارف، فساد در جامعه را گسترش مى دهند.
   در مجلس ســئوال نمایندگان از وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمى بود من آنجا دو سئوال از آقاى صالحى 
پرسیدم که ایشــان به معاونت هایشان واگذار کردند. 
سئوال دوم این بود که حاشیه کنسرت ها و اجازه هایى 
که براى کنسرت ها داده مى شــود و اتفاقاتى که در 
جریان اجراى کنســرت روى صحنــه مى افتد قابل 
تحمل نیست؛ ایشان این ســئوال را به معاون هنرى 
خودشان ارجاع دادند؛ ما هم گفتیم امیدواریم پیگیرى 

شود.

جریان آندلس
 و حرکات ناموزون در 

چهارباغ و پل خواجو 

عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس شوراى اسالمى گفت: 
تعدادى از نمایندگان امضاکننده طرح یک فوریتى رفع انحصار 
از زبان انگلیسى در نظام آموزش همگانى از این کار پشیمان 
شده اند و به هیچ عنوان طرح مذکور در صحن علنى مجلس 

رأى نمى آورد.
غالمعلى جعفــرزاده ایمن آبــادى افزود: حتــى برخى از 
امضاکنندگان طرح حذف زبان انگلیسى از مدارس، به آن رأى 
نخواهند داد. نایب رئیس فراکسیون نمایندگان والیى مجلس 
افزود: ارائه این طرح به هیئت رئیسه، اشتباهى تاریخى و بزرگ 
است و شخصاً با تعدادى از امضاکنندگان طرح صحبت کردم 
و به نظر مى رســد که این افراد به خوبى درباره طرح مذکور 
توجیه نشــده بودند و حتى برخى نخوانده آن را امضا کردند. 
وى با طرح این پرسش که مگر مى شود آموزش زبانى که بین 
المللى است و مردم به آن احتیاج دارند را تعطیل کرد؟ اظهار 
کرد: ما باید برعکس عمل کنیم یعنى باید تعداد آموزش هاى 
زبان در کشور را افزایش دهیم نه اینکه حتى همین تدریس 
زبان در مدارس را لغو کنیم. نماینده مردم رشت در مجلس 
خاطرنشان کرد: اینکه در مدارس ما زبان انگلیسى به درستى 

تدریس نمى شود و تصمیم گرفته شود که به همین دلیل باید 
براى فراگیرى آن به آموزشگاه ها مراجعه کنند، یک فاجعه 
ملى است. یعنى ممکن است خیلى از دانش آموزان در برخى از 
دروس نتیجه نگیرند مانند ریاضى؛ پس باید براى فراگیرى به 
آموزشگاه هاى ریاضى مراجعه کنند؟ عضو کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسالمى با بیان اینکه این 
طرح نمایندگان دست آویز مضحکه رسانه هاى خارجى شده 
است، گفت: وکالى ما در حوزه هاى انتخابیه از این طرح بسیار 

ناخشنود هستند.

فاجعه است که خوانندگان مرد
 مثل زن ها با عشوه مى خوانند

مرعشى: موتورهایى که کرباسچى پایین مى آورد 
من باید باال ببرم

امضا کنندگان طرح حذف زبان انگلیسى
 پشیمان شده اند! 

خالکوبى به زبان فارسى روى دست «آنجلینا جولى»
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کشف 11 ُتن چوب بلوط 
بیش از 11 ُتن چوب بلوط قاچاق در فالورجان کشف و 
جمع آورى شد. فرمانده انتظامى شهرستان فالورجان 
گفت: در بازرسـى مأمـوران انتظامـى، از انبـارى در 
حاشیه شهر فالورجان 11 تن و 580 کیلوگرم چوب 
بلوط قاچاق کشف و جمع آورى شد. سرهنگ حسن 
نیکبخت افزود: در این رابطه یک نفر دستگیر و پرونده 

وى براى بررسى بیشتر به مراجع قضایى ارسال شد.

آشنایى با معمارى قاجار 
دومین نشست «آشنایى با معمارى قاجار و هنرهاى 
وابسـته به آن»، امروز 28 مهـر ماه در مـوزه گرمابه 
علیقلى آقا وابسـته به سـازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان برگزار مى شود. این جلسه 
این برنامه با حضور محمـد آقاجانى به عنوان مدرس 
ساعت 16 در محل موزه واقع در خیابان مسجد سید، 
خیابان بیدآبادى برگزار مى شود. عالقه مندان براى 
ثبت نام و شـرکت در این برنامه مى توانند به سـایت 
https://evnd.co/JwywC مراجعـه کـرده و یـا با 

شماره 33375777 تماس حاصل کنند.

افتتاح کارگاه 
ویژه سربازان وظیفه 

با حضور آرش اخوان طبسی، مدیرکل فنی و حرفه اي 
استان اصفهان و امیرحسـین آذر افروز، ارشد نظامى 
ارتش در اسـتان هاى اصفهان، یـزد و چهار محال و 
بختیارى، کارگاه مکانیک خودرو ویژه سربازان وظیفه 
پادگان نظامی آجا افتتاح شد. اخوان بیان کرد: در این 
کارگاه آموزشـی دوره هـاي کوتاه مدت سـرویس و 
نگهداري خـودرو بـه مدت 160 سـاعت و سیسـتم 
سـوخت رسـانی انژکتوري پراید به مدت 50 ساعت 
ویژه سربازان وظیفه پادگان نظامی آجا اجرا می شود.

محل مراجعه براى دریافت 
کارت تلفن همگانى

شـرکت مخابرات ایـران منطقـه اصفهان بـا صدور 
اطالعیه اى اعالم کرد: به اطالع مشتریان و مراجعان 
بـراى دریافـت کارت تلفـن همگانى مى رسـاند در 
حال حاضر «تعاونى مصــرف مخابـرات» به آدرس 
بزرگراه صیاد شـیرازى (کندرو)، قبل از کوچه شهید 
حسـن قربانى به عنوان مرجع فروش و خدمات پس 
از فروش ایـن کارت هـا تعیین شـده و خواهشـمند 
اسـت مشـتریان عزیـز از مراجعه به سـاختمان هاى 
مخابراتـى و مکان هـاى تجارى مخابرات در سـطح 

استان خوددارى کنند.

نصب دوربین 
روى مخازن آب 

عملیات نصب دوربین هاى مدار بسته در منطقه تیران 
و کرون به پایان رسید. به گفته مهندس قنبرى، رئیس 
واحد بهره بردارى آبفا این منطقه، در این عملیات چهار 
فقره دوربین مدار بسته بر روى مخازن آب 2000 متر 
مکعبى جدید و قدیم شـهر تیران و همچنین پمپاژ و 
مخزن 2000 رضوانشهر نصب و راه اندازى شد که هم 
اکنون به صورت مانیتورینگ در اداره آبفا تیران قابل 
رؤیت است. گفتنى اسـت این اقدام با هدف حفاظت 
از تأسیسات و پیشـگیرى از بروز خطرات و تهدیدات 

احتمالى پیرامون آب شرب در منطقه انجام شد.

کشتار ساالنه
 65 میلیون قطعه طیور 

ساالنه بیش از 65 میلیون قطعه طیور در کشتارگاه هاى 
صنعتى اسـتان اصفهان با نظارت شـرعى و بهداشتى 
کشتار مى شود. مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان با 
اشاره به فعالیت 31 کشتارگاه دام و 18 کشتارگاه طیور در 
استان اصفهان گفت: همچنین ساالنه در کشتارگاه هاى 
صنعتى  حدود دو میلیون رأس دام سبک و 55 تا 60 هزار 
رأس دام سنگین کشتار مى شود. شهرام  موحدى گفت: 
در سال هاى گذشته، 26 کشتارگاه سنتى و غیربهداشتى 

در استان اصفهان تعطیل شد.

خبر

مدیرکل ثبت احوال اصفهان گفت: 30 درصد جمعیت 
این استان تا سال 1430 را سالمندان تشکیل مى دهند 

که باید براى رفع این چالش اساسى برنامه ریزى  کرد.
حسین غفرانى در گفتگو با «ایرنا» افزود: در زمان حاضر 
جمعیت سالمندان این اســتان افزون بر پنج میلیونى، 
364 هزار نفر هستند که این آمار به تدریج رو به افزایش 
است. به گفته وى سال 1420 اولین مرحله اصلى ورود 
جمعیت ایران به دوره سالمندى محسوب مى شود و بین 

سال هاى 1420 تا 1430 اوج این دوره خواهد بود. 
غفرانى چالش سالمندى جمعیت را یک امر طبیعى ذکر 
و اضافه کرد: جمعیت سالمندان استان اصفهان از سال 

1365 تاکنون دو برابر شــده است. مدیرکل ثبت احوال 
اصفهان اظهار کرد: روند ســالخورده شدن جمعیت در 
سراسر دنیا قطعى و پیش بینى شــده است اما کشور ما 
امروز در وضعیت بسیار خوب و پنجره طالیى جمعیتى 

قرار دارد. 
هر گاه در جامعه اى حداقل 70 درصد از جمعیت در بازه 
سنى 15 تا 64 ســال (ســنین فعالیت و کار) باشند، در 
اصطالح، آن جامعه در فرصــت پنجره جمعیت تعریف 

مى شود. 
 وى تصریح کرد: اکنــون 70 درصد جمعیــت ایران را 

جمعیت بین 15 تا 64 سال تشکیل مى دهند.

مشاور عالى شــهردار اصفهان گفت: بزرگ ترین چالش 
پروژه  قطار شــهرى، زمین و تملک اســت و جا به جایى 
تأسیسات، تجهیزات و شبکه برق رسانى نیز از دغدغه هاى 
جدى است. جواد شعرباف در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: 
موضوع ایجاد خط ریلى اصفهان از فرودگاه تا ذوب آهن از 
زمان افتتاح ذوب آهن مطرح بود اما از ســال 70 مطالعات 
جــدى آن و مطالعات جامع حمل و نقــل اصفهان انجام 
شد. پس از انجام مطالعات و تصویب خطوط قطار شهرى 
اصفهان بعد از تهران و مشهد، احداث خط یک قطار شهرى 

اصفهان به همراه چهار شهر دیگر آغاز شد.
مشاور عالى شهردار اصفهان گفت: تکمیل خط یک قطار 

شــهرى نتیجه فعالیت هاى اجرایى افراد زیادى است که 
به صورت شــبانه روزى براى به نتیجه رسیدن آن از هیچ 
ســعى و کوششــى دریغ نکرده اند. وى با بیان اینکه باید 
متناسب با شأن پروژه قطار شهرى، براى مباحث مالى و 
مدیریتى اقدام شود، اظهار کرد: نیروهایى که در سازمان 
قطار شهرى حضور دارند، باید از نظر دانش فنى و توانایى 
مدیریت امور و شهامت بیان جایگاه پروژه، در جایگاه باالیى 

قرار داشته باشند.
شعرباف تأ کید کرد: پروژه قطار شهرى اصفهان از نظر باال 
بودن سطح فنى، مدیریتى و مالى با هیچ پروژه شهرى دیگر 

در کشور قابل مقایسه نیست.

2 چالش بزرگ 
پروژه  قطار شهرى

30 درصد جمعیت اصفهان تا 
سال 1430 سالمند مى شوند

نماینده استان اصفهان در شوراى عالى استان ها گفت: 
سال هاست که بحث توسعه اتصال ریلى مطرح شده و 
مورد موافقت مجلس نیز قرار گرفته و در دولت هم براى 
آن ردیف بودجه در نظر گرفته شده، اما تاکنون اعتبارى 

به آن تخصیص نیافته است.
عباس محمدصالحى در گفتگو با «ایمنا» با بیان اینکه 
بحث اتصال راه آهن اصفهان به اســتان هاى صنعتى 
خوزستان، لرســتان و مرکزى بسیار حائز اهمیت است، 
افزود: اســتان هاى خوزســتان، اصفهان و مرکزى سه 
استان صنعتى مهم در کشور هستند و تبادالت اقتصادى 
بین این ســه اســتان به صورت زمینى و با خودروهاى 

کشنده است.
عضو کمیســیون عمران و حمل و نقل شــوراى عالى 
استان ها تصریح کرد: ارســال محموله هاى کاالیى به 
خصوص محصوالت کشاورزى شرق ایران از استان هاى 
سیستان و بلوچســتان، کرمان، یزد، اصفهان، خراسان 

جنوبى به غرب کشور با وسایل زمینى و عمدتاً به صورت 
خودرویى انجام مى شود و این امر مشکالتى براى این 

سه استان ایجاد کرده است.
وى با اشاره به ترافیک سنگین محورهاى غربى منتهى 
به مرزهاى کشور، اظهار کرد: در ســال هاى اخیر هم 
زائران اســتان ها و کشورهاى شرقى کشــور از جمله 
پاکستان و افغانستان به صورت زمینى وارد ایران شده و 
از مرزهاى ایران وارد کشور عراق مى شوند، لذا تبادالت 
سنگینى بین جاده ترانزیت اصفهان و خوزستان ایجاد 
مى شود که آمار تصادفات و حوادث جاده اى را افزایش 

مى دهد.
صالحى با بیان اینکه شایسته نیســت 40 سال از عمر 
نظام جمهورى اسالمى ایران بگذرد ولى مبادالت این 
استان ها به صورت زمینى باشد، افزود: در استان پهناورى 
مانند اصفهان که از لحاظ صنعتى و گردشگرى در رتبه 
باالیى قرار دارد، هنوز مبــادالت کاالیى و اقتصادى و 

البته حمل و نقل مسافر به صورت ریلى نیست که رفع 
این کاســتى نیازمند اقدامات هرچه سریع تر مسئوالن

 است.
وى با تأکید بر لزوم اختصاص سریع بودجه هاى مناسب 
و کافى به توسعه حمل ونقل ریلى در کشور تصریح کرد: 
سال ه است که بحث توسعه اتصال ریلى مطرح شده و 
مورد موافقت مجلس نیز قرار گرفته و در دولت هم براى 
آن ردیف بودجه در نظر گرفته شده اما تاکنون اعتبارى 

به آن تخصیص نیافته است.
نماینده فریدن در شوراى اسالمى استان اصفهان تصریح 
کرد: اگر از همین لحظه نمایندگان مجلس به این موضوع 
توجه داشته باشند که براى شــکوفایى اقتصاد، امنیت 
مسافران و زائران نیازمند توسعه زیر ساخت هایى مانند 
اتصال ریلى هستیم حداقل پنج سال زمان نیاز داریم تا 
این مهم تا حدودى تکمیل شود اما به این موضوع تا به 

حال چندان توجهى نشده است.

نماینده اصفهان در شوراى عالى استان ها: در اصفهان هنوز مبادالت کاالیى و 
اقتصادى و حمل و نقل مسافر به صورت ریلى نیست

گره کور توسعه اتصال ریلى 
اصفهان به 3 استان مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با اشاره 

به اینکه 162 هزار و 333 دانش آمــوز اصفهانى در 
حال تحصیل در مدارس غیردولتى هستند گفت: این 
تعداد 14 درصد از دانش آمــوزان این خطه را به خود 

اختصاص مى دهد.
محمد اعتدادى در گفتگو با «ایرنا» افزود: در مجموع با 
احتساب مراکز پیش دبستانى، 2372 مدرسه غیردولتى 
در استان اصفهان فعال اســت که از این میزان سهم 
شــهر اصفهان 1046 واحد و سایر مناطق نیز 1326 
واحد آموزشــى اســت. وى در مجموع 21 درصد از 
مدارس استان اصفهان را غیردولتى دانست و اظهار 
کرد: هم اکنون 7344 نیروى انسانى در بخش مدارس 
غیردولتى مشغول فعالیت هستند که این نشان دهنده 
ایجاد اشتغال پایدار توسط آموزش و پرورش در بخش 

خصوصى است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به 
مشکالت کمبود 12 هزار و 700 نفرى معلم در استان 
ادامه داد: با یارى استاندار اصفهان و تالش هفت ماهه 
این کمبود را از طریق مدارس غیردولتى جبران کردیم. 
وى تصریح کرد: همچنین برخى دانش آموزان مایل 
به تحصیل در مدارس غیردولتى بوده و یا آموزش و 
پرورش به منظور پوشش دادن نیروهاى انسانى آنها را 

به سمت مدارس غیردولتى سوق داد.
اعتدادى خاطرنشــان کرد: اگر مدارس غیردولتى در 
نظام آموزشى استان فعالیت نداشته باشند ما به حدود 
700 مدرســه دولتى جدید نیاز خواهیم داشت.  وى 
اضافه کرد: این میزان معــادل حدود 4000 کالس 
درس در سطح استان اصفهان است که نشان مى دهد 
مــدارس غیردولتى تا چه میزان به یــارى آموزش و 

پرورش استان آمده اند.

معاون پیشگیرى بهزیستى استان اصفهان گفت: بر 
اساس مراجعات حضورى یا مشاوره هاى غیرحضورى 
خط 1480 بیشتر تماس گیرنده ها موضوعاتشان در 
ارتباط با مشــکالت مربوط به کودکان و نوجوان یا 

مشکالت خانوادگى بوده است.
محمدســعید محمدى در خصوص آمار بیشــترین 
موضوعات رســیده به کلینیک هاى مشــاوره اظهار 
کرد: بر اســاس مراجعات حضورى یا مشــاوره هاى 

غیرحضورى خط 1480، بیشــتر تمــاس گیرنده ها 
موضوعاتشان در ارتباط با مشکالت مربوط به کودکان 
و نوجوانان یا مشــکالت خانوادگى بوده است. وى 
تقویت و توسعه مراکز مشــاوره را ضرورى دانست و 
افزود: حدود 267 مرکز و کلینیک مشاوره عمومى در 
استان فعال است همچنین خط مشاوره غیرحضورى 
1480 به افرادى که رغبت به مراجعه حضورى ندارند 

خدمات مشاوره اى را ارائه مى کند .

مدیر امور طیور ســازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان گفت: در استان اصفهان ساالنه بیش از 104 
هزار تُ ن تخم مرغ تولید مى شــود که 60 هزارتن آن 
به مصرف استان مى رسد و 40 هزار تن آن از استان 

خارج مى شود.
زهرا فیضى اظهار کرد: استان اصفهان ساالنه 176 
هزار تن گوشــت مرغ تولید مى کند که این تولیدات 
با احتساب تمامى انواع طیور به بیش از 200 هزار تن 
مى رسد. او افزود: بالغ بر850 واحد مرغدارى مجوز دار 

در استان اصفهان وجود دارد که بیش از 70 درصد آن 
در حال حاضر فعال هستند.

فیضى با بیان اینکه ساالنه در کشور بیش از 2 میلیون 
تن گوشت مرغ تولید مى شــود، ابراز کرد: حدود 10 
درصد از گوشت مرغ کشور توســط استان اصفهان 
تأمین مى شود که از 200 هزار تن تولید ساالنه استان 
70 هزار تن آن از استان خارج مى شود و استان اصفهان 
توانسته در این راستا مقام دوم تولید گوشت مرغ کشور 

را به خود اختصاص دهد.

هر چند افزایش بارش ها در ســال آبى گذشته باعث 
رونق نسبى کشاورزى در استان هاى مختلف شده، اما 
کشاورزان امیدوارند با ادامه بارش ها نتیجه آب سالى 

را در سال جارى کشاورزى ببینند.
حسن محسنى، رئیس نظام صنفى کشاورزى اصفهان 
اعتقاد دارد: سال گذشته چون آب کافى وجود نداشت 
بسیارى از کشاورزان از کشت پاییزه در آبان جا ماندند 
و به کشت زمستانى در بهمن اکتفا کردند. نتیجه این 
شد که ما نتوانستیم از ظرفیت ها استفاده کنیم و تنها 
حدود 36 درصد زمین ها زیر کشت رفت. او با اشاره به 
بارش هایى که در اوایل امسال رخ داد، عنوان کرد: در 
بهار و تابستان میزان بیشــترى آب براى کشاورزى 
تأمین شد و همین باعث شد که کشاورزى در اصفهان 

رونق نسبى بگیرد.
به گــزارش «ایلنا»، رئیس نظام صنفى کشــاورزى 
اصفهان با بیان اینکه سد تأمین کننده آب کشاورزى 
اصفهان قبًال حــدود 140میلیون متــر مکعب آب 

داشت، اما اکنون میزان آب آن به حدود 430 میلیون 
متر مکعب رسیده است، گفت: از طرف دیگر ما شاهد 
جارى شدن آب در زاینده رود و ریختن آب به تاالب 
گاوخونى بودیم. این اتفاق عــالوه بر تأثیرات مثبت 
زیست محیطى باعث غنى شدن ذخایر آبى شد و این 

به نفع کشاورزان بود.
او ادامه داد: همانطور که کشاورزى در اصفهان در بهار 
و تابستان رونق نســبى گرفت، پیش بینى مى شود با 
افزایش ذخایر  آبى، کشاورزان اصفهانى امسال دیگر 

از کشت پاییزه جا نمانند.
محسنى درباره تأمین حقابه کشــاورزان با توجه به 
افزایش بارش ها عنوان کرد: حقابه کشاورزان همچنان 
به طور کامل تأمین نشده است، چراکه اصًال امکان 
چنین چیزى نیست. حقابه کامل کشاورزان اصفهان 
حدود یک میلیارد و 600 میلیون متر مکعب است، حال 
آنکه در زمان آب سالى تنها 700 میلیون متر مکعب 

حقابه به کشاورزان تعلق یافته است.

14 درصد دانش آموزان اصفهانى 
در مدارس غیردولتى تحصیل مى کنند

بیشترین دلیل مراجعه به
 مراکز مشاوره اصفهان چیست؟

تولید ساالنه 104 هزار ُتن تخم مرغ 
در استان اصفهان

کشاورزان امسال از کشت پاییزه جا نمى مانند

تفاهمنامــه همکارى هــاى علمى و پژوهشــى بین 
دانشــکده هاى ادبیات و علوم انسانى دانشگاه اصفهان 
و علــوم اجتماعى و فلســفه دیلیمــان فیلیپین منعقد 

شد.
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانى دانشگاه اصفهان 
در گفتگو با «ایرنا» اظهار کرد: این تفاهمنامه با هدف 
تسهیل تبادل بین المللى، توسعه روابط علمى، حمایت از 
فعالیت هاى پژوهشى مشترك، تبادل استاد و دانشجو، 
شرکت در ســمینارهاى علمى و برگزارى برنامه هاى 

آموزشى کوتاه مدت و بلندمدت امضا شد.
مرتضى دهقان نژاد بــا بیان اینکه دیلیمــان، یکى از 
دانشــگاه هاى بــزرگ و دولتى فیلیپین اســت افزود: 
مسئوالن این دانشگاه تمایل بســیارى به همکارى با 
دانشگاه هاى ایران دارند و با همکارى سازمان ارتباطات 
اســالمى، آنها با تعدادى از دانشــگاه هاى کشورمان 

آشــنا شــدند که منجر به انعقاد تفاهمنامه همکارى 
شد. 

وى گفت: هیئت فیلیپینى متشکل از 14 نفر از رئ یسان 

گروه هاى آموزشى دانشــکده علوم اجتماعى دانشگاه 
دیلیمان مانند تاریخ، جامعه شناســى، باستان شناسى، 

جغرافیا، فلسفه و ادبیات بودند.

همکارى دانشگاه هاى دیلیمان فیلیپین و اصفهان 

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان اخبار منتشر شده در خصوص 
ورود شیرانه سیمانى به محور میانى چهارباغ و آسیب دیدگى درختان کهنسال این محور را 
تکذیب کرد. فروغ مرتضایى نژاد افزود: اجراى طرح ایجاد دیواره هاى سیمانى در مسیر آبراهه 
محور میانى با هماهنگى و نظارت سازمان پارك ها و فضاى سبز اجرا مى شود و این طرح 
براى نگهداشت و مراقبت از تک درختان چهارباغ است. وى گفت: براساس ابالغ دستورالعمل 
نگهدارى از تک درختان در چهارباغ در مسیر ایجاد آبراهه محور میانى، براى هر درخت حائلى 
به فاصله یک متر و 60 سانتی متر ایجاد مى شود. مدیرعامل سازمان پارك ها وفضاى سبز 
شهردارى اصفهان افزود: در این طرح حتى اگر ریشه برخى درختان از خاك بیرون زده شود 

با روش هاى نگهدارى پوشانده شده و از آنها محافظت مى شود.

شهردار باغبادران گفت: با تخریب باغات، بیشه زارها و تغییر کاربرى آنها با جدیت برخورد 
مى شود، اجازه نمى دهیم سرمایه هاى ملى دستخوش تخلفات و سودجویى ها شود. 

حجت ا... امینى اظهار کرد: یکى از ویژگى هاى منحصر به فرد شهر ساحلى باغبادران وجود 
فضاى سبز بکر و بیشه زارهاست اما برخى افراد براى کسب درآمد بیشتر دنبال تخریب 
اراضى، بریدن درختان و احداث بنا هستند که تنها ثمره آن از بین رفتن فضاهاى سبز و 
منابع خدادادى است.  وى افزود: با توجه به اهمیت موضوع، مدیریت شهرى باغبادران 
دنبال برخوردهاى قانونى با اینگونه اقدامات بوده و یکى از ابزارهاى جلوگیرى از تغییر 
کاربرى ها باال بردن هزینه ارتکاب اینگونه تخلفات اســت که نقش بسزایى در کنترل 

توسعه شهرى، حفظ کاربرى و سرانه فضاى سبز شهرى دارد.

تغییر کاربرى اراضى باغبادران 
زیر تیغ قانون

تکذیب ورود شیرابه سیمانى به محدوده 
درختان کهنسال چهارباغ
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آگهى ابالغ
در اجراى ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مؤدیان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت سى روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله 
وکیل تام االختیار به اداره مالیاتى مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات هاى مستقیم پرونده امر براى رسیدگى به هیأت حل 

اختالف ارجاع خواهد گردید .
آدرس مودى اداره و  واحد مالیاتى منبع مالیاتى اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ  تشخیص شماره برگ تشخیص کالسه پرونده نام ونام خانوادگى ردیف
اصفهان 200835 مشاغل 14,983,500 82,500,000 1392 1398/04/31 23884 6987 محمدعلى قاسمى 1
اصفهان 200835 مشاغل 148,832,000 560,000,000 1392 1398/04/31 22027 6988 محمد قزلباشى 2
اصفهان 200835 مشاغل 82,898,000 340,000,000 1392 1398/04/31 22154 6989 حمیدرضا امینى 3
اصفهان 200835 مشاغل 38,455,000 180,000,000 1392 1398/04/31 22152 6990 رضا زارع 4
اصفهان 200835 مشاغل 899,100 6,000,000 1392 1398/04/31 23450 6991 ناهیده ملک تجار 5
اصفهان 200835 مشاغل 43,450,000 200,000,000 1392 1398/04/31 22146 6992 علیرضا تقى زاده 6
اصفهان 200835 مشاغل 899,100 6,000,000 1392 1398/04/31 23458 6993 صبیح توپال 7
اصفهان 200835 مشاغل 160,820,000 600,000,000 1392 1398/04/31 22156 6995 عزیزاله محمود صاحى 8
اصفهان 200835 مشاغل 70,910,000 300,000,000 1392 1398/04/31 22150 6996 مرتضى لموچى 9
اصفهان 200835 مشاغل 45,157,500 210,000,000 1392 1398/04/31 22173 6997 صابر پورجمال 10
اصفهان 200835 مشاغل 12,486,000 70,000,000 1392 1398/04/31 23479 6998 حسین عباسى 11
اصفهان 200835 مشاغل 70,910,000 300,000,000 1392 1398/04/31 22178 6999 اله کرم کریمى 12
اصفهان 200835 مشاغل 205,775,000 750,000,000 1392 1398/04/30 21271 7000 غالمرضا صادقیان 13
اصفهان 200835 مشاغل 315,615,000 1,100,000,000 1392 1398/04/30 21477 7001 محمدجواد کشاورز 14
اصفهان 200835 مشاغل 354,076,500 1,210,000,000 1392 1398/04/30 21484 7002 وحید سالمت 15
اصفهان 200835 مشاغل 228,252,500 825,000,000 1392 1398/04/30 21487 7003 سید رسول حسینى 16
اصفهان 200835 مشاغل 228,252,500 825,000,000 1392 1398/04/30 21488 7004 زهره زارعى 17
اصفهان 200835 مشاغل 315,615,000 1,100,000,000 1392 1398/04/30 21455 7005 بهروز امامیان 18
اصفهان 200835 مشاغل 211,769,000 770,000,000 1392 1398/04/30 21458 7006 فرامرز ترابى 19
اصفهان 200835 مشاغل 195,285,500 715,000,000 1392 1398/04/30 21460 7007 محمدهادى مظاهرى 20
اصفهان 200835 مشاغل 277,703,000 990,000,000 1392 1398/04/30 21466 7008 ایمان رضایت 21
اصفهان 200835 مشاغل 604,076,250 1,925,000,000 1392 1398/04/30 21486 7009 محمد صافى 22
اصفهان 200835 مشاغل 911,768,250 2,805,000,000 1392 1398/04/30 21467 7010 مهدى بهشادفر 23
اصفهان 200835 مشاغل 124,856,000 480,000,000 1392 1398/04/30 21268 7011 احمد شریعتى 24
اصفهان 200835 مشاغل 623,307,000 1,980,000,000 1392 1398/04/30 21275 7012 محمد پاکدل 25
اصفهان 200835 مشاغل 162,318,500 605,000,000 1392 1398/04/30 21261 7013 حسین ساالرى 26
اصفهان 200835 مشاغل 15,532,950 85,250,000 1392 1398/04/30 21279 7014 حسن موذن 27
اصفهان 200835 مشاغل 18,280,200 99,000,000 1392 1398/04/31 23640 7015 حسن موذن 28
اصفهان 200835 مشاغل 231,549,200 836,000,000 1392 1398/04/30 21265 7016 پژمان دلسوز 29
اصفهان 200835 مشاغل 296,384,250 1,045,000,000 1392 1398/04/30 21470 7017 بابک امامى فر 30
اصفهان 200835 مشاغل 469,461,000 1,540,000,000 1392 1398/04/30 21468 7018 امیربابک ترابیان 31
اصفهان 200835 مشاغل 892,537,500 2,750,000,000 1392 1398/04/30 21471 7019 فرید سید صالحى 32
اصفهان 200835 مشاغل 546,384,000 1,760,000,000 1392 1398/04/30 21474 7020 ادریس ازور 33
اصفهان 200835 مشاغل 94,286,600 378,000,000 1392 1398/04/30 21567 7021 مجید عباسى فر 34
اصفهان 200835 مشاغل 190,790,000 700,000,000 1392 1398/04/30 21555 7022 حسین ترکى 35
اصفهان 200835 مشاغل 518,412,000 1,680,000,000 1392 1398/04/30 21559 7024 میالد توکلى 36
اصفهان 200835 مشاغل 1,398,410,000 530,000,000 1392 1398/04/30 21923 7026 سعید بخشى 37
اصفهان 200835 مشاغل 169,811,000 630,000,000 1392 1398/04/30 21557 7027 امیر بلوچى 38
اصفهان 200835 مشاغل 13,042,875,000 37,500,000,000 1392 1398/04/30 22130 7028 محمدعلى فروتن 39
اصفهان 200835 مشاغل 950,229,750 2,915,000,000 1392 1398/04/31 21921 7029 عباس رضایى 40
اصفهان 200835 مشاغل 2,046,382,500 6,050,000,000 1392 1398/04/30 23389 7030 امین فاتحى 41
اصفهان 200835 مشاغل 1,798,200 12,000,000 1392 1398/04/31 21926 7031 اشکان فروتن 42
اصفهان 200835 مشاغل 15,283,200 84,000,000 1392 1398/04/31 21929 7032 على ریاضیات 43
اصفهان 200835 مشاغل 1,348,650 9,000,000 1392 1398/04/31 21932 7033 مهدى معدنى 44
اصفهان 200835 مشاغل 11,686,800 66,000,000 1392 1398/04/31 21935 7034 رضا فرزانه 45
اصفهان 200835 مشاغل 4,495,500 30,000,000 1392 1398/04/31 21938 7035 على مددى 46
اصفهان 200835 مشاغل 3,596,400 24,000,000 1392 1398/04/31 21941 7036 احمدافتخارى 47
اصفهان 200835 مشاغل 8,090,400 48,000,000 1392 1398/04/31 21944 7037 بیژن مصطفوى 48
اصفهان 200835 مشاغل 23,969,437,500 68,750,000,000 1392 1398/04/31 22128 7038 على کریمى 49
اصفهان 200835 مشاغل 13,485,000 75,000,000 1392 1398/04/31 21946 7039 رامین گلزار 50
اصفهان 200835 مشاغل 23,470,000 120,000,000 1392 1398/04/31 21950 7040 على قلى منتصرى 51
اصفهان 200835 مشاغل 6,891,600 42,000,000 1392 1398/04/31 21953 7041 مرتضى فاعلى 52
اصفهان 200835 مشاغل 2,247,750 15,000,000 1392 1398/04/31 22031 7042 ناصر شیر دوست 53

روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان

مؤدیان محترم مالیاتى آخرین مهلت استفاده از تسهیالت بخشودگى صد درصدى جرائم 
قابل بخشش مالیاتى تا پایان مهر ماه مى باشد

آدرس مودى اداره منبع مالیاتى اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ تشخیص شماره برگ تشخیص نام ونام خانوادگى ردیف
دهاقان 20935 مشاغل 1,232,520 8,225,000 1392 1398/04/30 3129 ندا   صادقى 1

دهاقان - شهر گلشن ” ” 3,623,560 24,181,253 1393 1398/02/02 442 بهروز آقاهادى 2
دهاقان ” ” 49,881,060 225,750,000 1392 1397/10/12 14218 مجید جاویدى 3

دهاقان-باسکول خسروى ” ” 152,114,270 886,457,800 1394 1398/01/19 173 فاطمه  اقدسى 4
دهاقان -خیابان معلم ” ” 3,596,400 24,000,000 1392 1398/04/24 2772 ستار نادرى 5

م الف: 636611

آدرس اداره منبع مالیاتى اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ برگ تشخیص شماره برگ تشخیص نام ونام خانوادگى ردیف
فوالدشهر مجتمع تجارى کوثریال شمالى پالك103 2061 عملکرد 5802275599 32209102397 1396 1398/04/19 1E+14 بازرگانى تجارت گلسار شاهین سپنتا 1

اداره 2008
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بازیکن، مربى و سرمربى پیشــین تیم ذوب آهن  هفته 
گذشته با تیم مس کرمان موفق شد سبزپوشان اصفهانى 
را در فوالدشهر شکست دهد و به مرحله بعدى جام حذفى 
برسد. مرحله یک هشتم نهایى رقابت هاى جام حذفى 

فوتبال ایران  هفته پیش برگزار شد.
در شهر مشهد، تیم شهر خودرو با قبول شکست مقابل 
نفت مســجد ســلیمان با جام حذفى وداع کرد. یحیى 
گل محمدى، سرمربى جوان و موفق شهر خودرو که 

ســه بار تا فینال جام حذفى پیش رفته و دو 
عنوان قهرمانى در این رقابت ها دارد، در 
دومین مرحله از جام حذفى امسال با تیم 
آماده و سرحال خود نتوانست حریف تیم 
سختکوش مهدى تارتار شود و خیلى زود 

از جام کنار رفت.
اما دیگر شــگفتى مهم بــازى هاى هفته 

گذشــته جام حذفى در اصفهان رقم خورد. 
مس کرمان با یک گل زود هنگام در ورزشگاه 

فوالدشهر پیش افتاد اما تصور نمى شد 
که این تیم لیگ یکى بتواند برترى 
خود را مقابل حریف لیگ برترى 
دوام ببخشــد. دانیال اسماعیلى 
فر در همان نیمه اول گل حسین 
شنانى را پاســخ داد و تصورات را 
درباره ذوب آهــن در نیمه دوم به 
سمت مثبتى سوق داد. ولى اتفاقات 
نیمه دوم بــراى علیرضا منصوریان 

به یک کابوس مى ماند. دبل شروین 
بزرگ و تک گل محمد مهدى عسگرى، 

تیم مس را با اختالف زیادى از ذوب پیش 
انداخت و تک گل تلخ خلعتبرى در دقایق 
پایانى فقط ســنگینى این باخت را براى 

سبزپوشان ذوب آهن کمتر کرد.
در پایان این بــازى، تیم على منصوریان 
که هیچ بردى تا به اینجاى لیگ نداشته، 

از جام حذفى هم کنار رفت تا این سرمربى 
روزهاى پرفشارى را در پیش داشته باشد. 

در سمت مقابل اما سرمربى مس کرمان 
در یک بازى بسیار مهم به برترى رسید. 

سید مجتبى حسینى، سرمربى جوان تیم مس کرمان که 
روزگارى طوالنى را در تیم ذوب آهن به عنوان بازیکن، 
مربى و سرمربى طى کرده است، در بازگشت به فوالدشهر 
نشان داد خیلى خوب مى تواند در اصفهان نتیجه بگیرد و 
این بار با رقم زدن خاطره اى تلخ براى ذوب آهن، پیروزى 

در فوالدشهر را تجربه کرد.
حســینى حاال با تیم دســته اولى اش در مرحله اى از 
جام حذفى حضور دارد کــه منصوریان و گل محمدى، 
سرمربیان فعلى و سابق ذوب آهن، هیچ کدام 

به آن نرسیده اند.

تیم هاى فوتبال ســپاهان و تراکتور تبریز در حالى تا پایان 
هفته ششم رقابت هاى لیگ برتر با 14 امتیاز در صدر جدول 
نوزدهمین دوره رقابت هاى لیگ برتر قرار گرفته اند که هیچ 

یک گلى را دریافت نکرده اند.
گل نخوردن رشــید مظاهرى درون دروازه تراکتور و پیام 
نیازمند در چهارچوب دروازه سپاهان ســبب شد تا آنها در 
اردوى تیم ملى فوتبال براى بازى با کامبوج و بحرین حضور 
داشته باشند. تراکتور در حالى با مصطفى دنیزلى در قامت 
قهرمان خودنمایى مى کند که پرشــورهاى تبریزى آمار 
فوق العاده اى را در میزبانى هاى خود به ثبت رسانده اند و 
بیشترین میانگین هوادار را در بین تیم هاى لیگ برترى تا 

اینجاى کار به خود اختصاص داده اند.
سرخپوشان تبریزى که تاکنون تنها چهار گل در شش هفته 
به ثمر رسانده اند دقت شوت زنى باالیى را نسبت به سایر 
تیم ها داشته اند. مهاجمان دنیزلى با وجود اینکه آمار خوبى 
در گلزنى نداشــته اند اما 36 درصد شــوت هاى خود را به 

چهارچوب دروازه حریفان رسانده اند تا موقعیت هاى گلزنى 
جدى ایجاد کنند.

این تیم در حالى با ســپاهان رقابت تنگاتنگى را آغاز کرده 
است که همچون رقیب اصفهانى اش آمار خوبى در تعداد 
پاس دارد. هر دو تیــم نزدیک به 470 پــاس در هر بازى 

داده اند تا مالکیت توپ خود را  به 58 درصد برسانند.
سپاهان اصفهان نیز که به لطف هشــت گل زده در شش 
بازى تفاضل گل بهترى را نسبت به تراکتور دارد تکل هاى 
موفق ترى را نسبت به ســایر تیم هاى لیگ برترى داشته 
است. این تیم همچون تراکتور دقت شوت زنى اش نزدیک 
به 35 درصد است و بیشتر پاس هاى صحیح خود را مدیون 
هافبک هاى بازیسازش نظیر مهدى کیانى و امید نورافکن 
اســت. عملکرد ســپاهان و تراکتور به عنوان جدى ترین 
مدعیان قهرمانى نشان مى دهد که مسیر قهرمانى به جاى 
فتح مستمر و مکرر دروازه حریفان، حفظ قدرت دفاعى است 
تا آنها بتوانند هواداران خود را پس از ســال ها دورى از جام 

به باالترین جایگاه ممکن فوتبال باشگاهى ایران برسانند.

قدر مدافعان و گلرهایتان را بدانید

 این روزها اخبار حکایت از برکنارى احتمالى امیرحسین فتحى از 
مدیرعاملى استقالل دارد. او تا همین چند روز پیش هم جایگاه 
محکمى در میان هواداران استقالل نداشت اما شکست در پرونده 

سوپرجام و منتفى شــدن حضور گرى هوپر در استقالل، همین 
جایگاه متزلزل را هم از او گرفت. آنقدر که حاال رسانه ها در حال 
گمانه زنى درباره جانشــین احتمالى او هستند. در این میان على 
فتح ا... زاده به شدت به تکاپو افتاده و سعى دارد تا با مصاحبه هاى 
معنادار و طعنه آمیز خودش را به عنوان یکى از گزینه هاى محبوب 
هواداران معرفى کند. او در آخرین مصاحبه اش البته مدعى شده تا 
زمانى که ناظمى در وزارت ورزش هست، او مدیرعامل استقالل 
نخواهد شد. معناى این جمله این است که در وزارت ورزش روى 
او به عنوان یکى از گزینه هاى مدیرعاملى استقالل حساب شده 

اما ناظمى مخالف حضور او در اســتقالل است! این مصاحبه اما 
با واکنش بامزه مازیار ناظمى رو به رو شــده است. او در توییتر 
خود در این باره نوشــته: «ایها الناس! بنده، نه قبًال، نه االن، نه 
بعداً هیچ مخالفتى با شــوالیه فتح ا... زاده براى مدیرعاملى ندارم 
چرا که اساسًا هیچ وقت مطرح نشده تا نظر بدم.» ناظمى با این 
جمله طعنه هاى تندى به فتح  ا...  زاده زده است. ابتدا لقب شوالیه 
او را به سخره گرفته و سپس مدعى شده که وزارت ورزش اصًال 
به او فکر هم نکرده است! حاال باید دید فتح ا...  زاده چه واکنشى به 
این ادعاى ناظمى خواهد داشت. اما فتح ا...  زاده تنها کسى نیست 

که براى رسیدن به میز مدیرعاملى استقالل تالش مى کند. نام 
محمدکاظم اولیایى، مدیرعامل اسبق استقالل هم چند روز اخیر 
به عنوان جانشین احتمالى فتحى مطرح شده است. مى گویند او 
شانس زیادى براى مدیرعاملى استقالل دارد و گویا خودش هم 
از این موضوع خبر دارد. چرا که در مصاحبه جدیدش گفته باید به 
انتخاب وزارت ورزش احترام گذاشت و به او کمک کرد! خالصه 
اینکه فضاى بامزه اى اســت! هر کس به شیوه خودش به دنبال 
رسیدن به میز مدیرعاملى استقالل است و البته که قصدش هم 

فقط و فقط خدمتگزارى است!

میل به خدمتگزارى
چه ها که نمى کند

مى گویند انســان عاقل دو بار از یک ســوراخ گزیده 
نمى شــود اما ما برایتان از 11 مردى مى گوییم که نه 
تنها دوبار بلکه بارها و بارها از یک سوراخ گزیده شده 
اند و باز هم درس عبرت نمى گیرند و با دست کردن در 
سوراخ قبلى عالوه بر خودشان، طرفداران نگونبختشان 
را هم زخمى مى کنند. زخمــى که هنوز ترمیم نیافته، 
داغى دیگر جایش را مى گیرد و این داستان ادامه دار 

هیچ وقت به سر نمى رسد.
11 مردى که در پوشش تیم ملى فوتبال ایران به میدان 
مى روند و در حساس ترین نبردها، زمانى که باید تمام 
هّم و غم آنها معطوف به مبارزه شان در میدان باشد، بى 
دلیل اعتراض مى کنند و در پى آن گزیده مى شوند (گل 
مى خورند) و نتیجه را به راحتى آب خوردن به حریف 
واگذار مى کنند. نمونه آخرش هم در منامه اتفاق افتاد. 
شهرى که میلیون ها چشم به ورزشگاه ملى آن خیره 
بود و مصاف شاگردان ایرانى «مارك ویلموتس» را با 

ملى پوشان بحرین به تماشا نشسته بودند.
همه چیز از دقیقه 62 شروع شــد. زمانى که کاپیتان 
ایرانى ها به علــت خطا روى بازیکــن حریف از داور 
میدان کارت زرد گرفت و از آنجا که ما ترك عادت را 
شایسته نمى دانیم(!) مثل همیشه کلید اعتراضات زده 
شد، تمرکز یاران کاپیتان به هم ریخت، توپ لو رفته به 
محوطه جریمه رسید و در پى آن پنالتى براى بحرینى ها 
و... گل. اگر شما هم یکى از آن میلیون ها چشمى بودید 
که از قاب جادویى به نظاره این دیدار پرداخته، مطمئنًا 
از ادامه بازى و اعتراضات دقایق آخر سردار آزمون که 
به گفته اکثر کارشناسان داورى ایران با صبورى داور 
اخراج نشد با خبر هستید. اگر هم نتوانستید این مسابقه 
را ببینید چیزى از دســت نداده اید. بازى اخیر ایران و 
ژاپن در جام ملت هاى آسیا را که دیده اید؟ دقیقاً همان 
صحنه ها تکرار شــد، فقط کمى چاشنى اش متفاوت 
بود و اال رفتار بازیکنان ایرانى همان طعم تلخ و گزنده 
مصاف پیشــین را داشــت. با همان بهانه هاى واهى 

عصبانیت و استرس و... که گویا فقط مخصوص 11 مرد 
ایرانى است. اصًال تمام رقباى تیم ملى فوتبال ایران و 
تمام داورانى که قضاوت مصاف ایرانى ها را بر عهده 
دارند از قبل ســناریوى به هم ریختن اعصاب آرام(!) 
فوتبالیست هاى با اخالق(!) ما را  در دستور کار خود قرار 
مى دهند و تنها و تنها با همین هدف به میدان مى آیند. 
حتى هواداران تیم هاى حریف هم براى اجراى همین 
نقشه از قبل آموزش مى بینند که چطور روى اعصاب 

بچه هاى ما رژه بروند! 
این عادت «اعتراض هاى بیهــوده» که گفتیم ترك 
آن شایسته نیست و به نوعى براى بدن ما ضرر دارد(!) 
در ژن ایرانى جماعت نهفته اســت. فوتبالیست و غیر 
فوتبالیست هم نمى شناسد. زن و مرد هم ندارد. هنوز 
فراموش نکرده ایم که چطور تیم ملى فوتبال دختران 
زیر 19 سالمان با وجود پیروزى قاطع برابر لبنان تنها به 
دلیل کارت هاى زرد بیشتر نسبت به ویتنام از رسیدن به 
مرحله نهایى مسابقات قهرمانى جوانان آسیا باز ماند. 

کارت هایى که بیشــتر آنها به دلیل اعتراض به داور 
نصیب دختران ایرانى و باعث حذف آنها شد، آن هم در 

عین شایستگى به زعم اکثر کارشناسان.
چرا راه دور برویم. همین اواخر ماه پیش هم باز شاهد 
نمونه اى شگفت انگیز از این دست اعتراضات در بین 
ورزشــکارانمان بودیم. اتفاقى که در زیر تور والیبال 
بین میالد عبادى پور، دریافــت کننده تیم ملى ایران 
و «جئونگ مین ســو»، لیبروى کره جنوبى در جریان 
رقابت هاى قهرمانى آسیا در ورزشگاه آزادى رخ داد و 
به قدرى دامنه درگیرى و اعتراضات آنها باال گرفت که 
هر دو بازیکن از داور میدان کارت قرمز گرفتند. نکته 
قابل توجه، نظر «ایگور کوالکوویچ» درباره این صحنه 
بود. سرمربى صرب تیم ملى والیبال ایران که از رفتار 
شاگردانش در این صحنه بى نهایت ناراحت و متعجب 
شــده بود، اذعان کرد که «چنین چیزى را تاکنون در 

زندگى ام ندیده بودم!» 
البته که این مربى با تجربه حق دارد از رفتار بازیکنانش 

شــاخ در بیاورد. او نمى داند «اعتــراض» کردن به 
بازیکن حریف، داور، هوادار و زمین و زمان حق مسلم 
ورزشکاران ماســت. ضمن اینکه باید یک نفر به این 
مربى با تجربه هشدار دهد که حواسش باشد شاگردان 
خودش را عصبانى نکند چون وقتى عصبانى مى شوند 
حتى به خودشان حق مى دهند به سرمربى هم اعتراض 
کنند. همین چندى پیش بود کــه مرتضى تبریزى، 
مهاجم استقالل پس از تعویض در بازى برابر ذوب آهن 
عصبانى شــد و در اعتراض به تصمیم رهبر تیمش، 
کلمن اســتقاللى ها را با یک ضربه بغل پاى ســاده 
شکست. با این حساب امثال کوالکوویچ باید حواسشان 
جمع باشد که یک موقع هوس نکنند با اعصاب ایرانى 

جماعت بازى کنند.
همه اینها به کنار، یک مورد مهمتر مى ماند و آن اینکه 
هیچکس حق ندارد از بازى و رفتار ورزشکاران خوش 
تکنیک و خوش اخالق ما انتقاد کند چرا که در این گونه 

مواقع، «اعتراض وارد نیست... هیس!»

هیس!...آنها حق دارند به هر بهانه اى اعتراض کنند 
مجید جاللى هفته پیش  با حضور در محل تمرین تیم گل گهر 
رسما به عنوان سرمربى این تیم معرفى شد تا چالش جدید این 

مربى شبیه یک عملیات نجات باشد.
جاللى تنها بعد از شش هفته تیمى را تحویل مى گیرد که فصل 
گذشته توانست با وینکوبگوویچ به مقام قهرمانى در لیگ دسته 
اول برسد. گل گهر در لیگ برتر اما در شش هفته نتوانست به برد 
برسد. آن ها کار را با تســاوى برابر نساجى در یک بازى خانگى 
شروع کردند. سپس با سایپا و بعد از آن با پارس جنوبى هم مساوى 
کردند. تراکتور ، نفت آبادان و استقالل سه حریف بعدى بودند که 
گل گهر مقابل هر سه باخت. هرچند با حداقل اختالف ، دو بازى 
یک برصفر و یک بازى برابر استقالل هم با نتیجه دو بر یک به 
شکست این تیم انجامید. جاللى اما در شرایطى هدایت گل گهر را 
به عهده مى گیرد که این تیم دو بازى دشوار در هفته هاى هفتم و 
هشتم برابر سپاهان و شهرخودرو دارد. او براى جمع و جور کردن 
تیمى که سه بازى دشوار آخرش را پشت سرگذاشته خیلى زود 

لباس ورزشى اش را به تن کرده و وارد زمین چمن شد.
او براى کار در گل گهر هفته پیش استارت زد تا تیمش را براى 
اولین چالش بزرگ مربیگرى اش در سیرجان آماده کند. آن ها 
فردا دوشنبه در سیرجان میزبان سپاهان صدرنشین هستند که 
یکى از آماده ترین تیم هاى لیگ برتر به حساب مى آید. جاللى 
فصل گذشته با دوتیم پیکان و نساجى در دوبازى رفت و برگشت 
برابر ســپاهان و قلعه نویى 
به دو تســاوى بدون گل 

رسید.

شروع دوباره
 با یک چالش بزرگ

غریبه آشنا، ذوب آهن را به جاده بحران فرستاد

بازیکن سپاهان معتقد است هیچ باشگاهى در ایران 
حرفه اى تر از سپاهان نیست.

رضا میرزایى یکــى از بازیکنانى اســت که در لیگ 
هجدهم با انجام 28 بازى با پیراهن فوالد توانســت 
یکى از بهتریــن بازیکنان این تیم باشــد. البته امیر 
قلعه نویى و باشگاه سپاهان در فصل جارى دیگر حاضر 
نشدند این وینگر تکنیکى را به باشگاه دیگرى بدهند 
و با توجه به ترافیک بازیکنان خوب در تیم صدرنشین 
لیگ او هم نتوانســته در تمام بازى هاى زردپوشان 

نصف جهانى حاضر باشد.
این بازیکن که در این فصل بــراى اصفهانى ها گل 
هم زده در این باره گفت: ما بازیکنان بســیار خوبى 
در ســپاهان داریم، موفقیت تیم بر بازى کردن یک 
نفر اولویت دارد اما من تمام تالشــم را مى کنم تا در 
تمرینات و در زمان حضور در مسابقه با ارائه یک بازى 
خوب بتوانم جایگاه خود را تثبیت کنم. البته صالحدید 
با کادرفنى اســت و بنده بر اساس وظیفه اى که دارم 
کار خودم را انجام مى دهم. وى درباره صدرنشــینى 
این تیم در لیگ و اینکه برخى معتقدند تیم در فصل 
جارى قهرمان خواهد شد، اظهار کرد: سپاهان با تدابیر 
قلعه نویى توانسته روند روبه رشدى در این فصل داشته 
باشــد و ما بازى به بازى جلو مى رویم اما خیلى زود 
است که بخواهیم در این باره صحبت کنیم، هنوز تا 
پایان لیگ بازى هاى زیادى باقى مانده و ما باید براى 
رسیدن به این مهم در تمام بازى ها حداکثر امتیازات را 

به دست بیاوریم. هر بازى در لیگ براى ما حکم یک 
فینال را دارد.

بازیکن ســابق تیم ملى زیر 20 ســال کشور درباره 
بازى هاى پیش روى این تیم در لیگ مقابل گل گهر 
سیرجان و جام حذفى برابر پیکان تصریح کرد: بازى در 
لیگ مقابل هیچ تیمى ساده نیست و تیم هایى که در 
رده هاى پایین تر حضور دارند انگیزه هاى زیادى مقابل 
ما دارند و تمام تمرکز ما به روى این دیدار است. درباره 
جام حذفى هم به دلیل حضور ملى پوشان سپاهان در 
تیم ملى بازى ما عقب افتــاد و در آن جام هم تالش 
خود را براى حضور در فینــال و قهرمانى مى کنیم، 
البته جام حذفى جام شگفتى هاســت و خیلى چیزها 

مشخص نیست.
وینگر سپاهان در پاسخ به این سئوال که عالقه اى به 
حضور در سرخابى هاى پایتخت دارد و پیشنهاد خارجى 
تا به حال داشته یا خیر این گونه پاسخ داد: من از آکادمى 
سپاهان کارم را شروع کردم، بچه اصفهانم و از کودکى 
با افتخار طرفدار تیم محبوبم بوده ام. هیچ باشگاهى در 
ایران حرفه اى تر از سپاهان نیست و دوست دارم در این 
باشگاه بازى کنم. البته من پیشنهادى از مالمو سوئد 
داشتم که مسئوالن باشگاه به من گفتند بهتر است 
در تیم بمانى و در آینده با پیشنهادات بهترى رو به رو 
خواهى شد. من سه سال با سپاهان قرارداد دارم و تیم 
شهرم برایم اولین و آخرین اولویت است و عالقه اى به 

حضور در استقالل و پرسپولیس نیز ندارم.

رضا میرزایى: به سوئدى ها نه گفتم

ى جوان و موفق شهر خودرو که 
حذفى پیش رفته و دو 

 رقابت ها دارد، در
ذفى امسال با تیم 
وانست حریف تیم 
ار شود و خیلى زود 

م بــازى هاى هفته 
ر اصفهان رقم خورد. 
زود هنگام در ورزشگاه 

ما تصور نمى شد 
تواند برترى 
یگ برترى 
 اسماعیلى 
گل حسین 
 تصورات را 
نیمه دوم به 
ولى اتفاقات 
ضا منصوریان 

د. دبل شروین 
مهدى عسگرى، 

یادى از ذوب پیش 
خلعتبرى در دقایق 
 این باخت را براى 

متر کرد.
یم على منصوریان 
جاى لیگ نداشته، 

رفت تا این سرمربى 
ر پیش داشته باشد. 
مربى مس کرمان

م به برترى رسید. 

سرمربیان فعلى و سابق ذوب آهن، هیچ کدام
به آن نرسیده اند.

فصل گذشته با دوتیم پیکان و نساجى در دوبازى رفت و برگشت 
و قلعه نویى  برابر ســپاهان
به دو تســاوى بدون گل 

رسید.

احمد خلیلى

مرضیه غفاریان

خشایار بیدمشکى

سعید نظرىمحمد مؤمنى
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 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 
تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

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

مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شــماره 139860302007005312 مورخ 1398/05/30 غالمرضا زارعى اغچه 
بدى فرزند على اصغر نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 56,36 مترمربع قسمتى 
از  پالك شماره 32 اصلى واقع در اغچه بدى بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه  خریدارى 

شده از مالک رسمى مرحوم على اصغر زارعى مى باشد.
2- راى شماره 139860302007005067 مورخ 1398/05/20 سعید کیانى فرزند علیرضا 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154,85 مترمربع قسمتى از  پالك شماره 411 اصلى 

واقع در شرودان بخش 9 ثبت فالورجان که مالک اولیه شخص متقاضى مى باشد
3-راى شماره 139860302007005365 مورخ 1398/05/31 مهدى کریمى فرزند عباس  
نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 1223,16 مترمربع قسمتى از  
پالك شماره 6 اصلى واقع در کرسگان بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه  خریدارى شده 

از مالک محمد اعرابى کرسگانى مى باشد
4-راى شماره 139860302007005366 مورخ 1398/05/31 سعید کریمى فرزند عباس 
در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب کارگاه به مســاحت 1223,16 مترمربع قسمتى از  
پالك شماره 6 اصلى واقع در کرسگان بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه  خریدارى شده 

از مالک رسمى محمد اعرابى  کرسگانى مى باشد
5-راى شماره 139860302007005190 مورخ 1398/05/28 مریم نصر اصفهانى فرزند 
محمد على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 138,50 مترمربع قسمتى از  پالك 
شــماره 149 فر عى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبــت فالورجان ومالک اولیه 

شخص متقاضى مى باشد
6-راى شــماره 139860302007005176 مــورخ 1398/05/27 نصراله هادیان فرزند 
مصطفى  نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 236,25 مترمربع قسمتى از  پالك 
شماره 386 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه  خریدارى شده از 

مالک رسمى حسنعلى هادیان فرزند محمد تقى  مى باشد
7-راى شــماره 139860302007005174 مــورخ 1398/05/27 روح اله هادیان فرزند 
مصطفى  در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 232,54 مترمربع قسمتى از  پالك شماره 
386 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه  خریدارى شده از مالک 

رسمى حسنعلى هادیان فرزند محمد تقى مى باشد
8-راى شماره 139860302007005175 مورخ 1398/05/27 خانم خدیجه هادیان فرزند 
عباس در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 204,22 مترمربع قسمتى از  پالك شماره 386 
اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه  خریدارى شده از مالک رسمى 

حسنعلى هادیان فرزند محمد تقى مى باشد
9-راى شــماره 139860302007005173 مورخ 1398/05/27 اقاى ساسان گودرزى 
دورکى فرزند برات در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 219,08 مترمربع قسمتى از  پالك 
شــماره 201 فرعى از24اصلى واقع در باغ ابریشــم  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه  

خریدارى شده از مالک رسمى حسنعلى سعیدى فرزند عباسعلى مى باشد.
10-راى شــماره 13986030200705171 مورخ 1398/05/27  اقاى رســول حاتمى 
کلیشادى فرزند غالمعلى  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 209,74 مترمربع قسمتى از  
پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه  خریدارى شده 

از مالک رسمیحیدرعلى رضایى فرزند محمد آقا مى باشد
11-راى شــماره 139860302007005364 مــورخ 1398/05/31 خانم اعظم اکبرى 
قهدریجانى فرزندعبدالحسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت121,64 مترمربع قسمتى 
از  پالك شماره 385 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه  خریدارى 

شده از مالک رسمى رمضان طاهرى مى باشد.
12-راى شماره 139860302007003422 مورخ 1398/02/02 اقاى اسداهللا شیخى پور 
فرزند على جمعه در ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 40,53 مترمربع قسمتى از  پالك 
شــماره 25 فرعى از 667   اصلى واقع در بلوار شــفق بخش 9 ثبت فالورجان که شخص 

متقاضى مالک اولیه مى باشد
13-راى شــماره 139760302007004041 مورخ 1397/12/19 اقاى رجبعلى شفیعى 
فرزندمحمد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 254,85 مترمربع قسمتى از  پالك شماره 
497 1216 فرعى از387 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت فالورجان مع الواســطه 

خریدارى شده از مالک رسمى اقاى رضا قلى شفیعى فرزند برات مى باشد.
14-راى شماره 139860302007005075 مورخ 1398/05/20 اقاى ذبیح اله اسماعیلى 
فرزند رضا  در ششــدانگ یکباب خانه ومغازه هاى متصله به مســاحت 332,54 مترمربع 
قسمتى از  پالك شماره  8 فرعى از21 اصلى واقع در سودرجان بخش 9 ثبت فالورجان مع 

الواسطه  خریدارى شده از مالک رسمى  رضاقلى اسماعیلى فرزند على محمد باشد.
15-راى شــماره 139860302007004774 مورخ 1398/04/31 على اصغر شرف زاده 
فرزند رضا  در ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 38,24 مترمربع قسمتى از  پالك شماره  
939 فرعى ازیک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت فالورجان که شــخص متقاضى 

مالک اولیه مى باشد
16 - راى شماره 139860302007005076 مورخ 1398/05/20 ابراهیم قهدریجانى على 
عسگرى فرزند غالم رضا  در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 284,65 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 386 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت فالوجان مع الواسطه خریدارى 

شده ازمالک رسمى عباس قدیرى فرزند براتعلى مى باشد
17- راى شماره 139860302007007626 مورخ 1398/06/27 یداله قاسمى نژاد فرزند 
مصطفى  در ششدانگ ساختمان تجارى مســکونى   به مساحت 163,32 مترمربع قسمتى 
از پالك شــماره 736 فرعى از  385 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت فالوجان مع 

الواسطه خریدارى شده ازمالک رسمى سید محمد هاشمى   مى باشد.
18- راى شماره 139860302007004970 مورخ 98/05/13 فاطمه محمدى خواه فرزند 
محمود  در ششدانگ زمین مزروعى   به مساحت 3985 مترمربع قسمتى از پالك شماره 26 
اصلى واقع در هویه  بخش 9 ثبت فالوجان مع الواسطه خریدارى شده ازمالک رسمى مرحوم 

عبدالرحیم جاودان  فرزند على اکبر مى باشد.
19- راى شماره 139860302007007623 مورخ 98/06/27 رضا اسحاقى فرزند غالم 
رضا   دردو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه   به مساحت 238,90 مترمربع قسمتى از 
پالك شماره 2707 فرعى از  667 اصلى واقع در بلوار شفق  بخش 9 ثبت فالوجان مالک 

رسمى خودمتقاضى مى باشد.
20-راى شــماره 139860302007007622 مورخ 98/06/27 لیال مصطفوى فرزند یار 
محمد  در چهار دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 238,90 مترمربع قسمتى 
از پالك  شماره 2707 فرعى از 667 اصلى واقع در بلوار شفق   بخش 9 ثبت فالوجان مالک  

رسمى شخص متقاضى مى باشد.
21- راى شــماره 139860302007007497 مورخ 98/06/23 داود على محمدى فرزند 
مسلم  در ششدانگ یکباب خانه  نیمه تمام   به مساحت 323,91 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره  5 اصلى واقع در منصور آباد بخش 9 ثبت فالوجان  که  مالک رسمى شخص متقاضى  

مى باشد.
22- راى شماره 139860302007007527 مورخ 98/06/24 حسین رمضانى قهدریجانى 
فرزند ابراهیم  در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 324,15 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
947 فرعى از 385 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت فالوجان مع الواسطه خریدارى 

شده ازمالک رسمى حسینعلى جعفر زاده فرزند امیر آقا مى باشد

23- راى شماره 139860302007005172 مورخ 98/05/27 سعید جزینى فرزند عباسعلى  
درششدانگ یکباب خانه   به مساحت 217,86مترمربع پالك شماره 17 فرعى  از667 اصلى 
واقع در بلوارشفق بخش 9 ثبت فالوجان مع واسطه خریدارى شده ار مالک رسمى فضل اله 

هدایت  فرزند سراج مى باشد.
24-راى شــماره 139860302007005217 مورخ 98/05/28 علیرضا مشهدى فرزند 
قربانعلى  درششدانگ یکباب خانه   به مســاحت 200,94 مترمربع قسمتى از پالك شماره  
386 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت فالوجان  مع الواسطه خریدارى شده ار مالک از 

مالک رسمى فاطمه مشهدى فرزند رمضان مى باشد
25- راى شــماره 139860302007004726 مورخ 98/04/29 رسول باقرى  یزد ابادى 
فرزند جعفر  در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 182,27 مترمربع قســمتى از پالك 
شماره70فرعى از 662 اصلى واقع در یزدآباد بخش 9 ثبت فالوجان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک  رسمى حسن آقاجانى مى باشد.
26-راى شــماره  139860302007007661 مورخ 98/06/28 محمد على بى غم فرزند 
على اکبر  در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب انبارى  به مساحت 2370,80 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 5 اصلى واقع در منصور آباد بخش 9 ثبت فالوجان        مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى احمد میرزا مسعود فرزند محمود میرزا مى باشد     
27-راى شماره  139860302007007660 مورخ 98/06/28 فرهاد شمس قهفرخى فرزند 
مهدى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار  به مساحت 2370,80 مترمربع قسمتى از 
پالك 5 اصلى واقع در منصورآباد بخش 9 ثبت فالوجان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى احمد میرزا مسعود فرزند محمود میرزا مى باشد     
28-راى شماره  139860302007007625 مورخ 98/06/27 علیرضا خسروى فوالدى 
فرزند مصطفى  درششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 504,24 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 24 اصلى واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت فالوجان مالک رسمى خود متقاضى است .

29- راى شماره  139860302007007528 مورخ 98/06/24 احمد صفرى فرزند غالمعلى  
در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 44 مترمربع قسمتى از پالك شماره 19 اصلى واقع در 
کلیشاد بخش 9 ثبت فالوجان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین کشاورزیان 

کلیشادى است.
30-راى شماره 139860302007007503 مورخ 98/06/23 احمد صفرى فرزند غالمعلى 
در ششدانگ   یکباب خانه  به مساحت 186,23 مترمربع قسمتى از پالك شماره 19  اصلى 
واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت فالوجان مع الواســطه خریدارى شده ازمالک رسمى حسین 

کشاورزیان کلیشادى مى باشد.
31- راى شــماره  139860302007007516 مورخ 98/06/23 محمد دهقان کلیشادى 
فرزند یداله در ششدانگ یک قطعه باغ  به مســاحت 1382,84 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 32 اصلى واقع در اغچه بدى بخش 9 ثبت فالوجان مع الواســطه خریدارى شده 

ازمالک رسمى شهربانو بیگم صفرى مى باشد.
32- راى شــماره  139860302007007659 مورخ 98/06/28 مجتبى نصر کارالدانى 
فرزند رسول در  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 244,20 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
284 فرعى از 1  اصلى واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت فالوجان  که شخص متقاضى مالک 

اولیه مى باشد
33- راى شــماره  139860302007007508 مورخ 98/06/23 سید رحمت اله فریدونى 
گل سفیدى فرزند سید على بابا  در ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 162,45 متر مربع 
قسمتى از پالك شماره 411 اصلى واقع در شــرودان  بخش 9 ثبت فالوجان که  شخص 

متقاضى مالک اولیه مى باشد.
34- راى شماره  139860302007007512 مورخ 98/06/23 على اصغر نیکان فالورجانى 
فرزند حجت اله  در  ششدانگ ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 74,57 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت فالوجان مع الواسطه خریدارى شده 

ازمالک رسمى قربانعلى شفیعى فالورجانى   مى باشد.
35- راى شــماره  139860302007007513 مورخ 98/06/23 سکینه بیگم جمشیدى 
فالورجانى فرزند احمد  در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 170,62 مترمربع قسمتى از 
پالك 15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت فالوجان مع الواسطه خریدارى شده ازمالک 

رسمى قربانعلى شفیعى فالورجانى   مى باشد.
36- راى شماره  139860302007007500 مورخ 98/06/23 شهر دارى فالورجان  در 
ششدانگ بازارچه میوه و تره بار به مساحت 3908,05 مترمربع قسمتى از پالك شماره15 

اصلى واقع در فالورجان   بخش 9 ثبت فالوجان مالک رسمى خودمتقاضى مى باشد.
37- راى شماره  139860302007007628 مورخ 98/06/28 عبداله رفیع زاده قهدریجانى 
فرزند رضا  در ششدانگ یک یکباب خانه  به مســاحت 144,23 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت فالوجان مع الواسطه خریدارى شده 

ازمالک رسمى غالمعلى جوانمردى فرزند على آقا  مى باشد.
38- راى شماره  139860302007005367 مورخ 98/05/31 حبیب اله خوانسارى فرزند 
غالمرضا در ششدانگ بکقطعه باغ  به مساحت 2000 مترمربع قسمتى از پالك شماره 24 
اصلى واقع در باغ ابریشم  بخش 9 ثبت فالوجان که شخص متقاضى مالک اولیه مى باشد

39- راى شــماره  1398602007007505 مورخ 98/06/23 محمد غالمى حسن آبادى 
فرزند قاسم  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 127,22 مترمربع قسمتى از پالك 7 فرعى 
از  شــماره 662 اصلى واقع در یزدآباد بخش 9 ثبت فالوجان مع الواســطه خریدارى شده 

ازمالک رسمى حسن آقاجانى فرزند آقاجان  مى باشد.
40- راى شــماره  139860302007007526 مــورخ 98/06/24 ســلمان طاهــرزاده 
قهدریجانى فرزند امراله  در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 168,88 مترمربع قسمتى 
از پالك شــماره383 فرعى  از 29 اصلى واقع در زازران  بخش 9 ثبت فالوجانمع الواسطه 

خریدارى شده از  مالک رسمى حسین على عسگریان  مى باشد.
41- راى شماره  139860302007007627 مورخ 98/06/28 اکرم محمدى قهدریجانى 
فرزند مصطفى   در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 185,94 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره490 فرعى از 387  اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت فالوجان مع الواســطه 

خریدارى شده از  مالک رسمى على اکبر شفیعى قهدریجانى مى باشد.
42- راى شماره  139860302007007630 مورخ 98/06/28 امیر کیانى فالورجانى فرزند 
قربانعلى  در ششدانگ ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 236,31 مترمربع قسمتى از 
پالك شماره 407  اصلى واقع در فالورجانمع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رضا 

کیانمهر مى باشد.
43- راى شــماره  139860302007007666 مورخ 98/06/28 افســانه نصیرى فرزند 
عبدالرحیم نسبت به   ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 148,76 مترمربع پالك شماره  فرعى 
از 15  اصلى واقع در فالورجان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى مصیب رهنما 

فرزند على مى باشد.
44- راى شماره  139860302007007664 مورخ 98/06/28 مهرى شفیعى فرزند یداله  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 505,26 مترمربع پالك شماره  فرعى از 24  اصلى واقع در 
باغ ابریشم  مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى  حسین شیرعلى زاده  نجف آبادى 

فرزند قدیر على مى باشد.
45- راى شــماره  139860302007008108 مورخ 98/07/21 عباسعلى دهقان فرزند 
محمد کریم نسبت به   ششدانگ یکبابخانه و مغازه به مساحت 52,83 مترمربع پالك شماره  
فرعى از 19  اصلى واقع در کلیشاد  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى  مرحوم محمد 
کریم دهقان  مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول یکشــنبه 98/7/28 تاریخ انتشار نوبت دوم 
دوشنبه 98/8/13 م الف:634258  حسین زمانى- رئیس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان 

فالورجان /7/421                
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 971142 ج/6 له شرکت پارس خودرو و علیه آقاى مهرداد هماپور مبنى بر 
مطالبه مبلغ 10/568/777/124 ریال بابت محکوم به و هزینه اى اجرایى و حق االجراى 
دولتى در تاریخ 98/8/22 ســاعت 9/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 237 هزارم سهم مشــاع از 1/1 سهم مشاع از شش 
دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 452/11/8 ثبتى بخش 16 اصفهان با مشخصات مندرج 

در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى آقاى مهرداد هماپور و اکنون در تصرف 
مالکانه محکوم علیه مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده 
و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نمایــد. طالبین خرید مى توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با 
همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى 
احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر 
یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد 
مزایده: مشخصات ثبتى و ساختمانى مشخصات ثبتى عبارت است از تمامى یک و یک دهم 
سهم مشاع از 2/86005 سهم مشاع از 2960/5 سهم ششدانگ هر یک از قطعات شماره 
452/8 و 452/11 مجرى شده از اراضى دهنو برخوار واقع در بخش 16 اصفهان؛ بنا شده بر 
روى عرصه (بر اساس مدارك پرونده شهردارى) با مساحت کل حدود 1048/80 مترمربع، 
شرقًا مجاور خیابان امام خمینى با عرض معبر 76 متر و جنوبًا به گذر 6 مترى و شماًال و شرقًا 
به پالك مشخصات ساختمانى: 1- ساختمان تجارى مجاور خیابان امام خمینى با مساحت 
137/1 مترمربع بر روى کرسى به ارتفاع حدود 50 سانتى متر داراى اسکلت فلزى و نماى 
بیرونى آجر و دهانه تجارى حدود 6/5 متر با ارتفاع 3/80 متر، ورودى با شیشه سکوریت و 
حفاظ آهنى و کف ســنگ و بدنه تا ارتفاع 1/20 متر سنگ و باالى آن گچ و رنگ و سقف با 
پوشش کاذب کناف اکوستیک و پنجره و درب هاپروفیل فلزى و در مجاورت آن آبدارخانه 
با مساحت حدود 6/3 متر مربع. 2- فضاى باز پشت و کنار فضاى تجارى (کاربرى تجارى) 
نا مساحت حدود 168/9 مترمربع داراى کف سازى سیمانى و بدنه آجرى با پوشش سیمان 
و رنگ. 3- ســوله با کاربرى انبار تجارى؛ پشــت فضاى باز تجارى با مساحت حدود 185 
مترمربع و ارتفاع حدود 6 متر و داراى اســکلت خرپا فلزى و پوشش سقف ایرانیت و با کف 
سازى سیمان و بدنه دیوار آجر زبره لفتون با پوشــش سیمان و رنگ و داراى دو عدد پاچال 
کارگاهى یکى ســاده و دیگرى پله دار. 4- زیرزمین با کاربرى انبارى تجارى به مساحت 
137/1 مترمربع و ارتفاع 2/60 مترمربع با مشخصات بدنه سیمانى و داراى 2 ورودى بطرف 
خیابان و بطرف فضاى باز تجارى و داراى قفسه بندى جهت انبار قطعات یدکى. 5- سرویس 
بهداشتى پشت فضاى تجارى با ورودى از فضاى باز داراى یک چشمه سرویس بهداشتى 
و دو عدد روشــویى در محوطه 6- فضاى انبارى تجارى در طبقه اول با مساحت حدود 9 
متر مربع با مشخصات بدنه و سقف دیوارکوب با و درب و پنجره فلزى که بصورت دفتر کار 
رویت گردید. 7- سایبان تجارى در طبقه اول با مساحت 4/85 مترمربع 8- پلکان ارتباطى 
بین طبقات با مســاحت هر طبقه 4 مترمربع که مجموع مساحت اعیانى هاى فوق الذکر بر 
اساس مدارك شهردارى 659/95 مترمربع مى باشد. 9- پالك ضمیمه شده به پالك فوق 
در جنوب پالك مذکور به مساحت عرصه حدود 549 مترمربع داراى و بدن ه دیوار آجر زبره 
22 سانتى مترى با پوشش پالستر سیمان فاقد کف سازى و یک عدد درب آهنى با عرض 
4/10 متر در یخ بین امام خمینى و کوچه 6 مترى شمال پالك. 10- محل مورد معاینه داراى 
انشعابات آب و برق سه فاز و گاز مى باشد. نظریه کارشناسى: با توجه به موقعیت، دسترسى 
به شوارع، سابقه کسبى، امکانات، انشعابات، نوع کاربرى و موارد فوق الذکر و جمیع جهات 
موثر در قضیه باالخص عرضه و تقاضا، ارزش تمامیت محل مورد اشاره در زمان مباشرت 
و مبادرت به کارشناســى جمعا به مبلغ 44/300/000/000 ریال، معــادل چهار میلیارد و 
چهارصد و سى میلیون تومان برآورد و اعالم نظر مى گردد. در نتیجه ارزش 237 هزارم سهم 
مشاع آن به مبلغ 10/568/777/124 ریال ارزیابى که مقدار 6 هزارم سهم مشاع آن به مبلغ 
307/496/039 ریال بابت حق االجراى دولتى و مقدار 231 هزارم سهم مشاع آن به مبلغ 
10/261/308/085 ریال بابت مطالبات محکوم له ارزیابى مى گردد. م الف: 585423 مدیر 

و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /6/364
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه دوازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 963249 ج/12 له سید مهدى خلیلیان و مهرى ملکیان و علیه اقاى روح اله 
مهرعلیان گورتانى مبنى بر مطالبه مبلغ 75 عدد سکه بهار ازادى و 50 مثقال طال که در روز 
مزایده ارزیابى مى گردد و در روز تنظیم مزایده (98/7/9) ارزیابى و با ســایر مطالبات جمعًا 
به مبلغ 4145237730 ریال ارزیابى مى گردد بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق 
االجراى دولتى درتاریخ 98/8/21 ساعت 11/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 20/571 حبه مشــاع به استثناى بهاى ثمیه 
سهم زوجه متوفى از پالك ثبتى 6/888 بخش 14 اصفهان و 1/842 سهم مشاع به استثناى 
بهاى ثمیه سهم زوجه متوفى از پالك ثبتى 271/1 فرعى از 15 اصلى بخش 14 اصفهان 
ملکى به پالك ثبتى فوق با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است 
ملکى مرحوم غالمرضا مهر علیان گورتانى و اکنون در تصرف مالکانه ورثه مى باشــد که 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به 
نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10٪ درصد بها به صورت 
نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده 
محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درص واریزى 
به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: ارزیابى سهم االرث محکوم علیه 
از پالك 271/1 فرعــى از 15 اصلى بخش 14 و پیرو گزارش شــماره 98/462/ك مورخ 
98/4/24 مربوط به گزارش ارزیابى پالك 6/888 اینجانبان کارشناسان منتخب به صورت 
جداگانه در معیت خواهان پرونده از محل مورد نظر واقع در اصفهان خیابان میرزا طاهر کوچه 
61 (کوچه ارشاد) کوچه سنبل منزل ششم سمت راســت بازدید کرده و بدینوسیله گزارش 
خود را به شرح ذیل در مورد پالك ثبتى 271/1 به استحضار مى رسانیم: پالك ثبتى فوق 
به صورت ششدانگ یکدرب باغ شماره 271/1 فرعى از 15 اصلى واقع در جورتان دهستان 
ماربین بخش 14 ثبت اصفهان با حق المجرى و حق العبور در امتداد گل انداز جوى که در 
شمال باغ 271 واقع گردیده گواهى شــده در صفحه 206 دفتر 290 امالك به شماره ثبت 
31804 به نام آقاى عبدالحسین اسالمیان داراى ســابقه ثبت و سند مالکیت دارد و طبق 
سند شماره 50386 مورخ 61/12/9 دفترخانه اسناد رسمى 31 اصفهان به اقاى غالمرضا 
مهرعلیان گورتانى فرزند على اکبر انتقال قطعى گردیده اســت حدود و مشخصات پالك 
مذکور بدین شرح مى باشد: شماًال به طول 20/20 متر دیواریست به گل انداز جوى صحرایى 
شرقًا اول دیواریست به گل انداز جوى مزبور دوم به طول 16/50 متر دیواریست اشتراکى با 
باغ 276 جنوباً به طول 19/40 متر دیواریست اشتراکى با باغ 274/1 غرباً به طول 29/80 متر 
پى اشتراکى (اشتراکى با باغ 271 فرعى) سپس طبق سند 85154 مورخ 92/2/15 دفترخانه 
25 اصفهان معادل 34 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك فوق به غیر انتقال شده است و 
باقیمانده پالك معادل 38 حبه مشاع از ششدانگ پالك 271/1 در مالکیت اقاى غالمرضا 
مهر علیان گورتانى اســت. باقیمانده پالك فوق در حال حاضر یک باب خانه مسکونى به 
قدمت حدود 15 سال به مساحت عرصه حدود 268 و اعیانى حدود 340 متر مربع با اسکلت 
بتن ارمه و سقف تیرچه بلوك در دو طبقه با نماى خارجى آجر سه سانت است در طبقه همکف 
پارکینگ و یک واحد مسکونى شامل ســالن پذیرایى یک اتاق خواب آشپزخانه و سرویس 
بهداشتى قرار دارد که در حد سفت کارى اجرا شده است کف واحد مسکونى طبقه همکف 
موزائیک و دیوارهاى ســالن پذیرایى تا یک مترى از سنگ و بقیه دیوار گچ و خاك و سفید 
کارى است دیوارهاى آشپزخانه و ســرویس بهداشتى تا زیر سقف کاشى کارى و اشپزخانه 
فاقد کابینت مى باشد طبقه اول ساختمان نیز داراى سالن پذیرایى دو اتاق خواب آشپزخانه 
و سرویس بهداشتى تا زیر سقف کاشى کارى و اشــپزخانه فاقد کابینت مى باشد طبقه اول 
ساختمان نیز داراى سالن پذیرایى دو اتاق خواب آشپزخانه و سرویس بهداشتى است کفسازى 
طبقه اول با استفاده از سرامیک دیوارهاى سالن و اتاق هاى خواب سفیدکارى و رنگ روغن 
دیوارهاى آشپزخانه و سرویس بهداشتى تا زیر سقف کاشى کارى و درب هاى داخلى از چوب 
و پنجره ها عمدتا از پروفیل هاى آلومینیومى است کابینت آشپزخانه در طبقه اول نیز فلزى 
است سیستم سرمایش ساختمان کولر آبى و سیستم گرمایش بخارى گازى است ساختمان 
داراى انشعابات برق و آب بوده و فاقد انشــعاب گاز مى باشد ساختمان فاقد آسانسور بوده و 
درحال حاضر خالى از سکنه است به موجب گواهى حصر وراثت شماره 6400 مورخ 95/5/6 
شوراى حل اختالف شعبه دهم حصر وراثت اصفان شادروان غالمرضا مهر علیان گورتانى 
در تاریخ 93/10/10 فوت شده است و وراث وى عبارتند از خانم فاطمه مستاجران گورتانى 

(زوجه) و آقایان روح اله و یوسف و خانم ها، الهه، اعظم و شیرین، شهرت همگى مهر علیان 
گورتانى فرزندان نامبرده مى باشند که به موجب گواهى حصر وراثت فوق الذکر یک هشتم 
از اموال منقول و قیمت اموال غیر منقول سهم زوجه متوفى و مابقى ترکه بین سایر وراث به 
قاعده ذکور دو برابر اناث تقسیم مى گردد لذا سهم االرث آقاى روح اله مهر علیان گورتانى 
دو هفتم از مابقى ترکه مى باشد. نتیجه ارزیابى ملک 271/1: فرعى از 15 اصلى با توجه به 
معاینات فنى انجام شده و در نظر گرفتن موقعیت ملک نوع ملک قدمت ساختمان وضعیت 
بنا و استعالم از چندین مشاور امالك واقع در حوالى ساختمان و همچنین وضعیت عرضه 
و تقاضا و جمیع عوامل موثر در قیمت ارزش شــش دانگ عرصه و اعیان ملک موصوف در 
وضعیت حاضر و بدون در نظر گرفتن دیون و بدهى هاى احتمالى به شهردارى دارایى بیمه 
و غیره 13/760/000/000 ریال معادل یک میلیارد و سیصد و هفتاد و شش میلیون تومان 
برآورد مى گردد، لذا سهم االرث آقاى روح اله مهر علیان گورتانى پس از کسر یک هشتم 
سهم خانم فاطمه مستاجران گورتانى معادل دو هفتم مابقى ترکه و معادل 3/440/000/000 
ریال معادل سیصد و چهل و چهار هزار تومان مى باشد. ارزیابى سهم االرث محکوم علیه 
از پالك 6/888 و پالك 271/1 فرعى از 15 اصلى بخش 14 اینجانب کارشناس منتخب 
در معیت خواهان پرونده از محل موردنظر بازدید کرده و بدینوسیله گزارش خود را به شرح 
ذیل به استحضار مى رسانم: 1- پالك ثبتى 6/888: مطابق سند مالکیت المثنى ابرازى به 
شماره 878651، الف/16 ششــدانگ لک 6/888 به شماره ثبت 912 در صفحه 386 دفتر 
8 به نام آقاى غالمرضا مهر علیان گورتانى فرزند على اکبر سابقه ثبت و سند مالکییت دارد 
پالك فوق به مساحت عرصه 373/73 مترمربع در بخش 14 ثبت اصفهان خیابان آتشگاه 
ایستگاه شاطر عباس کوچه صلح دوست بن بست شهید رسول خلیلیان انته اى بن بست واقع 
شده است. پالك فوق یک باب خانه مسکونى به قدمت حدود 30 سال با اسکلت بتن آرمه 
و ســقف تیرچه بلوك با زیربناى حدود 400 مترمربع شامل یک طبقه زیرزمین به مساحت 
حدود 150 مترمربع یک پارکینگ در طبقه همکف به مساحت حدود 40 مترمربع و قسمت 
مسکونى در طبقه همکف شامل هال و پذیرایى اتاق خواب آشپزخانه سرویس هاى بهداشتى 
و یک اتاق روى پارکینگ به مســاحت حدود 200 مترمربع است کف زیرزمین موزائیک و 
کف واحد مسکونى در طبقه همکف ســرامیک و دیوارها در قسمت همکف کاغذ دیوارى 
پنجره ها آلومینیوم درب هاى داخلى چوبى دیوارهاى آشپزخانه و سرویس هاى بهداشتى 
کاشى کارى تا زیر سقف کابینت آشپزخانه با مصالح بنایى و با رویه سنگى سیستم گرمایش 
پکیج دیوارى و رادیاتور و سیستم سرمایش کولر آبى است ساختمان داراى انشعابات آب و 
برق و گاز مى باشد. به موجب گواهى حصر وراثت شماره 6400 مورخ 95/5/6 شوراى حل 
اختالف شعبه دهم حصر وراثت اصفهان شــادروان غالمرضا مهر علیان گورتانى در تاریخ 
93/10/10 فوت شده است و وراث وى عبارتند از خانم فاطمه مستاجران گورتانى (زوجه) و 
آقایان روح اله و یوسف و خانم ها، الهه، اعظم و شیرین، شهرت همگى مهر علیان گورتانى 
فرزندان نامبرده مى باشند که به موجب گواهى حصر وراثت فوق الذکر یک هشتم از اموال 
منقول و قیمت اموال غیر منقول سهم زوجه متوفى و مابقى ترکه بین سایر وراث به قاعده 
ذکور دو برابر اناث تقسیم مى گردد. لذا سهم االرث آقاى روح اله مهر علیان گورتانى دو هفتم 
از مابقى ترکه مى باشد. نتیجه ارزیابى ملک 6/888: با توجه به معاینات فنى انجام شده و در 
نظر گرفتن موقعیت ملک نوع ملک قدمت ساختمان وضعیت بنا و استعالم از چندین مشاور 
امالك واقع در حوالى ساختمان و همچنین وضعیت عرضه و تقاضا و جمیع عوامل موثر در 
قیمت ارزش شــش دانگ عرصه و اعیان ملک موصوف در وضعیت حاضر و بدون در نظر 
گرفتن دیون و بدهى هاى احتمالى به شهردارى دارایى بیمه و غیره 15/080/000/000 ریال 
معادل یک میلیارد و پانصد و هشت میلیون تومان برآورد مى گردد. لذا سهم االرث آقاى روح 
اله مهر علیان گورتانى پس از کسر یک هشتم سهم خانم فاطمه مستاجران گورتانى معادل 
دو هفتم مابقى ترکه و معادل 3/770/000/000 ریال معادل سیصد و هفتاد و هفت میلیون 
تومان مى باشد. ضمنًا مقدار 1/842 سهم مشاع به استثناى بهاى ثمیه سهم زوجه متوفى 
به مبلغ 375/237/730 ریال ارزیابى که مقدار                  سهم مشاع ان به مبلغ 117992223 
ریال بابت حق االجراى دولتى و مقدار 1/47 سهم مشاع آن به مبلغ 257245507 ریال بابت 
سایر مطالبات محکوم لهما مى باشد. م الف: 616996 مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى 

اصفهان /7/283
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شــماره پرونده : 98 / 201 ش 4 ح  شماره دادنامه 353 تاریخ رسیدگى : 
8 / 7 /98 درخصوص دعوى خواهان عماد اراسته پورد یوشلى فرزند محمد على – شاهین 
شهر خ عطار 3 شرقى پ 15 بطرفیت خواندگان 1 – محمد کرم پیش بین فرزند کرم 2- امید 
شیخى فرزند رســول 3 – نصرت ال ســهرابى فرزند محمد نبى هرسه مجهول المکان به 
خواسته صدو حکم مبنى بر تنظیم و انتقال سند رسمى یک دستگاه خودرو پیکان به شماره 
انتظامى قبلى 815 ج 22 ایران 57 و شماره انتظامى فعلى 578 م 14 ایران 53 و شماره موتور 
11158236040 و شماره شاسى 82423105 مقوم به مبلغ 000 / 000 / 30 ریال و مطالبه 
هزینه دادرسى دادرسى گردشکار خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت 
مقررر حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از 
شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید بابررسى 
اوراق پرونده و مالحظه تصویر مصدق مبایعه نامه عادى پیوست دادخواست مورخ 24 / 7 / 
94 که حاکى از وقوع عقد بیع فى مابین خواهان و خوانده ردیف اول و انتقال مالکیت خودرو 
فوق االشاره به خواهان است و با توجه به پاسخ استعالم واصله از پلیس راهور مورخ 2 / 4 / 98 
که خواهان را مالک پالك فعلى نصب شده بر روى خودروى مزبور معرفى نموده و خواندگان 
نیز علیرغم ابالغ قانونى از طریق نشرآگهى در جلســه مورخه 4 / 6 / 98 شورا حاضر نشده 
و نسبت به دعوى مطروحه ایراد و دفاعى را بعمل نیاورده اند لذا دعوى خواهان را محمول 
بر صحت دانسته و مستندا به مواد 220 / 362 قانون مدنى و مواد 198 و 515 و 519 قانون 
آیین دادرسى مدنى و ماده 29 قانون رسیدگى به تخلفات رانندگى حکم به الزام خوانده ردیف 
سوم به عنوان مالک رسمى به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند یک دستگاه 
خودرو پیکان با مشخصات فوق الذکر به نام خواهان صادر و همچنین خوانده ردیف اول را به 
عنوان معامله با خواهان از باب تسبیت به پرداخت مبلغ 000 / 600 ریال بابت هزینه دادرسى 
و الصاق تمبر به اوراق پیوست دادخواست به انضمام هزینه نشرآگهى در حق خواهان محکوم 
مى نماید . را صادر واعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در محاکم 
حقوقى شاهین شهر  مى باشد.ضمنا به لحاظ عدم توجه دعوى اصلى به خوانده ردیف اول 
و عدم توجه متفرعات دعوى به خوانده ردیف ســوم و عدم توجه دعوى اصلى و متفرعات 
آن نسبت به خوانده ردیف دوم و مستندا به ماده 89 قانون آیین دادرسى مدنى ناظر بر بند 4 
ماده 84 آن قانون قرار رد این قسمت از دعوى خواهان صادر و اعالم مى گردد که این قرار 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم حقوقى شــاهین شهر خواهد بود .  م 
الف – 630157 . سعید مهدى پور - قاضى شعبه 4 شوراى حل اختالف  شاهین شهر/ 7/411 

 فقدان سند مالکیت 
شــماره 7209 چون آقاى مجید رهبرى نجف آبادى   فرزند محمد على باســتناد دو برگ 
استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده بموجب درخواست شماره 
139821702030016133- 1398/07/16مدعى شده که سند مالکیت یک دانگ مشاع 
از ششدانگ پالك شماره 1040/12 واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که 
درصفحه 311 دفتر 542 امالك نجف آباد بنام نامبرده ثبت و سند چاپى بشماره 250009 
صادر و تسلیم گردیده و  بعد بموجب سند قطعى شــماره دفترخانه نجف آباد بنام او انتقال 
قطعى یافته ومعامله هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار 1398/07/28، 633441م الف- صادقى از طرف رئیس اداره ثبت و اسناد و امالك 

شهرستان نجف آباد/ 7/419
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آگهىآگهى 07073606 سال شانزدهمیک شنبه  28 مهر  ماه   1398

ابالغ اجراییه
ئیــه شــماره بایگانــى 9800281- شــماره پرونــده :  بــالغ اجرا آگهــى ا
139804002141000158/1 شــماره بایگانى پرونده : 9800281 شــماره ابالغیه : 
139805102141000794 تاریخ صدور 17 / 7 / 1398 بدین وســیله به آوید شهنى به 
نشانى تهران گیشا خیابان 35 پالك 58 ابالغ مى شــود که خانم روح انگیز حسین زاده 
جهت وصول مهریه ى خود به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره سند 9025 تاریخ 
سند 1 / 2 / 1386 دفترخانه صادر کننده دفترخانه ازدواج 116 و طالق 66 شهر شاهین 
شهر علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9800281 تشکیل و طبق 
گزارش مورخ 26 / 6 / 1398 مامور واحد ابالغ دادگســترى شاهین شهر ، محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشــده لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه آگهى مى شود و ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که 
روز ابالغ محسوب مى گردد چنانچه نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید عملیات 
اجرائى جریان خواهد یافت630214 /م الف . رشــید توکلى - مسئول واحد اجراى اسناد 

رسمى شاهین شهر / 7/412  
ابالغ رأى

شــماره دادنامــه: 9809976795600188 تاریــخ تنظیــم: 1398/02/09 شــماره 
پرونــده: 9709986795600872 شــماره بایگانى شــعبه: 970877 پرونده کالســه 
9709986795600872 شعبه 26 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید 
حججى) تصمیم نهایى شماره 9809976795600188 خواهان: خانم شهناز خواجه گیر 
فرزند خلیفه به نشانى استان اصفهان- شهرستان لنجان- شهر زرین شهر- خیابان شهید 
مدنى- پالك 5 خواندگان: 1- آقاى حمیدرضا شریعت 2- آقاى فرشته نصیرى نژاد فرزند 
غالمعلى همگى به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- اصفهان- خیابان رباط 
دوم پشت پارك گل محمدى کوچه نسترن 3/14، 3- آقاى سید داود موسوى زاده فرزند 
سید محمود به نشانى اســتان اصفهان- شهرستان لنجان- شــهر زرین شهر- خیابان 
شهید مدنى- پالك 5 خواسته ها: 1- الزام به تنظیم سند خودرو 2- اثبات مالکیت (مالى) 
3- مطالبه خسارت دادرسى گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت ان به کالسه 
فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى 
خانم شهناز خواجه گیر به طرفیت خانم فرشــته نصیرى نژاد و آقاى حمیدرضا شریعت و 
آقاى سید داود موسوى زاده به خواسته الزام خواندگان به تنظیم و انتقال سند رسمى یک 
دستگاه خودروى وانت پیکان به شماره انتظامى 99ه 829- 13 ایران به انضمام خسارات 
دادرسى به شــرح دادخواســت و ضمائم تقدیمى با عنایت به محتویات پرونده استماع 
اظهارات خواهان و مالحظه مبایعه نامه عــادى مورخ 1. 10. 97 و احراز رابطه قراردادى 
فیما بین خواهان و خوانده ردیف ســوم و نیز مبایعه نامه عادى مورخ 29. 10. 92 و احراز 
رابطه قراردادى فى مابین خوانده ردیف سوم و خوانده ردیف اول و نیز پاسخ استعالم مورخ 
1. 11. 98 احراز مالکیت خوانده ردیف اول و اینکــه خواندگان ردیف اول و دوم با وصف 
ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حاضر نشــده و دفاعى به عمل نیاورده است شورا دعوى 

خواهان را محمول به صحت دانسته و مســتنداً به مواد 398 و 519 قانون آیین دادرسى 
مدنى و مواد 219 و 220 و 222 قانون مدنى حکــم محکومیت خوانده ردیف دوم انتقال 
سند رسمى خودروى پیکان وانت مدل 87 به شماره انتظامى 13- 66 ه 829 و محکومیت 
خوانده ردیف سوم به پرداخت مبلغ 1/883/500 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید و در خصوص دعوى نسبت به خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه 
دعوى متوجه شخص نامبرده نمى باشد مستنداً به بند چهار ماده 84 قانون آیین دادرسى 
مدنى قرار رد دعوى خواهان صادر مى گردد رأى صادره نســبت بــه خوانده ردیف اول 
غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و سپس مدت 20 
روز قابل تجدیدنظــر خواهى در محاکم حقوقى اصفهان خواهد بود و نســبت به خوانده 
ردیف سوم حضورى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
حقوقى اصفهان خواهد بود. شماره رأى اصالحى: 9809976795600434 تاریخ تنظیم: 
1398/03/27 شماره بایگانى شعبه: 970877 پرونده کالسه 9709986795600872 
شعبه 26 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شــهید حججى) تصمیم نهایى 
شماره 9809976795600434 خواهان: خانم شهناز خواجه گیر فرزند خلیفه به نشانى 
استان اصفهان- شهرســتان لنجان- شهر زرین شــهر- خیابان شهید مدنى- پالك 5 
خواندگان: 1- آقاى فرشته نصیرى نژاد فرزند غالمعلى 2- آقاى حمیدرضا شریعت همگى 
به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- اصفهان- خیابان رباط دوم پشت پارك 
گل محمدى کوچه نسترن 3/14، 3- آقاى سید داود موسوى زاده فرزند سید محمود به 
نشانى استان اصفهان- شهرستان لنجان- شهر زرین شهر- خیابان شهید مدنى- پالك 
5 خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرســى 2- اثبات مالکیت (مالى) 3- الزام به تنظیم 
سند خودرو گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن 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.رأى اصالحى: در خصوص دعوى خانم شهناز خواجه 
گیر فرزند خلیفه به طرفیت 1. خانم فرشته نصیرى نژاد فرزند غالمعلى 2. آقاى حمیدرضا 
شریعت 3. آقاى سید داود موسوى زاده فرزند سید محمود خواسته الزام خواندگان به تنظیم 
و انتقال سند یک دستگاه خودروى وانت پیکان به شماره انتظامى 1995829 ایران 13 
با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه در دادنامه شماره 9809976795600188 
مورخ 98/2/9 سهو قلم در خصوص محکومیت خواندگان رخ داده است فلذا شورا با استناد 
به  ماده 309 قانون آیین دادرســى مدنى محکومیت خوانده ردیف دوم به انتقال سند را 
به محکومیت خوانده به بعد مورد خوانده ردیف اول خانم فرشــته نصیرى نژاد به تنظیم 
و انتقال سند رســمى خودروى فوق صادر و اعالم مى نماید رونوشت رأى اصلى بدون 
رونوشــت رأى تصحیحى ممنوع است. نشــانى: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت 
اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57 م الف: 631170 
محمدرضا قرهى قهى- قاضى شــعبه 26 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 

شهید حججى) /7/403
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه پالك  شــماره 1201فرعى واقع در دهق چهار 

اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقــاى احمد علیخانى دهقى  
فرزند حسن در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز98/8/22 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق ماده 20قانــون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار: 1398/07/28- 

633029/ م الف کفیل ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت/ 7/418                
 فقدان سند مالکیت

شــماره: 7014  چون آقاى یداله گلشادى قلعه شــاهى  فرزند حیدر بموجب درخواست 
وارده به شماره 2648 مورخ 1398/02/10 و باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که ســند مالکیت نه سهم مشاع از بیست 
و هفت سهم شش دانگ پالك ثبتى 391/843 واقع در گلدشت  بخش 9 ثبت اصفهان 
که درصفحه دفتر الکترونیکى شماره 139520302030009435 ذیل ثبت  بنام نامبرده 
و سند مالکیت  بشماره ســریال 477362 د /94  صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. 
چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1398/07/28، 633679/ الــف- ابوالفضل ریحانى رئیس اداره ثبت و اســناد و امالك 

شهرستان نجف آباد /7/420
اخطار اجرایى

محکوم علیه داریوش ایاز فرزند محمد على مجهول المکان و محکوم له اسداله حیدریان 
قلعه شــاهین شــهر ردانى پور بلوار نبوت خ همت فرعى 4 غربى پالك 129  به موجب 
راى شــماره 137  تاریخ 29 / 3 / 98 حوزه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 
شاهین شهر محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 100 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 000 / 250 / 1 ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجراى احکام از تاریخ سرسید چک 1 
/ 12 / 97 لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق 
محکوم له و پرداخت هزینه دادرســى و هزینه عملیات اجرایى نیز به عهده محکوم علیه 
اســت ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبى براى پرداخت 

محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   633448 
/م الف.  مجتبى رضوانى  -  قاضى شــعبه پنجم  حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین 

شهر/ 7/423 
فقدان سندمالکیت

آقاى مهدى شعاعى با ســتناد دو برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهود در 
دفترخانه 80 شاهین شهر  رســما گواهى شده است مدعى است ســند مالکیت خود به 
شماره چاپى 660305 را که به میزان ششدانگ  به شماره پالك ثبتى 406 / 4911 واقع 
در بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان ( شــاهین شــهر ) در صفحه 526 دفتر120 ذیل ثبت 
15091  بنام  آقاى  مهدى شعاعى ثبت و صادر و تسلیم گردیده که  بموجب  سند انتقال به 
شماره 10576 مورخ 10 / 3 / 1393دفتر325 شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و نیز 
بموجب نامه هاى شماره 97006 مورخ 20 / 6 / 1397 و 1397009000893431 مورخ 
1397/6/21 شعبه اجراى احکام مدنى دادگسترى شاهین شهر بازداشت مى باشد و معامله 
ى دیگرى هم انجام نشده  و نحوه گم شدن جابجائى اعالم شده ، چون درخواست صدور 
سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد 
که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده 
روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 
633703/م الف عباســعلى عمرانى  – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شــاهین شهر 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      7/424/

اخطار اجرایى
محکوم علیه احسان ناصرى کریموندفرزند غالمعلى مجهول المکان و محکوم له حمید 
سرلک فرزند محمود شاهین شهر خ جامى پ 38 به موجب راى شماره 247 تاریخ 22 / 
4 / 98 حوزه یازدهم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 20 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000 / 
500 / 1 ریال هزینه دادرسى و مبلغ 000 / 125 ریال بابت هزینه الصاق تمبردادخواست 
ضمائم و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 18 / 12 / 97 لغایت زمان 
پرداخت در حق محکوم له و پرداخت هزینه دادرســى و هزینه عملیــات اجرایى نیز به 
عهده محکوم علیه اســت ماده 34 قانون اجراى احکام همین کــه اجراییه به محکوم 
علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهــد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد 
صریحا اعالم نماید   633998 /م الف -  قاضى شعبه یازدهم  حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر 7/427 

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى آکال کیفیت سپاهان سهامى خاص به 
شماره ثبت 27947 و شناسه ملى 10260486538 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1398/07/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى 
شرکت به استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله باغ زیار ، کوچه فرعى دوم 
، خیابان شیخ شهاب الدین ســهروردى ، پالك 54- ، 
مجتمع تجارى ادارى سپیدار ، طبقه چهارم ، واحد 43 
کدپستى 8177779251 تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (633962)

فقدان مدرك
اینجانب غالمحســین موحدى کدملى 1090198280 دارنــده پروانه واحد دامدارى 
روســتایى (پروار بندى گوســاله) به ظرفیت چهل و پنج رأس به شماره 10611 مورخ 
1382/12/04 ضمن اعالم مفقود شدن آن بدینوسیله ساقط شدن اعتبار پروانه مذکور 

را اعالم مى نمایم.

آگهى تغییرات
شرکت حمل و نقل شب رو بار سپاهان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 307 و شناســه ملى 
10260070036 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1398/06/30 و نامه شــماره21/46140 
مــورخ1398/7/8 اداره کل راهدارى و حمل 
و نقل جاده اى استان اصفهان : یداله حاجى 
هاشمى به شماره ملى 1140959964، ستار 
حاج هاشمى به شماره ملى 1141079321، 
محمد پیروى بســتان آباد به شــماره ملى 
1717226760، ســید محسن دیباجى به 
شماره ملى 1141621495، امراله نعمتى به 
شماره ملى 1140994281، احمدرضا حاجى 
حیدرى به شــماره ملى 1141089688 به 
عنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند . على اصغر حاج حیدرى به 
شماره ملى 1140976893 به سمت بازرس 
اصلى و حسینعلى امیریان ورنوسفادرانى به 
شماره ملى 1141005344 به سمت بازرس 
على البدل شرکت براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدند . روزنامه نصــف جهان براى چاپ 
آگهیها و دعوتنامه هاى شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

خمینى شهر (631023)

آگهى تغییرات
شــرکت پرتو طب ســپاهان با مســئولیت 
محدود به شــماره ثبت 57017 و شناسه ملى 
14006203852 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/07/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سلمان جعفرى به 
کدملى 3979952861 با دریافت 250000 
ریال ســهم الشــرکه خود از صندوق شرکت 
از شــرکت خارج گردید. ســرمایه شرکت از 
مبلــغ 1250000 ریال به مبلــغ 1000000 
ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
بدین شــرح اصالح شــد: ســرمایه شرکت 
مبلغ 1000000 ریال نقدى اســت که تماماً 
پرداخت و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفته 
است. - شرکاى شرکت و میزان سهم الشرکه 
هر یک بدین شــرح مى باشــد: رسول گنجى 
چرمهینى به شماره ملى 1160050554 دارنده 
500000 ریال، یاســر رحیمى بادافشانى به 
شماره ملى 1270004654 دارنده 250000 
ریال، محمدعلى محمدى چرمهینى به شــماره 
ملــى 6200007721 دارنــده 200000 
ریال و هوشــمند فرهمندفر به شــماره ملى 
1170959520 دارنده 50000 ریال ســهم 
الشرکه. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (633449)

آگهى تغییرات
شــرکت پرتو طب ســپاهان با مســئولیت 
محدود به شــماره ثبت 57017 و شناسه ملى 
14006203852 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/06/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمدعلى محمدى 
چرمهینى به کدملى 6200007721 با پرداخت 
200000 ریال و هوشمند فرهمندفر به کدملى 
1170959520 بــا پرداخت 50000 ریال به 
صندوق شرکت وارد شــرکت و جزو شرکاى 
شرکت قرار گرفتند. ســرمایه شرکت از مبلغ 
1000000 ریــال به مبلــغ 1250000 ریال 
افزایش یافــت و ماده مربوطه در اساســنامه 
بدین شرح اصالح شد: ســرمایه شرکت مبلغ 
1250000 ریال نقدى است که تماما پرداخت 
و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفته است. - 
شرکاى شرکت و میزان سهم الشرکه هر یک 
بدین شرح مى باشــد: رسول گنجى چرمهینى 
دارنده 500000 ریال، یاسر رحیمى بادافشانى 
دارنده 250000 ریال، سلمان جعفرى دارنده 
250000 ریال، محمدعلى محمدى چرمهینى 
دارنده 200000 ریال و هوشــمند فرهمندفر 
دارنده 50000 ریال سهم الشرکه. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (633451)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى آکال کیفیت سپاهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 27947 و شناسه ملى 
10260486538 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى مورخ 1398/07/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : سعید قاسمى 
هفشجانى کدملى 1288950012 کدپستى 
8179665163 -منیــژه ایهامــى کدملى 
1285948319 کدپستى 8179665163 
-احســان نادرى کدملى 1292840341 
کدپســتى 8174834593 بعنوان اعضاى 
اصلــى هیات مدیــره براى مدت دوســال 
انتخاب گردیدند. الهه نادرى باغ ابریشــمى 
کدپســتى  و  کدملــى1100045430 
8174834593 و مریــم بختیارى کدملى 
2002731969 و کدپستى 8175945647 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکســال انتخاب شدند. 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(633957)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى آکال کیفیت سپاهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 27947 و شناسه ملى 
10260486538 به اســتناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1398/07/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :ســعید قاسمى 
هفشجانى کدملى 1288950012 کدپستى 
8179665163 بعنــوان مدیــر عامــل و 
عضو هیات مدیره - منیــژه ایهامى کدملى 
1285948319 کدپستى 8179665163 
بعنــوان رئیس هیــات مدیره - احســان 
نادرى کدملى 1292840341 کدپســتى 
8174834593 بعنوان نایب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمى 
فقط بــا امضاء مدیر عامل و با مهر شــرکت 
معتبر مى باشد. مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (633958)

آگهى تغییرات
شرکت پرتو طب سپاهان با مســئولیت محدود به 
شماره ثبت 57017 و شناسه ملى 14006203852 
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1398/07/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى 
با امضاى مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشد. ضمنا تغییرى در سمت اعضاى هیئت مدیره 
حاصل نگردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (633671)

آگهى تغییرات
شــرکت زرین تالش ســپاهان ســهامى 
خاص به شماره ثبت 19690 و شناسه ملى 
10260405754 به اســتناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عــادى بطور فــوق العاده 
مــورخ 1398/07/04 تصمیمــات ذیــل 
اتخاذ شــد :رمضــان ســعیدى پلمى به 
شــماره ملى 1840128887 وکدپســتى 
8196647371 -فــرزاد کیــان نــژاد به 
شــماره ملى 1841956988 وکدپســتى 
8196647371 -پیمان ســعیدى پلمى به 
شــماره ملى 1830236865 و کد پســتى 
8196647371 بعنوان اعضاى اصلى هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
حســین کرمى کله مســیحى بــه کد ملى 
1170981879 و کد پستى 8196647371 
و مهناز کیان نژاد کد ملى 1828055298 و 
کد پستى 8196647371 به ترتیب به سمت 
بازرســان اصلى و بازرس على البدل شرکت 
براى مدت یکســال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (635102)

آگهى تغییرات
شرکت هرم سازان سپاهان شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 24892 و شناسه ملى 
10260456739 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1398/07/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
قاسم حسینى به شماره ملى 0621206180 
وکدپســتى 8176644618 و فرزاد کریم 
خانــى به شــماره ملــى 1091252408 
وکدپســتى 8176644618 و شهناز دلیلى 
به شــماره ملى 1287672711 وکدپستى 
8176644618 بعنــوان اعضــاى اصلى 
هیئت مدیــره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. کامناز بقائى اردســتانى به کد ملى 
1288077459 و کد پستى 8176644618 
و مجید پور حسین کد ملى 5039463855 و 
کد پستى 8176644618 به ترتیب به سمت 
بازرســان اصلى و بازرس على البدل شرکت 
براى مدت یکســال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (635203)

آگهى تغییرات
شرکت هرم سازان سپاهان شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 24892 و شناسه ملى 
10260456739 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/07/03 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : قاسم حسینى به شماره ملى 
0621206180 وکدپستى 8176644618 
بســمت رئیس هیأت مدیره و شهناز دلیلى 
به شــماره ملى 1287672711 وکدپستى 
8176644618 بسمت نایب رئیس هیأت 
مدیره و فــرزاد کریم خانى به شــماره ملى 
1091252408 وکدپستى 8176644618 
بسمت مدیر عامل براى مدت دو سال انتخاب 
شــدند . (مدیر عامل) مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود . کلیه اوراق و اســناد مالى 
و بهادار و بانکى تعهدات شــرکت با امضاء 
رئیس هیئت مدیره منفرداً با مهر شرکت معتبر 
است . و ســایر اوراق ادارى و عادى شرکت 
با امضاء رئیس هیئــت مدیره منفرداً و با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (635235)

آگهى تغییرات
شرکت سنا مدل ســهامى خاص به شماره 
ثبت 184 و شناسه ملى 10260046933 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1398/06/13 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - سیدحســین جلوه گران 
اصفهانى به کدملى 1288712545 بسمت 
مدیرعامل و نایــب رئیس هیئــت مدیره ، 
سیده شــیما جلوه گران اصفهانى به کدملى 
1270551140 بسمت رئیس هیئت مدیره 
، مرتضى صمدى به کدملى 1291152008 
بسمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل منفرداً 
و با مهر شرکت معتبر اســت. - سیدمهدى 
حســینى به کدملى 1290084432 و اکرم 
راست پور به کدملى 1110843070 بترتیب 
بســمت بازرس اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجارى فالورجان (635839)

آگهى تاسیس
شرکت سهامى خاص ترازگران سپید سپاهان درتاریخ 1398/07/24 به شماره ثبت 63323 
به شناســه ملى 14008699500 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تنظیم و آموزش تنظیم اظهارنامه مالیاتى 
و آموزش کوتاه مدت حسابدارى و مشاوره مالیاتى و آموزش نحوه مدیریت تنخواه گردان، نحوه 
تکمیل بودجه و تفریغ بودجه و آشنایى با چرخه حسابدارى و نحوه ثبت اسناد مالى و تنظیم گزارشات 
مالى و تحریر دفاتر قانونى – طراحى و پیاده سازى سیستم هاى اطالعات مالى و حسابدارى – تنظیم 
گزارش هاى مدیریتى و کنترل مالى داخلى و تهیه و تنظیم طرح هاى توجیهى فنى و مالى و اقتصادى 
و تهیه و تنظیم سیستم بودجه بندى کلیه شرکتها و اشــخاص حقیقى و حقوقى – تامین نیروى 
انسانى موقت و متخصص در راستاى اهداف شــرکت – عقد تفاهم نامه و قراردادهاى همکارى 
داخلى و خارجى – شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشــگاه هاى دولتى و غیر دولتى داخلى و 
خارجى – اخذ وام وتسهیالت از بانک ها و موسســات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق 
اهداف شرکت – اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیــت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : 
استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزى ، شهر شاهین شهر، محله حافظ 
شمالى ، خیابان سعدى شمالى ، کوچه فرعى2شرقى[فرعى2غربى] ، پالك 48 ، طبقه اول کدپستى 
8314967733 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدى منقسم 
به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 ســهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شــماره 980862 مورخ 1398/07/17 نزد بانک ملى ایران شعبه 
شاهین شهر با کد 3022 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا 
هیئت مدیره آقاى مالک مظفرى به شماره ملى 1287412513و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سپیده اکبرى به شماره ملى 1757204709و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم گلشن اکبرى به شماره ملى 5100165863و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و 
ادارى با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى ابوذر جعفرى ولدانى به شماره ملى 1293220205 به 
سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى حمید داورى به شماره ملى 6609916098 
به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (635828)



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

پس واى بــر آنکس کــه تقدیرکننــده را نپذیــرد و تدبیرکننده 
را انکار کند! گمــان کردند که چون گیاهان هســتند و زارعى 
ندارند و اختالف صورت هایشــان را سازنده اى نیست، بر آنچه 
ادعا مى کنند حجت و دلیلى ندارند و بر آنچه در سر مى پرورانند 
تحقیقى نمى کنند. آیا ممکن است ساختمانى بدون سازنده یا جنایتى 

موال على (ع)بدون جنایتکار باشد؟!
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دهیارى روستاى جیالن آباد در نظر دارد بر اساس مصوبه 345/ش/ج مورخ 1398/05/12 شوراى اسالمى روستا و مجوز شماره 8460 
مورخ 1398/07/03 بخشدارى مرکزى اصفهان نسبت به فروش عرصه یک پالك با کاربرى مسکونى (با قابلیت تجارى شدن) واقع در 
روستاى جیالن آباد، داراى دوکله: شمال جاده اصفهان- نائین، جنوب گذر 12 مترى جمعاً به مساحت 203 مترمربع حسب مشخصات 

موجود در مدارك مزایده با قیمت پایه کل 3/670/000/000 ریال از طریق مزایده به فروش برساند.
از افراد واجد شرایط دعوت مى شود جهت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز 98/07/20 به دفتر دهیارى واقع در روستاى 
جیالن آباد نبش میدان شهید بهشتى مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 03138783240 تماس حاصل فرمایند. 

آگهى مزایده عمومى دهیارى روستاى جیالن آباد

م الف: 627066حمید کریمیان- دهیار روستاى جیالن آباد 

یالن آباد تای  یاری رو د

شهردارى بویین میاندشت بر اساس موافقت شوراى محترم اسالمى شهر بویین میاندشت به شماره 89/ش مورخ 1398/02/18 در نظر دارد یک 
دستگاه گریدر هپکو HG 180 D زردرنگ مدل 1383 تازه تعمیر و آماده بکار را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند.

* متقاضیان مى توانند از تاریخ 98/07/28 با مراجعه به دبیرخانه ى محرمانه شهردارى نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
* پیشنهاد دهندگان مى توانند پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 98/08/09 در دو پاکت ((الف)) سپرده و در پاکت ((ب)) 

قیمت پیشنهادى را الك و مهر شده به دفتر دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایند.
* پیشنهاد دهندگان باید 5٪ مبلغ مزایده را به حساب سپرده شهردارى نزد بانک ملى به شماره سیبا 0107318328000 واریز و فیش مربوطه را با 

پاکت الف و مهر شده ارائه نمایند.
* به پیشنهادات ناخوانا و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* شرکت کنندگان مى بایست منع مداخله کارمندان دولت را رعایت کنند.
* کلیه ى هزینه هاى آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.

* کمیسیون در رد یا قبول یک و یا کلیه ى پیشنهادات مختار است.
* پیشنهاد دهندگان مى توانند از دستگاه مورد مزایده با حضور کارشناس شهردارى بازدید نمایند.

* کلیه ى پیشنهادات رسیده در روز شنبه مورخ 98/08/11 توسط اعضاء کمیسیون باز و قرائت خواهد شد.
* کلیه متقاضیان شرکت در مزایده مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاى 03157522440- 03157522250 تماس حاصل 

فرمایند.
آدرس: اصفهان- شهرستان بویین میاندشت- بلوار امام حسین (ع)- خیابان بهارستان- ساختمان شهردارى بویین میاندشت

کدپستى: 8565161477    تلفن هاى تماس: 03157522440- 03157522250    فاکس: 03157523744
www.bouinmiandasht.ir :وب سایت

@ sh_bouinmiyandasht  :تلگرام    sapp.ir/sh_bouinmiyandasht :کانال هاى اطالع رسانى:    سروش

آگهى مزایده فروش گریدر (نوبت اول)

شهردارى بویین میاندشت

م الف: 636245

شهردارى بهارستان به استناد مصوبه هیئت عالى سرمایه گذارى و مصوبه شماره 888/ش ب مورخ 98/06/16 شوراى محترم اسالمى شهر بهارستان 
در نظر دارد پروژه احداث و بهره بردارى از بازار روز بهارستان را از طریق مشارکت و سرمایه گذارى با بخش خصوصى به شرح ذیل اجرا نماید.

متقاضیان مى توانند با در دست داشتن مدارك الزم که مؤید توانایى مالى و فنى مى باشد، جهت دریافت اسناد و مدارك فراخوان از تاریخ 98/07/21 
تا تاریخ 98/08/04 به آدرس شهر بهارستان، بلوار بهشت، خیابان آزادى، شهردارى بهارستان، دفتر امور سرمایه گذارى و مشارکت ها مراجعه نمایند.

مشخصات فراخوان: 
1- آورده شهردارى

1-1 یک قطعه زمین به مساحت 2480 مترمربع واقع در تقاطع اردیبهشت- آزادى بلوك 225 پالك 001
1-2 صدور پروانه و مجوزات ساخت و ساز

1-3 آماده سازى و فراهم نمودن زیرساخت ها اعم از آب، برق و گاز
2- آورده سرمایه گذار

2-1 ساخت و ساز و تجهیز و راه اندازى بر اساس طرح ارائه شده توسط شهردارى به نحوى که شهردارى هیچگونه هزینه اى را پرداخت ننماید و 
مجموعه آماده بهره بردارى باشد.

2-2 تهیه طرح توجیهى جامع و کامل (اقتصادى، مالى و فنى)
3- نحوه مشارکت

- نحوه مشارکت براساس روش B.O.L.T مى باشد.
4- شرایط فراخوان

* هیئت عالى سرمایه گذارى و مشارکت شهردارى بهارستان در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد.
* هزینه چاپ به عهده برنده فراخوان مى باشد.

* طرح و نقشه هاى اجرایى توسط شهردارى به سرمایه گذاران ارائه مى گردد.
* هزینه طرح و نقشه هاى اجرایى بر عهده برنده فراخوان مى باشد.

* چنانچه برندگان اول، دوم و سوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد فراخوان درج گردیده است. 

فراخوان دعوت به مشارکت نوبت دوم

داود بحیرایى- شهردار بهارستان

م الف: 628699

شهردارى بهارستان در نظر دارد با استناد به مجوز شماره 1724/ش ب شوراى محترم اسالمى شهر بهارستان نسبت به 
برگزارى مزایده عمومى با شرح شرایط زیر اقدام نماید:

1- متقاضیان مى توانند از تاریخ 98/07/21 تا مورخه 98/08/06 جهت دریافت اسناد مزایده به شهردارى بهارستان مراجعه 
نمایند.

2- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه واحد حراست شهردارى روز شنبه مورخ 98/08/11
3- زمان بازگشایى پیشنهادات رأس ساعت 14 بعدازظهر روز یکشنبه مورخ 98/08/12

4- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است.
5- مدت واگذارى بازار روز تا پایان سال جارى مى باشد.

6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است.

آگهى مزایده عمومى (نوبت دوم)

داود بحیرایى- شهردار بهارستان

م الف: 628352

قیمت پایه اجاره موضوع مورد مزایده
ماهیانه

میزان سپرده شرکت در مزایده 
(ریال)

واگذارى اجاره عرصه چهارشنبه بازار 
470/000/000141/000/000شهر بهارستان

به همت فرهنگسراى تخصصى رسانه وابسته به سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان، کارگاه 
مدیریت کسب و کار در رســانه با تأکید بر مطبوعات با 
حضور جمع کثیرى از خبرنــگاران و روزنامه نگاران در 

سالن اجتماعات مجتمع مطبوعاتى اصفهان برگزار شد.
در این کارگاه، یکى از اعضاى هیئت علمى دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد اصفهان که دکتراى مدیریت رسانه است، 
گفت: طى سال هاى اخیر اتفاقات جالب و در عین حال 

مشکل آفرینى در صنعت رسانه رخ داده است.
دکتر رضا ابراهیم زاده افزود: با توجه به شرایط، در زمینه 
پیشرفت رسانه تأخیر داریم و کسب و کار در مطبوعات 
در جهان، تغییراتى داشته که در ایران اینگونه نبوده است 
و ممکن است بســیارى از مشاغل در حوزه مطبوعات و 

مجالت در آینده حذف شود.
وى با بیان اینکه چون قیمت تمام شده در حوزه مطبوعات 
و مجالت افزایش یافته، ممکن اســت مخاطبان به آن 
رغبت نشان ندهند و دست اندرکاران مجبور باشند آنها 
را با قیمت پایین ترى عرضه کنند، گفت: در حوزه کسب 
و کار آنچه با شــرایط، امکانات، منابــع مالى و فرهنگ 

مخاطب همراستا باشد معنا پیدا مى کند.
این دکتراى مدیریت رسانه افزود: اگر همه رقبا در صنعت 
رسانه، بهترین مســیر و راه حل ها را انتخاب مى کردند 

رقابت زیاد مى شد.
ابراهیم زاده خاطرنشــان کرد: در پنج ســال آینده چه 
بخواهیم و چه نخواهیــم رقابت بین مطبوعات افزایش 
خواهد یافت چرا که وزارتخانه هاى مرتبط همچون وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى، یارانه مطبوعات و مجالت را 
به تدریج حذف خواهند کرد و از دیگر سو بخاطر افزایش 

قیمت کاغذ، صدور مجوز براى فعالیت در فضاى مجازى 
را ســهل تر مى کنند تا روزنامه ها نیز به ســوى ساختار 
مجازى بروند که این خود هشدار کلیدى براى مطبوعات 

و مجالت به شمار مى رود.
عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان 
اظهار کرد: امروز اکثر مطبوعات و مجالت وابســته به 
آگهى هستند. مثًال اگر روزنامه «همشهرى» که یکى 
از پرفروش ترین روزنامه هاى کشور به شمار مى رود را با 
نگاه کسب و کار ببینیم بیشتر بخش نیازمندى ها مدنظر 

قرار مى گیرد.
ابراهیم زاده گفت: امروز دنیاى کسب و کار در رسانه ها 
تغییر کــرده و شــبکه هاى اجتماعى، اپلیکیشــن و... 
جایگزین بخش نیازمندى ها شــدند و ممکن اســت 

مخاطبان دیگر به نسخه کاغذى نیازمندى هاى روزنامه 
«همشهرى» اقبال نشــان ندهند، بنابراین باید دنیاى 

تبلیغات روزنامه ها تغییر کند.
وى افزود: اتفاق دیگر در روزنامه هاى کشــور آن است 
که به آنان سوبســید به صورت کاغذ یارانه اى داده شود 
و آنها بخشــى از هزینه هاى خود را از این طریق تأمین 

مى کردند.
این دکتراى مدیریت رسانه معتقد است با در نظر گرفتن 
جمیع جهات، مطبوعات در طول زمــان در آینده براى 

دریافت تبلیغات به مشکل برمى خورند.
عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان 
گفت: حــذف یارانه ها و وجود شــبکه هاى اجتماعى و 
فرهنگ مخاطبان ایرانى براى مطالعه روزنامه ها، موجب 

خواهد شد مطبوعات در صورت عدم تغییر، قادر به ادامه 
کار نباشند.

ابراهیــم زاده، اقتصاد رســانه را در زمره چهــار اقتصاد 
دنیا دانســت و گفــت: تهدیــد تازه واردهــا، چانه زنى 
خریداران، تهدید کاالهــاى جایگزین، قدرت چانه زنى 
تأمین کنندگان مواد اولیه روزنامه ها و مجالت و رقابت 
درون صنعت با یکدیگر از جمله تحلیل کسب و کار در 

رسانه ها است.
وى با تشریح هر یک از این موارد گفت: صنعت مطبوعات 
به دلیل شکل گیرى شبکه هاى اجتماعى و وب سایت ها 
و اینکه به همه افراد امکان مى دهد تا بتوانند خبر تولید و 
پخش کنند در آینده نزدیک شبیه فست فود مى شوند و 
با توجه به اینکه رسانه هاى اجتماعى تغییر ایجاد کرده اند 

در پنج سال آینده دریافت تبلیغات از سوى رسانه ها بسیار 
سخت مى شود.

عضو هیئت علمى  دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان 
با اشــاره به اتفاقات ناگوارى که چند ســال پیش براى 
روزنامه نیویورك تایمز از سوى تازه واردها رخ داد، گفت: 
این روزنامه براى عبور از این اتفاقات ناگوار اندیشه کرده 
و با عمل کردن به ســبک تازه واردها، استفاده از رسانه 
مکتوب، وب ســایت و... از خود تازه واردها استفاده کرد 
و حتى توانست مخاطبان را بیشتر کند که این مهم نیز 
با راه اندازى بخش R&D، ایجاد ساختار براى روزنامه و 
تشــکیل اتاق فکرى از متخصصان رسانه و بهره گیرى 
از تکنولوژى نوین و روانشناســان شبکه هاى اجتماعى 

و... میسر شد.

وى با اظهار تأسف از اینکه زیرساخت ها براى مطبوعات 
در کشور نامناسب اســت وجود کاالهاى زیاد جایگزین 
براى مجالت و روزنامه ها، تبلیغات منفى برخى سازمان ها 
در خصوص مجــالت و روزنامه ها و... را از مشــکالت 

صنعت رسانه خواند.
ابراهیم زاده مى گوید: برخى اوقــات رقابت بین صنعت 
رسانه، ابلهانه مى شود در حالى که انتهاى هر رقابت درون 

صنعتى باید به تعادل برسد.
وى ادامه داد: روزنامه ها اگر خود را با شرایط وفق دهند 
مى توانند رشــد کنند. این در حالى اســت که در آینده، 
تکنولوژى هاى «بایو» کامًال هوشمند مى آید و اتفاقات 
بسیار خوبى رخ مى دهد و کل کسب و کار، باز هم تغییر 

مى کند.
وى به خبرنگاران و روزنامه نگاران توصیه کرد: به دنبال 
فراگیرى دانش روانشناسى متقاعدسازى در رسانه هاى 
اجتماعى و دانش کار کردن در داخل سیســتم هاى وب 
و... باشــند که این بى نهایت براى خبرنــگاران مهم و 

ضرورى است.
■■■

مدیر فرهنگسراى رسانه ســازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشــى شــهردارى اصفهــان نیز گفــت: کارگاه 
مدیریت کســب و کار در رســانه با تأکید بر مطبوعات 
به خواســت خبرنگاران و روزنامه نگاران با هدف ایجاد 
راهکار مناســب براى اقتصاد مطبوعات برگزار شــده 

است.
فاطمه شــفیعى افزود: با توجه به افزایش قیمت کاغذ و 
اینکه روزنامه ها در حال تعطیل شدن به دلیل  معضل کاغذ 
بودند این کارگاه براى ارائه راهکارهاى مناسب برگزار شد 

و قرار است ادامه داشته باشد.

در کارگاه مدیریت کسب و کار در رسانه عنوان شد

در 5 سال آینده رقابت بین مطبوعات افزایش خواهد یافت
ساسان اکبرزاده

نوبت دوم

سازمان فرهنگى، اجتماعى ورزشى شهردارى شاهین شهر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 723/ش مورخ 1398/03/28 شوراى محترم اسالمى شهر 
اجازه بهره بردارى از موارد زیر را از طریق مزایده عمومى به صورت بهره بردارى به اشخاص حقیقى یا حقوقى به مدت دو سال واگذار نماید.

اجاره ماهانه دو واحد خدماتى ورزشى در مجموعه ورزشى تختى
اجاره ماهانه واحد شماره 5 در تجارى- خدماتى فرهنگسراى دانش و خالقیت

اجازه بهره بردارى از خانه خالقیت کودك واقع در فرهنگسراى ادب و هنر گلدیس
متقاضیان مى توانند تا آخر وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1398/08/16 براى دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهاى سازمان فرهنگى، اجتماعى ورزشى 

شهردارى شاهین شهر مراجعه و تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1398/08/18 پیشنهادهاى خود را تحویل نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت shaahinshahr.ir مراجعه فرمایید.

آگهى مزایده عمومى نوبت دوم

م الف: 636562سازمان فرهنگى، اجتماعى ورزشى شهردارى شاهین شهر

چاپ اول


