حرف های

روز

باید صدای واحد
از ایران شنیده شود
عضو جامعه روحانیت مبارز با اشاره به دستور
رهبریبرایآمادگیهایالزمهستهای گفت:
این اقدام فعال در چارچــوب برجام بــوده و فرض بر این
اســت که اروپاییها جدی پای معرکه بیایند و بپذیرند
که از برجام حمایت عملی کننــد و منافعی که برای ما از
ناحیــه برجــام بایــد تامیــن شــود را در نظــر بگیرنــد.
حجتاالســام غالمرضا مصباحیمقدم در گفتوگو با
ایلنا ،در خصوص وا کنش برخی جریانهای داخلی به
عهدشکنی آمریکا در برجام گفت :امام فرمودند آمریکا،
مثل حیوان سبوع (درنده) است .ا گر فرار کنی تعقیبت
میکندوا گربهاوحمله کنیعقبمینشیند.االنآمریکا
موضــع تهاجمی گرفتــه ،ا گــر کوتــاه بیاییــم یقینا همه
خطوط قرمــز ما را پشــت ســر خواهــد گذاشــت .وی در
خصوص ضرورت انسجام در شرایط فعلی گفت :ا گر ما
بایستیم ،مقاومت کنیم و به او تهاجم کنیم یقینا عقب
خواهد نشســت .این اتفاقی اســت که در این دوره ۳۹
ساله مکررا رخ داده است .سخنگوی جامعه روحانیت
مبــارز بــا اشــاره بــه فرمــان رهبــری بــرای آمادگــی
زیرساختهایتولید ۱۹۰هزار سوهستهایدر چارچوب
برجام گفت :با توجه به این ویژگیهای آمریکا ،رهبری
دستور راهاندازی فعالیتهای هستهای را تا غنیسازی
اورانیوم  ۱۹۰هزار سو دادند.

مشکلدولت
ایجادترسدر داخلاست
ســخنگوی دو لــت گفــت :از بدخوا هــان
خارجــی نگرانــی نداریم ،مشــکل مــا ایجاد
ترس در داخل برای خروج مردم از یک درب اســت،
دشمن سیاست جنگ روانی را در پیش گرفته و نباید
به آن دامــن بزنیــم .محمدباقــر نوبخت در نشســت
خبــری روز گذشــتهاش بــه ماجــرای توهیــن در روز
قدس بــه رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی اشــاره کرد و
افــزود :در رخــداد موهومی کــه در روز قــدس صورت
گرفــت ،چند نفــر به یکــی از افــراد خدوم و دانشــمند
هســتهای کشــورمان کــه بخشــی از دســتاوردهای
هسته ای حاصل تالش ایشان است ،توهینکردند.
آنهایی که به آقای صالحــی اهانت کردند هم به این
سرمایه ملی توهین کردند و هم حرکت عظیم و پا ک
ملــت در روز قــدس را مخــدوش ســاختند .آدمهای
این چنینی در طول تاریخ همواره وجود داشتهاند و
حتی نسبت به امام حسن(ع) که معصوم بودند ،نیز
توهین کردهاند.
وحدتی که مقام معظم رهبری به آن اشاره میکنند،
بخشی از آن در رویدادهایی مانند روز قدس است و
امیدوارم قوه قضائیه در خصوص برخورد با این افراد
اقدام الزم را انجام دهد.

اخبار

«اصفهان زیبا» حمایت اصولگرایان سنتی از دولت و حمله برخی تندروها به آن را بررسی میکند

چرخش «راست»ها ،چالش تازهکارها
«انصافا دولت تالش خود را کرده اســت»؛
جمل ـهای که شــاید کمتــر اصولگرایــی در
طول سالهای حضور حســن روحانی در
پاستور بر زبان آورده باشد ،پیراصولگرایان
امید
همین دو روز پیش بیانــش کرد تا کنارهم
خدایی
چیدن سخنان آیت اهلل موحدی کرمانی
با آنچه غالمرضا مصباحی مقدم ،محمدرضا باهنر ،احمد
توکلی و محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در طول
روزهــای گذشــته در حمایــت از دولــت در ماجــرای خروج
آمریکا از برجام مطرح کردهاند ،خبر از گردش در «راســت»
بدهــد .درحالی که راســت ســنتی ایــن روزها تــاش دارد،
پالســی مثبت برای دولت بفرستد تا نشــان دهد برای آنها
فصل الخطاب همچنان راهبردهای رهبری است و دنباله
روی از ولــی فقیه بر جلوروی ارجحیــت دارد ،اما گروههای
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تندروهرروز تالشدارندتاباسناریوییتازهبهتخریبدولت
بپردازند .چه آنکه در بهارستان طومار به راه میاندازند و رو
در روی علی الریجانی قرار میگیرند تا از تصویب لوایحی که
دریچــه ورود خائنان به کشــور مــی خواننــدش جلوگیری
کنند ،چه آنکه وجب به وجب صحن مجلس را گز میکنند
ی را در دستور کار میگذارند تا بلکه کسی باآنها همراه
و الب 
شــود و بتوانند طــرح ســوال از رئیس جمهــور را بــه نتیجه
برسانند .طرحی که البته با به حد نصاب نرسیدن امضاها
از دستور کار مجلس خارج شد تا تندروها سراغ سناریوی
بعدی بروند .درحالی که هنوز یک روز از ســخنان آیت اهلل
موحــدی کرمانی دبیرکل ســابق جامعه روحانیــت مبارزه
نگذشته ،مجتبی ذوالنوری در نطق میان دستور مجلس
مدعی شده است«:آقای رئیس جمهور ،امور از دست شما
خارج شده است .وضعیت بازار خودرو وارز ،سکه ،قاچاق

و رکــود ،بقــای تحریــم هــا و تشدیدشــان مــردم را در فشــار
ســنگینی قرار داده اســت .برخورد با ایــن مقولهها وظیفه
دولت و مجلس نیست؟ ،چه کاری از اینها مهمتر است؟»
نماینده مــردم قم در مجلس کــه از چهره هــای نزدیک به
چهر ه پایداری اســت و بــه تازگی هــم در گفتوگویی تا کید
کردهبود کهبهآیتاهللمصباحاعتقادراسخدارد ،همچنین
گفته اســت «:آقای رئیس جمهــور به قانون اساســی و نظر
نماینــدگان دربــاره موسســات مالــی و اعتبــاری احتــرام
نگذاشــتید و با فشــار و تهدید نماینــدگان را بعضــا وادار به
انصراف از سوالشان کردید .چرا نمی گذارید نمایندگان به
وظیفه قانونی خود عمل کنند؟ شما شعار قانون اساسی
ســر دادید ،اما به قانون تمکین نمی کنید و برای پاسخ به
نمایندگان اهمیتی قائل نیستید .ا گرچه ظاهرا موسسات
مالی شش میلیون نفر را شــامل می شوند اما همه کشور و

 80میلیــون جمعیــت کشــور درگیــر ایــن موسســات مالی
هســتند .آقای رئیس جمهور ســوال ما فقط حل مشــکل
اینها نبود .ســوال این اســت که چرا در اثر ســوء مدیریت و
نظارت مســئوالن چنین هزینــه ای به کل کشــور تحمیل
شــده اســت؟  20هزار میلیــارد تومــان از جیب مــردم برای
جبران خطای نهادهای نظارتی زیر نظر شــما هزینه شده
اســت .بــا یــک «یــا اهلل» شــب قــدر ،چنیــن گناهــی قابــل
شستوشــو نیســت! حداقــل بــه قانــون اساســی احتــرام
میگذاشتید و به مجلس می آمدید .از چه می ترسید؟»
اظهارنظرهــای ایــن چنینــی نماینــدگان مخالــف دولــت
در مجلس نشــان میدهد کــه اصولگریان ســنتی و طیف
تندروی این اردوگاه نــه تنها در انتخابات ها و بر ســر دادن
لیست های مشترک که بر سر منافع ملی هم اختالف نظر
دارند و راه تندروها هر روز از «راست» دورتر میشود .
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تاریخسازیباچاشنیابهام
با آغاز مذا کرات رهبران آمریکا و کره شمالی ،پیونگ یانگ به خلع سالح هستهای تن میدهد؟

هیجان در سـنگاپور ،گام به گام بر
روی فـرش قرمز هتل کاپال سـنگاپور
به سـوی هـم آمدند .کیـم جونگ
اون سـرانجام پرچـم سـفید را تـا
مسعود
شریفیان نیمـه بـاال بـرد و دشـمن قسـم
خـورده خود را پشـت درهای بسـته
مالقـات کـرد .مالقاتـی کـه  45دقیقـه بـه طـول
انجامیـد و فقـط مترجمـان ،رهبران پیونـگ یانگ و
واشـنگتن را در آن همراهـی مـی کردنـد ،یعنـی نـه
خبـری از هیئتهـای مذاکره کننده بـود نه مقامات
دو کشـور .پـس از پایـان دیـدار دونفره امـا ،مایک
پمپئـو وزیـر خارجـه آمریکا ،جـان کلـی ،رئیس دفتر
کاخ سـفید و جـان بولتـون ،مشـاور امنیـت ملی از
طرف واشـنگتن و مشـاوران ارشـد رهبر کره شمالی
از طرف پیونگ یانگ به نشست ملحق شدند.
دونالد ترامپ و کیم جونگ اون درحالی برای رسیدن
به صلح با یکدیگر دســت دوســتی دادند که این صلح
هنوز در ابهام اســت .سایت شــبکه خبری ســی ان ان
در مطلبی با اشاره به علنی نشــدن آنچه میان رهبران
دو کشور گذشــت ،آن را بیشتر شــبیه یک نمایش و نه
کار جــدی دانســت و نوشــت«:گرچه بــه نظــر می رســد
 45دقیقه زمــان کمی برای گفت و گو نیســت اما نباید
فراموش کرد که بخش قابل توجهی از این زمان متعلق
به مترجمــان بــوده و بنابرایــن ،جمالت زیــادی میان

آ گهی تحدید حدود اختصاصی
 -37599/43135چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پال ک شماره 861فرعی از 26
اصلی واقع در بخش چهار ثبت خوانسار که طبق پرونده ثبتی به نام موقوفه میرزا یحی سید صالحی در
جریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک به دستور قسمت اخیر ماده
 15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پال ک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 97/04/13
ساعت  10:30صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آ گهی به کلیه مجاورین اخطار
می گــردد که در روز و ســاعت مقرر در این آ گهــی در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکیــن یا مجاورین
مطابق مــاده  20قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تــا  30روز پذیرفته خواهد شــد و
طبق تبصــره  2ماده واحــده قانون تعییــن تکلیف پرونــده های معترضــی ثبت معترضیــن ظرف مدت
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم
دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید .م الف / 83 /تاریخ انتشار97/3/23:
اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان خوانسار
آ گهی تحدید حدود اختصاصی
 -37596/43132چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پال ک شماره 887فرعی از 26
اصلی واقع در بخش چهار ثبت خوانسار که طبق پرونده ثبتی به نام موقوفه میرزا یحی سید صالحی در
جریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک به دستور قسمت اخیر ماده
 15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پال ک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 97/04/13
ساعت  10:30صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آ گهی به کلیه مجاورین اخطار
می گــردد که در روز و ســاعت مقرر در این آ گهــی در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکیــن یا مجاورین
مطابق مــاده  20قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تــا  30روز پذیرفته خواهد شــد و
طبق تبصــره  2ماده واحــده قانون تعییــن تکلیف پرونــده های معترضــی ثبت معترضیــن ظرف مدت
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم
دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید .م الف / 82 /تاریخ انتشار97/3/23:
اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان خوانسار
آ گهی تحدید حدود اختصاصی
 -37593/43128چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پال ک شماره 887فرعی از 26
اصلی واقع در بخش چهار ثبت خوانسار که طبق پرونده ثبتی به نام موقوفه میرزا یحی سید صالحی در
جریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک به دستور قسمت اخیر ماده
 15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پال ک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 97/04/13
ساعت  10:30صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آ گهی به کلیه مجاورین اخطار
می گــردد که در روز و ســاعت مقرر در این آ گهــی در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکیــن یا مجاورین
مطابق مــاده  20قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تــا  30روز پذیرفته خواهد شــد و
طبق تبصــره  2ماده واحــده قانون تعییــن تکلیف پرونــده های معترضــی ثبت معترضیــن ظرف مدت
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم
دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید .م الف - 81 /تاریخ انتشار97/3/23 :
اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان خوانسار
آ گهی فقدان سند مالکیت
 -37670/43212نظر به اینکه سند مالکیت یک دانگ مشاع از شــش دانگ پال ک ثبتی شماره 1521
اصلی واقع در بخش یک ثبت خوانسار ذیل ثبت  8716در صفحه  526دفتر امال ک جلد 49به نام سید
مهدی مجتبئی تحت شماره چاپی مسلســل  822187ثبت و صادر و تسلیم گردیده سپس نامبرده با
ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده  971409701687920به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که
امضای شــهود آن ذیل شــماره  139702155852000199به گواهی دفترخانه  5خوانســار رسیده است
مدعی اســت که ســند مالکیت آن به دلیل جابه جایی مفقود گردیده و درخواســت صدور المثنی سند
مالکیت ملک فــوق را نموده طبق تبصــره یک اصالحی مــاده  120قانون ثبت مراتب آ گهی می شــود که
هرکس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آ گهی ذکر شده نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور
نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار این ا گهی تا  10روز به این اداره مراجعه و اعتراض خــود را کتبا ضمن ارائه
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه مسترد گردد .ا گر
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند مالکیت مزبور صادر و
به متقاضی تسلیم خواهد شد .م الف99 /
اداره ثبت اسناد و امال ک خوانسار
آ گهی فقدان سند مالکیت
 - 37680/43227نظر به اینکه سند مالکیت شش دانگ پال ک ثبتی شماره 3فرعی از  1729اصلی واقع
در بخش دو ثبت خوانســار ذیل ثبت  3195در صفحه  539دفتر امال ک جلد  9به نام عزیز عفیفی تحت
شماره چاپی مسلسل  3/304200ثبت و صادر و تسلیم گردیده است ،سپس میالد و میالو کیهانی طی
گواهی دادنامه  335مورخ  1396/07/17قاضی شورای حل اختالف مجتمع  9و  10تهران و  1239مورخ
 90/12/01قاضی شورای حل اختالف منطقه  12و  13تهران و  1169/8600551مورخ  86/11/21رییس
شعبه سه دادگاه عمومی تهران با ارایه درخواست کتبی به شماره وارده 971409701675042
به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء آن ذیل شماره  139702155852000173به

ترامپ و اون رد و بدل نشده است».
با این حال ،رهبــر کره شــمالی و رئیسجمهــور آمریکا ،در
پایــان اجالس ســنگاپور بیانیه مشــترکی صــادر کردند که
چهارمحور اصلی در آن به چشــم می خورد :تعهد به خلع
سالح هستهای در شبه جزیره کره ،تبادل اسرا و زندانیان
و گسترش روابط فیمابین.
سوالی که بی جواب ماند
ترامــپ کــه خوشــحالیاش از محقــق شــدن ایــن دیــدار
ازهمان لحظــات ابتدایی به خوبــی در تصاویر تلویزیونی
آشــکار بود و حتی رســانهها نیز به تفســیر حاالت چشــم و
ابرو و قــدم هــای او در ابراز ایــن خوشــحالی پرداختند ،به

گواهی دفتر خانه  5خوانســار رسیده است مدعی اســت که سند مالکیت به علت اســباب کشی مفقود
گردیده است درخواست صدور سند مالکیت المثنای فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک
اصالحی ذیل ماده  120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آ گهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آ گهی ظرف
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد .بدیهی است ا گر
ظرف مدت مقرر اعتراض نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اقدام
به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد .م الف102 /
اداره ثبت اسناد و امال ک خوانسار
ابالغ دادنامه
-37688/ 43239خواهــان  :ســتاد اجرایی فرمان حضرت امــام (ره) با نمایندگی آقای رضا ســلطانی
بیدگلی فرزند جواد به نشــانی اســتان اصفهان  -شهرســتان اصفهان  -شــهر اصفهان  -خیابان حکیم
نظامی  -خیابان حسین آباد  -پال ک  40ستاد اجرایی فرمان امام  /خوانده  :آقای غالمعباس رحیمی به
نشانی  /خواسته ها  - 1:تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله ) مالی غیرمنقول- 2تایید فسخ قرارداد ( مالی
)  /گردشکار  :دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور
رأی می نماید .رأی دادگاه  :در خصوص دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با نمایندگی
آقای رضا سلطانی به طرفیت آقای غالمعباس رحیمی به خواسته تایید فسخ مبایعه نامه شماره 828
مورخ  96 / 6 / 9و الزام خوانده به تحویل مبیع و مطالبه خســارات قراردادی موضوع بند  4 - 8مبایعه
نامه مبنی بر پرداخت  20درصد ثمن معامله به فروشــنده به این شــرح که بیان داشــته حسب قرارداد
مورخ  93 / 6 / 9به شــماره  828سه حبه مشــاع از پال ک ثبتی یک فرعی از  81اصلی بخش  13اصفهان
واقع در فریدن به خوانده وا گذار شده است و حسب مفاد قرارداد مشروط گردیده در صورت عدم وصول
هر کدام از چک ها معامله فســخ می گردد و می بایســت  20درصد ثمن معامله به عنوان خســارت اخذ
گردد که چک شماره  807794مورخ  96 / 6 / 6منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده و مراتب نیز
طی اظهارنامه به خوانده اعالم گردیده اســت -خوانده در جلسه حاضر نگردیده و دفاعی نکرده است.
علی ای حال دادگاه با مالحظه تصویر مصدق قرارداد موصوف و نیز گواهی عدم پرداخت از بانک محال
علیه و نیز اظهارنامه رسمی ادعایی توسط خواهان هر چند که به خوانده ابالغ نگردیده است لیکن شرط
فاسخ قرارداد به محض صدور گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه حاصل گردیده است و از سوی دیگر
شرط ضمن عقد قرارداد دائر بر وجه التزام و خسارت قراردادی نیز با حصول شرط فاسخ حاصل گردیده
مستندا به مواد 226 - 224 - 223 - 220 - 219 - 10
است و لذا دادگاه خواسته خواهان را وارد می داند و
ً
  230قانون مدنی و مواد  519 - 515 - 198 - 2قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد فقهی اوفوا بالعهود والمومنون عند شروطهم ضمن اعالم تایید فســخ قراردادمورخ  93/ 03 / 9طی مبایعه نامه  828حکم
به محکومیت خوانده به پرداخت  20درصد از ثمن معامله پرداخت به خواهان بابت وجه التزام مندرج
در بند  4 - 8قرارداد و نیز استرداد مبیع و تحویل آن به خواهان صادر و اعالم می نماید .بدیهی است در
خصوص محکومیت در خصوص پرداخت خسارات ناشی از قرارداد خواهان پس از کسر  20درصد از ثمن
مکلف به استرداد باقی مانده به خوانده است و این امر از آثار فســخ قراردادها است که ثمن به خریدار و
مثمن به فروشنده اعاده می گردد.
رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابــالغ واقعی قابل واخواهی در ایــن دادگاه و پس از آن
ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محا کم استان اصفهان می باشد .م /الف 126
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی فریدن
آ گهی مزایده نوبت اول
-37689/43240واحد اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی فریدن در نظر دارد در خصوص
پرونــده اجرایــی کالســه  960244ح  2 /مطورحــه بین محکوم لــه مرتضی عباســی و محکــوم علیه نادر
مرتضایی  ،جلسه مزایده ای را در روز پنجشنبه مورخ  97 /04 /14از ساعت  10لغایت  11صبح  ،در محل
اجرای احکام شــعبه دوم دادگاه عمومــی حقوقی فریدن جهت وصول قســمتی از محکوم بــه پرونده از
طریق فروش یکدستگاه خودروی ســواری پژو تیپ  405جی ال ایکس مدل  1382مشکی رنگ شماره
شاسی  81026066شــماره موتور  22568113669شماره پال ک  826ب  36ایران  43طبق مشخصات
ذکر شــده در نظریه کارشــناس مضبوط در پرونده مذکور از جمله اینکه آثار تصادف بــر روی گلگیر عقب
راست و درب عقب راست ،سپرهای جلو و عقب شکسته ،ریختگی بتونه و رنگ روی گلگیر عقب چپ و
درب عقب چپ ،خط و خش عمیق روی گلگیر جلو سمت چپ ،رنگ ســقف آفتاب سوخته ،تودوزی
پاره ،کارایی الستیکها در حد 30درصد که براساس موتور و گیربکس و دیفرانسیل سالم و داشتن بیمه ی
شخص ثالث طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ  70/ 000 / 000ریال معادل هفت میلیون
تومان ارزیابی گردیده برگزار نماید .اشخاصی که قصد خرید خودروی فوق را دارند می توانند به مدت پنج
 5/روز قبل از موعد مزایده ضمن هماهنگی با واحد اجرای احکام شعبه  2فریدن از خودروی توقیفی در
پارکینگ نیروی انتظامی فریدن دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند.
مزایده از قیمت کارشناسی شروع و برنده مزایده فرد یا افرادی می باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد
نقدا پرداخت
نمایند .کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که  10درصد قیمت کارشناسی را ً
و در صورت برنده شــدن الباقی را ظرف مدت یک ماه پرداخت نمایند .در ضمــن وفق ماده  129قانون
اجرای احکام مدنی در صورتی که برنده مزایــده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد او پس از کســر
هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد .م /الف 128
اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی فریدن

میان خبرنگاران آمــد و گفت«:گفتوگوهایش با رهبر کره
شمالی بهتر از آنچه می شــد تصور کرد پیش رفته است».
او همچنیــن در پیامــی توییتــری نوشــت«:کینهتوزان و
بازندهها میگویند این واقعیت که من (با رهبر کرهشمالی)
دیداری خواهم داشــت ،شکســتی بــرای ایــاالت متحده
اســت .مــا گروگانهایمــان را پــس گرفتیــم ،آزمایشهــا،
پژوهــش و شــلیکهای موشــک متوقــف شــدهاند و این
اساتید که از ابتدا اقدامات مرا اشــتباه قلمداد میکردند،
حرفدیگریبرای گفتنندارند!»اینامادرحالیاست که
روزنامهایندیپندتدر مطلبیآورده کهدر جریانمذا کرات
دو بار از رهبر کره شــمالی پرسیده شــده «آیا اقدام به خلع
سالح خواهید کرد؟» اما او پاسخی نداده است.

وعدههای محقق نشدنی
درحالی که دونالد ترامپ روز گذشــته سرگرم دیدار
تاریخیاش با اون بــود و در میان انبوه خبرنگاران و
عکاسان قرار گرفته بود ،بارا ک اوباما خبر از آمدنش
بــه عرصــه انتخابــات ریاســت جمهــوری  2020را
رسانهای کرد.
مردی که ترامپ کمر به تحقیر و تخریب توافقهای
دوران حضور او در کاخ سفید بسته و معلوم نیست
ایــن رونــد را قرار اســت تا رســیدن بــه کــدام مقصد
ادامه دهد .کلیددار کنونی کاخ ســفید درحالی به
دنبال ثبت توافقی تاریخی و البته به گفته خودش
کم هزینه برای واشــنگتن با پیونگ یانگ است که
در طول یکسال و اندی که از ریاست جمهوریاش
میگــذرد ،رکــوردی تــازه در تخریــب توافــق هــا بــه
نام خود ثبــت کرده اســت .آنچــه صــدای اعتراض
متحــدان اســتراتژیک و ســنتیاش را هــم درآورده
امــا او گوشــش بــه حــرف کســی بدهــکار نیســت و
بعد از خــروج از توافــق آب و هوایی پاریــس و برنامه
جامع اقدام مشــترک میــان ایــران و گــروه  ،5+1در
تازهتریــن تصمیماتش ،ســاز مخالف خود با ســران
گــروه  7را کــوک کــرده و بــا پــس گرفتــن امضایــش از
بیانیــه پایانی این نشســت کــه اوایل هفتــه جاری
در کانــادا برگــزار شــد ،بــه نظر مــی رســد میخواهد
گروه هفت را نیز همچون گروه  4+1به شــش تقلیل
دهد.

کوتاه

نمایندگان تجمع کردند
وزیر وعده داد
بعداز کشاورزانحاال نوبتبهنمایندگان
استان رسید تا در اعتراض به وضعیت
آب تجمــع کننــد .تجمعــی کــه عصــر
دوشــنبه ،یعنــی درســت در روزی کــه
مسعود
شریفیان رحمانیفضلیمالقاتهایهفتگیاش
را برگــزار میکنــد در ســاختمانوزارت
کشور انجامشدونمایندهشاهینشهردر مجلساولین
نفــری بــود کــه روز گذشــته در گفــت وگــو بــا یکــی از
یهــا آن را رســانه ای کــرد .اعتــراض اصلــی بــه
خبرگزار 
برداشتهای مازاد استان همسایه یعنی چهارمحال و
یگــردد .در ایــن تجمع که
بختیــاری از زاینــده رود بازم 
عالوه بر حســینعلی حاجی دلیگانی ،عابدی ،موسوی
الرگانی ،ابطحی ،تاج الدین ،سالک ،ابوترابی و صفاری
نیزحضور داشتهاند،وزیر کشور وعدهانجاماقداماتیدر
چهار روز آینده را داده است .حاجی دلیگانی در تشریح
توضیحــات بیشــتر از ایــن جلســه بــه «اصفهــان زیبــا»
میگویــد :ا گــر اقدامی بــرای آب شــرب اصفهــان در نظر
گرفتــه نشــود ،پنــج میلیــون نفــر در این اســتان تشــنه
میمانند .گرچهاز دوماهقبلاز عیدوضعیتبحرانیآب
پشــت ســد را بارهــا تذکــر و هشــدار دادیــم و گفتیــم که
اصفهان فقط تا مرداد آب دارد ،اما کســی غیر از خدا در
ایــن زمینــه اقدامی نکــرد؛ یعنی با بــارش هــای اخیر در
سطح اســتان مدت به پایان رسیدن آب یکی دوماه به
تاخیرافتادووضعیتآبپشتسد کمیبهبودیافتاما
در حالحاضربایدبگویم کهاصفهانفقطتاشهریور آب
شربدارد.البتهشرکتتوزیعبرقاستانبنابرمصوبهای
کهدر تهرانتصویبشد،قرار شدبرقپمپهایی کهبرای
مصارفغیرشرب کاربرددارندرانصف کند؛یعنیهرکسی
کهبرداشتآبانجاممیدهد،بهجایهفتروز هفته،
سه روز و نیم می تواند آب برداشت کند .به گفته او ،در
این رابطه 65پمپ در حوزه اصفهان ظرف سه روز ،برق
آنهاتنظیم وبهآنهاسهمیهسهروزونیمدادهشد.امادیگر
برداشتکنندگان آب زاینده رود ،یعنی چهارمحالی ها
که ســه چهارم برداشــت کنندگان در حوزه این اســتان
هستند ،به این مصوبه عمل نکردند .نماینده شاهین
شــهر میگوید :نکته مهم تر اینکه میزان برداش ـتهای
غیرشرب این استان حدود  10میلیون مترمکعب است
و برآوردها نشــان می دهد که بالــغ بر  300پمــپ در این
اســتان آب را برداشــت میکننــد .علیرغــم مصوبه ذکر
شــده ،هنوز هیچ پمپی در چهارمحال و بختیاری قطع
نشدهاست.در واقعمیزانآبی کهشرکتآبمنطقهای
از پشتسدتنزیلیزایندهرودباز می کند 10،میلیونمتر
مکعب از این آب در حد فاصل ســد تنزیلی زاینده رود تا
ســد چم آســمان گــم مــی شــود .این گــم شــدن همان
برداشتهایمازاددر استانچهارمحالاست .اوبااشاره
به مواضع وزارت کشــور می افزاید :وزیر کشــور نیز در این
دیدار وعده داد ظــرف مدت چهار روز اقــدام الزم در این
زمینه به عمل آورد و تا کید کرد در حــوزه آب ،اصفهان و
آبادان اهمیت زیادی دارند.

آگهی استعالم
منطقه ده شهرداری در نظر دارد پروژه های ذیل را تعیین پیمانکار نماید:
نام پروژه
حفر و تنقیه چاه آب باران در سطح منطقه
تعمیرات و نگهداری در سطح منطقه و نصب ما نع و

مبلغ برآورد اولیه

نحوه

مدت اجرای

تضمین شرکت در

تقریبی /ریال

پرداخت

عملیات  /ماه

استعالم /ریال

750/000/000

غیر نقدی

6

8/500/000

2/027/000/000

//

6

12/600/000

2/089/000/000

//

6

12/800/000

تهیه و نصب و تعمیرات گاردریل در سطح منطقه

2/200/000/000

//

6

13/100/000

خط کشی خیابان ها در سطح منطقه

1/500/000/000

//

4

11/000/000

تهیه و نصب تابلو و عالئم و طرح های ترافیکی در سطح منطقه

2/200/000/000

//

6

13/100/000

اجرای دیوار ماده  110در سطح منطقه
اصالح تقاطع پل سرهنگ و احداث ایستگاه بی آرتی
میدان احمد آباد و اصالح هندسی در سطح منطقه

ساماندهی سالن مطالعه و سرویس های

1/000/000/000

//

6

9/500/000

ساماندهی باغ بانوان و ورزشگاه گل نرگس و سالمت

1/351/000/000

//

6

10/600/000

ساماندهی پارک های محلی در سطح منطقه

1/329/000/000

//

6

10/500/000

بهداشتی در سطح منطقه

تذکرات:
 -1پیمانکاران ملزم به ارایه اسناد و مدارک شرکت  /پیمانکاری و سوابق و گواهینامه صالحیت انجام کار
خود قبل از تهیه اسناد می باشند .تحویل اسناد منوط به ارزیابی سوابق و توان شرکت کنندگان می باشد.
 -2واجدین شرایط می توانند از تاریخ  97/4/2لغایت  97/4/4همه روزه به جزء روزهای تعطیل به
منطقه ده شــهرداری اصفهان واقع در خیابان پروین چهارراه شــیخ طوســی واحد عمران مراجعه و با
ارایه مدارک نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.
 -3آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا ساعت  12روز چهارشنبه مورخ  97/4/6می باشد.
 -4شهرداری منطقه در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
-5برندگاناولودوممناقصههرگاهحاضربهانعقادقراردادنشوندسپردهآنانبهترتیبضبطخواهدشد.
 -6برنده مناقصه جهت عقد قرارداد باید معادل  5درصد مبلغ مورد پیمان را به عنوان تضمین بانکی
و یا اسناد خزانه به شهرداری تسلیم نماید .که طبق ماده  34شرایط عمومی پیمان آزاد می گردد.
-7هزینه چاپ آ گهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی منطقه ده شهرداری اصفهان

