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  تحول به معنای معجزه نیست  
  رییس کل دادگستری اصفهان در مراسم  معارفه خود تاکید کرد:  

  نارضایتی اصفهانی ها از آنتن دهی اپراتورها؛  

جای خالی دکل ها
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افزایش مسمومان مشروبات 
تقلبی اصفهان به ۴۳ نفر

جانشین فرمانده انتظامی استان خبر داد:
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گالیه های رکابزن اصفهانی تیم ملی:

 هیئت دوچرخه سواری
 چهار دیواری است با یک رییس

 سومین رکورد تولید 
ذوب آهن اصفهان در سال 

رونق تولید
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معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان از افتتاح مرکز تخصصی خانواده با رویکرد تولید محتوا در 

حوزه خانواده در اصفهان خبر داد.
مرتضی رشیدی با اشاره به افتتاح این مرکز افزود: دلیلی که ما را بر آن داشت 
تا به فکر راه اندازی یک مرکز تخصصی در حوزه خانواده باشیم، اهمیت نقش 
و جایگاه خانواده در روابط میان فردی، شــکل دادن یک شهر زیست پذیر، 
شکل دادن یک شهر مشارکت پذیر همچنین شکل دادن به شهروند فرهنگی 

بوده است.
وی با بیان اینکه خانواده به عنوان مهم ترین اصل و پایه یک نهاد اجتماعی 
همواره مورد توجه مدیریت شهری اصفهان بوده است، تصریح کرد: راه اندازی 
مرکز تخصصی خانواده با رویکرد تولید محتوا در حوزه خانواده، می تواند نقش 

تاثیرگذاری، هم در شهر اصفهان و هم در کشور ایفا کند.
رشــیدی ادامه داد: مرکز تخصصی خانواده را به عنوان یک مرجع علمی از 
فعالیت های پژوهشی اجرایی در حوزه خانواده قلمداد می کنیم و سیاست ما 
در معاونت اجتماعی ســازمان بر همین مبنا پایه گذاری شده که امیدواریم 
بتواند یک مرکز بســیار تاثیرگذار در حوزه خانواده در سطح شهر اصفهان 

باشد.
رشــیدی با بیان اینکه مرکز خانــواده پیش تر در چارت حــوزه اجتماعی 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری به عنوان یک مرکز ستادی 
فعالیت داشته است، گفت: این مرکز با هماهنگی، پیگیری ها و حمایت های 
کمیسیون اجتماعی شورای اسالمی شــهر اصفهان از یک مرکز ستادی به 
یک مرکز شهری تبدیل شده است که فعالیت ها و گسترش فعالیت های آن 
از وضع موجود بسیار بیشتر خواهد شد و می توانیم بگوییم که این مرکز شاید 
اولین مرکز تخصصی خانواده در کل کشور است که به تولید محتوا در حوزه 

خانواده خواهد پرداخت.

آیین افتتاح مرکز تخصصــی خانواده به همت معاونت اجتماعی ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان، دوم خرداد ماه ساعت 
10 صبح در خیابان آبشــار، حدفاصل پل بزرگمهر و پل خواجو، بعد از خانه 

هنرمندان برگزار شد.

افتتاح اولین مرکز تخصصی خانواده در اصفهان

شناسنامه شهر
سومین فصل از شناسنامه شهر به مناسبت آزادسازی خرمشهر در خیمه حسینی گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.

عکس خبر

شهر زیرزمینی نوش آباد 
بازگشایی می شود

عضو شورای اسالمی شهر نوش آباد گفت: 
در توافق انجام شــده بــا اداره  کل میراث 
فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
استان اصفهان، شــهر زیرزمینی نوش آباد 
در روزهای آینده برای بازدید گردشگران 

بازگشایی خواهد شد.
قاسم کوهی اظهار کرد: بر اساس تفاهم نامه 
ســال 1۳۹۲،  مجوز فروش بلیت شــهر 
زیرزمینی به شــهرداری نوش آباد واگذار 
شده بود که به دلیل عدم تمدید تفاهم نامه، 
این مجموعه باســتانی با حکم دادســتان 

تعطیل شده است.
رییس کمیســیون گردشــگری شورای 
اسالمی شــهر نوش آباد افزود: درخواست 
تمدید تفاهم نامه جدیــد طی دو نوبت در 
بهمن و اسفند ۹7 به اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری آران و بیدگل 

ارسال شده بود ولی جواب نداده بودند.
وی تصریح کرد: بعد از پلمب شهر زیرزمینی 
در نشســتی با  مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان و 
با حضور شهردار و نماینده شورای اسالمی 
نوش آباد و نماینده فرمانداری شهرســتان 
آران و بیدگل، تفاهم نامه جدیدی امضا شد.

کوهی تصریح کــرد: در ایــن تفاهم نامه 
شــهرداری نوش آبــاد به عنــوان متولی 
شــهر زیرزمینی معرفی شــده تا نســبت 
به اســتاندارد ســازی زمان بازدید از شهر 
زیرزمینی و فروش و تعیین نرخ بلیت اقدام 

کند.

خبر آخر

بسم ا... الرحمن الرحیم 
»الّلهّم وّفْر فیِه َحّظی من بََرکاتِِه وَسّهْل َسبیلی الی َخیراتِِه 

والتَْحِرْمنی َقبوَل َحَسناتِِه یا هادیاً الی الَحّق الُمبین«
»خدایا زیاد بگردان در آن بهره مرا از برکاتش و آسان کن 
راه مرا به سوی خیرهایش و محروم نکن ما را از پذیرفتن 

نیکی هایش، ای راهنمای به سوی حـق آشکار«

با ادامه بارش های بهاری؛

 اصفهان گرم تر می شود
کارشناس مســئول پیش بینی هوای استان 
اصفهان با اشاره به استقرار جوی پایدار روی 
استان گفت: از اوایل هفته جاری با ورود موج 
ناپایدار جدید در اســتان، رگبار و رعدوبرق 
و گاهی وزش باد نســبتا شــدید پیش بینی 

7می شود...

سالروز ضربت خوردن حضرت علی)ع( تسلیت باد
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باوجود اینکه اعالم شده عراق از تحریم های بخش 
انرژی آمریکا علیه ایران معاف شده و می تواند انرژی 
مورد نیاز خود را از ایران خریداری کند؛ اما به نظر 
می رسد سایر همسایگان در حال محیا شدن برای 
اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران باشند. عالوه بر 
عراق و افغانستان که در هفته های اخیر واردات کاال 
و محصوالت ایرانی را به شدت محدود کرده اند قطر 
نیز روز پنجشنبه اعالم کرد که به تحریم های آمریکا 
علیه ایران خواهد پیوست و مبادالت تجاری با ایران 
را در حد غذا و دارو محدود می کند. این مسئله البته 
هنوز از سوی مقامات سیاسی ایران یا قطر به صورت 
رسمی تایید نشده؛ اما رییس اتاق بازرگانی ایران و 
قطر مدعی شده است که این کشور اعالم کرده که 
مطابق دستور العمل وزارت خزانه داری آمریکا رفتار 
خواهند کرد و فقط اقالم غذایی و دارو به ایران می 

فرستند و یا از کشورمان خریداری می کنند.
 عدنان موسی پور، رییس اتاق بازرگانی ایران و قطر 
افزود: قبل از ماه رمضان، وزیر خارجه به قطر سفر 
کردند و ما نمی دانیم چه صحبت هایی در آن جلسه 
رد و بدل شــد که اکنون دولت قطر با وجود روابط 
بسیار خوب تاجران دو کشور این رفتار را در پیش 
گرفته است؛ اما این رویه تنها مختص به قطر نیست 
بلکه سایر همسایگان و شــرکای تجاری ایران هم 
چراغ خاموش در حال محیا شدن برای تحریم های 
ایران هستند. ترکیه هم از جمله کشورهایی است 
که از ماه گذشته خرید نفت از ایران را متوقف کرده 
است. رویترز به نقل از منابع نفتی گزارش کرده بود 

که از اول ماه مه و لغو معافیت های شش ماهه قبلی، 
هیچ نفت کشی که در بنادر ایران بارگیری شده باشد 
وارد بنادر ترکیه نشده اســت. تحلیلگران گفته اند 
که ترکیه به جای ایــران، نیاز نفتی خود را از عراق، 
روسیه و قزاقستان تامین می کند. حتی افغانستان با 
تمام وابستگی های اقتصادی خود به ایران،واردات 
نفت و فــراورده های نفتــی از کشــورمان را هم 
متوقف کرده اســت. هفته گذشته حمید حسینی، 
ســخنگوی اتحادیه صادرکننــدگان فرآوردهای 
نفتی گزارش داد که براســاس تصمیــم مقامات 
افغانستان صادرات فرآورده های نفتی ایران به این 
کشور از ۲۲ اردیبهشت متوقف شده است. این مقام 

مســئول پیش از این نیز از کاهش میزان صادرات 
فرآورده هــای نفتی ایران به افغانســتان خبر داده 
بود. حتی در روزهای گذشــته روسیه هم به نوعی 
خود را از مناقشــه میان ایران و آمریکا کنار کشید 
و گفت قصد میانجی گری میان دو کشور را ندارد. 
همسایگان ایران در حالی به صف تحریم کنندگان 
پیوسته اند که دولت تالش های زیادی برای ماندن 
آنها در چرخه مبادالت تجاری و نفتی انجام داد؛ اما 
به جز عراق که تقریبا هیچ معادلی برای تامین انرژی 
آن وجود نداشت بقیه کشورها به راحتی دروازه های 
خود را روی نفت ایران بستند و به نظر می رسد این 
محدودیت ها در حال ســرایت به ســایر مبادالت 

تجاری با ایران هم هست مشــابه آنچه ماه گذشته 
در مورد محدودیت واردات برخی از کاالها از ایران 
روی داد و سطح مبادالت تجاری دو کشور به شدت 

افت کرده است. 
ترکیه پیش از این اعالم کرده بود که توقف واردات 
نفت از ایران را نمی پذیرد. وزیر خارجه این کشور 
در توییتی نوشت: »دیکته شدن چگونگی روابط با 
کشورهای همســایه قابل پذیرفتن نیست«. مولود 
چــاووش اوغلو گفته بــود که ترکیــه تحریم های 
یک جانبه و تحمیل ســالیق کشــورهای دیگر در 
روابط با همســایگانش را نمی پذیرد. وی هشــدار 
داد که اقدام آمریکا ممکن اســت به ثبات منطقه 

آسیب بزند.
چاووش اوغلو هم چنین گفته کــه تصمیم آمریکا 
برای پایان دادن به معافیت ها بــرای ادامه واردات 
نفت ایران به صلح و ثبات منطقه ای کمک نمی کند 
و به مردم ایران آسیب می زند.  چین نیز پیش از این 
با  توقف واردات نفت ایران مخالفت کرده بود؛ اما در 
نهایت همســایه ها یکی یکی تسلیم سیاست های 

آمریکا می شوند. 
همســایگان ایران بــه عنوان یکــی از اصلی ترین 
گزینه هــای دور زدن تحریم هــا در حالی واردات 
از ایران را کاهــش و یا قطع کرده انــد که مقامات 
کشــورمان ادعا می کردند که آمریــکا نمی تواند 
نفوذ ایران در میان همسایگان را به راحتی از میان 
بردارد؛ اما به نظر می رسد همسایگان هم در حال 

روی گردانی از ایران هستند.
ترامپ، بارها اعالم کرده که سیاست کاخ سفید به 

صفر رساندن صادرات نفت ایران است. 

میدان گاز شمال؛ پشت پرده 
طرح عربستان برای حمله به قطر

روزنامه وال اســتریت ژورنال به نقل از مقامات 
آمریکایی، ســعودی و قطری نوشت، عربستان 
در جهت یافتن منبع گاز طبیعی ســال ۲۰۱۷ 
نقشه ای برای حمله به قطر طراحی کرده بود. این 
روزنامه در این گزارش آورده است، طرح سعودی 
شامل تســلط بر میدان گاز طبیعی شمال قطر 
بود که بزرگ ترین میدان گازی جهان محسوب 
می شــود. این روزنامه افزود: مقامات آمریکایی 
عربســتان را متقاعد کردند که حمله به قطر به 

منزله نقض گسترده نظم جهانی خواهد بود.

آمریکا ۱۷ اتهام تازه را علیه 
آسانژ به دادگاه ارائه کرد

وزارت دادگستری آمریکا، ۱۷ اتهام تازه را علیه 
یکی از بنیانگذاران ویکــی لیکس به دادگاه ارائه 
کرده است. وزارت دادگستری آمریکا فاش کرده 
آسانژ احتماال با مجازات حبسی که به ۱۷۵ سال 
می رسد، روبه رو خواهد شــد. آسانژ ماه گذشته 
متهم شــده بود همراه با چلســی منینگ، یک 
تحلیلگر نهادهای امنیتی آمریکا برای دسترسی 
به شبکه اطالعاتی پنتاگون دسیسه کرده است. 
دادگستری آمریکا، آســانژ را به نقض قانون منع 
جاسوسی با انتشــار اســناد محرمانه نظامی و 

دیپلماتیک متهم کرد.

نهاد حامی پناهندگان فلسطینی 
پیشنهاد آمریکا را رد کرد

رییس آژانس امداد سازمان ملل برای پناهندگان 
فلسطینی )آنروا(، درخواست آمریکا برای انحالل 
این آژانس را رد کرد. آمریکا این آژانس را متهم 
به متوقف کردن تالش ها بــرای صلح کرده بود. 
پییر کراهنبــال، حین بازدید از نــوار غزه انتقاد 
جیسون گرینبالت، نماینده آمریکا را رد کرد. وی 
در پاسخ به نظرات گرینبالت گفت: »من به طور 
قطع این داســتان که آژانس امداد سازمان ملل 
برای پناهندگان فلســطینی باعث ادامه یافتن 
پناهندگی فلسطینی ها و افزایش آمار و تعداد آنها 

می شود را رد می کنم.«

واکنش روسیه به طرح تشکیل 
ناتوی عربی

یک مقام ارشد روس با انتقاد از تالش های برخی 
از کشورها برای ایجاد یک بلوک نظامی در منطقه 
غرب آسیا، گفت: این اقدام موجب تشدید تنش ها 
در منطقه می شود. »سرگئی ورشینین« معاون 
وزیر خارجه روســیه گفت: مســکو تالش برای 
تشــکیل »ائتالف راهبردی خاورمیانه« معروف 
به »ناتوی عربی« را برای منطقه آسیا خطرناک 
می داند. وی افزود:این مسیر خطرناکی است. باید 
به دنبال چیزی باشــیم که ما را در این منطقه با 

هم متحد کند.

تهدید داعش در افغانستان 
جدی تر شد

گزارش های اطالعاتی آمریکا حاکی از آن است 
که تهدیدهای داعش در افغانستان خطرناک تر 
شده اســت به خصوص در اســتان کنر در شرق 
افغانستان. در گزارش اطالعاتی آمریکا آمده که 
تعداد اعضای داعش در افغانستان به ۵ هزار تن 
رسیده است. در این گزارش تصریح شده است: 
اطالعات سری جدید نشــان می دهد که داعش 
افغانســتان هم از لحاظ تعداد و هم انگیزه رشد 
قابل توجهی داشته است و تعداد اعضای این گروه 
با ۵ هزار تن تقریبا نســبت به سال گذشته پنج 
برابر شده اســت. تمرکز این گروه نیز بر حمالت 
شاخص تر و بزرگ تر متمرکز شده است. براساس 
اطالعات آمریــکا داعش افغانســتان در کابل، 
ننگرهار، کنر و برخی مناطق شــمال افغانستان 

فعال هستند.

سیاست های خبرسازدوستان قدیمی  واکنش »تخت روانچی«
 به سخنان سخیف ترامپ

سفیر و نماینده دائم کشــورمان در سازمان 
ملل گفت: اصرار ترامپ به استفاده از ادبیات 
توهین آمیز علیه ملت ایــران عزم مردم ما 
را در مقاومت علیه سیاســت فشار و ارعاب 

دوچندان می کند. 
مجید تخت روانچی در واکنش به ســخنان 
سخیف ترامپ در تروریســت خواندن ملت 
ایران تصریح کرد: حرف های متناقض رییس 
جمهور آمریکا درباره ایران، نشانه روشنی از 
خصومت بی حد و حصر وی نسبت به ایران 
و ملت بزرگ ایران است. نماینده دائم ایران 
در ســازمان ملل گفت: اصرار آقای ترامپ به 
اســتفاده از ادبیات توهین آمیــز علیه ملت 
ایران، عــزم مــردم مــا را در مقاومت علیه 

سیاست فشار و ارعاب دو چندان می کند.

واشنگتن:
پیام محرمانه ای برای ایران 

ارسال نکرده ایم
وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد این کشور از 
طریق آلمان پیام محرمانه ای به ایران ارسال 
نکرده اســت. »مورگان ارگاتــوس« گفت: 
واشنگتن پیام های خود به ایران را به صورت 
علنی اعالم می کند. وی افزود: از طرف هایی 
که منافعی در این میان دارند خواسته ایم از 
ایران بخواهند رفتارهــای تنش آمیز خود را 
کاهش دهد. ارگاتوس همچنین ارسال پیام 
محرمانه از سوی واشــنگتن به تهران توسط 
هیئت های آلمانی را تکذیب کرد. یک منبع 
آلمانی گفت برلین بدون اینکه با واشــنگتن 
مشورت کند مقام وزارت خارجه آلمان را به 

ایران اعزام کرده است.

 نخست وزیر ژاپن 
سفر به ایران را بررسی می کند

رســانه های ژاپنی از برنامه ریــزی و تمایل 
نخست وزیر این کشور برای سفر به ایران خبر 
می دهند. هیچ یک از نخست وزیرهای ژاپن 
از ســال ۱۹۷۸ میالدی )۱۳۵۷ شمسی( به 
ایران ســفر نکرده و این اولین سفر در حالی 
خواهد بود که ایاالت متحده طی هفته های 
 اخیر به شــدت در حال تنش زایی با تهران

 است. 
بر اســاس این گزارش، احتمال دارد نخست 
وزیر ژاپن ســفر بالقوه به ایران را با »دونالد 
ترامپ« رییس جمهور آمریکا در زمان سفر 
وی به توکیو، درمیان بگذارد و تصمیم نهایی 
درباره انجام شدن این سفر بعد از این مشورت 
گرفته شود. همچنین یک منبع دولتی ژاپن 
به خبرگزاری »کیودو« گفــت که رایزنی با 
سران جمهوری اسالمی ایران جهت کاهش 
 تنش های اخیر با ایاالت متحده، در دســتور
 کار ســفر احتمالی »آبــه« به ایــران قرار

 دارد.

وزیر خارجه عمان:
  به دنبال کاهش تنش 

بین ایران و آمریکا هستیم
وزیر خارجه عمان، بر تالش با طرف های دیگر 
برای آرام سازی تنش در منطقه میان آمریکا 
و ایران تاکید کرد. بن علوی اشاره کرد که دو 
طرف آمریکایی و ایرانی خطرات وقوع جنگ 

را بسیار بیشتر درک می کنند. 
وی، جامعه جهانــی را به تالش و همکاری با 
عمان برای ممانعت از وقوع جنگ و خطرات 
آن فراخواند. بن علــوی، میانجی گری عمان 
بین ایران و آمریکا را نه تایید و نه رد کرد. این 
در حالی است که آمریکا هرگونه ارسال پیام 
از طریق عمان و یا آلمان به ایران را تکذیب 
کرده؛ اما تاکیــد کرده بود کــه تالش این 
کشــورها برای تنش زایی با ایران را تحسین 

می کند.

علیرضا زاکانی
عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان:

نایب رییس مجلس شورای اسالمی با انتقاد از رویه 
غلط برخی مسئوالن در قبال تذکرات رهبری، گفت 
که پس از تذکر رهبری درباره یک موضوع مدیران به 
جای صدور بخشنامه، اقدامات عملی عاجل برای رفع 

آن کاستی انجام دهند.
علی مطهری  افزود: مشاهده می کنیم که همواره پس 
از تذکر مقام رهبری به یک سازمان یا نهاد حکومتی، 
رییس آن سازمان یا نهاد حکومتی بخشنامه  سخت 
و دشوار  صادر می کند که از امروز باید چنین و چنان 
شود. گویی خود این رؤســا عقل شان به آن موضوع 
تذکر نمی رســیده و تا رهبر انقالب بیــان کرده اند 
متوجه موضوع شــده اند. وی افزود: این رویه یادآور 
رفتار مقامات رژیم گذشــته اســت که تا دستور از 
باال می رسید همه جان نثار می شدند و آماده اجرای 
فرمان، گویی تــا قبل از صدور دســتور، وظیفه ای 
نداشته اند. مطهری ادامه داد: تذکر اخیر رهبر انقالب 
به صدا و سیما درباره پاســداری از زبان فارسی، به 

همین سرنوشت دچار شد.

رویه برخی از مسئوالن در 
برابر انتقاد رهبری غلط است

نایب رییس مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

رایزنی ظریف و همتای 
پاکستانی در اسالم آباد

روز گذشــته، وزرای امــور خارجــه ایران و 
پاکستان در اسالم آباد دیدار و گفت وگو کردند.

دیدار »ظریف« با سناتور آمریکایی تایید شد

پیشنهاد سردبیر:

عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان ضمن 
اشــاره به گالیه مندی اخیــر رییس جمهور 
مبنی بر نداشــتن اختیارات کافــی، گفت: 
هیچ رییس جمهوری به انــدازه آقای روحانی 
اختیارات نداشته است. این یک امر نخ نماست 
که وقتی رؤســای جمهور توانایی الزم برای 
تحقق شعارهایشــان را ندارنــد و نمی توانند 
مسیرشان را دنبال کنند در دوره دوم موضوع 
عدم اختیــارات را مطرح می کننــد. علیرضا 
زاکانی خاطرنشــان کرد: اختیاراتی که امروز 
رییس جمهور دارد با توجه به همین جلســه 
سران سه قوا و اختیارات ویژه ای که در شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی به وی داده شده، هیچ 
رییس جمهوری تا به امروز نداشته است. وی 
افزود: حال اگر رییس جمهور اختیارات نداشته، 
چرا در دور اول این موضوع را متوجه نشد و چرا 

در دور دوم باز هم وارد کارزار انتخابات شد؟

  روحانی، اختیارات کافی
 داشته است

محمد رضا عارف
رییس فراکسیون امید:

ســخنگوی وزارت خارجه بــا بیان اینکــه ایران 
 هیچگاه بر ســر دوراهی جنگ یا مذاکــره و یا هر 
دوراهی دیگری قــرار نمی گیرد، گفــت: ایرانیان 
در طول تاریخ نشــان داده اند کــه اهل جنگاوری 
و دالوری هســتند و در جای خود اهــل تعامل و 

گفت وگو.
 سید عباس موسوی عنوان کرد:  جمهوری اسالمی 
ایران با اتکا به مردم، کشوری مستقل و مقتدر است 
و راه روشن خود را براساس منافع و امنیت ملی اش 
مشخص کرده و هیچگاه بر ســر دوراهی جنگ یا 

مذاکره و یا هر دوراهی دیگری قرار نمی گیرد.
وی با تاکید بر اینکه بن بستی برای ملت ایران وجود 
ندارد ،ادامه داد: مدتی است یک سناریوی روانی - 
تبلیغی در کنار عملیات تروریســم اقتصادی علیه 
ملت ما جریان پیدا کرده و ما این حرف ها و سناریو 
را نیز در قالب همان پکیج می بینیم و خودشان هم 
می دانند این سناریو از پیش شکست خورده است و 

قطعا راه به جایی نخواهد برد.

هیچگاه بر سر دوراهی جنگ 
یا مذاکره قرار نمی گیریم

سخنگوی وزارت خارجه:

رییس فراکســیون امید اظهــار کرد: مجلس 
دهــم، ویژگی های خاص خــود را دارد و روند 
شکل گیری آن به سمت سه فراکسیون حرکت 
کرد، پس نمی توان روی خروجی فراکسیون ها 
حساب کرد، به خصوص اینکه فراکسیون میانی 
)مســتقالن( در عمل تصمیم گیرنده اســت. 
محمدرضا عارف افزود: گاهی از لیســت امید 
گالیه می کنند، البته این لیستی بود که برای آن 
هزینه دادیم؛ اما همه آن لیست عضو فراکسیون 
امید نشدند. وی در پاسخ به این سوال که آیا این 
فراکسیون با توجه به شرایط موجود و مشکالتی 
که بعضا از ناحیه دولت در حوزه معیشــتی و 
دیگر مســائل به وجود آمده، همراه و یا منتقد 
دولت اســت، خاطرنشــان کرد: ما در این باره 
معتقد نیستیم که نباید انتقاد شود، ما انتقادات 
جدی و سازنده ای را مطرح کرده و آن را وظیفه 

نمایندگان و اصالح طلبان می دانیم.

منتقد؛ اما همراه دولت 
هستیم

پیشخوان

بین الملل

دونالد ترامپ تاکید کرده اســت که برای مقابله با ایران احتیاجی به 
اعزامی نیروی بیشتر به منطقه خاورمیانه نیست. رییس جمهوری 
آمریکا در خصوص گــزارش ها دربــاره اعزام نیروهای بیشــتر به 
خاورمیانه برای مقابله با ایران گفته است: فکر نمی کنم نیازی به این 
باشــد، اما در صورت ضرورت، ما در هر تعدادی که نیاز باشد در آنجا 
حضور خواهیم داشت. پیش تر، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از 

مقام های آمریکایی گزارش داده بود که پنتاگون طرحی را برای اعزام 
۱۰ هزار نیروی اضافی به خاورمیانه به کاخ سفید ارائه خواهد کرد.  در 
همین زمینه، پاتریک شاناهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، بدون 
ذکر رقم دقیقی، تایید کرد که پنتاگون به درخواســت فرماندهان 
آمریکایی در خاورمیانه در حال بررســی افزایش نیروهایش در این 
منطقه است. او در عین حال گزارش های پیشین رسانه ها را که از اعزام 

پنج یا ده هزار نیرو سخن گفته بودند، رد کرد و تنها به گفتن این نکته 
اکتفا کرد که »اعزام نیروهای اضافی، از جمله اقدامات در دست بررسی 
است«.ترامپ در بخش دیگری گفت: »توافقی که توسط رییس جمهور 
اوباما امضا شد؛ توافق وحشتناکی بود. از لحظه ای که من این توافق را 
به هم زدم و به آن خاتمه دادم ایران وارد مسیر بدی شد؛ آنها اکنون 

درگیر مسائل مالی گسترده ای هستند.«

 رییس جمهور آمریکا:
برای مقابله با ایران احتیاج به اعزام نیروی بیشتر به خاورمیانه نیست

  آیا همسایگان آماده تحریم ایران می شوند؟  

سقف توقیف مطبوعات: 
2ماه

جای سیلی سیل باقی مانده

همه بنگاه هــای دولتی 
واگذار می شود

اشــتباه های مسئوالن 
شکاف های بزرگی در جامعه 

ایجاد می کند

مذاکره با آمریکا در کار نخواهد بود
کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی در یادداشتی نوشت: »سفر مقامات مسئول کشورهای 
مختلف به ایران افزایش یافته و عمدتا از آمریکا نمایندگی دارند. برخی رسانه ای می شود و پاره ای از سفرها 
نیز محرمانه می ماند. بر اساس سیاست اصولی جمهوری اسالمی ایران، بدون استثنا، پیام اقتدار، منطق، 
مقاومت و ایستادگی ملت ایران به آنان ابالغ شده اســت. به صراحت گفته ایم تا رفتارها عوض نشود، تا 
حقوق کشور تامین نشود، تا از لفاظی به اقدام عملی تغییر مســیر ندهند، راه همین است. به هیچ وجه 
مذاکره ای در کار نخواهد بود«. گفتنی است، مقامات آمریکایی  به رغم تاکید جمهوری اسالمی ایران بر 
عدم مذاکره با واشنگتن، تمایل زیادی برای مذاکره با تهران از خود نشان می دهند. چندی پیش، یک مقام 
آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته بود که ایاالت متحده پای تلفن نشســته؛ اما هنوز تماسی از جانب 

ایرانی ها دریافت نکرده است. 

دیدار »ظریف« با سناتور آمریکایی تایید شد
 سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در مورد دیدار ظریف با سناتور آمریکایی گفت: این جلسه 
طبق روال قبلی که با اعضای کنگره داشتیم، انجام شده است. اظهار نظر علیرضا میریوسفی به دنبال انتشار 
مطلبی در تارنمای پولتیکو است که از دیدار »دیانا فاینستین« سناتور دموکرات عضو ارشد کمیته اطالعاتی 
سنای آمریکا با محمد جواد ظریف خبر داده بود. هفته گذشته همین رسانه اعالم کرد که در صفحه تلفن همراه 
فاینستین که در راهروهای کنگره تردد می کرده، شماره تماس ظریف دیده شده است. این خبر می گوید این 
دیدار طی سفر اخیر ظریف به نیویورک انجام شده اســت. پیش از این هم مجید تخت روانچی، نماینده دائم 
جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد در گفت و گو با شبکه سی بی اس در پاسخ به این سوال که آیا 
تاکنون با هیچ یک از نمایندگان کنگره آمریکا مذاکره کرده اید یا خیر، گفت: ما قبال با برخی از اعضای کنگره 

گفت وگو کرده ایم، این یک اقدام متعارف است که در زمان آن انجام می دهیم.

چهره ها

علیرضا کریمیان

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2705 | May  25,  2019  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



سومین رکورد تولید ذوب آهن اصفهان در سال 
رونق تولید

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

نخستین محموله های نفتی 
ونزوئال دوباره به واشنگتن آمد

علی رغم تحریم های نفتی، آمریــکا در هفته 
منتهی به 17 می، روزانه 49 هزار بشکه نفت از 
ونزوئال خریداری کرد.پیش از این اداره اطالعات 
آمریکا در هفته منتهی به 10 می گزارش داده 
بود که میزان واردات نفت آمریکا از ونزوئال صفر 
است؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته 
352 هزار بشکه در روز و در سال 2017 روزانه 
585 هزار بشکه نفت از ونزوئال خریداری کرده 
بود.پیش از این، مقامات ونزوئالیی اعالم کرده 
بودند که 30 میلیــارد دالر از درآمدهای این 
کشور طی سه ماهه گذشته به دلیل تحریم های 

آمریکا به خطر افتاده است.

هشدارآمریکا به کره جنوبی 
برای استفاده ازمحصوالت 

هوآوی
آمریکا کــره جنوبی و دیگر هــم پیمانانش را 
از استفاده از تجهیزات شــرکت هوآوی چین 
منــع می کند.یک روزنامه کــره جنوبی اعالم 
کرد که هدف آمریکا این است که اجازه ندهد 
محصوالت تکنولــوژی و فنــاوری هوآوی به 
کشورهایی مثل کره جنوبی و دیگر کشورهای 

هم پیمان آمریکا برسد.
در پی ایــن خبــر، ارزش ســهام »ال جی« 
پنجشــنبه 6 درصد افت کرد.مقامات شرکت 
ال جی گفته اندکه هنوز  هیچ صحبتی از سوی 
مقامات کره ای یا آمریکایی راجع به استفاده از 
تجهیزات هوآوی دریافت نکرده اند.به گزارش 
رویترز، واشنگتن کشــورهای هم پیمان خود 
را تحت فشــار شــدید قرار داده تا از هر گونه 
 تجهیزاتــی که هوآوی می ســازد، اســتفاده 

نکنند.

بازار

تب سنج

باید با فروش غیرقانونی 
کدهای اقتصادی برخورد شود

مسئول کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان، 
خواستار برخورد دادگستری استان با شرکت های 
کاغــذی -که کدهــای اقتصــادی را به صورت 
غیرقانونی می فروشــند- شــد.احمدرضا پزنده 
در نخستین جلســه کمیسیون تجارت، خدمات 
و ارتباطات اتاق بازرگانــی اصفهان، اظهار کرد: 
چگونه یک نفر می تواند 380 شرکت در اصفهان 
به ثبت برســاند و برای هر یک، کــد اقتصادی 
دریافت کند؟ وی افزود: این مهم، نکته اساســی 
و کلیدی در اصفهان به شــمار می رود.مسئول 
کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: 
رویکرد اصلی کمیسیون تجارت، بررسی مسائل 
بخش صادرات و واردات اســتان است؛بنابراین 
از تمامی ظرفیت های اقتصادی دســتگاه های 
دولتی و حاکمیتی و بخش خصوصی در این راستا 

استفاده می شود.

ارزآوری ۸۰۰ میلیون دالری 
شکالت به کشور

جمشــید مغازه ای، دبیــر انجمن بیســکویت، 
شــیرینی و شــکالت، از افزایش قیمت شکالت 
خبر داد و گفت: با توجه بــه افزایش هزینه های 
تولید، امسال قیمت شــکالت 10 تا 20 درصد 

رشد داشته است.
وی با اشاره به اینکه شکر با نرخ مصوب به صورت 
قطره چکانی توزیع می شود، افزود: با وجود آنکه 
به طور متوسط ماهانه 50 هزار تن شکر در صنعت 
مورد اســتفاده قرار می گیرد، طبق رایزنی های 
صورت گرفته، قرار شــد 40 هزار تن شکربا نرخ 
مصوب 3 هزار و 400 تومــان در اختیار واحد ها 
قرار گیرد که این میزان 2 ســوم مصرف ماهانه 

است.
 مغازه ای با بیان اینکه ســال گذشــته صادرات 
شکالت حدود 800 میلیون دالر ارزآوری برای 
کشور در برداشــت، اظهار کرد: با توجه به آنکه 
شکالت، کاالی لوکس به شمار می رود، از این رو 
با استمرار افزایش هزینه های تولید، امکان رقابت 

در بازار های هدف وجود ندارد.

تولید علوفه در مراتع اصفهان 
2۰ درصد افزایش می یابد

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اصفهان گفــت: با بارش های مناســب ماه های 
اخیر، پیش بینی می شود تولید علوفه در مراتع 
این استان با 20 درصد افزایش به 740 هزار تن 
برســد.عبدالرضا مهاجری افزود: ســال گذشته 
حدود 617 هــزار تن علوفــه از مراتع منطقه به 
دست آمد که ارزش تقریبی هر کیلوی آن، هفت 
هزار ریال بــود. معــاون اداره کل منابع طبیعی 
اصفهــان تصریح کرد: 150 میلیــون یورو برای 
طرح هــای آبخیزداری در تمام کشــور و همین 
مقدار برای مقابله بــا ریزگردها از طرف صندوق 
توســعه ملی اختصاص یافته است که در صورت 
تخصیص بخشــی از آن به اصفهــان، می توانیم 
فعالیت های خوبی داشته باشیم. وی به طرح های 
مقابله با ریزگردها اشــاره و اضافه کرد: امســال 
پنج هزار هکتــار از اراضی بیابانی شهرســتان 
آران و بیدگل، مالچ پاشی خواهد شد تا از انتظار 

ریزگردها و گرد و غبار جلوگیری کند. 

تراز تجاری ایران و اروپا 
۸.۵میلیارد دالر منفی شد

تراز تجــاری ایــران و اروپا در بخــش کاالهای 
غیرنفتی به اســتناد آمارهــای گمرکی در 11 
ماهه ســال قبل، منفی هشــت میلیارد و 455 
میلیون دالر شده است.آمارهای 11 ماهه گمرکی 
ایران، گویای آن اســت که در ســال گذشته به 
طور مشخص در تجارت با کشــورهای اروپایی، 
دستاورد قابل دفاعی نداشته ایم و در شرایطی که 
واردات وزنی و ارزشی کشــورهای عضو اتحادیه 
اروپا به ترتیب 64 و 34 درصد افزایش داشــته، 
ایران در صادرات به قاره اروپا از نظر وزن و ارزش 
به ترتیب 33 و 7 درصد کاهــش را تجربه کرده 
است.آلمان با صادرات دو میلیارد و 641 میلیون 
دالری از نظر ارزش صادرات به ایران، رشــدی 
21 درصدی داشــته است و اســپانیا با صادرات 
367 میلیون دالری و 25 درصد رشــد صادرات 
ارزشی از جمله کشورهای اتحادیه اروپا هستند 
که جزو 20 صادرکننده اصلی ایران در 11 ماهه 

سال قبل بوده اند.

تب سنج پالس مد مدل 
Pm7642 کد pM-101

 35,000
تومان

تب سنج دیجیتال چیکو مدل 
C6930 کد Maxi Comfort -0

 155,000
تومان

تب سنج دیجیتالی 
Q2N ترمو مدل

 250,000
تومان

علی رغــم نارضایتــی مردم از وجــود دکل های 
مخابراتی در سطح شــهر اصفهان و شکایت های 
مکرر از زیاد شدن این سازه های خطرناک در میان 
بافت های جمعیتی و مســکونی؛ مدیرکل تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مرکزی کشور 
گفته است که بیشترین شکایت های اصفهانی ها 
در بخش ارتباطات ســیار، مربوط بــه عدم آنتن 
دهی نسل های دوم، ســوم و چهارم تلفن همراه 
است. این وضعیت در حالی است که هفته گذشته 
رییس کمیســیون بهداشــت و خدمات شهری 
شورای اسالمی شهر اصفهان، اعالم کرد که 900 
دکل بدون مجوز در اصفهــان نصب و راه اندازی 
شده که با شــکایت های مردمی بررسی یا دستور 
تخریب این سازه ها صادر شــده است. جوادی با 
بیان اینکه در مورد وجــود دکل های بدون مجوز 
میان شهرداری و سازمان های مربوطه مخابراتی با 
اپراتورها اختالف نظر وجود دارد، اظهار کرد: این 
در حالی است که اپراتورها و سازمان های مربوطه 
مخابراتی تنها 200 دکل را بدون مجوز می دانند 
و مابقی دکل های بدون مجــوز را مربوط به زمان 
قبل از سال 88 می دانند که در اینجا یک اختالف 
بین ســازمان های مخابراتی و خدمات شــهری 
شهرداری است و باید وضعیت این 700 دکل که 

مورد اختالف نظر آنهاست، مشخص شود.
کشــمکش اپراتورها و مردم بر ســر 

دکل های مخابراتی
نصب دکل های مخابراتی هرچند در دهه های قبل 
با سرعت زیادی رشــد کرد؛ اما با مشخص شدن 
ضرر و زیان این ســازه ها برای ســالمتی، کم کم 
اعتراضات نســبت به وجود دکل ها بیشتر شد و 
از سوی دیگر باال گرفتن رقابت میان اپراتورهای 
تلفــن همراه، بــه ایجاد شــبکه ای گســترده از 
خدمات دهی تلفن هــای همراه در هر روســتا و 
شهرستانی منجر شــد که البته الزمه آن، نصب و 
راه اندازی دکل های مخابراتی است. حاال به نظر 
می رسد با مخالفت های جدی که با افزایش دکل ها 
در شهر وجود دارد و از ســوی دیگر میزان باالی 
شکایت های مردمی از عدم آنتن دهی تلفن های 
همراه، شــرکت های مخابراتی در چالش بزرگی 
میان رضایت مشــتریان و نارضایتی شــهروندان 
گرفتار شــده اند. بر اســاس اعالم تقی شــفیعی 
مدیرکل تنظیــم مقررات و ارتباطــات رادیویی 

منطقه مرکزی کشــور سال گذشــته در مجموع 
چهار هزار و 375 شــکایت از اســتان اصفهان به 
سامانه 195 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
گزارش شد که یک هزار و 404 شکایت آن مربوط 
به ارتباطات سیار و 2 هزار و 971 شکایت مربوط 
به ارتباطات ثابت بود. وی با بیان اینکه در بخش 
ارتباطات سیار، بیشترین شکایت مربوط به عدم 
آنتن دهی تلفن همراه بود، اظهار داشت: با توجه 
به مشخص بودن تعهدات پوششــی اپراتورها در 
محدوده های شهری، جاده ای و ریلی و عدم آگاهی 
مشترکان از این تعهدات، عمده این شکایت ها از 
سوی اپراتور رد می شود. مدیرکل تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی منطقه مرکزی گفت: از طرفی 
وجود ممانعت های مردمی و اعمال کمیســیون 
ماده 100 توسط شهرداری ها و همکاری نکردن 
برخی دســتگاه های اجرایی جهت توسعه شبکه 
تلفن همــراه، باعث افزایش شــکایات از این نوع 
شده اســت. به گفته برخی مســئوالن، بیشترین 
دلیل اعمال کمیســیون ماده 100، شکایت های 
مردمی درباره نصب تجهیزات مخابراتی در منازل 

و محله های مسکونی است.

دکل هایی که جمع شد و آنتن ها را با خود 
برد

با وجود پیگیری رســانه ها و مــردم، هنوز برخی 
مناطق با مشــکل نقاط کور و پوشــش نامناسب 
شــبکه تلفن همراه مواجه هســتند که علت آن 
جمع آوری دکل هــای مخابراتی و ســایت های 
بی تی اس )BTS( به دلیل ممانعت مردمی و اعمال 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری عنوان شده 
است. نزدیک به 6 میلیون خط تلفن همراه دائمی 
و اعتباری )همراه اول( در اســتان اصفهان، فعال 
و ضریب نفوذ تلفن همراه در کالن شــهر اصفهان 
بیش از 130 درصد است؛ اما همچنان آنتن دهی 
تلفن های همراه در برخی از پر جمعیت ترین نقاط 
اســتان با چالش های جدی روبه رو است. چالش 
اپراتورهــا البته تنهــا مختص به کاهــش تعداد 
دکل ها نیست. جمع آوری ســایت های موبایل از 
طریق ســازمان ها، تنها مشکل شــبکه مخابراتی 
کشــور نیســت. دگرگونی های جغرافیایی یا به 
عبارت دیگر ساخت و ســاز مجتمع های چندین 
طبقه در گوشه و کنار شــهرهای بزرگ نیز عامل 
دیگری برای افزایش نقاط کور در سراســر شهر 

است. ساالنه تعداد زیادی ســاختمان چندطبقه 
در کالن شهرها ساخته می شود که همین موضوع، 
موجب غرق شــدن امواج ســایت های موبایل در 
میان ساختمان ها می شــود. گاهی پیش می آید 
مشترکانی که پشــت یک مجتمع چندین طبقه 
تازه تاســیس قــرار گرفته اند، از دسترســی به 
سیگنال محروم می شوند یا گاهی دور یک آنتن، 
ســاختمان هایی ســاخته می شــود که محدوده 
آنتن دهی یک سایت را به حداقل رسانده و کاربران 
اطراف را از دریافت ســیگنال محروم می کند و به 
علت اینکه اپراتورها نمی توانند دکل های جدیدی 
در ایــن مناطق نصب کنند، عمــال این ارتباطات 

مختل می شود.
اگر چه نگرانی های جدی در مورد تهدید سالمت 
مردم توســط دکل های مخابراتی وجود دارد که 
البته نه کامال تایید و نه واضح تکذیب می شود؛ اما 
چالش جدید پیش روی تلفن های همراه عالوه بر 
تالش برای حفظ بازار در برابر رقبا، یافتن راهکاری 
است که بتواند مشــکل آنتن دهی و ایجاد شبکه 
قوی اینترنت را به خصوص در شــهرهای بزرگ 

تقویت کند.

جای خالی دکل ها
  نارضایتی اصفهانی ها از آنتن دهی اپراتورها؛  

روابط عمومی مخابرات منطقــه اصفهان در چهاردهمین جشــنواره روابط عمومی های اصفهــان، حائز رتبه 
»روابط عمومی ســرآمد« شــد. به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، مهندس شاهین ملک زاده 
رییس روابط عمومــی مخابرات منطقه اصفهــان در آیینی که جهــت  معرفی و تجلیل از آثار برتر  جشــنواره 
روابط عمومی های اصفهان عصر روز یکشنبه 29 اردیبهشــت 98 در اتاق بازرگانی برگزار شد؛ به جهت کسب 
رتبه »روابط عمومی سرآمد « مورد تقدیر قرار گرفت.  گفتنی است بر اســاس ارزیابی و رأی هیئت داوران این 
جشــنواره، روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان در محورهای نوآوری و فعالیت های پیشــرو،اطالع رسانی 

وافکارسنجی،محتوا سازی،مسئولیت های اجتماعی و روابط عمومی دیجیتال،  حائز رتبه سرآمد شد.

 کسب رتبه 
»روابط عمومی سرآمد« 

توسط روابط عمومی 
مخابرات منطقه اصفهان

ات
ابر

مخ
 

معاون اول قوه قضاییه گفت: متاسفانه در کشور ما بخش خصوصی 
متولی ندارد و اتاق بازرگانی نیز نتوانسته این نقش را ایفا کند. بخش 

خصوصی، نیاز به متولی دارد.
غالمحســین محســنی اژه ای، در دیدار  با هیئت نمایندگان اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اســتان اصفهان، اظهار کرد: 
بازرگانان باید برای انجام همه کارها، هدف و برنامه داشــته باشند 
و عالوه بر شــناخت موانع، چگونگی برخورد و رفع آنها را شناسایی 
کرده و از نبود پیشــرفت در روند کارها ناامید نشــوند. وی افزود: 
بسیاری از افرادی که مشکل قضایی دارند و ما به سراغ آنها می رویم، 
مشکالت شــان به مراجع ابتدایی درون استان ها و مسائل اقتصادی 
برمی گردد.معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه مســائل و مشکالت 
اقتصادی زیادی در شرایط کنونی وجود دارد، گفت: باید مسائل را 
اولویت بندی کنیم و توان اجرایی نباید روی مسائل مختلف پخش 
شود؛ بلکه باید در مسائل اولویت دار، متمرکز کار کنیم و پس از حل 
شدن این موضوعات، به سراغ دیگر مسائل برویم. اژه ای افزود: مکتب 
اســالم  عالوه بر اینکه از کار، تالش، تحصیل و  ثروت هیچ ممانعتی 
نمی کند؛ بلکه  این امور را موردتشویق نیز قرارمی دهد؛ بنابراین هر 
چقدر نیروی انسانی ما فعال و تالشگر باشد و ایجاد ثروت کند، مورد 

حمایت اسالم است و این ظرفیتی است که کمتر از آن استفاده شده.
وی خاطر نشــان کرد: از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون، مسئوالن 
اصلی نظام عالوه بر اینکه با اقتصاد و فعالیت های اقتصادی ارتباط 

داشــته اند، حامی فعالیت های اقتصادی نیز بوده انــد. معاون اول 
قوه قضاییه گفت: اگر پیشــنهادها و برنامه های بخش خصوصی بر 
اساس برنامه ای حساب شــده و با توجه به اولویت های نظام باشد، 

مسئوالن پشــتیبان آن خواهند بود. اژه ای با تاکید بر اینکه باید از 
ظرفیت های مکتب و ظرفیت های مسئوالن نظام استفاده کنیم تا 
فعالیت های اقتصادی را گســترش دهیم، افــزود: نگاه مقام معظم 
رهبری به مسائل اقتصادی باز است؛ اما بازرگانان و بخش خصوصی 
از این ظرفیت اســتفاده نکرده اند. وی اضافه کرد: مسئوالن اصلی 

قوه قضاییه  نیز مدافع پیشرفت مسائل اقتصادی هستند.
 در این جلسه همچنین مسعود گلشــیرازی، رییس اتاق بازرگانی 
صنایع، معادن و کشــاورزی اصفهان با اشــاره به رونــد برگزاری 
دادگاه های اقتصادی و  بررســی پرونده های اقتصادی، اظهار کرد:  
پیشــنهاد می کنیم کســانی  را که فرار مالیاتی دارند، مجبورکنند 
در استان خودشان ســرمایه گذاری کنند و به جای اینکه  مبلغ این 
بدهی ها با شرایط سخت پس گرفته شود، در استان ها سرمایه گذاری 

شود. 
وی افزود: پیشنهاد دیگر ما این است که هیئت منصفه ای از فعاالن 
اقتصادی در دادگاه های اقتصادی تشکیل شود، همچنین بازرسی 
ازفعالیت مدیران دولتی برای رونق بخشــیدن به بخش تولید، زیر 
ذره بین سازمان های بازرسی به شکلی قرار نگیرد که باعث نگرانی از 

انجام امور شود و مدیران به سمت کار نکردن تشویق شوند.

محسنی اژه ای در دیدار با فعاالن اقتصادی اصفهان:

بخش خصوصی، متولی ندارد

طرح حدنگاری، 9۰درصد تصرفات در اراضی ملی اصفهان را کاهش داد
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت : اجرای طرح حدنــگاری، 90 درصد تخلفات و تصرف 
های غیرمجاز اراضی ملی را در این استان کاهش داده است.محمدحسین شاملی افزود : اجرای این طرح 
توسط منابع طبیعی و همکاری سازمان ثبت اسناد و سایر نهادها از جمله راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی 
اختالفات بین اراضی را کاهش داده و مانع از انجام فعالیت ســودجویان و زمین خواران شــده است. وی 
بیان کرد: اجرای این طرح، عالوه بر اینکه در پیشــگیری از وقوع جرم و تخلف موثر بوده، سرعت عمل در 
پاسخگویی به استعالم ها را برای انجام فعالیت های سرمایه گذاری  افزایش داده است. مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اصفهان بــا بیان اینکه در زمان حاضر یک میلیون و 500 هزار هکتار از اراضی اســتان تحت 
پوشش این طرح قرار گرفته است، تصریح کرد: این سهم فعالیت یک ششم کل اراضی است و بقیه تا پایان 

برنامه ششم توسعه کشور انجام خواهد شد.

سومین رکورد تولید ذوب آهن اصفهان در سال رونق تولید
صنعتگران ذوب آهن اصفهان به ســومین رکورد تولید محصول در سال رونق تولید دست یافتند.مدیرعامل 
شــرکت ذوب آهن اصفهان گفت: پس از ثبت دو رکورد تولید روزانه در فروردین، با همت تالشــگران مادر 
صنعت فوالد ایران، رکورد جدید تولید ماهانه در اردیبهشت با تولید 244 هزار و 144 تن چدن با دو کوره بلند 
به ثبت رسید. منصور یزدی زاده رکورد قبلی تولید ماهانه چدن را با فعالیت دو کوره بلند شماره 2 و 3 معادل 
232 هزار و 829 تن اعالم کرد و افزود:  این موفقیت، حاصل یک کار تیمی است و در شرایطی به دست آمد 
که با تحریم های ظالمانه ای مواجه هستیم. وی افزود: تحریم ها مانع ایجاد می کند؛ اما بازدارنده نیست و به 
طور قطع  با روحیه ای که هم اکنون برای افزایش تولید در این مجتمع عظیم صنعتی ایجاد شده، با وجود همه 
مشکالت می توان  به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد. امسال در شرکت ذو ب آهن اصفهان تولید سه میلیون 

تن چدن، برنامه ریزی شده است.

برنامه پیشخوان خدمات، تمامی 
خدماتی  را که یک دفتر پیشخوان 
ارائه می دهد، از جمله: »استعالم 
کد ملی، پرداخت قبوض، پرداخت 
عوارض شــهرداری، استعالم 
مشمولیت ســربازی، ثبت نام 
سیم کارت، خرید طرح ترافیک، 
استعالم کارت سوخت و بسیاری 
موارد دیگر« بــه صورت آنالین 

انجام می دهد.

پیشخوان خدمات

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول
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مفاد آراء
3/39 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی                                                                                 
برابر آراءصادره هیئت های اول ودوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 14 اصفهان حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله پانزده روز آگهی می شــود. در صورتیکه اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل، تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.  
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول :

1- رای  شماره   8818   مورخ  1397/12/21  خانم الهام هاشمیان ادریانی  فرزند  جاسم  
به شماره کالسه  1392   وبه شماره شناســنامه 1673  و به شماره ملی    1141287171  
نسبت به شش  دانگ یکباب  خانه  به مساحت 158.40 مترمربع پالک شماره  646   فرعی 
از   107    اصلی واقع  در   بابافضلگاه   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شــهر 

شامل )سند  11192  مورخ 92/12/21   ومالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول :

2- رای  شماره   0792   مورخ  1398/01/29   اقای محمد قلی صالحی برد شاهی  فرزند  
رضا قلی  به شماره کالسه  0079   وبه شماره شناسنامه 1  و به شماره ملی    4622859300 
صادره شهرکرد  نسبت به شش  دانگ یکباب  خانه  به مساحت 204مترمربع پالک شماره  
1279  فرعی از   99   اصلی واقع  در  جوی اباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  

شهر شامل سند  228118   مورخ 94/03/05 دفتر 73(   ومالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول :

3- رای  شماره   0931  مورخ  1398/02/02   خانم محبوبه حسین زاده  فرزند  رستم  به 
شماره کالسه  0671   وبه شماره شناسنامه 874  و به شماره ملی    1141177382  نسبت 
به دودانگ مشاع ازشش   دانگ یکباب  خانه  دو طبقه به مساحت 138.60 مترمربع پالک 
شماره  358    فرعی از   107   اصلی واقع  در  بابافضلگاه   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند  127039   مورخ 87/11/17 دفتر 63 و ارائه قو لنامه از سند 

132072 مورخ 90/02/26 دفتر   63   عصمت رضایی   ومالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول :

4- رای  شماره   0929  مورخ  1398/02/02   اقای رضا مهدیان خوزانی  فرزند  علی  به 
شماره کالسه  0670   وبه شماره شناسنامه 2173  و به شماره ملی    1141121298  نسبت 
به دودانگ مشاع ازشش   دانگ یکباب  خانه دوطبقه  به مساحت 138.60 مترمربع پالک 
شماره  358    فرعی از   107   اصلی واقع  در   بابافضلگاه   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند   127/039   مورخ 87/11/17 دفتر 63 و ارائه قو لنامه از سند 

132076 مورخ 90/02/26 دفتر   63   عصمت رضایی   ومالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول :

5- رای  شــماره   0927  مورخ  1398/02/02   اقای مجید حسین زاده  فرزند  رستم  به 
شماره کالســه  0667   وبه شماره شناسنامه 3055  و به شــماره ملی    1142258742  
نسبت به دودانگ مشاع ازشش   دانگ یکباب  خانه دوطبقه  به مساحت 138.60 مترمربع 
پالک شماره  358    فرعی از   107   اصلی واقع  در  بابافضلگاه   بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند  35971  مورخ 88/12/24 دفترخانه  172 ومالحظه 

و محرز گردیده است.
6- رای  شماره   8795   مورخ  1397/12/21   اقای روح اهلل بدیعی خوزانی  فرزند  حسین 
علی  به شماره کالسه  0917   وبه شماره شناسنامه 449  و به شماره ملی   1141146568   
نسبت به سه دانگ مشاع ازشش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 186.72 مترمربع پالک 
شماره  1075 و 1076     فرعی از   85    اصلی واقع  در   خوزان   بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ســند   4918   مورخ 82/12/28 دفتر 73 و ثبت درصفحه 

506 دفتر 417  ومالحظه و محرز گردیده است.
7- رای  شماره   8798   مورخ  1397/12/21   خانم فاطمه السادات میر شفعیان خوزانی   
فرزند  سید صادق به شماره کالســه  0918  وبه شماره شناسنامه 2922  و به شماره ملی   
1141231913   نسبت به سه دانگ مشاع ازشش  دانگ یکباب  خانه به مساحت 186.72 
مترمربع پالک شماره  1075 و 1076   فرعی از   85    اصلی واقع  در   خوزان   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند   4918    مورخ 82/12/28 دفتر 73 و 

ثبت درصفحه 506 دفتر 417  ومالحظه و محرز گردیده است.
8- رای  شــماره   8372   مورخ  1397/12/14   اقای محمد حاج حیدری ورنوسفادرانی  
فرزند  حسن به شــماره کالسه  2085    وبه شــماره شناســنامه 340  و به شماره ملی   
1140989235   نسبت به سه دانگ مشــاع ازشش   دانگ یکباب  ساختمان  به مساحت 
270.40 مترمربع پالک شــماره  107.1 تبدیل به 109   فرعی از   116   اصلی واقع  در   
ورنوســفادران    بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند   122865    
مورخ 79/07/04  دفتر 73 و  ارائه قولنامه از ژاله خانی سند 11045 مورخ  58/03/14 دفتر 

59 ومالحظه و محرز گردیده است.
9- رای  شــماره   8369   مورخ  1397/12/14   خانم طاهره امیرخانی  ورنوســفادرانی  
فرزند  اسماعیل  به شماره کالســه  1647  وبه شماره شناسنامه 14504  و به شماره ملی   
1140143794   نسبت به سه دانگ مشــاع ازشش   دانگ یکباب  ساختمان  به مساحت 
270.40 مترمربع پالک شــماره  107.1 تبدیل به 109   فرعی از   116    اصلی واقع  در   
ورنوســفادران    بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند   122865    
مورخ 79/07/04  دفتر 73 و  ارائه قولنامه از ژاله خانی طی سند 11045 مورخ  58/03/14 

دفتر 59 ومالحظه و محرز گردیده است.
10- رای  شــماره   5786   مــورخ  1397/10/27   اقــای مهدی هاشــم زاده خوزانی  
فرزند  قدمعلی  به شــماره کالسه  1178  وبه شماره شناســنامه 5274   و به شماره ملی   
1142280772   نسبت به شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 159.80  مترمربع پالک 
شــماره  460    فرعی از   84    اصلی واقع  در   فتح اباد خوزان   بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند   213403    مورخ 91/08/18  دفترخانه  73 ومالحظه 

و محرز گردیده است.
11- رای  شــماره   0624   مورخ  1398/01/26  خانم صدیقه قاســم پور فروشــانی  
فرزند  علی  به شــماره کالســه  2143    وبه شــماره شناســنامه 21  و به شماره ملی   
1141513781   نسبت به شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 189.93 مترمربع پالک 
شماره 413و411.1و412    فرعی از   72    اصلی واقع  در   فروشان    بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل مع الواســطه از مالکیت مجتبی جوالیی و فاطمه 
زرگریان طی ســند 59097 مورخ 65/12/16 دفتر63 و سند 106700 مورخ 80/12/13 

دفتر63 وثبت درصفحه 40 دفتر123 ومالحظه و محرز گردیده است.
12- رای  شماره   7662   مورخ  1397/12/09   اقای محسن انتظاری خوزانی  فرزند  سیف 
اهلل به شماره کالسه  1653   وبه شماره شناسنامه 377  و به شماره ملی   1141126087   
نسبت به سه دانگ مشاع ازشــش  دانگ یکباب  خانه 4 طبقه درحال ساخت به مساحت 
211.77 مترمربع پالک شماره 1054   فرعی از   87    اصلی واقع  در   فروشان   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند   6807    ومالحظه و محرز گردیده است.

13- رای  شــماره   7661   مورخ  1397/12/09 خانم اعظم السادات میرشفیعی خوزانی  
فرزند  سید احمد به شماره کالسه  1655    وبه شــماره شناسنامه 3166  و به شماره ملی   
1141268787  نسبت به سه دانگ مشاع ازشش  دانگ یکباب  خانه درحال ساخت 4طبقه 
به مساحت 211.77 مترمربع پالک شماره 1054   فرعی از   85    اصلی واقع  در   خوزان    
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل سند   6806    ومالحظه و محرز 

گردیده است.
14- رای  شماره   8867   مورخ  1397/12/23  خانم زهره زمانی فروشانی  فرزند  عباسعلی 
به شماره کالسه  2011   وبه شماره شناســنامه 1649  و به شماره ملی   1141185131   
نسبت به دو دانگ مشاع ازشش  دانگ یکباب  خانه به مساحت 398.72 مترمربع پالک 
شماره 166     فرعی از   107    اصلی واقع  در  بابافضلگاه  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شــامل ســند   15675 مورخ 83/12/27 دفترخانه 73    ومالحظه و 

محرز گردیده است.
15- رای  شــماره   8870   مورخ  1397/12/23   اقای محسن نوروزی  فرزند  عزیزاهلل  
به شماره کالسه  2012    وبه شماره شناســنامه 295  و به شماره ملی   1141696185   

نسبت به 4 دانگ مشاع ازشش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 398.72 مترمربع پالک 
شماره 166     فرعی از   107   اصلی واقع  در  بابافضلگاه   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل ســند   15675 مورخ 83/12/27 دفتر 73     ومالحظه و محرز 

گردیده است.
16- رای  شــماره   7084   مــورخ  1397/11/24   اقــای علی فتحیان دســتگردی  
فرزند  محمدعلی به شماره کالســه  1744  وبه شماره شناســنامه 36  و به شماره ملی   
1142227774  نسبت به شــش دانگ یکباب  خانه به مساحت 250.70 مترمربع پالک 
شماره 2409    فرعی از   141   اصلی واقع  در   توران اباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند الکترونیکی   9608 صفحه 18  دفتر 563 ومالحظه و محرز 

گردیده است.
17- رای  شماره   7837   مورخ  1397/05/18   اقای عزت اهلل مختاری   فرزند  قربان علی 
به شماره کالسه  0433   وبه شماره شناسنامه 22932  و به شماره ملی   1140228919   
نسبت به 3 دانگ و7/3 دانگ  مشاع ازشــش  دانگ یکباب  ساختمان درحال ساخت  به 
مســاحت 193.60مترمربع پالک شــماره 1339   فرعی از   85    اصلی واقع  در   خوزان    
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند   7692 مورخ 92/02/30 و 
7693 مورخ 92/02/30 وسند 221925 مورخ 1392/12/18 دفترخانه 73  ومالحظه و 

محرز گردیده است.
18-رای  شــماره   7838   مورخ  1397/05/18  خانم سمانه کبیری خوزانی   فرزند  فتح 
اهلل  به شماره کالسه  0435  وبه شماره شناسنامه 5718  و به شماره ملی   1142285219   
نسبت به 2 دانگ و7/4دانگ  مشاع ازشــش   دانگ یکباب  ساختمان درحال ساخت  به 
مساحت 197.50مترمربع پالک شــماره فرعی از   اصلی واقع  در   اصفهان  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند   221925 مورخ 92/12/18 دفترخانه 

73  ومالحظه و محرز گردیده است.
19-رای  شــماره   6653   مــورخ  1397/11/14   خانــم عفــت ابراهیمــی خوزانی   
فرزند  حسینعلی به شماره کالســه  1728   وبه شماره شناســنامه 46908  و به شماره 
ملی   1280357274   نســبت به شــش  دانگ یکباب  خانه دارای اعیانی  به مساحت 
136.5مترمربع پالک شــماره 41     فرعی از   110   اصلی واقــع  در   کک وموش اندان     
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل ثبت درصفحه 340 دفتر 304 

ومالحظه و محرز گردیده است.
20-رای  شماره   0978   مورخ  1398/02/02   اقای ســیداحمددادور    فرزند  حسن  به 
شماره کالسه  0023   وبه شماره شناســنامه 1  و به شماره ملی   5559769622  صادره 
فارسان  نسبت به شــش دانگ یکباب  خانه ومغازه  به مساحت 129.20مترمربع پالک 
شماره 647 و646    فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی اباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه ازسید علی میرلوحی  سند   17562 مورخ 51/08/09 

دفتر 63    ومالحظه و محرز گردیده است.
21-رای  شماره   7003   مورخ  1397/11/23   اقای علی مختاری   فرزند  احمدرضا  به 
شماره کالسه  1597   وبه شماره شناســنامه 12044  و به شماره ملی   1140119001 
صادره خمینی شهر  نسبت به   شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 134.12مترمربع پالک 
شماره 368   فرعی از   120   اصلی واقع  در   ورنوسفادران   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  

ملک خمینی  شهر شامل سند   6000713ومالحظه و محرز گردیده است.
22-رای  شــماره   0918   مورخ  1398/01/31   اقای علی صالحی   فرزند  بند علی به 
شماره کالسه  2083   وبه شماره شناسنامه 3  و به شماره ملی   5759848641   نسبت به 
شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 176.64مترمربع پالک شماره 1737 فرعی از   99    
اصلی واقع  در  جوی اباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل سند   

12883 ومالحظه و محرز گردیده است.
23-رای  شماره   6223   مورخ  1397/11/04   خانم زهرا محمدی   فرزند  عبدالکریم  به 
شماره کالسه  1701   وبه شماره شناسنامه 39  و به شماره ملی   1142109429   نسبت 
به شش   دانگ یکباب  خانه  به مســاحت 126.58مترمربع پالک شماره 598    فرعی از   
87    اصلی واقع  در   ورنوسفادان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل 
ثبت درصفحات 111 و 164 و92 دفاتر 554 و439 و263  ومالحظه و محرز گردیده است.
24-رای  شماره   0882   مورخ  1398/01/31   اقای فریدون زمانی   فرزند  جعفر به شماره 
کالسه  1952   وبه شماره شناسنامه 16741  و به شماره ملی   1140166263   نسبت به 
یک دانگ  مشاع ازشش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 188.41مترمربع پالک شماره 
9    فرعی از   156  اصلی واقع  در  خیرابــاد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل ارائه قولنامه ازمالک رسمی جعفر زمانی  ســند   188931 مورخ 87/11/01 

ومالحظه و محرز گردیده است.
25-رای  شــماره   6025   مورخ  1397/11/02   خانم شــهناز گچ کار ورنوســفادرانی   
فرزند  حسینعلی  به شماره کالســه  1718   وبه شماره شناســنامه 43  و به شماره ملی   
1140965506  نسبت به شــش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 130.67مترمربع پالک 
شــماره 2314   فرعی از   87    اصلی واقع  در   ورنوســفادان   بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 120995 مورخ 85/09/16 دفترخانه 63  ومالحظه 

و محرز گردیده است.
26-رای  شــماره   8772   مورخ  1397/12/21   اقای داریوش اله یاری فرزند  برات  به 
شماره کالسه  1097  وبه شماره شناسنامه 38  و به شماره ملی   1142210375   نسبت 
به شش  دانگ یکباب  خانه  به مساحت 142.16مترمربع پالک شماره 1064/1 و1065     
فرعی از   99   اصلی واقــع  در  جوی اباد   بخش  14  اصفهان حــوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل مع الواسطه از علی نقی صالحی ســند 21863 مورخ 54/09/29 ومالحظه و 

محرز گردیده است.
27-رای  شــماره   8814   مورخ  1397/12/21   اقای علیرضا صفری   فرزند  غالمرضا  
به شماره کالسه  1695    وبه شماره شناسنامه 17283  و به شماره ملی   1140171909 
صادره مرکزی   نسبت به شش   دانگ یکباب  ســاختمان  به مساحت 117.67مترمربع 
پالک شــماره 1468/1   فرعی از   72    اصلی واقع  در   فروشــان   بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه ازمالک رسمی غالمرضا صفری واشرف 

شکرانی سند 20633 مورخ 60/06/25 دفتر 59 ومالحظه و محرز گردیده است.
28-رای  شماره   1117   مورخ  1398/02/05   خانم منیژه زمانی   فرزند  جعفر  به شماره 
کالسه  1881  وبه شماره شناسنامه 429  و به شــماره ملی   1141091283   نسبت به 
3دانگ مشاع از شش  دانگ یکباب  خانه  به مســاحت 200مترمربع پالک شماره 511 
و526و 527و 510    فرعی از   158    اصلی واقع  در  صدراباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه ازشهرداری خمینی شهر ثبت درصفحه 22 و 235 و 

61 و 121 دفتر 152 و 157 و156    ومالحظه و محرز گردیده است.
29-رای  شماره   1119   مورخ  1398/02/05   اقای علی محمد خانی   فرزند  اسداهلل   به 
شماره کالسه  1880   وبه شماره شناسنامه 361  و به شماره ملی   1141047071   نسبت 
به 3دانگ مشاع از شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 200مترمربع پالک شماره 511 
و526و 527و 510    فرعی از   158  اصلی واقع  در   صدراباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه ازشهرداری خمینی شهر ثبت درصفحه 22 و 235 و 

61 و 121 دفتر 152 و 157 و156  ومالحظه و محرز گردیده است.
30-رای  شــماره   8787   مورخ  1397/12/21   اقای امیرحسین ابراهیمی   فرزند  ولی 
اله   به شماره کالسه  1674   وبه شــماره شناســنامه 1130054799  و به شماره ملی   
1130054799 صادره خمینی شــهر  نسبت به شــش    دانگ یکباب  خانه دوطبقه   به 
مساحت 185.53 مترمربع پالک شماره 9   فرعی از   156   اصلی واقع  در   خیراباد  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 223208 مورخ 93/03/22 دفترخانه 

73  ومالحظه و محرز گردیده است.
31-رای  شماره   0831   مورخ  1398/01/29   اقای محمدعلی ماندگاری    فرزند  قدیر   به 
شماره کالسه  1461   وبه شماره شناسنامه 9792  و به شماره ملی   1142322688 نسبت 
به شش  دانگ یکباب  خانه به مساحت 177.55 مترمربع پالک شماره 108   فرعی از   114    
اصلی واقع  در  شمس اباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت 

درصفحه 343 دفتر 601 ومالحظه و محرز گردیده است.
32-رای  شماره   1275   مورخ  1398/02/08   خانم مهناز احمدی خوزانی   فرزند محمد 
به شماره کالسه  2206   وبه شماره شناسنامه 592  و به شماره ملی   1141147998 نسبت 
به شش  دانگ یکباب  مغازه  به مساحت 36 مترمربع پالک شماره 3102  فرعی از   170    
اصلی واقع  در   اراضی دشت الدر   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل 

سند 4312  ومالحظه و محرز گردیده است.

33-رای  شماره   1278   مورخ  1398/02/08   خانم مهری احمدی خوزانی   فرزند  محمد    
به شماره کالسه  2204    وبه شماره شناسنامه 11940  و به شماره ملی   1140372440 
نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب  خانه به مساحت 108 مترمربع پالک شماره 
3102    فرعی از   170    اصلی واقع  در   اراضی دشت  الدر   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  

ملک خمینی  شهر شامل سند 4312 و4311 ومالحظه و محرز گردیده است.
34-رای  شماره   1280   مورخ  1398/02/08   خانم مهناز احمدی خوزانی   فرزند  محمد    
به شماره کالسه  2208   وبه شماره شناسنامه 592  و به شماره ملی   1141147998 نسبت 
به سه دانگ مشاع از شش  دانگ یکباب  خانه به مساحت 108 مترمربع پالک شماره 3102      
فرعی از   170    اصلی واقع  در   اراضی دولتی   الدر  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 

خمینی  شهر شامل سند 4311 و4312( ومالحظه و محرز گردیده است.
35-رای  شماره   1273    مورخ  1398/02/08   خانم مهری احمدی خوزانی   فرزند  محمد    
به شماره کالسه  2202   وبه شماره شناسنامه 11940  و به شماره ملی   1140372440 
نسبت به شش  دانگ یکباب  مغازه  به مساحت 36 مترمربع پالک شماره 3102   فرعی از   
170  اصلی واقع  در  اراضی دشت  الدر   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر 

شامل سند 4311 ومالحظه و محرز گردیده است.
36-رای  شــماره   8785   مورخ  1397/12/21   خانم رقیه طاهری   فرزند  براتعلی    به 
شماره کالسه  1895  وبه شماره شناســنامه 89  و به شماره ملی   1141510049 نسبت 
به شــش    دانگ یکباب  کارگاه  به مســاحت 387.75 مترمربع پالک شماره 11  فرعی 
از   85    اصلی واقــع  در  خوزان   بخــش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر 
 شــامل ســند 15757 مورخ 50/02/13 دفتر 63 کرمعلی طاهــری  ومالحظه و محرز 

گردیده است.
37-رای  شــماره   6558   مورخ  1397/11/11   خانم مریم نقدعلی فروشــانی   فرزند  
حسین     به شماره کالســه  1739   وبه شماره شناســنامه 1130091287  و به شماره 
ملی   1130091287 نسبت به شــش دانگ یکباب خانه  به مساحت 361.47 مترمربع 
پالک شــماره 25   فرعی از   106  اصلی واقع  در  صحرا پیوندهــا   بخش  14  اصفهان 
 حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل ثبت درصفحه  518 دفتر 543  ومالحظه و محرز

 گردیده است.
38-رای  شــماره   0814   مورخ  1398/01/29   خانم زهره قصری   فرزند  مرتضی   به 
شماره کالسه  0003   وبه شماره شناسنامه 363  و به شماره ملی   1141664364 نسبت 
به شش  دانگ یکباب  خانه به مساحت 80.60 مترمربع پالک شماره 726    فرعی از   105    
اصلی واقع  در   اندان   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 14317 

ومالحظه و محرز گردید.
39-رای  شماره   1174   مورخ  1398/02/05   خانم لیالمفیدی خوزانی   فرزند  محمدعلی     
به شماره کالسه  0159  وبه شماره شناســنامه 2749  و به شماره ملی   1142255689 
نســبت به شــش  دانگ یکباب  خانه دوطبقه  به مســاحت 200مترمربع پالک شماره 
 156 اصلی واقع  در   خیراباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل  
مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر سند 188205 مورخ 88/01/17 دفتر 73 ومالحظه 

و محرز گردید.
40-رای  شماره   2204   مورخ  1397/08/13   اقای رضا برونی   فرزند  وربادی   به شماره 
کالسه  1157   وبه شماره شناسنامه 613  و به شماره ملی   5759535366 نسبت به شش    
دانگ یکباب  خانه  به مساحت 166.60 مترمربع پالک شماره 3121   فرعی از   99    اصلی 
واقع  در   جوی اباد    بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 3505 

ومالحظه و محرز گردید.
41-رای  شــماره   5009   مورخ  1397/10/15   اقای علیرضا لطفی فروشــانی   فرزند  
محمدباقر  به شماره کالســه  1335   وبه شــماره شناســنامه 2345  و به شماره ملی   
1287139485 نســبت به سه دانگ مشــاع از  شــش  دانگ یکباب  خانه   به مساحت 
201مترمربع پالک شــماره 775   فرعــی از   109  اصلی واقــع  در   ادریان  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه ازمالک رسمی وارائه فرم عدم 
 دسترسی از حبیبه اشجع طی ســند 95200 مورخ 76/05/20 دفترخانه 63 ومالحظه و 

محرز گردید.
42-رای  شــماره   5008   مــورخ  1397/10/15   اقــای حمیدرضا لطفی فروشــانی   
فرزند  محمدباقر به شــماره کالســه  1334   وبه شماره شناســنامه 3109  و به شماره 
ملی   1287312111 نسبت به سه دانگ مشــاع از  شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
201مترمربع پالک شماره 775   فرعی از   109  اصلی واقع  در   ادریان  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه ازمالک رسمی وارائه فرم عدم دسترسی 

سند 95200 مورخ 76/05/20 دفترخانه 63 ومالحظه و محرز گردید.
43-رای  شــماره   2834   مورخ  1397/08/28   خانم زینب صفری   فرزند  علیرضا     به 
شماره کالسه  0899   وبه شماره شناسنامه 1272  و به شماره ملی   1129175855 نسبت 
به شــش  دانگ یکباب  خانه  به مســاحت 194.99 مترمربع پالک شماره 593/592/1      
فرعی از   99    اصلی واقع  در  جوی اباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر 

شامل سند 111334 مورخ 96/10/17 دفترخانه 46 ومالحظه و محرز گردید.
44-رای  شــماره   1411   مورخ  1398/02/10   اقای حسن ایسپره   فرزند  نجفقلی   به 
شماره کالسه  0151  وبه شماره شناسنامه 931  و به شماره ملی   5759469312 نسبت 
به شش    دانگ یکباب  خانه به مســاحت 105.08مترمربع پالک شماره 880   فرعی از   
 99    اصلی واقع  در   جوی اباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل 

مع الواسطه ازمالکیت فضل اهلل شیخ االسالم  ومالحظه و محرز گردید.
45-رای  شماره   1405   مورخ  1398/02/10   اقای قربان کمال پور   فرزند  نجفقلی  به 
شماره کالسه  0149  وبه شماره شناسنامه 601  و به شماره ملی   5759465996 نسبت 
به شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 43.90مترمربع پالک شماره 880    فرعی از   99    
اصلی واقع  در  جوی اباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل ارائه 

قولنامه از مالکیت فضل اهلل شیخ االسالم  ومالحظه و محرز گردید.
46-رای  شــماره   7743   مــورخ  1397/12/12   اقای عزت اعالیی ورنوســفادرانی   
فرزند  غالمرضا  به شماره کالســه  1726  وبه شماره شناســنامه 12856  و به شماره 
ملی   1140127276 نســبت به ســه دانگ مشــاع از  شــش  دانگ یکباب خانه   به 
مساحت 135.78مترمربع پالک شــماره 1882 و1873/1 فرعی از   87    اصلی واقع  در   
ورنوسفادران   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 47596 مورخ 

68/07/06 دفتر 59 ومالحظه و محرز گردید.
47-رای  شماره   7744   مورخ  1397/12/12   اقای قربان اسدی ورنوسفادرانی   فرزند  
مشهدی حسن   به شماره کالســه  1727  وبه شماره شناســنامه 294  و به شماره ملی   
1140960857 نســبت به سه دانگ مشــاع از  شــش   دانگ یکباب خانه   به مساحت 
135.78مترمربع پــالک شــماره 1882 و1873/1  فرعــی از   87    اصلــی واقع  در   
ورنوســفادران   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل سند 47596 

ومالحظه و محرز گردید.
48-رای  شماره   6769   مورخ  1397/11/15   اقای جعفرزمانی ورنوسفادرانی   فرزند  رضا     
به شماره کالسه  0474   وبه شماره شناسنامه 415  و به شماره ملی   1140946307 نسبت 
به 2 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب  خانه   به مساحت 188.41مترمربع پالک شماره 9      
فرعی از   156  اصلی واقع  در خیراباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر 
شامل مع الواسطه از مالک رسمی جعفر زمانی سند 188931 مورخ 87/11/01 ومالحظه 

و محرز گردید.
49-رای  شــماره   1176  مورخ  1398/02/05   خانم لیال پریشانی    فرزند  مجتبی   به 
شماره کالسه  1209   وبه شــماره شناسنامه 3087  و به شــماره ملی   1141233568 
نسبت به شش  دانگ یکباب  خانه  دوطبقه  به مساحت 200مترمربع پالک شماره 156  
اصلی واقع  در  خیراباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل مع 
 الواسطه از شهرداری خمینی شهر ســند 188205 مورخ 88/01/17 دفتر 73   ومالحظه 

و محرز گردید.
50-رای  شماره   1035   مورخ  1398/02/03   خانم معصومه شکروی   فرزند  رحیم   به 
شماره کالسه  2093  وبه شماره شناسنامه 261  و به شماره ملی   1141425009 نسبت 
به شش  دانگ یکباب  ساختمان درحال ساخت به مساحت 287.07مترمربع پالک شماره 
62.7 و62.1   فرعی از   120  اصلی واقع  در   ورنوسفادران  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از مالک رســمی محترم دباغی وعباسعلی دباغی 
سند 18196 مورخ 42/02/01   دفتر 35 وســند 43682 مورخ 36/07/25 دفترخانه 73 
ثبت درصفحه 74 دفتر88 وسند 27013 مورخ  43/05/24 دفتر 35 وسند 17003 مورخ  

43/05/21 دفتر35  ومالحظه و محرز گردید.
51-رای  شماره   1008  مورخ  1396/01/30   اقای  نریمان   کشوری  فرزند  مهدیقلی     
به شماره کالســه  0992  وبه شماره شناسنامه 469  و به شــماره ملی   1129167771 
نسبت شش    دانگ یکباب  خانه   به مساحت 114.30مترمربع پالک شماره 541   فرعی 
از   99    اصلی واقع  در جوی اباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل 
مع الواسطه از مالک رسمی جعفر صدرانی ســند 21329 مورخ 54/05/02 دفترخانه 63 

ومالحظه و محرز گردید.
52-رای  شماره   8880   مورخ  1397/12/23   خانم زینب اقایی فروشانی   فرزند  اسداهلل      
به شماره کالسه  2027   وبه شماره شناســنامه 6591  و به شماره ملی   1142293947 
نسبت به 3 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 192.14مترمربع پالک 
شماره 1825  فرعی از   72    اصلی واقع  در   فروشان   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 

خمینی  شهر شامل سند 239278 مورخ 97/11/24 دفتر73 ومالحظه و محرز گردید.
53-رای  شــماره   8878   مورخ  1397/12/23   اقای شکراهلل حاجیان فروشانی   فرزند  
محمدکاظم   به شماره کالســه  2070   وبه شماره شناســنامه 2264  و به شماره ملی   
1141331624 نسبت به 3 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه دوطبقه   به مساحت 
192.14مترمربع پالک شماره 1825   فرعی از   72    اصلی واقع  در   فروشان  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 239278 مورخ 97/11/24 دفترخانه  

73 ومالحظه و محرز گردید.
54-رای  شماره   8676   مورخ  1397/12/19   اقای علی یزدانی سودجانی فرزند  مرتضی 
قلی   به شماره کالسه  1846    وبه شماره شناسنامه 768  و به شماره ملی   5759549855 
نسبت به  شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 142.12مترمربع پالک شماره 633     فرعی 
از   99    اصلی واقــع  در   جوی اباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر 
شامل سند 49586 مورخ 77/12/01 دفتر  91   ارائه قولنامه ازمالک رسمی محمد بهرامی 

ومالحظه و محرز گردید.
55-رای  شماره   1074   مورخ  1398/02/04   خانم شهال شمس کیا فرزند  نادعلی   به 
شماره کالسه  0748   وبه شماره شناسنامه 2529  و به شماره ملی   1141262411 صادره 
خمینی شهر نسبت به  شش    دانگ یکباب  خانه به مساحت 128.07مترمربع پالک شماره 
1919    فرعی از   85    اصلی واقع  در   خوزان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  

شهر شامل سند 6257 ومالحظه و محرز گردید.
56-رای  شــماره   0801   مورخ  1398/01/29   خانم ناهید کریمی فرزند  نصراهلل   به 
شماره کالسه  1837   وبه شماره شناسنامه 1260  و به شماره ملی   1285685377 نسبت 
به  شش    دانگ یکباب  خانه به مساحت 183مترمربع پالک شماره 200   فرعی از   122    
اصلی واقع  در   بزمکه وراه کوه   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل 

ثبت در صفحه 51  دفتر 536  ومالحظه و محرز گردید.
57-رای  شماره   1101   مورخ  1398/02/05   اقای اســماعیل رمضانی بلداجی فرزند  
عزیز اهلل  به شماره کالسه  2042    وبه شماره شناسنامه 1  و به شماره ملی   6299766115 
نسبت به  شش  دانگ یک درب باغ وساختمان  به مساحت 2317مترمربع پالک شماره 
147   فرعی از   133  اصلی واقع  در   قلعه امیریه  بخــش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل ســند 129660 مورخ 86/06/03 دفتر  34 وثبت در صفحات  349 و 

352 دفتر 185    ومالحظه و محرز گردید.
58-رای  شماره   1935   مورخ  1398/02/19   صندوق قرض الحسنه جوادیه خمینی شهر  
به شماره کالسه  2200      شماره کدملی   10260000302 نسبت به  شش    دانگ یکباب  
مغازه  به مساحت 47.77مترمربع پالک شــماره 549      فرعی از   107    اصلی واقع  در   
بابافضلگاه    بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه ازیکباب 
مغازه ثبت درصفحه  212 دفتر 77 وصفحه 93 دفتر 551 وصفحه 96 دفتر 551 فردوس 

عمو تقی وزهرا عموتقی و  عشرت عموتقی ومالحظه و محرز گردید.
59-رای  شماره   1950   مورخ  1398/02/19   اقای سید احمد موسوی  فرزند  سیدعباس        
به شماره کالسه  0297   وبه شماره شناســنامه 2966  و به شماره ملی   1140553275 
نسبت به  شش  دانگ یکباب  خانه به مساحت 174.51مترمربع پالک شماره 353 و 353.1      
فرعی از   111   اصلی واقع  در   نخود جــاری اندان   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شــامل ثبت در صفحه 561دفتر29 وسند 4544 مورخ 20/06/23 دفتر46 

ارائه قولنامه از علی مختاری  ومالحظه و محرز گردید.
60-رای  شماره   1774   مورخ  1398/02/16   اقای محمد برخوردار ورنوسفادرانی فرزند  
عبدالرسول   به شماره کالسه  1812   وبه شــماره شناسنامه 1130225968  و به شماره 
ملی   1130225968 نســبت به  4 دانگ مشاع از شــش   دانگ یکباب  خانه 4 طبقه به 
مساحت 252مترمربع پالک شماره 6126    فرعی از   158   اصلی واقع  در  صدر اباد  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر 

ثبت درصفحه 80 دفتر418 ومالحظه و محرز گردید.
61-رای  شــماره   1776   مــورخ  1398/02/16   خانم زهرا جعفــری  فرزند  فتحعلی         
به شماره کالســه  1811 وبه شــماره شناســنامه 1130375633  و به شــماره ملی   
1130375633 نسبت به  2 دانگ مشاع از شش  دانگ یکباب  خانه 4 طبقه به مساحت 
252مترمربع پالک شــماره 6126    فرعی از   158    اصلی واقع  در صدر اباد   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر ثبت 

درصفحه 80 دفتر418 ومالحظه و محرز گردید.
62-رای  شماره   1391   مورخ  1398/02/10   اقای خدامراد صالحی  فرزند  منوچهر  به 
شماره کالسه  1289  وبه شماره شناسنامه 282  و به شماره ملی   5759567667 نسبت 
به  شــش  دانگ یکباب  خانه به مســاحت 144.75مترمربع پالک شماره 899      فرعی 
از   99    اصلی واقع  در  جــوی اباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر 
 شــامل  مع الواســطه از محمد تقی بدیحی ثبت درصفحه 356 دفتــر213 ومالحظه و 

محرز گردید.
63-رای  شــماره   6248   مــورخ  1397/11/04   اقای اصغر طاهــری اندانی  فرزند  
عبدالرحیم   به شــماره کالســه  0709  وبه شماره شناســنامه 14621  و به شماره ملی   
1140519603 صادره خمینی شهر نسبت به  3 دانگ مشاع از شش  دانگ یکباب خانه  به 
مساحت 162.69 مترمربع پالک شماره 752   فرعی از   112  اصلی واقع  در   ماسه دانی 
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت درصفحه   363و449 دفتر 

602 و353 ومالحظه و محرز گردید.
64-رای  شماره   6246   مورخ  1397/11/04   خانم لیال طاهری اندانی  فرزند  لطفعلی        
به شماره کالسه  0710   وبه شماره شناســنامه 2889  و به شماره ملی   1141164671 
صادره خمینی شهر نسبت به  3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 162.69 
مترمربع پالک شماره 752   فرعی از   112   اصلی واقع  در   ماسه دانی بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت درصفحه   363وصفحه 449 دفتر 602 و353 

ومالحظه و محرز گردید.
65-رای  شــماره   7001   مورخ  1397/11/23   اقای محســن نوروزی خوزانی  فرزند  
ابوالقاسم   به شــماره کالســه  1876   وبه شــماره شناســنامه 554  و به شماره ملی   
1141681013 نســبت به  شــش  دانگ یکباب مغازه تعمیر موتور به مساحت 67.50 
مترمربع پالک شــماره 454      فرعی از   84    اصلی واقع  در   خوزان بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل ســند 115816 مورخ78/08/27 دفترخانه 73 

ومالحظه و محرز گردید.
66-رای  شماره   8817   مورخ  1397/12/21   اقای محمدرضا امیرخانی ورنوسفادرانی  
فرزند  محمدعلی   به شماره کالسه  1920   وبه شــماره شناسنامه 1130279121  و به 
شــماره ملی   1130279121 نسبت به  شــش  دانگ یکباب خانه  به مساحت 175.70 
مترمربع پالک شــماره فرعی از   اصلی واقع  در   اصفهان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل به موجب سند212551 مورخ 97/11/13 دفتر305   ومالحظه 

و محرز گردید.
67-رای  شماره   1414   مورخ  1398/02/10   خانم ناهید رجایی اندانی  فرزند  فتح اهلل         
به شماره کالســه  1720  وبه شماره شناسنامه 165  و به شــماره ملی   1141705001 
نسبت به  6     دانگ یکباب  خانه به مســاحت 170.30مترمربع پالک شماره 564 و545 
و550      فرعی از   105   اصلی واقــع  در   اندان  بخش  14  اصفهــان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل ثبت درصفحه   286 و289 دفتر 130 وارائه قولنامه ازرسول عمادی 
 ونرگس رحمتی ثبت درصفحــه  455 دفتر 227 وصفحه 458 دفتــر 227ومالحظه و 

محرز گردید.
ادامه در صفحه 5
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68-رای  شــماره   1153   مورخ  1398/02/05   اقای علی توکلی خوزانی  فرزند  احمد         
به شماره کالسه  1290   وبه شماره شناسنامه 654  و به شماره ملی   1141720221 نسبت 
به 4 دانگ مشــاع از 6     دانگ یکباب  خانه  ومغازه متصله به مساحت  184.36مترمربع 
پالک شماره 703و257   فرعی از   114  اصلی واقع  در  شمس اباد   بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت درصفحه   260 دفتر 433 وسند 14158 مورخ 

96/06/03 دفتر 305 ومالحظه  و محرز گردید.
69-رای  شماره   1150   مورخ  1398/02/05   خانم حمیده مسیبی خوزانی  فرزند  اصغر   
به شماره کالسه  1289   وبه شماره شناسنامه 24586  و به شماره ملی   1140237470 
نســبت به دو دانگ مشــاع از 6     دانگ یکبــاب  خانــه  ومغازه متصله به مســاحت  
184.36مترمربع پالک شــماره 703و257     فرعی از   114    اصلی واقع  در   شمس اباد   
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت درصفحه   257 دفتر 433 

وسند 14158 مورخ 96/06/03 دفتر 305 ومالحظه  و محرز گردید.
70-رای  شــماره   1189  مــورخ  1398/02/07   خانم مرضیه کمالــی اندانی   فرزند  
مصطفی   به شــماره کالســه  1294  وبه شــماره شناســنامه 2175  و به شماره ملی   
1141190400 نســبت به نیم دانگ مشــاع از 6     دانگ یکباب  خانه  ومغازه متصله به 
مساحت  306.77مترمربع پالک شماره 257 و258   فرعی از   114   اصلی واقع  در   کهندژ   
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ارائه سند 8292  مورخ 85/03/27  
دفتر 139 ثبت درصفحه 22 دفتر 322 مع الواسطه از مالک رسمی محمد توکلی ومالحظه  

و محرز گردید.
71-رای  شــماره   1187  مورخ  1398/02/07   خانم زهرا مجیری    فرزند  رجبعلی   به 
شماره کالسه  1293  وبه شماره شناسنامه 489  و به شماره ملی   1141146967 نسبت 
به نیم دانگ مشــاع از 6    دانگ یکباب  خانه  ومغازه به مساحت  306.77مترمربع پالک 
شــماره 257 و258   فرعی از   114    اصلی واقع  در   کهنــدژ   بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ســند 14158  مورخ 96/06/03  دفتر 305  ارائه قولنامه 

ومالحظه  و محرز گردید.
72-رای  شماره   1192   مورخ  1398/02/07   اقای محمود توکلی خوزانی   فرزند  حسن         
به شماره کالسه  1291   وبه شماره شناسنامه 124  و به شماره ملی   1141387441 نسبت 
به 5 دانگ مشــاع از 6    دانگ یکباب  خانه  ومغازه متصله به مساحت  306.77مترمربع 
پالک شماره 257 و258    فرعی از   114   اصلی واقع  در   کهندژ   بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 14158  مورخ 96/06/03  دفتر 305 ثبت درصفحه 

22 دفتر 322 ومالحظه  و محرز گردید.
73-رای  شــماره   1166  مورخ  1398/02/05   خانم ربابه توکلی خوزانی   فرزند  احمد         
به شماره کالسه  1292   وبه شماره شناسنامه 36  و به شماره ملی   1141615061 نسبت 
به 6    دانگ یکباب  خانه  به مساحت  184.36مترمربع پالک شماره 703 و257   فرعی از   
114   اصلی واقع  در   شمس اباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل 
ثبت در صفحه  389  دفتر 264  وسند  14158 مورخ  96/06/03 دفتر 305 ومالحظه  و 

محرز گردید.
74-رای  شماره   1160   مورخ  1398/02/05   خانم الهه اسداللهی خوزانی   فرزند  مهدی   
به شماره کالسه  1287  وبه شماره شناســنامه 3935  و به شماره ملی   1142267490 
نســبت به نیم دانگ مشــاع از 6     دانــگ یکباب  خانــه  ومغازه متصله به مســاحت  
268.85مترمربع پالک شماره 257 فرعی از   114   اصلی واقع  در   شمس اباد   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 153998  مورخ 83/08/22  دفتر 73 

ومالحظه  و محرز گردید.
75-رای  شــماره   1158   مورخ  1398/02/05   خانم طاهره رضایــی خوزانی     فرزند  
عزیز اهلل   به شــماره کالســه  1288  وبه شــماره شناســنامه 500  و به شــماره ملی   
1141173646 نســبت به 0.5 دانگ مشــاع از 6   دانگ یکباب  خانه  ومغازه متصله به 
مساحت  268.85مترمربع پالک شــماره 257 فرعی از   114  اصلی واقع  در  شمس اباد   

بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 117235  مورخ 88/10/27  
دفتر 73 ومالحظه  و محرز گردید.

76-رای  شــماره   1162   مورخ  1398/02/05   خانم طیبه توکلی خوزانی   فرزند  احمد   
به شماره کالسه  1286  وبه شماره شناسنامه 14550  و به شماره ملی   1140518895 
نســبت به نیم دانگ مشــاع از 6     دانــگ یکباب  خانــه  ومغازه متصله به مســاحت  
268.85مترمربع پالک شــماره 257 فرعی از   114    اصلی واقع  در   شمس اباد   بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ســند 87523  مورخ 70/05/24 دفتر 

73ومالحظه  و محرز گردید.
77-رای  شماره   1164   مورخ  1398/02/05   خانم صدیقه توکلی خوزانی   فرزند  حسن   
به شماره کالسه  1285    وبه شماره شناســنامه 9955  و به شماره ملی   1140352857 
نســبت به 4.5 دانگ مشــاع از 6     دانــگ یکباب  خانــه  ومغازه متصله به مســاحت  
268.85مترمربع پالک شماره 257 فرعی از   114  اصلی واقع  در   شمس اباد   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل تقسیم  نامه  14158  مورخ 96/06/03 دفتر 

305 ومالحظه  و محرز گردید.
78-رای  شــماره   6731   مــورخ  1397/11/15   خانم افســانه رحیمــی  فرزند  اکبر         
به شماره کالســه  1180  وبه شــماره شناســنامه 1130231232  و به شــماره ملی  
1130231232 صادره خمینی شهرنســبت به 1 دانگ مشــاع از 6     دانگ یکباب  خانه  
دوطبقه به مساحت  186مترمربع پالک شماره 419 فرعی از   112    اصلی واقع  در   ماسه 
دانی   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت درصفحه   545  دفتر 

253وصفحه  527  دفتر  253  ومالحظه  و محرز گردید.
79-رای  شــماره   6730   مورخ  1397/11/15   اقای اسماعیل تدین  فرزند  حسین   به 
شماره کالسه  1921  وبه شماره شناسنامه 61  و به شماره ملی   1141499290 نسبت به 
2.5 دانگ مشاع از 6     دانگ یکباب  خانه  دوطبقه به مساحت  186مترمربع پالک شماره 
419 فرعی از   112    اصلی واقع  در   ماســه دانی   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شــامل ثبت درصفحه   527  دفتر 253وصفحه  545  دفتر  253  ومالحظه  

و محرز گردید.
80-رای  شماره   6732   مورخ  1397/11/15   اقای  عزت عمومی خوزانی    فرزند  محمد         
به شماره کالســه  1184  وبه شماره شناسنامه 276  و به شــماره ملی   1141548178 
صادره خمینی شهر  نسبت به 2.5 دانگ مشاع از 6    دانگ یکباب  خانه  دوطبقه به مساحت  
186مترمربع پالک شــماره 419 فرعی از   112  اصلی واقع  در  ماسه دانی   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت درصفحه   527 و545   دفتر 253و53  

ومالحظه  و محرز گردید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/31 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/3/15

م الف: 450836  نبی اله یزدانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
فقدان سند مالکیت

3/40 شماره صادره: 1398/31/563853- 1398/2/17 نظر به اینکه آقای محمد تقی 
ضامنی قمیشلوئی فرزند علی با ارائه 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما 
توسط دفترخانه شــماره 74 مبارکه به شــماره 90426 مورخ 1398/1/29 گواهی شده 
مدعی مفقود شدن سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ  پالک شماره 184/576 که 
در راستای استانداردسازی پالک های ثبتی به پالک 192/708تبدیل گردیده است واقع 
در دهاقان روستای قمیشــلو بخش ثبتی دهاقان که در صفحه 256 دفتر 161 ذیل ثبت 
50117 به میزان دو دانگ مشاع از ششــدانگ بنام محمد تقی ضامنی قمیشلوئی فرزند 
علی ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است و هم اینک مفقود گردیده است. اینک آقای 
محمد تقی ضامنی قمیشلوئی درخواست سند مالکیت المثنی نسبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ از پالک فوق را نموده که طبق تبصره یک ماده 120- اصالحی آئین نامه قانون 
ثبت مراتب یک بار آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معاملهی نسبت به ملک مزبور 

)غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشــار این آگهی به مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
به ارائه دهنده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکیت 
المثنی اقدام و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف:  470437 اداره ثبت اسناد و امالک 

دهاقان )258 کلمه،2 کادر(  
حصر وراثت

3/41 آقای علی اکبر کاظمی دارای شناســنامه شــماره 20260 به شرح دادخواست به 
کالســه 151/98 ح ش 2 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان غضنفر کاظمی اسفه به شناسنامه 1 در تاریخ 98/1/13 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- شــهناز چلمقانی 
فرزند حســین به شــماره ملی 5129795921 همســر متوفی 2- مظفر کاظمی فرزند 
غضنفر به شماره ملی 5129891538 پســر متوفی 3- علی اکبر کاظمی فرزند غضنفر 
به شــماره ملی 1198482508 پسر متوفی 4- مجتبی کاظمی اســفه فرزند غضنفر به 
شــماره ملی 5129909070 پسر متوفی 5- علی اصغر کاظمی اســفه فرزند غضنفر به 
شــماره ملی 5129987829 پسر متوفی 6- محمدرضا کاظمی اســفه فرزند غضنفر به 
شماره ملی 5129988426 پسر متوفی. متوفی به جز نامبردگان فوق فاقد ورثه دیگری 
می باشد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامــه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه  به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الف: 476493  شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف دهاقــان )191 کلمه،

2 کادر(  
حصر وراثت

3/42  آقای ناصر شکیبائی دارای شناسنامه شــماره 166 به شرح دادخواست به کالسه  
89/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حبیب اله شکیبائی به شناسنامه 17 در تاریخ 98/1/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- ناصر شــکیبائی فرزند حبیب اله، 
ش.ش 166 فرزند متوفی 2- نسرین شکیبائی فرزند حبیب اله، ش.ش 3784 فرزند متوفی 
می باشــد و به جز نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 476408 شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان نطنز )136 کلمه،1 کادر(  
حصر وراثت

3/43  آقای حمیدرضا نخعی دارای شناسنامه شــماره 99  به شرح دادخواست به کالسه 
60/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
علیرضا نخعی به شناسنامه 143 در تاریخ 67/4/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1- گوهر رضوی تهرانی، ش.ش 123 )مادر 
متوفی(. متوفی به غیر از ورثه فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 476320 احمدی قاضی شعبه اول شورای حل اختالف تیران 

)122 کلمه،1 کادر(  
حصر وراثت

3/44  آقای حمیدرضا نخعی دارای شناسنامه شــماره 99  به شرح دادخواست به کالسه 
59/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

گوهر رضوی تهرانی به شناســنامه 123 در تاریخ 84/5/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- حمیدرضا نخعی، ش.ش 
 99 )فرزند ذکور متوفی( 2- فاطمه نخعــی، ش.ش 59، 3- طیبه نخعی، ش.ش 116، 
4- طاهره نخعــی، ش.ش 12 )فرزنــدان اناث متوفــی(. متوفی به غیــر از ورثه فوق 
ورثه دیگری نــدارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد 
 از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
م الف: 476315 احمدی قاضی شعبه اول شورای حل اختالف تیران )141 کلمه،1 

کادر(  
مزایده

3/45  شعبه دوم اجرای احکام شــورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 
972713 ش ج/ 2 له خانم افسانه ناصری علیه حمید جباران به آدرس اصفهان خیابان جی 
کوچه کشاورز روبروی فضای سبز پالک 76 بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 
62/102/999 ریال )حق االجرای دولتی به مبلغ 3/105/150(  اموال توقیفی به شــرح 
1- ســرویس جعبه مقوایی خارجی )چینی( نو تعداد 100 عدد مبلغ به ریال 8/000/000 
ریال 2- جعبه جا انگشــتری پاپیونی نو تعداد 400 عدد مبلغ به ریال 28/000/000 ریال  
3- جعبه مدالی 12 تایــی پاپیونی نو تعداد 400 عدد مبلغ به ریــال 24/000/000 ریال 
4- سرویس جعبه کتابی بزرگ مخملی نو تعداد 40 عدد مبلغ به ریال 3/800/000 ریال 
جمع کل به ریال 63/800/000 ریال می باشد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار 
نگرفته است در نظر دارد جلسه مزایده ای در مورخ 98/3/26 در ساعت 10 تا 11 صبح در 
محل اجرای احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین ساختمان شماره 2 شورای 
حل اختالف برگزار گردد طالبین شرکت در جلســه مزایده می توانند با واریز ده درصد از 
مبلغ پایه به شــماره حســاب 2171350205001 بانک ملی و ارائه آن فیش به اجرای 
 احکام از اموال بازدید نمایند پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنــده مزایده خواهد بود.  
م الف: 455555  شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان )218 کلمه،2 

کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

3/56 شــماره: 98/2027008477-1398/3/2 چون تحدید حدود ششدانگ قسمتی 
از یکباب ســاختمان تجاری مســکونی پالک 1 فرعی از 5624 اصلی واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام حســین چنگانیان فرزند حسن و رضا چنگانیان 
خوراسگانی فرزند حسن در جریان ثبت است و آرای شماره 139760302027011524 
و 139760302027011526 مورخ 1397/11/25 از طرف هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه 
به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور تبصره 
ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک 
مرقوم در تاریخ 1398/3/26 روز یکشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 
86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این 
اداره با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را 
به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبــت و یا نماینده قانونی وی 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه 
تسلیم نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 
ادامه خواهد داد.  م الف:478820 شــبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)281 کلمه، 3 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/52 شــماره: 326/98 حل2 ، مرجع رسیدگی: شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 04:30 بعدازظهر روز سه شنبه 
مورخه 1398/04/25 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: سیدهادی مجیدی 
، نام پدر: سیدمهدی ، نشانی: خمینی شــهر خ امیرکبیر جنب کوچه101 فروشگاه فجر ؛ 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: اسماعیل معینی ، خواسته و بهای آن: مطالبه، 
گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف: 475817 رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر)171 کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

3/46 شماره: 323/98 حل8 ، مرجع رســیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 04:30 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1398/04/15 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علیجان کافلی ، نام پدر: روزعلی 
، نشانی: خمینی شهر جوی آباد خ شــمس خ ولیعصر فرعی 11 بن بست صاحب الزمان ؛ 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: عبدالرسول کیوانداریان ، نام پدر: علی ، خواسته 
و بهای آن: انتقال سند یک دستگاه پژو 405 به شــماره انتظامی 353 م 27 - ایران13 ، 
دالیل خواهان: کپی مبایعه نامه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف: 473430 رئیس شعبه 

هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)199 کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

3/47 شماره: 1092/97 حل4 ، مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ساعت 08:45 صبح روز دوشنبه مورخه 
1398/04/17 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علی )رجبعلی( آقابابائی ، نام 
پدر: محمدرضا ، نشانی: خمینی شهر دستگرد قداده خ بسیج کوچه رضوانی منزل پدری  ؛ 
مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: بتول سلیمی فرد رنانی ، نام پدر: محمدکریم ، 
خواسته و بهای آن: الزام به انتقال سند رسمی یک دستگاه خودرو پراید به شماره انتظامی 
53- 683 ج92 به انضمام کلیه خسارات وارده ، دالیل خواهان: کپی قولنامه ، گردش کار: 
خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به 
وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
 حاضر گــردد.  م الف: 473657 رئیس شــعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف 

خمینی شهر)204 کلمه،2 کادر(  
اخطار اجرایی

3/48 شماره: 1449/97 حل3 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: علی نجارپور ، 
نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: علی محمد هادیزاده ، 
نام پدر: عباس ، نشانی: خمینی شهر منظریه مجتمع مسکونی مروارید، محکوم به:به موجب 

رای شماره 1895 تاریخ 97/09/05 حوزه سوم شــورای حل اختالف شهرستان خمینی 
شهرکه قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 60/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 750/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 96/8/15 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت 
نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 
 اعالم نماید. م الف: 473483 ایمان بختیاری قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف

 خمینی شهر  )194 کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

3/49 شماره: 2155/97 حل8 ، مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 04:00 بعدازظهر روز دوشنبه 
مورخه 1398/04/10 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: سمیه عسگری ، نام پدر: 
غالمعلی ، نشانی: اصفهان شهرک صنعتی محمودآباد خ24 سنگبری آرمان ؛ مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: سعید عابدی ، نام پدر: محمدتقی ، 2- نام و نام خانوادگی: 
علیرضا ملک زاده ، نام پدر: عباس ، خواســته و بهای آن: مطالبه و کلیه خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه ، دالیل خواهان: کپی چک و کپی گواهی عــدم پرداخت و کپی وکالتنامه ، 
گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت 
 رسیدگی حاضر گردد. م الف: 474942 رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر)207 کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

3/50 شماره: 359/98 حل4 ، مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:45 صبح روز چهارشنبه مورخه 
1398/04/12 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محسن حاجی حیدری ، نام 
پدر: حسن ، نشانی: خمینی شــهر میدان آزادی کوچه بانک سپه پشت مسجد صحری  ؛ 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: جواد صادقی ، نام پدر: حسین ، خواسته و بهای 
آن: مطالبه مبلغ 125/000/000 ریال بانضمام کلیه خســارات دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه، دالیل خواهان: کپــی مصدق چک و کپی مصدق گواهی عــدم پرداخت ، گردش 
کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
 حاضر گــردد.  م الف: 473752 رئیس شــعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف 

خمینی شهر)200 کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

3/51 شماره: 2848/97 حل4 ،مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 10:45 صبح روز چهارشنبه مورخه 
1398/04/12 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مهدی جان نثاری ، نام پدر: 
محمدرضا ، نشــانی: اصفهان انتهای خ آتشگاه سه راهی خمینی شــهر مقابل ایستگاه 

پلیس 110 تجهیزات آشپزخانه پارس استیل  ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: 
امیرحسین بصیرت پور ، نام پدر: اصغر ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 160/000/000 
ریال طی دو فقره چک هرکدام 80/000/000 ریال به شماره های 96/7/27-334520 
و 0433519-96/7/20 بانضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ ســر رســید چک ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 475107 رئیس شعبه 

چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)216 کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

3/53 شــماره: 2536/97 حل12 ، مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 09:30 صبح روز چهارشنبه 
مورخه 1398/04/19 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمد بقائی ، نام پدر: 
رسول ، با وکالت خانم زهره بقایی و نرگس ترک الرانی ، نشانی: خمینی شهر منظریه بلوار 
فیض االسالم پ61 . وکیل: 1- خمینی شــهر منظریه بلوار فیض االسالم روبروی کافه 
بهشت پ32 و 2-فالورجان خ طالقانی مجتمع آریا ط3 واحد5  ؛ مشخصات خوانده: 1-نام 
و نام خانوادگی: نوراله نوروزی ، نام پدر: ولی اله ، خواسته و بهای آن: مطالبه ، گردش کار: 
خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به 
وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. م الف: 476351 رئیس شــعبه دوازدهم حقوقی شــورای حل اختالف 

خمینی شهر)206 کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

3/54 شماره: 2823/97 حل3 ، مرجع رســیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 5:10 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1398/04/08 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: ســلمان مظاهری ، نام پدر: 
محمود ، نشانی: خمینی شهر خ بســیج کوچه اردیبهشــت با وکالت خانم زهره بقایی و 
نرگس ترک الرانی ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: مجتبی پذیرا ، نام پدر: رضا 
، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه یک فقره چک شماره 740193-95/4/22 عهده بانک 
تجارت مبلغ هفتاد میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه ، دالیل خواهان: رونوشت چک و رونوشت گواهی 
عدم پرداخت ، گــردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعــالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف: 476352 رئیس شعبه سوم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر)222 کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

3/55 شماره: 2636/97 حل3 ، مرجع رســیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 5:20 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1398/04/08 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمد بقائی ، نام پدر: رسول 

، نشانی: خمینی شهر منظریه بلوار فیض االســالم روبروی کافه بهشت پ32  با وکالت 
خانم زهره بقایی و نرگس ترک الرانی ؛ مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: ناصر 
آرزو ، نام پدر: نصــرت ، 2- نام و نام خانوادگی: مرتضی امیری ، نام پدر: نادر ، خواســته و 
بهای آن: مطالبه وجه دو فقره چک شــماره 827384-9121 مورخ 94/4/1 مبلغ پنجاه 
میلیون ریال و چک شــماره 827385-9121 مورخ 94/4/25 مبلــغ پنجاه میلیون ریال 
عهده بانک ملی ایران ، دالیل خواهان: رونوشــت چک و رونوشت گواهی عدم پرداخت ، 
گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت 
 رسیدگی حاضر گردد. م الف: 476357 رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر)234 کلمه،2 کادر(  

آگهی تغییرات شرکت بهداشت گستر زرکان سهامی خاص به 
شماره ثبت 252 و شناسه ملی 10840109861 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - محمد کیارش کدملی 1870108140 بسمت 
مدیرعامل ، حسین کریمی کدملی 1971699659 بسمت رئیس هیئت مدیره، 
عباس طهماسبی زاده کدملی 1750759217 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و بانکی و رسمی 
و بهادار و تعهد آور، قراردادها ، چک و ســفته و بروات شرکت با امضای مدیر 
عامل منفردا همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و مکاتبــات اداری با امضاء 
مدیر عامــل منفردا همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. - زینب زوورزی 
کدملی 2180100132 بسمت بازرس اصلی و علیرضا تقوی صوفیانی کدملی 
6649648604 بســمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 
شدند. - روزنامه زاینده رود اصفهان جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت 
تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری میمه )470050(

آگهی تغییرات شرکت بهداشت گستر زرکان سهامی خاص به 
شماره ثبت 252 و شناسه ملی 10840109861 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - زهرا ناصر اسالمی کدملی 0077861914 بسمت 
مدیرعامل ، امیر محمد رضائی بی غم کدملی 0041359062 بســمت رئیس 
هیئت مدیره ، فاطمه ناصر اسالمی کدملی 0069430985 بسمت نایب هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و بانکی و 
رســمی و بهادار و تعهد آور، قراردادها ، چک و سفته و بروات شرکت با امضای 
مدیر عامل منفردا همراه با مهر شــرکت و اوراق عــادی و مکاتبات اداری با 
امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.ـ  زینب زوورزی 
کدملی 2180100132 بسمت بازرس اصلی و علیرضا تقوی صوفیانی کدملی 
6649648604 بســمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 
شدند. - روزنامه زاینده رود اصفهان جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت 
تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری میمه )470045(
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 لیورپول باالتر از 
منچسترسیتِی قهرمان!

اگرچــه منچسترســیتی تیمی بــود که در 
نهایــت، قهرمان فصل 
گذشــته لیگ برتر 
لقــب گرفت ولی 
لیورپــول درآمد 
بیشــتری از حق 
پخــش تلویزیونی 
کسب کرد. دلیل این 
موضوع هم این است که 29 بازی لیورپول در 
فصل گذشته به صورت زنده از اسکای یا بی تی 
اسپورت پخش شد و درمجموع 152 میلیون 
و 425 هزار پوند برای قرمزها به همراه داشت. 
منچسترسیتی که 26 بازی زنده روی تلویزیون 
داشت، به درآمد 150 میلیون و 986 هزار پوند 
رسید. هر چند در این لیست، منچستریونایتد 
با 27 پخش زنده در رده بعدی پس از لیورپول، 
از لحاظ تعداد بازی پخش زنده، قرار دارد ولی 
این تیم، درآمدی در حدود 142 میلیون پوند 
داشته که کمتر از چلســی و تاتنهام به ترتیب 
 با درآمدهــای 146 و 145 میلیــون پوندی

 است.

ورود دی یونگ به بارسا، خطر 
بزرگ برای راکیتیچ

اخیرا شایعاتی درباره جدایی احتمالی راکیتیچ 
از بارســا مطرح شده و 
از باشــگاه اینتر به 
عنــوان مقصد او 
نام برده شده بود 
ولی ملی پوش 31 
ســاله کروات این 
شایعات را رد کرده و 
گفته بود از حضور در بارسا راضی است و قصد 
ترک این تیم را ندارد. راکیتیچ در مصاحبه با 
موندو دپورتیوو گفته بود:» معتقدم دی یونگ 
در پست من به بازی گرفته نخواهد شد. پستی 
که من در آن بازی می کنم، امن اســت«. اما 
گل به نقل از منابع نزدیک به باشــگاه بارســا 
می گوید مدیران بارســلونا نظــر متفاوتی با 
راکیتیچ دارند و معتقدند پســت ایده آل برای 
دی یونگ، جانشــینی ســرخیو بوسکتس در 
قســمت پایینی خط میانی نیست؛ بلکه او در 
منطقه ای از خط میانی بارسا بازی خواهد کرد 
که در حال حاضر آرتور و راکیتیچ در آن پست 

به کار گرفته می شوند.

 تشویق رئال به حفظ استعداد 
استثنایی هلندی

مارتین اودگارد، وینگر 20 ســاله باشگاه رئال 
مادرید که امســال به 
صــورت قرضی در 
ویتس هلند بازی 
کرده بــا پیراهن 
ایــن تیــم فصل 
درخشانی را پشت 
سر گذاشته. اودگارد 
در لیــگ هلند بــرای ویتــس 11 گل به ثمر 

رسانده و در 37 بازی 12 پاس گل داده است.
وی در تابســتان پیش رو به مادرید بازخواهد 
گشــت تا آینده اش مشخص شــود و انتظار 
می رود غول ســفیدپوش پایتخت اسپانیا به 
دلیل درخشــش بی نظیــر اودگارد در فصل 
جاری، او را در مادرید نگه دارد. دیک ادووکات، 
مربی کارکشــته هلندی می گویدکه مارتین 
اودگارد، وینگر رئال که بــه صورت قرضی در 
ویتس هلند بازی می کند، چنان استعداد ناب 

خدادادی دارد که به معجزه شبیه است. 

مدافع 53 میلیون پوندی در 
آستانه پیوستن به سیتی

یک رسانه پرتغالی از نزدیک شدن ژوائو کانسلو، 
مدافع یوونتوس به تیم 
منچســتر ســیتی 
خبر داد. نشــریه 
رکورد پرتغال در 
این باره نوشــت: 
پپ گواردیــوال در 
حضــورش  دوران 
در ســیتی، تالش کرده اســت تا یک مدافع 
چپ را شناسایی کند و در این میان زینچنکو 
که فصل درخشــانی را در جمع ســیتیزن ها 
 داشته، جایگزین بنجامین مندی مصدوم شده

 است.
 بر اساس این گزارش، پپ به کانسلو مدافع 24 
ســاله پرتغالی عالقه دارد و هزینه این انتقال 
حدود 53 میلیون پوند عنوان شــده اســت. 
گواردیوال فصل گذشــته موفق شد منچستر 
سیتی رابه مقام قهرمانی رقابت های لیگ برتر 

انگلیس برساند.

سرمربی اینتر در یک قدمی جانشینی فرهاد مجیدی

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

قلعهنویی:
با من هیچ صحبتی درباره 

سرمربیگری تیم امید نشده است
امیر قلعه نویی، ســرمربی تیم فوتبال سپاهان در 
خصوص اینکه از او به عنــوان یکی از گزینه های 
فدراسیون فوتبال برای سرمربیگری تیم فوتبال 
امید نام برده شــده، اظهار داشــت: بــا من هیچ 
صحبتی در این خصوص نشــده. برای تیم امید و 

تیم بزرگساالن آرزوی موفقیت دارم. 
سرمربی تیم فوتبال سپاهان درباره حواشی اخیر 
در آســتانه بازی نیمه نهایی جــام حذفی مقابل 
پرسپولیس گفت: من با حواشی کاری ندارم و سعی 
می کنم تمرکزم روی تیم خودم باشد. امیدوارم در 
این بازی حساس به برتری برسیم و با قهرمانی در 

جام حذفی، دل هواداران سپاهان را شاد کنیم.

سرمربی اینتر در یک قدمی 
جانشینی فرهاد مجیدی

آندره آ اســتراماچونی یکی از گزینه های جدی 
اســتقالل برای همکاری است. شاید او جانشین 
فرهاد مجیدی باشد. اســتقاللی ها به دنبال یک 
سرمربی جدید هستند. حاال رسانه »توتو مرکاتو 
وب ایتالیا« ادعا کرده است که استقالل وضعیت 
آندره آ استراماچونی، سرمربی 43 ساله ایتالیایی 
راکه سابقه هدایت اینتر، اودینزه، پاناتینایکوس 
یونان و اسپارتاپراگ چک را نیز در کارنامه دارد، 
بررسی می کند. آبی های تهران به استراماچونی، 
قراردادی سه ساله را پیشــنهاد خواهند داد و به 
زودی مدیران آبی ها با نماینده اســتراماچونی 
مالقات خواهند کرد تا این سرمربی را برای آوردن 

به ایران متقاعد کنند.

» مصلح« دیدار با سپاهان را از 
دست داد

مدافع بلند قامت و ســتاره چپ پای ســرخ های 
پایتخت به دلیل مصدومیت، دیدار حساس تیمش 
در ایســتگاه پایانی در نیمه نهایــی جام حذفی 
مقابل سپاهان را از دست داد. با این حال، مطمئنا 
سرمربی پرسپولیس با توجه به مصدومیت شایان 
مصلح مثل گذشــته از محمد نادری در بال چپ 
تیمش مقابل سپاهان استفاده خواهد کرد؛ مگر 
اینکه برانکو نقشــه جدیدی در سر داشته باشد و 

تصمیمی دیگر برای ترکیب تیمش بگیرد.

نام گذاری خیابانی درتهران به 
اسم اسطوره استقالل

 دوم خرداد ســال نود، ناصر حجازی اسطوره تیم 
فوتبال استقالل چشــم بر جهان بست تا فوتبال 
ایران یکی از محبوب ترین اعضای خود را از دست 
دهد. اکنون در هشتمین سالروز وفات دروازه بان 
تیم ملی و باشگاه استقالل، رییس کمیته ورزش 
شــورای شــهر تهران از پیگیری برای نام گذاری 

خیابانی به نام مرحوم ناصر حجازی خبر داد.

در حاشیه

محرومیت چهار ساله در انتظار 
حسین کیهانی

طبق اعالم سازمان AIU )سازمان مبارزه با دوپینگ 
فدراســیون جهانــی دوومیدانی(، 

آزمایش دوپینگ حسین کیهانی، 
دونده ماده 3 هزار متر کشورمان 
که در مســابقات آسیایی 2018 
اندونــزی موفق به کســب مدال 

طال شــده بود، مثبت 
اعالم شــده اســت. 

ســایت خبــری 

آسوشــیتدپرس با اعالم 
این خبر مدعی شــده که 
کیهانی از مــاده ممنوعه 

EPO استفاده کرده و فعال 
تمام فعالیت هــای او به حالت 
تعلیق درآمده است. همچنین 
این ســایت خبری بــه این 
نکته اشــاره کرده که دونده 
کشورمان به احتمال فراوان 

با محرومیتی بیــش از چهار 
سال مواجه خواهد شد. کیهانی در 
رنکینــگ 24 دونده های 3 هزار متر 

دنیا قرار دارد.

منهای فوتبال

  قاب روز

حضور رونالدو در حاشیه مسابقات فرمول یک
در حاشیه برگزاری مسابقات فرمول یک، کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی به همراه پسر خود 
حاضر شد و با لوئیس همیلتون راننده بریتانیایی تیم اتومبیلرانی مرسدس به خوش و بش پرداخت. 

این دو ستاره دنیای ورزش با یکدیگر مقابل دوربین های رسانه ها عکس یادگاری هم گرفتند.

زنوزی به دنبال سرمربی مطرح خارجی برای تراکتورسازی
مالک باشگاه تراکتورسازی می خواهد یک سرمربی مطرح خارجی را جانشین لیکنز کند تا تراکتور در فصل 
جدید، یکی از مدعیان جدی قهرمانی باشد. باشگاه تراکتورسازی تبریز به دلیل نتایج ضعیف، با جرج لیکنز 
قطع همکاری و قرارداد او را یک طرفه فسخ کرد. پس از این اتفاق، گمانه زنی ها برای انتخاب سرمربی جدید 
تراکتورسازی آغاز شد. در شرایطی که از افشــین قطبی، علی دایی و امیر قلعه نویی به عنوان گزینه های 
اصلی سرمربیگری تراکتورسازی نام برده می شود؛ اما مالک این باشگاه تبریزی برخالف این شایعات درپی 
جذب سرمربی مطرح خارجی است. همچنین شنیده می شود محمدرضا زنوزی در حال حاضر مذاکرات 
خود را برای انتخاب سرمربی خارجی در استانبول با گزینه های مدنظر آغاز کرده است. گفتنی است حتی 
جواد نکونام هم که پیش از عقد قرارداد با فوالد خوزستان نامش به عنوان گزینه سرمربیگری تراکتورسازی 

مطرح شد، تنها در حد شایعه بود و مالک باشگاه از ابتدا هم نظری روی کاپیتان سابق تیم ملی نداشت.

سپاهان؛ فاتح دربی فوتبال بانوان اصفهان شد
هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال بانوان، پنجشنبه شب با برگزاری 6 دیدار پیگیری شد که در یکی از مهم ترین بازی های 
این هفته، تیم های سپاهان و ذوب آهن دربی اصفهان را برگزار کردند. طالیی پوشان که هفته گذشته مقابل شهرداری 
بم صدرنشین با نتیجه 3 بر یک شکست خورده بودند، در این دیدار میزبان ذوبی هایی بودند که بازی هفته گذشته 
آنها برابر شهرداری سیرجان جنجالی شد و این تیم دنیا بندار، فاطمه عادلی و زهره کودایی را به دلیل محرومیت 
در این بازی در اختیار نداشت. این بازی حساس که برای تعیین سرنوشت جایگاه سوم جدول رده بندی از اهمیت 
خاصی برخوردار بود، در پایان با نتیجه 2 بر یک به سود سپاهان به پایان رسید تا این تیم فاصله خود را با ذوب آهن 
رده چهارمی بیشتر کند. با این نتیجه، طالیی پوشــان 37 امتیازی شدند و در رده 
سوم جدول رده بندی باقی ماندند، سبزپوشان ذوب آهن نیز با همان 33 امتیاز از 

بازی های قبلی در رده چهارم جدول قرار گرفتند.

 در ادامه مسابقات جام موالی عرشیان، رقابت های بوکس و والیبال نشسته با شناسایی نفرات برتر به پایان 
رسید. مسابقات بوکس برای اولین بار در جام موالی عرشیان از ســوی معاونت ورزشی تفریحی سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان و با همکاری هیئت بوکس استان اصفهان برگزار شد. این 
مسابقات با حضور 130 ورزشکار در رده های ســنی نونهاالن، نوجوانان و جوانان در خانه بوکس ورزشگاه 
تختی برگزار و نفرات برتر مشخص شدند. رییس هیئت بوکس اســتان اصفهان در خصوص برگزاری این 
مسابقات اظهار داشت: اولین دوره مسابقات بوکس را با یک تعامل بسیار خوب با معاونت ورزشی تفریحی 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در مسابقات جام موالی عرشیان برگزار کردیم. مجید 
 رمضانپور ادامه داد: اسم این جام، جام موالی عرشیان است و امیدواریم جوان های ورزشکار ما به حضرت
 علی )ع( اقتدا کنند و بتوانند جوانمردی را سرلوحه تمام کارهایشان قرار بدهند. ان شاءا... با همکاری خوبی 
که با معاونت ورزشی تفریحی شهرداری داریم، بتوانیم سال های آینده نیز این رقابت ها را با تعداد و کیفیت 
بهتر دنبال کنیم. مسابقات والیبال نشسته نیز در بخش آقایان برای اولین بار در مسابقات جام موالی عرشیان 
از سوی معاونت ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان و با همکاری هیئت 
ورزش های جانبازان و معلوالن برگزار شــد. این رقابت ها با حضور 8 تیم در 2 گروه طی 3 شب و در سالن 
ورزشی شهید میثمی دنبال شد که در پایان تیم های برتر مشخص و به آنها مدال و کاپ قهرمانی اهدا شد. 
رییس هیئت جانبازان و معلوالن استان اصفهان در خصوص برگزاری این مسابقات اظهار داشت: چندسالی 
بود که مسابقات جام موالی عرشیان و بانوی قدسیان در شهر اصفهان برگزار می شد و با توجه به وضعیتی 
که از بچه های جانباز و معلول در اختیار داشــتیم، تصمیم گرفتیم امسال این مسابقات را برای جانبازان و 

معلوالن نیز برگزار کنیم.

 پایان کار رقابت های بوکس و والیبال نشسته مسابقات
 جام موالی عرشیان

طبــقاخبــاریکهبه
گوشمیرسد،رشید
مظاهریفوقستاره
تیــمسبزپوشــان
اصفهانیباتوجهبهاتمام

قراردادشباذوبآهن،منتظرتصمیمآخرعلیرضابیرانوند
سنگربانملیپوشپرسپولیساستتادرصورتجداشدن
او،بهپرســپولیسبرودوجایگزینسنگربانشمارهیکتیم

ملیدرجمعشاگردانبرانکوشود.
گفتنیاستســبزپوشــاناصفهانیبههمینراحتیقصد
ندارنداینســتارهارزشمندخودراازدســتبدهندوقطعا
ســرخهایپایتختنیزدرراهجذباینبازیکن،کارسختی
رادرپیشدارند.هــرچندبایدگفترابطــهخوبمدیران

دوتیممیتوانداینانتقالراتســریعببخشد.الزمبهذکر
استســرخهایپایتختمیتوانندبابخشیازدرآمدیکه
ازفروشعلیرضابیرانوندبهدســتمیآورند،مبلغرضایت
نامهســنگربانذوبآهنراتهیهکنند.برانکوســرمربی
کرواتپرسپولیســیهاکهعالقهفراوانیبهماندنبیرانوند
دارد،نســبتبهمظاهریهمنظرمثبتیداردوبایددیدچه
اتفاقیدراینزمینــهدرفصلنقلوانتقــاالترخخواهد

داد.

 فوق ستاره ذوب آهن
 در راه پرسپولیس

دررقابتهایدوچرخهســواریجادهقهرمانیآسیاکهدر
تاشکندازبکستانبرگزارشد،توانستیدبهمدالبرنزاینمسابقات

دستیابید.سطحکیفیاینرقابتهاراچطوردیدید؟
مسابقات در سطح خوبی برگزار شد و به خاطر اینکه در سال توزیع و کسب امتیاز برای 
المپیک هستیم، سطح رقابت ها بسیار باال بود. رقیبان من هم بسیار خوب بودند و با قدرت 

به میدان آمده بودند.
درکداممادهموفقبهکسبمدالبرنزشدید؟

این رقابت ها در مسافت 40 کیلومتر برگزار شــد که من در ماده تایم تریل انفرادی، موفق به کسب 
مدال برنز شدم.

اینمسابقاتبهعنوانمسابقاتانتخابیالمپیک2020توکیومحسوبمیشود؟
برای کسب سهمیه المپیک 2020 توکیو، تیم ملی کشورمان باید به حد نصاب خاصی از امتیاز دست یابد تا 
بتواند مجوز حضور در این فستیوال بزرگ ورزشی را به دست آورد که برای رسیدن به این مهم باید رکابزنان در 
رقابت های مختلفی شرکت کنند. تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان با نتایجی که در رقابت های دوچرخه سواری 

جاده قهرمانی آسیا رقم زد، امتیاز خوبی به دست آورد.
فکرمیکنیددوچرخهسوارانکشورمانبتوانندسهمیهحضوردررقابتهایالمپیک2020توکیو

رابهدستآورند؟
من اعتقاد دارم اگر از دوچرخه سواری حمایت شود، به راحتی سهمیه المپیک می گیریم. حتی اگر حمایت شویم 

می توانیم در بخش پیست هم امتیاز بگیریم؛ اما این بودجه تامین نشده است. و بودجه ها تامین شود 
المپیک پیست باید در تمام مسابقات مهم که منجر به کسب امتیاز می شود ما برای کسب سهمیه 

بتوانیم برای اولین بار سهمیه المپیک بخش پیست را به دست آوریم. کسب شرکت کنیم تا 
این سهمیه، اتفاق مثبتی است؛ اما متاسفانه مسئوالن کشور درکی از 

این اتفاق بزرگ ندارند!
پسشمارامیتوانیکیازشــانسهایورزشاصفهاندر

کسبسهمیهالمپیکدانست؟
 ببینید در همین مســابقات ازبکســتان، ما بدون هیچ برنامه 
تدارکاتی خاصی حضور پیدا کرده بودیم؛ در حالی که سایر 
تیم ها با تمام قدرت به میدان آمده بودند، پس کسب 
نتایجی که توسط ملی پوشان دوچرخه سواری به 
دست آمد، نشان می دهد که ما می توانیم جزو 
ملی پوشان ایرانی حاضر در رقابت های المپیک 
2020 باشیم؛ به شرط اینکه شرایط را برای 
ما آماده کنند. یک ورزشــکار دوچرخه سوار 
با تمرین عادی و مســابقه داخلی نمی تواند به 
موفقیت برســد. در این فصل، اولین مسابقه ما 
شرکت در مســابقات قهرمانی آسیایی ازبکستان 
بود؛ اما رقبا و آنهایی کــه با آنها رکاب 
زدیم حداقل 5 هزار 

کیلومتر در تورها پا زده بودند و بعد به مسابقات قهرمانی آسیا آمدند. ما 
هیچ مسابقه تدارکاتی تا االن نداشتیم. یک مسابقه تدارکاتی برای ما مانند 

یک دوپینگ مؤثر است. جای خالی مسابقات برای ما بسیار خالی است و این روزها 
خودش را بیشتر نشان می دهد؛ اما متاسفانه مسئوالن ما توجهی به این مسئله ندارند.

بهنظرمیرسددلپردردیازبیتوجهیمسئوالنورزشبهملیپوشاندارید؟
من به عنوان یک ورزشــکار اصفهانی در مســابقات بین المللی حضور پیدا می کنم ولی اداره 

کل ورزش و جوانان استان اصفهان از ما هیچ گونه حمایتی ندارد. بسیاری در اداره کل اصال من را 
نمی شناسند؛ در حالی که اداره کل ورزش و جوانان استان بابت موفقیت من و امثال من که در رقابت های 

بین المللی موفق به کسب مدال می شویم، بودجه و حقوق می گیرد.
هیئتدوچرخهسواریاستانهمازشماحمایتینمیکند؟

 نه، این هیئت هم بیشتر شبیه یک چهار دیواری است که یک نفر در آن نشسته است، کار خاصی برای ما انجام 
نمی دهند، روی دیوار هیئت زده اند طرح استعداد یابی، خوب من یک استعداد! چه گلی به سر من زده اند که 

بخواهند فرد جدید دیگری را وارد این رشته کنند؟ هیئت حتی در شناخت ما به جامعه هم هیچ تالشی نمی کند 
که اسپانسرها حمایت ما را بر عهده بگیرند.

شماعضوباشگاهسپاهانهستید.اینباشگاههمازشماحمایتینمیکند؟
تنها همین باشگاه سپاهان اســت که در حال حاضر به من کمک می کند، این تیم برای ما خیلی هزینه می کند و 
قراردادها به موقع پرداخت می شود؛ اما در شرایط فعلی به هیچ مسابقه ای نمی رویم و این مسئله برای مشکل ساز 

شده است.
باتوجهبهاینکهاصفهانپیستدوچرخهسواریندارد،کجاتمرینمیکنید؟

 بله همان طور که می گویید متاسفانه ما پیست دوچرخه سواری نداریم و پیست دوچرخه سواری نقش جهان نیز 
آماده نشده است، ما مجبوریم در اتوبان ها تمرین کنیم.

گالیههایرکابزناصفهانیتیمملی:

هیئت دوچرخه سواری، چهار دیواری است با یک رییس

یکی از شانس های ورزش اصفهان برای کسب سهمیه المپیک 
2020 توکیو محســوب می شــود؛ اما به گفته خودش تا به حال هیچ گونه 

حمایتی از اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان ندیده است. امیر حسین جمشیدیان 
از نابغه های رشــته دوچرخه سواری در ایران است که توانســته در این رشته برای کشورمان 

تاریخ سازی کند. پسر 21 ساله اصفهانی که اردیبهشت ماه سال جاری در رقابت های دوچرخه سواری 
جاده قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان صاحب گردنبند برنز شده است، در سال 96 با کسب عنوان 
پنجم در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در ایتالیا )2017( بهترین نتیجه تاریخ این رشته را برای ایران 
به ثبت رسانده است. رکابزن رده سنی امید ایران در مســابقات آسیایی نیز برای کشورمان به نتایج 

درخشانی دست یافته است؛ به طوری که در سال های اول حضورش در مسابقات جوانان قهرمانی 
آسیا با کسب 5 مدال در بخش پیست به عنوان ستاره بازی ها معرفی شد. با او که دل پردردی 

از نامهربانی مسئوالن ورزش استان اصفهان دارد، درباره مسابقات اخیری که در آن 
شرکت کرده و شرایط آماده سازی اش پیش از آغاز رقابت های المپیک 

2020 توکیو به گفت و گو نشســتیم که ماحصل آن را 
می خوانید.

سمیهمصور

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2705 | May  25,  2019  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



اهدای خون را به شب های قدر موکول نکنید
پیشنهاد سردبیر:

ناجا

اخبار

 با ادامه بارش های بهاری؛
اصفهانگرمترمیشود

کارشــناس مســئول پیش بینی هوای استان 
اصفهان با اشــاره به اســتقرار جــوی پایدار 
روی اســتان گفــت: از اوایل هفتــه جاری با 
ورود موج ناپایــدار جدید در اســتان رگبار و 
رعدوبرق، گاهی وزش باد نســبتا شدید پیش 
بینی می شــود. علی عســگریان با بیان اینکه 
دمای هوا در بیشتر مناطق اســتان دو درجه 
افزایش خواهد داشــت، گفت: بیشینه دما در 
کالن شــهر اصفهان در گرم ترین ساعات ۲۸ 
درجه سانتی گراد باالی صفر و در خنک ترین 
 ســاعات ۱۳ درجه ســانتی گراد بــاالی صفر 

پیش بینی می شود.

کارآفرینیبانوانان
حاشیهنشینباحمایتبهزیستی

۳0 درصــد از بانوان مناطق حاشــیه نشــین 
اصفهان با حمایت بهزیســتی بــه خودکفایی 
رســیدند. مســئول پایگاه خدمات اجتماعی 
حصــه اصفهان، تعــداد پرونده هــای مناطق 
حاشیه نشــین اصفهان را در این پایگاه 950 
پرونــده اعالم کــرد و گفــت: ۸6 درصد این 
پرونده ها مربوط به بانوان اســت کــه آمارها 
نشــان می دهد خودکفایی زنــان در کاهش 
وکنترل آســیب های اجتماعی بســیار موثر 
بوده اســت. زهرا ارجمندی افزود: در منطقه 
حاشین نشــین  حصه، ۱۱ هزار و ۲50 نفر از 
قومیت های مختلــف زندگی می کنند که طی 
سال های اخیر با حمایت مددکاران بهزیستی 
زمینه های اشتغال در حوزه های صنایع دستی 
وانجمن دوســتداران ادبیات کودک ونوجوان 

فراهم شده است.

مدیرکل مرکز انتقال خون استان اصفهان:
اهدایخونرابهشبهای

قدرموکولنکنید
مدیرکل مرکز انتقال خون اســتان اصفهان، 
گفــت: از اهداکنندگان محتــرم می خواهیم 
اهدای خون را به شب های قدر موکول نکنند 
و در شــب های دیگر به مراکز مراجعه و خون 
اهدا کننــد. مجید زینلی، گفــت: از اول ماه تا 
پایان شب ۱4 ماه مبارک رمضان، بیش 5 هزار 
و 400 نفر جهت اهدای خون به مراکز انتقال 
خون استان مراجعه کردند. زینلی بابیان اینکه 
آمار اهداکنندگان خون نسبت به سال گذشته 
تغییر چندانی نداشته است، خاطرنشان کرد: از 
اهداکنندگان محترم می خواهیم اهدای خون 
را به شب های قدر موکول نکنند و در شب های 

دیگر به مراکز مراجعه و خون اهدا کنند.

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانش آموزان کشور:

تمرکزبرنخبگاناولویت
اتحادیهانجمنهایاسالمی

دانشآموزاناست
دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان 
کشور گفت: یکی از اولویت های مهم این سازمان 
تمرکز روی دانش آموزان نخبه، شناسایی و جذب 
است.  حسین تاریخی، در آیین تودیع و معارفه 
مسئول اتحادیه انجمن اســالمی دانش آموزان 
اصفهان در سالن اجتماعات اداره کل آموزش و 
پرورش افزود: در این راستا برنامه ریزی های الزم 
برای زمینه های شکوفایی استعدادها و ظرفیت 
های آنها صورت گرفته اســت. وی اظهارداشت: 
گروه سنی متوسطه اول در دفاع مقدس و حتی 
در حین انقــالب در توزیع اعالمیه های حضرت 
امام)ره( و دیگر برنامه ها نشــان دادند که قابل 
اعتماد هســتند. دبیرکل اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانش آموزان کشور افزود: این رده سنی 
در اوج خالقیت و مســوولیت پذیری هستند و 
اعتماد به آنها می تواند کمک بزرگی به پیشرفت 

اهداف انقالب اسالمی داشته باشد. 

جانشین فرمانده انتظامی استان خبر داد:
افزایشمسمومانمشروبات
تقلبیاصفهانبه۴۳نفر

جانشــین فرمانده انتظامی اســتان از دستگیری 
افرادی که با توزیع مشروبات الکلی تقلبی موجب 
مسمومیت 4۳ نفرشهروند اصفهانی شده بودند، 
خبر داد. ســرهنگ حسین حســین زاده اظهار 
کرد: در پی اعالم اورژانس سه بیمارستان اصفهان 
مبنی بر مسمومیت تعدادی از افراد که مشروبات 
الکلی مصرف کرده اند، ماموران انتظامی بالفاصله 
به محل هــای اعالمی اعزام شــدند. وی افزود: در 
مجموع 4۸ نفر مسموم و در سه بیمارستان پذیرش 
شــده بودند که ســه نفر از آنان در حالت کما در 
قسمت ICU بستری هســتند. وی تصریح کرد: 
ســرانجام ماموران پلیس امنیت عمومی اصفهان 
به رغم عدم همکاری مسمومان موفق شدند توزیع 
کنندگان را کــه پنج نفر بودند شناســایی و طی 
عملیاتی غافلیگرانه دستگیر کنند و برای اقدامات 

قانونی به مراجع قضایی تحویل دهند.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان 
اعالم کرد:

رشد۴6درصدیتماسها
باسامانه110پلیساصفهان

معــاون عملیــات فرماندهی انتظامی اســتان 
ازافزایــش 46 درصــدی تماس هــای مردمی 
با ســامانه مرکز فوریت های پلیســی ۱۱0 این 
فرماندهی طی دو ماهه اول ســال جاری نسبت 
به مدت مشــابه ســال قبل خبر داد. علی ملکی 
آهنگــران، راه انــدازی مرکز مشــاوره تلفنی، 
راه اندازی کابین ویژه پاسخگویی به گردشگران 
خارجی و راه اندازی کابین مخصوص پاسخگویی 
۲4 ســاعته به مشــکالت مردم در حوزه فضای 
سایبری را از جمله اقدامات موثر و مهم درمرکز 
فوریت های پلیســی ۱۱0 استان اصفهان عنوان 
کرد و گفــت: با تالش هــای صــورت گرفته و 
هماهنگی های به عمل آمــده تعداد خطوط این 
مرکز افزایش یافته است و تقریبا اشغال خطوط 
و انتظار شهروندان پشت خط ها به صفر نزدیک 
شــده و همین امر نیز میزان رضایتمندی مردم 
از پاســخگویی اپراتوران ۱۱0 به آنــان را ارتقا 

داده است.

دستگیریعاملبرداشت
غیرمجازازحسابدرخمینیشهر

فرمانــده انتظامی شهرســتان خمینی شــهر 
ازشناســایی و دســتگیری فردی که با به دست 
آوردن اطالعــات کارت بانکی شــاکی اقدام به 
برداشــت ۱6 میلیون ریال به صورت غیر مجاز از 
طریق اینترنت کرده بود، خبر داد. علی جعفری 
نژاد گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان بررسی 
موضوع در دستور کار پلیس فتای این فرماندهی 
قرار گرفت. وی افزود: با بررســی های پلیســی 
انجام شده مشخص شد متهم با به دست آوردن 
اطالعات و رمزهای عبور، مبلغ ۱6 میلیون ریال را 
طی چندین مرحله از حساب بانکی وی برداشت 
کرده است. سرهنگ جعفری نژاد تصریح کرد: با 
انجام تحقیقات، متهم مذکور شناسایی و حسب 
دستور مقام قضایی دستگیر و در مواجه با مدارک 
و مســتندات پلیس صراحتا به بزه انتسابی اقرار  

کرده و انگیزه خود را اختالف با شاکی بیان کرد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان:
مالکان،جهتبهروزرسانی
آدرسوتلفنخوداقدامکنند

رییس پلیــس راهنمایی و رانندگی اســتان از 
مالکان وسایل نقلیه خواست جهت به روزرسانی 
 شــماره تلفن همراه و آدرس خــود اقدام کنند. 
رضا رضایی اظهار داشت: در بسیاری از مراجعات 
مردمی، مالکان وسایل نقلیه نســبت به انتقال 
مالکیت خودروی خریداری شده اقدام نکرده اند 
و یا اینکه شــماره تماس دیگری روی ســامانه 
شــماره گذاری پلیس راهور برای آنها ثبت شده 
اســت. وی افزود: مالکان خودروهایی که شماره 
تماس آنها در ســامانه شــماره گــذاری پلیس 
راهور نیست یا نســبت به انتقال مالکیت اقدام 
نکرده اند از جرائــم خودرو  اظهــار بی اطالعی 
می کنند. سرهنگ رضایی اظهار داشت: امروزه با 
توجه به استفاده از تجهیزات مکانیزه، به هنگام 
اعمال قانون تخلفات رانندگی پیامک به صورت 
آنالین برای مالکان ارسال می شود. رییس پلیس 
راهنمایی و رانندگی اســتان اصفهان در پایان از 
مالکان خودروها خواست، به مراکز تعویض پالک 
یا پلیس +۱0 مراجعه و شماره تلفن و آدرس خود 

را به روز رسانی کنند.

موج تغییرات در دستگاه قضا رسما به 
اســتان اصفهان رســید و با حضور 
معاون اول قوه قضاییه،  اســتاندار و برخی از مقامات 
استانی، مراســم تودیع و معارفه رییس دادگستری 
اصفهان برگزار شــد. محمد رضا حبیبی در حالی به 
جای خســروی وفا بر صندلی ریاســت دادگستری 
اصفهان تکیه زد که پیش از این سابقه دادستانی استان 
اصفهان و رییس کل استان یزد را در کارنامه داشت. 
این مراسم با حاشــیه هایی هم همراه بود؛ از اشاره 
اســتاندار به حضور برخی از مقامات از استان یزد و 
تنش های چند وقت اخیــر میان یــزد و اصفهان و 
چهارمحال بر سر آب تا گالیه ها از وضعیت پرونده های 
قضایی در استان که توسط امام جمعه اصفهان مطرح 
شد. مسائل مطرح شــده در این مراسم نشان داد که 
مدیر تازه نفس دادگســتری مســائل و چالش های 
اساســی پیش رو دارد که البته با توجه به شــرایط 
اقتصادی و خط و نشان های رییس جدید قوه قضاییه 
مبنی بر مبارزه با فساد به نظر سخت تر و پیچیده تر هم 
خواهد بود؛ هر چند محمد رضا حبیبی در مراســم 
معارفه خود تاکید کرد تحول به معنای معجزه نیست 
و قوه قضائیه هیچ گاه خودش را یک جزیره جداگانه 

ندیده است.
محســنی اژه ای:باید از آمران به معروف و 

ناهیان از منکر حمایت کنیم
»محسنی اژه ای« به عنوان نماینده قوه قضاییه در 
این مراسم تاکید کرد که باید همه توان خود را برای 
ایجاد رفاه در زندگی مردم به کار گیریم.نباید اجازه 
دهیم دشمن مردم ما را به قدری در فشار بگذارد که 
از صبر، تحمل و بردباری آنها بکاهد. معاون اول قوه 
قضاییه با بیان اینکه »خسروی وفا« بیش از ۳0 سال 
در دستگاه قضایی خدمت کرده است، ادامه داد: ۱5 
سال از دوران خدمت خود را به عنوان رییس کل بوده 
و آنچه در توان داشــته را در طبق اخالص گذاشته و 
با تالش و رنج و زحمت توانسته خدماتی ارائه دهد.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه امروز مردم توقع 
دارند که قوه قضاییه با ناراستی ها و ناهنجاری هایی 
که در جامعه وجود دارد، برخورد کند، اظهار کرد: این 
توقع توجه به جایی است که باید اجابت شود. معاون 
اول قوه قضاییه با بیان اینکه امروز برخی ناخواسته 
در حال بازی در زمین دشــمن هستند و عده ای در 
داخل، موازی با دشمن حرکت می کنند، افزود: برخی 
تقلب می کنند، احتکار می کنند و با ارز چهار هزار و 
۲00 تومانی اجناس غیر ضروری را وارد بازار می کنند 
که این امر منجر به سرگردانی و نارضایتی مردم شده 
اســت.معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: ما برای 

برخورد با ناهنجاری ها وظیفه و قانون داریم، باید از 
آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت کنیم، همه 
باید پشت سر پلیس باشیم و اجازه ندهیم به پلیس، 
خانواده شهدا و بسیجیان ما توهین شود باید در مقابل 

افراد ناهنجار  بایستیم.
آیــت ا... طباطبایی نژاد:نبایــد دادگاه 

تجدیدنظر داشته  باشیم
آیت ا... سیدیوســف طباطبایی نژاد در این مراســم 
اظهار کرد: امیدوارم دستگاه قضایی در اصفهان رونق 
بیشــتری بگیرد و قضات ما بتوانند به همان جدیت 
جهادی، وضعیت بهتری پیدا کنند و همه کمک کنند 
تا این حجم از پرونده ها وارد دســتگاه قضایی نشود. 
وی در مورد  کاســتن از حجم پرونده های انباشته 
شده در دستگاه قضایی بیان کرد: اصال نباید دادگاه 
تجدیدنظر داشته باشــیم و قاضی درهمان دادگاه 
بدوی باید طوری قضاوت کرده باشد که همه موارد 
را مورد نظر داشته و کسی بعد از آن نتواند حکم او را 
نقص کند، یعنی باید همان حکم اولیه کامال درست و 
متقن باشد. امام جمعه استان در تشریح این موضوع 
گفت: نباید اینطور باشد که قاضی دادگاه بدوی پرونده 
را خوب بررسی نکند و آن را به دادگاه تجدیدنظر بدهد 
و دادگاه تجدید نظر هم آن را به دیوان عالی کشــور 
بفرستد، قطعا چنین بررسی هایی که دقت الزم در آن 

نباشد، روند پیگیری یک پرونده را طوالنی می کند.
اســتاندار اصفهان:انتقال زندان مرکزی 

اصفهان در دستور کار است
استاندار اصفهان هم در این مراسم با خوش آمدگویی 
به میهمانان یزدی این مراسم گفت:  امیدواریم همان 
همدلی که باخســروی وفا داشــتیم با دیگر قضات 
همچنان برقرار باشد و دادستان هم همواره روابط و 
تعامل خوبی با همه مدیران داشته اند و این هم نوایی 
بین ســطوح مختلف و مدیران همه دســتگاه های 
اجرایی استان وجود داشته است. رضایی با اشاره به 
اینکه یکی از مشــکالت ما متناسب نبودن وضعیت 
برخی زندان های استان است، تصریح کرد: به تازگی 
در خصوص بررسی وضعیت زندان، نشستی را در اداره 
کل زندان ها داشتیم، استانداری بر این امر عزم دارد که 
در جهت انتقال و استاندارد کردن زندان تالش کند تا 
در سطح و شأن استان باشد و کرامت انسان ها را هم 
درنظر داشته باشد. وی با ابراز خرسندی از حضور در 
جمع قضات گفت: ان شاءا... ساختمانی با 4۸ هزار متر 
مربع به بهره برداری برسد و ساختمان قدیم را برای 

کاربری دیگری در اصفهان درنظر خواهیم گرفت.
رییس کل دادگستری اصفهان: قوه قضاییه 

خودش را یک جزیره جدا نمی بیند
رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان گفت: قوه 

قضاییه هیچ گاه خودش را یک جزیره جداگانه ندیده، 
این دســتگاه هم خودش را در کشــتی جمهوری 
اســالمی می بیند که در این دریای پرتالطم راهی 
جز همراهی و هم افزایــی نداریم.محمدرضا حبیبی 
اظهار کرد: در سال ۸۸ بعد از استان تهران، اصفهان 
بیشترین تنش ها را داشــت که همان زمان جلسه 
شــورای تامین در حضور نماینده ولی فقیه تشکیل 
شد و همین عاملی شد تا کمترین خسارت را داشته 
باشیم.رییس کل دادگستری استان اصفهان افزود: 
تحول به معنای معجزه نیست و رؤسای قبلی نیز در 
حد توان تحول ایجاد کرده اند؛ موضوع ابالغ سنتی 
که نیروی زیادی را درگیر می کرد، اصالح شــد و در 
موضوع اضافه کردن نیــروی جدید زحمات زیادی 
صورت گرفت. وی مطرح کرد: مهم ترین شــاخصه 
تحول نیز افزایــش رضایت مندی مردم اســت که 
بدین منظور باید به ســراغ آسیب ها رفت که یکی از 
این آســیب ها که همکاران ما و مردم را درگیر کرده 
موضوع طول کشــیدن پرونده هاست.حبیبی ادامه 
داد: قوه قضاییه همواره  خود را در کشتی جمهوری 
اسالمی می بیند که در این دریای پرتالطم راهی جز 
همراهی و هم افزایی نداریم و هر ســازمانی که ساز 
 جدایی بزند جهت ســوراخ کردن این کشــتی قدم

 بر می دارد.

تحول به معنای معجزه نیست 
  رییس کل دادگستری اصفهان در مراسم معارفه خود تاکید کرد:  

مدیرکل ســابق دفتر مشارکت های مردمی ســازمان حفاظت محیط 
زیست با انتشار تصاویری مدعی شده که ۱0 هزار اصله درخت در 50 
هکتار از اراضی ذوب آهن اصفهان قربانی توســعه صنعت شده است. 
محمد درویش، با انتشار تصاویری در صفحه اینستاگرامی خود مدعی 
شد این درختان عمری ۳0 ساله دارند و بابت تعهدات آالیندگی کارخانه 

در برابر محیط زیست کاشته شده اند. 
تاکنون 50 هکتار از این جنگل ها معادل ۱0 هزار اصله درختچه بادام 
کوهی قطع شــده و بیم آن می رود که این امر به تمامی عرصه دو هزار 
هکتاری جنگل کاری شده گسترش یابد.سید مصطفی قادریان، مدیر 

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در این 
خصوص گفت: معاونت فنی این اداره کل در حال بررســی این پرونده 
است. باید بررسی شــود که آیا درختان قطع شده در محدوده متعهد 
شــده برای جنگل کاری بوده و یا منطقه ای که اجــازه تغییر کاربری 

داشته است. 
وی افزود: بررســی این گزارش در حال انجام است و نتایج آن در مدت 
زمان کوتاه به اطالع عموم شهروندان خواهد رسید. مدیر روابط عمومی 
اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان اضافه کرد: بررسی 
چرایی قطع درختان برعهده اداره منابع طبیعی اســت و این نهاد باید 

پاسخگو باشــد. منصور یزدی زاده، مدیرعامل کارخانه ذوب آهن نیز 
گفت: برای اولین بار است که در خصوص قطع درختان ذوب آهن طی 

چندین سال، خبری می شنوم. 
وی با بیان اینکه ذوب آهــن حدود 600 هکتــار اراضی جنگل کاری 
شــده دارد، ادامه داد: ما طی ســال های اخیر نه تنها هیچ درختی را 
قطع نکرده ایم بلکه نســبت به افزایش درختان اقدام کرده ایم، بریدن 
درخت تشریفات، قوانین و مقرراتی دارد که باید رعایت شود، چنانچه 
 کسی در خصوص قطع درختان مســتنداتی دارد، ارائه دهد تا بررسی 

شود.

 مدیرعامل کارخانه ذوب آهن در واکنش به ادعای مدیرکل سابق دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست:
اگرمستنداتیدارید،ارائهدهیدتابررسیشود

قیمت بســیار پایین، قابل دسترس بودن برای 
همگان و عدم وجود مالیات برای اســتفاده از 
نایلون های پالســتیکی باعث شده تا در کشور 
ما اســتفاده از نایلون بیش از حد مجاز باشــد. 
خطرات ناشــی از دفن زباله های پالستیکی، 
نــه تنهــا آلودگــی خــاک و آب و در نهایت 
اکوسیستم محل زندگی را در بر می گیرد بلکه 
تهیه مواد اولیه، جابه جایی و بــه ویژه بازیافت 
 دارای خطرات و زیان های زیست بومی زیادی

 است.
 مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده های کشاورزی شــهرداری اصفهان 
در این باره می گوید: بدون شک اثرات مخرب 
کیسه های پالستیکی در محیط زیست  بر کسی 
پوشــیده نیست؛ چرا که پالســتیک به کندی 
تجزیه شــده و در چرخه محیط زیست اختالل 

ایجاد می کند. 
محمد مجیــری گفت: با توجه به گســتردگی 
مصرف کیسه های پالستیکی و اسراف و استفاده 
بیش از نیاز واقعی در استفاده از این کیسه ها، 
ضرر و زیان بسیاری به محیط زیست وارد خواهد 
شد؛ به همین دلیل سازمان ساماندهی مشاغل 
شــهری و فرآورده های کشــاورزی شهرداری 
اصفهان با همــت بهره بــرداران بازارهای روز 
کوثر تصمیم برآن گرفت که کیسه های پارچه 

ای را جایگزین  کیســه های پالســتیکی کند. 
وی تصریح  کــرد: از آنجایی کــه بخش عمده 
خدماتی که در زمینــه تامین مایحتاج عمومی 
شــهروندان اصفهانی از طریــق بازارهای روز 
کوثر ارائه می شود، تصمیم گرفتیم که فرهنگ 
استفاده از کیسه های پارچه ای را افزایش دهیم. 
در همین راســتا به منظور ترغیب شهروندان 
به اســتفاده از کیســه های پارچه ای و حذف 
کامل کیســه های پالســتیکی از ســطح شهر 
برنامه ها، جوایــز و تخفیفات ویــژه ای در این 
ارتباط برنامه ریزی و اجرایی شــده است. مدیر 
عامل سازمان ســاماندهی مشــاغل شهری  و 
فرآورده های کشاورزی شــهرداری اصفهان با 
اشاره به برگزاری جشنواره»کی سه امتیاز دارد« 
گفت:در راستای تشویق شهروندان به استفاده 
از کیســه های پارچه ای و استفاده چندین باره 
از یک کیسه، جشنواره »کی سه امتیاز دارد«در 

تمامی بازارهای روز کوثر اجرا شده است.
وی با اشاره به نحوه شــرکت در این جشنواره 
گفت: شــهروندان به ازای خرید کیســه های 
پارچه ای، یک امتیاز و در صورت همراه داشت 
کیســه پارچه ایی ۳ امتیاز دریافت می کنند.

مجیری افزود: سیصدو ســی و سه جایزه ۳۳۳ 
هزار تومانــی به عنوان جایــزه حامیان محیط 
زیست در نظر گرفته شده اســت و در روز عید 
 سعید فطر به صورت قرعه کشــی اهدا خواهد

 شد.

 مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری :

کیسههایپارچهایجایگزینکیسههایپالستیکیمیشود
حدیث زاهدی

فرید شریعت زاده- شهردار شاپور آباد

آگهی مزایده اجاره زمین جهت احداث پارک بازی کودکان
شهرداری شاپورآباد بــه استناد صورت جلسه شــماره 56 مصوبه شماره 5/4۱ مورخ 
۱۳9۸/0۲/0۸ شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد یک قطعه زمین به مساحت ۱00 
متر مربع واقع در پارک بهشت شــاپور آباد را از طریق آگهی مزایده عمومی به شرح زیر 
اجاره دهد بنابراین از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت بازدید از محل و ارائه قیمت بر 
مبنای اجاره ماهیانه و سالیانه در قالب پاکت های پلمب شده در مدت زمان تعیین شده به 

شهرداری شاپورآباد مراجعه نمایند.
۱- قیمت پایه طبق نظر کارشــناس محترم دادگستری به شــماره نامه 9۸/۱0۱/۲۱9 
مورخ ۱۳9۸/0۲/۱9 به ازاء هر ماه مبلغ ۱500000 ریال تعیین گردید که برنده مزایده 
می بایست مبلغ کل اجاره را قبل از شروع کار ماه به حساب شماره 0۱۱069۱09۲004 

نزد بانک ملی شعبه دولت آباد واریز و فیش آن را به شهرداری تحویل نماید.
۲- متقاضیان می بایســت مبلغ 900000 ریال به صورت وجه نقد به حســاب شــماره 
0۱0767755۸00۸ نزد بانک ملی شــعبه دولت آباد به عنوان سپرده شرکت در مزایده 

واریز نمایند.
۳- متقاضیان باید قیمتهای پیشــنهادی خود را بر اساس شــرایط مزایده تا پایان وقت 
اداری روز شــنبه مورخ ۱۳9۸/0۳/۱۸ به دبیرخانه محرمانه شهرداری شاپورآباد تسلیم 

و رسید اخذ نمایند.
4- شرکت کنندگان باید منع مداخله کارمندان دولت را رعایت بنمایند.

5- پیشنهادات رسیده در راس ساعت ۱۳ روز یک شــنبه مورخ ۱۳9۸/0۳/۱9 با حضور 
کلیه اعضای کمیسیون عالی معامالت شهرداری شاپورآباد  که در محل شهرداری تشکیل 
می گردد مورد بررسی قرار خواهد گرفت ضمناً شــرکت متقاضیان در جلسه کمیسیون 

بالمانع می باشد.
6- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

7-  سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت حاضر نشــدن به عقد قرارداد به ترتیب به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

۸- هزینه آگهی روزنامه در مرحله اول و دوم بر عهده برنده مزایده می باشد.
9- به پیشنهادات مشروط و مخدوش یا خارج از زمان تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.
۱0- متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد مزایده مبلغ 50000 ریال به حساب شماره 
0۱۱069۱09۲004 نزد بانک ملی شــعبه دولت آباد واریز و نسبت به تحویل آن به امور 

مالی شهرداری اقدام و اسناد را دریافت نمایند.
م الف:470496

نوبت دوم

مدیرعامل ستاد دیه استان:
1۳00زندانیجرائمغیرعمددراصفهاننیازمندمساعدتهستند

مدیرعامل ســتاد دیه اســتان اصفهان گفت: در حال حاضر یکهزار و ۳00 زندانی جرائم مالی غیر عمد با 
بدهی بیش از ۲ هزار و 500 میلیارد ریال در زندان های این استان به سر می برند که برای آزادی و بازگشت 
به خانواده نیازمند کمک مردم و خیران هستند. اســد ا... گرجی زاده افزود: به منظور کمک به آزادسازی 
این تعداد از زندانیان جشن گلریزان، نسیم مهربانی و ضیافت شهر در نقاط مختلف استان توسط این ستاد 
در ماه مبارک رمضان در دستور کار قرار گرفته است. وی اظهارداشت: تا االن به کمک مردم و خیرین 75 
میلیارد ریال جمع آوری شده و 64 زندانی جرائم غیر عمد آزاد و به آغوش خانواده برگشته اند. گرجی زاده 
تصریح کرد: در صورتی که برخی از خیران موفق به حضور در جشن های گلریزان که در شهرستان ها در حال 
برگزاری است نشدند، می توانند به صورت کارت خودپرداز بانکی و یا حضور مستقیم به ستاد دیه واقع در 

مرکز مراجعه و کمک کنند.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

 ذوب آهن اصفهان همچون ســال های گذشــته با حضــور در برنامه 
»یک شــهر ضیافت« که در ماه مبارک رمضان از صدا و ســیمای مرکز 
اصفهان پخش می شود، در سنت حســنه آزادسازی زندانیان جرائم غیر 

عمد همیاری کرد.
در این برنامه که با حضور دکتر عباس رضایی، استاندار اصفهان و جمعی 
از مسئوالن و خیرین اســتان همراه بود، مهندس مهدی بهرامی معاون 
 منابع انســانی و امور اجتماعی و جمعی دیگر از مســئوالن و کارکنان 
ذوب آهن اصفهان بــه نمایندگی از خانواده بزرگ این شــرکت حضور 
داشــتند تا موجبات آزادســازی تعدادی از زندانیان جرائم غیرعمد را 
فراهم آورند. معاون منابع انسانی و امور اجتماعی ذوب آهن اصفهان در 
این برنامه، گفت: ذوب آهن به عنوان اولین تولید کننده فوالد در کشور 
از بدو تاسیس تاکنون همواره در راستای مســئولیت های اجتماعی در 
عرصه های مختلف از جمله پیروزی انقالب اسالمی، دفاع مقدس، توسعه 

صنعت کشــور، ایجاد فضای ســبز، حفاظت از محیط زیست، توسعه 
ورزش قهرمانی و همگانی و... عملکرد درخشانی داشته است. وی با اشاره 
به حضور تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان به عنوان تنها نماینده ایران در دور 
دوم مسابقات جام قهرمانی باشگاه های آسیا که نشانگر بخش کوچکی از 
دستاورد های این شرکت در حوزه مسئولیت های اجتماعی است، گفت: 
این مجتمع عظیم صنعتی در کنار تولید، توجه به محیط زیســت را در 
اولویت قرار داده و با ایجاد ۱۶ هزار و ۵۰۰ هکتار فضای سبز دست کاشت، 

گام مهمی در این جهت برداشته است.
مهندس بهرامی، ضمن اهدای مبلغ یک میلیــارد و ۵۰۰ میلیون ریال 
کمک نقدی از سوی خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان، جهت آزاد سازی 
زندانیان جرائم غیر عمد، گفت: این خانواده بزرگ از ســه دهه گذشته با 
ایجاد موسســه خیریه والفجر جهت کمک به نیازمندان فعالیت کرده و 

ماهانه مقداری ازحقوق کارکنان شرکت به این امر اختصاص می یابد.

در برنامه تلویزیونی »یک شهر ضیافت« صورت گرفت؛

 همیاری خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان 
در آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان،  سرآمد شد

در چهاردهمین جشنواره فرهنگی روابط عمومی های استان اصفهان، روابط عمومی 
شرکت گاز  در سه محور این جشنواره سرآمد شد. 

 به گزارش روابط عمومی، در چهاردهمین جشــنواره فرهنگی روابط عمومی های 
استان اصفهان  که با حضور استاندار، شهردار، مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان 
و رؤسای روابط عمومی های سازمان ها، ادارات کل و شرکت های دولتی و خصوصی  
یکشنبه 29 اردیبهشت ماه در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، شرکت گاز استان 
اصفهان با ارائه آثار خود درسه محور برنامه ریزی و ارزیابی، روابط عمومی دیجیتال 
و مسئولیت اجتماعی پس از ارزیابی، جزو روابط عمومی های برتر استان معرفی شد 
و تندیس روابط عمومی سرآمد از دست استاندار اصفهان را کسب کرد. الزم به ذکر 
است، دراین جشنواره، عملکرد یک ساله  روابط عمومی ها در محورهای ، نوآوری و 
فعالیت های پیشرو، برنامه ریزی و ارزیابی اثربخشی، تحقیق وپژوهش، اطالع رسانی 
و افکار سنجی، ارتباطات رسانه ای، محتوا سازی، رویداد پردازی، مسئولیت های 

اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفت.
دکتر رضایی، اســتاندار اصفهان، در آییــن تقدیر از روابط عمومی های اســتان 
اصفهان،گفت: در بسیاری از مجالس گفته می شود، روابط عمومی پل ارتباطی بین 
مدیران و مردم است؛ اما از نظر من شــأن روابط عمومی باالتر از پل ارتباطی است 
و برای این جهت یابی نیازمند اطالعات، دانش و بینش کافی و وافی در این  حرفه 
هستیم. وی افزود: روابط عمومی امروز یک دانش و رشته به روز محسوب می شود و 

معتقدم علم روابط عمومی با سرعت بسیار فراوان در حال پیشرفت است.
دکتر رضایی،در ادامه اظهارداشت: مسئوالن روابط عمومی نباید بخشی نگر باشند 
بلکه باید توســعه همه جانبه را در رأس کار خود قرار دهند. گفتنی است، آثار این 
جشنواره در چهار رتبه؛ شاخص، برتر، برگزیده و سرآمد داوری شد که سطح سرآمد 
در باالترین رتبه و پس از آن  به ترتیب سطوح برگزیده، برتر و شاخص قرار گرفتند.

همچنین به اذعان داوران و مدیر اجرایی این جشنواره ، امسال آثار و مستندات روابط 
عمومی های  استان  از رشد مناسب و کیفیت باالیی برخوردار بودند.

قرارداد خدمات مهندسی و خرید احداث تصفیه نفت کوره 
شرکت پاالیش نفت اصفهان به ارزش حدود ۶۰۰ میلیون 

یورو، بین این پاالیشگاه و شرکت ایراني نارگان امضا شد.
علیرضا صادق آبادی، معــاون وزیر نفــت در امور پاالیش 
و پخــش، در آیین امضــاي  قرارداد خدمات مهندســي و 
خرید احداث  تصفیه نفت کوره پاالیشــگاه اصفهان، با ابراز 
خرســندي از اینکه در ســال رونق تولید با بهره گیري از 
توانمندي هاي داخلي، این قرارداد بین دو شــرکت ایراني  
امضا شد، گفت: در راستاي اجراي  الزامات زیست محیطي، 

ایــن پــروژه  یکــي از 
اولویت هاي برنامه ریزي 
شده شرکت ملي پاالیش 
و پخــش فرآورده هاي 
نفتي است که امیدواریم 
پاالیشــگاه  قــرارداد 
اصفهان شــروعي براي 
اجــراي این پــروژه در 
دیگــر پاالیشــگاه هاي 

کشور باشد.
 وی با اشــاره بــه اینکه 
پروژه کاهش نفت کوره 
در پاالیشــگاه آبادان در 

فازهاي دوم و چهارم آن در حال اجراست، افزود: امیدواریم 
پاالیشــگاه هاي تهران، تبریز و بندرعبــاس که حجم قابل 
توجهي نفت کوره تولیــد مي کنند، بتوانند چنین پروژه اي 

را دنبال کنند.
 مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتي 
ایران تاکید کرد: امیدواریم احداث واحدهاي پایین دستي 

این پروژه نیز، امسال در پاالیشگاه اصفهان آغاز شود.

 در ادامه مرتضی ابراهیمی، مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
اصفهان با اشاره به اینکه  پاالیشگاه  با رویکرد ویژه به مسائل 
زیســت محیطي، خود را به  تولید بنزین، گازوییل و نفت 
کوره با استاندارد یورو چهار ملزم کرده،  گفت: خوشبختانه  
از سال 9۴ همزمان با راه اندازي واحد بنزین سازي، تولید 
بنزین به سطح کیفي یورو ۴ رســیده است. با احداث واحد 
تصفیه گازوییل نیز که تا پایان سال جاري اجرایي مي شود، 
کیفیت تمام گازوییل تولیدي این شرکت  یورو ۴ خواهد شد. 
براي احداث واحد تصفیه نفت کوره نیز، پیش تر قراردادي 
با یک شــرکت خارجي 
امضا شده بود که با آغاز 
تحریم ها علیه کشــور، 
این شرکت خارجي کنار 
رفت و پــس از آن  طي 
مناقصه اي شرکت ایراني 

»نارگان« برنده شد.
 وی ارزش پروژه را حدود 
۶۰۰ میلیون یورو عنوان 
و اظهار کرد: همه تالش 
ما این است که با استفاده 
از توانمندي شرکت هاي 
ایراني و با بــه کارگیري 

منابع داخلي این پروژه را به ثمر برسانیم.
فریدون کیهانی، مدیرعامل شرکت نارگان به عنوان پیمانکار 
این پروژه نیز با ابراز خرســندي از اینکه بــه توانایي هایي 
شــرکت هاي داخلي توجه شده اســت، مدت اجراي این 
قرارداد را ۳۶ ماه اعالم کرد و گفــت: امیدواریم با توجه به 
شــرایط دشــوار تحریم بتوانیم در اجراي این پروژه موفق 

شویم.

قرارداد خدمات مهندسی و خرید احداث تصفیه نفت کوره 

پاالیشگاه اصفهان امضا شد 

 آغاز به کار طرح »شهروند خبرنگار«
در وزارت نیرو

روابط عمومی وزارت نیرو همزمان بــا روز ارتباطات و روابط عمومی، طرحی را با 
عنوان شهروند خبرنگار برای جلب مشــارکت مردم در اطالع رسانی موضوعات 

مرتبط با صنعت آب و برق در کشور آغاز کرده است. 
به گزارش پایــگاه اطالع رســانی وزارت نیرو )پــاون(، بدین منظــور از تمامي 
عالقه مندان دعوت به عمل مي آید تا با ارســال اخبــار، تصاویر و فیلم هاي حوزه 
صنعت آب و برق در زمینه هاي  مدیریت مصرف،  حوادث، خدمات رساني، کیفیت 
آب، وضعیت فاضالب، خدمات برق رساني و ... استان، شهر و محله خود شهروند 

خبرنگار وزارت نیرو باشند.
آثار منتخب در ســایت، کانال و صفحات اجتماعي وزارت نیرو در صورت وجود 
مشخصات با نام ارســال کننده باز نشر داده می شــود و تمامي آثار در جشنواره 
نیرو رسانه که در سال 98 برگزار مي شود، شرکت داده خواهند شد و به آثار برتر 

جوایزی اهدا می شود.
همچنین شهروند خبرنگارانی که 2۰ مطلب ارسالی آنها در خروجی های مربوطه 
منتشر شود، کارت شهروند خبرنگار افتخاری وزارت نیرو را دریافت خواهند کرد.
مخاطبان مي توانند آثار خــود را بــه آدرس http://pr.moe.gov.ir و یا از 
طریق پیام رسان به آدرس nirooreporter@  ارسال کنند. در صورت ارسال 
از طریق آدرس سایت، حجم فایل نباید بیشــتر از ۱۵ مگابایت باشد و در صورت 
 ارسال از طریق پیام رسان نیز »شهروند«خبرنگار بایستی در ابتدای کپشن درج

 شود.
گفتنی است؛ تصاویر ارسالي باید داراي زیرنویس باشد و  هنگام فیلمبرداري زمان 
و مکان و توضیحات موضوع به صورت گفتاري ضبط شود. همچنین در زمان ضبط 

فیلم گوشي در حالت افقي باشد. 
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