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از »کوچه بی شـهیـد« باید ترسید
مبادا شهرداری این شهر، به پایتخت اقتدا کند

 بر اساس اعالم سازمان مالیاتی استان، تنها 16 درصد از پزشکان در اصفهان کارتخوان نصب کرده اند؛

پروپاگاندای پزشکی!
3

فوالد مبارکه و ذوب آهن در 
میان 20 شرکت برتر ایران

بزرگان بازار سهام معرفی شدند؛
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نمایش های دور از انتظار

  مروری بر عملکرد نمایندگان اصفهان 
در رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور؛
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زنگ خطرتعطیلی دانشگاه 
فرهنگ و هنر اصفهان

سرپرست دانشگاه فرهنگ و هنر خبرداد:
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فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان  در نشست خبری تاکید کرد:

جوان گرایی در سپاه استان
فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان، در نشست خبری با اصحاب رسانه با 
بیان اینکه ۸ سال دفاع مقدس یادآور درخشندگی و ویژگی های بسیار خاصی است، گفت: 
وحدت، همدلی و همکاری مردم و مسئوالن موجب شد تا بتوانیم ۸ سال جنگی بزرگ و نابرابر را 
مدیریت کنیم و ظرفیتی فراهم شد تا ما به ۸ سال دفاع خود در برابر دشمنان افتخار کنیم و امروز 

در منطقه و جهان اسالم به چنان ظرفیت و بالندگی رسیده ایم که دفاع مقدس ما و...
صفحه    8

مراسم آغاز به کار ستاد مهر شهر اصفهان با شعار »یک شهر مهر« صبح روز پنجشنبه با حضور 
حسن کامران، نماینده مردم اصفهان در مجلس، قدرت ا... نوروزی شهردار، علیرضا نصر اصفهانی 

رییس شورای اسالمی و جمعی از مدیران شهری در گلزار شهدای اصفهان برگزار شد.

 نشست خبری بهروز مهدلو، مدیر کل امور مالیاتی استان
  اصفهان، ظهر پنجشنبه ۲۸ شهریور  با حضور اصحاب رسانه

 برگزار شد.

عکس خبر

خوشحالیم که شــهردار و شورای شــهری های اصفهان مثل 
برخی همتایانشان در پایتخت اعتقاد ندارند که »نام شهدا باعث 
حواس پرتی رانندگان می شود!« خوشحالیم که این روزها و با 
نزدیک شدن به هفته دفاع مقدس، شهر بازهم پرشده از تابلوها 
و بنرهای مزین به تصاویر شهدا که از قضا شهرداری با ایده های 
جالب و تحت عنوان »ما پیروزیم« در ســطح شهر نصب کرده 
است. از مسیر اتوبان خرازی تا به خیابان ارتش برسیم، حداقل 
دو ســه بنر بزرگ و زیبا دیدیم؛ مزین به چهره سردار بی سر 
خیبر )شهید همت( و بزرگ فرمانده و قهرمان این شهر »حاج 
حسین خرازی«. و سایر نقاط شهر هم پر شده از همین یادها 
و نام ها و تصاویری که به قول »مســعود ده نمکی« راست می 
گویند؛ حواس ما را پرت می کنند: »شــهدا باعث حواس پرتی 
می شوند، حواس پرتی از سمت دنیاگرایی مردم و مسئولین، باید 
هم عکس و نام شهدا را پاک کرد تا بتوان خیلی راحت برعکس 

شهدا حرکت کرد.«
و خب البته آنهایــی که به بهانه »حواس پرتــی« رانندگان از 
ســال ها قبل تالش کردند در ادامه پروژه »امام زدایی«، شهدا 
را هم به خواب و خیال خام خودشان، حذف کنند، هیچ وقت 
نگفتند چطور این همه بنر و تابلوی تبلیغاتی که در سرتاســر 
خیابان ها و اتوبان ها و بزرگراه ها نصب شد، حواس کسی را پرت 
نمی کرد؟! فقط نام شهید یا تصویر شهید سنگینی می کرد روی 

شانه های شهر؟

خدا را شــکر که هنوز هم میان همه همهمه ها و شــلوغی ها و 
خستگی ها و اتفاقات بد، این مردم حواس شان به شهدا هست. 
خدارا شکر هنوز شــهدا، خط قرمز این جامعه هستند و کسی 

حق ندارد به ساحت مقدس شان خط و خشی بیندازد.
از مسئولی که روزنامه »جوان« او را »انقالبی« و »حزب الهی« 
معرفی کرد، بعید بود چنین نقطه سیاهی را در پرونده کاری اش 
ثبت کند. »حناچی« ابتدا گفت اصال نصــب یا حذف تابلویی  
صورت نگرفته است؛ بعد تاکید کرد حذف نام شهید در راستای 
»کوتاه نویســی« نام خیابان ها و معابر بــوده و درنهایت خبر 
رسید که پیمانکاران پروژه ســاماندهی نام خیابان ها را اخراج 
کرده تا تاییدی باشد بر همین موضوع که خواسته یا ناخواسته 
عده ای می خواستند نام شهدا را حذف کنند. مشابه اتفاقی که 
ده نمکی می گوید در دوران ریاست جمهوری مرحوم هاشمی 
رفسنجانی هم افتاده بود؛ اتفاقی مبتنی بر حذف تصویر شهدا 
از اتوبــان تهران-قم و جایگزینی بیلبوردهــای تبلیغاتی. این 
پروژه از زمانی که حضرت امــام)ره( در قید حیات بودند، آغاز 
شد. بهانه شان اســتفتاء از خود امام )ره( بود. اینکه وجود این 
تابلوها موجب حواس پرتی راننده ها و وقوع تصادف می شــود. 
بعدتر بهانه های دیگری هم اضافه شد. مثال اینکه باید جامعه را 
از فضای جنگ و جبهه و غمناکی آن روزها دور کرد. نمادزدایی 
از روی دیوار کوچه و خیابان و معابر آغاز شد و حاال گویا عده ای 
خیال و وهم برشان داشته که چون مردم نسبت به برخی امور 
معترض هستند و مشکالت معیشتی خسته و کالفه شان کرده و 
حتی شاید نسبت به اختالس ها و رانت خواری های مدام و مکرر 

آقایان و آقازاده ها و ژن خوب ها و زن خوب ها )!( ِسر شده اند، از 
»شهدا« هم به همین سادگی می گذرند!

همین شهدا برای مان مانده اند. دست از سر شهدا الاقل بردارید. 
دست به خاطره هایمان نزنید. دست به نام شهدا نزنید. دست 
به تابلوهایی که کوچه و خیابان هایمان را به نام شان و یادشان 
زینت بسته ایم نزنید. بگذارید این یکی حداقل برای مان باقی 
بماند. بگذارید یادمان نرود هرچه داریم از صدقه ســر همین 

شهداست.
باید خوشحال باشــیم که در این شهر،مسئول و مدیر و معاون 
و هرکسی در هر پست و مقامی که هســت، حق ندارد و اجازه 
ندارد حتی فکر ردشــدن از نام و یاد شــهید به ذهنش خطور 
کند و خوشــحال تر می شــویم اگر بدانیم این »وفاداری« به 
شهدا و خاطره هایشان نه از سر اجبار و مجیز و پست گرفتن و 
رزومه نویسی که از سر »عشق« و »خلوص نیت« است و اینکه 
مســئوالن مان هم مثل ما می دانند و باور دارند هرچه داریم از 
برکت خون شهدا داریم. »گفتیم چه شد یاد شهیدان گفتند؛ 
یک کوچه به نام شان نکردیم مگر؟!« حداقل همان یک کوچه 
را برای مان بگذارید بماند. از آن همه قصه دالوری، تنها هفته 
جنگی باقی مانده است. در این هفته تمام کوچه های پاک شده 
از نام شهید را دوباره ســاماندهی کنید. نام شهید را سرخ تر و 

پررنگ تر بنویسید. این کشور بدون شهدا، سرپا نمی ماند.
از این همه برگ بید باید ترســید/ از مردم ناامید باید 
ترسید/ با ترس مخالفم ولیکن امروز/ از کوچه بی شهید 

7باید ترسید!

سمیه پارسادوست

  با تالش شبانه روزی شهرداری اصفهان
 در عرض 6 ماه؛

حفاری تونل خط دو قطار 
شهری به ایستگاه دوم رسید
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رییس بنیاد مستضعفان در اصفهان خبر داد:

بیش از ۱۷۵۰ میلیارد تومان 
امالک بنیاد مستضعفان به 
محرومان اهدا شده است

 امام جمعه اصفهان:
پولی که مدارس از خانواده ها 

می گیرند حرام است
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان گفت: 
طبق فتوای امام راحــل عمل غیرقانونی حــرام بوده و 
گرفتن پول از خانواده ها توسط مدارس از اصل غلط است؛ 
ضرر گرفتن این پول ها از مردم که طبق قانون اساســی 

غیرقانونی است، به خود آموزش وپرورش بازمی گردد.
آیــت ا...سیدیوســف طباطبایی نــژاد ظهر دیــروز در 
خطبه های نماز جمعه اصفهان اظهار کرد: در مراجعات 
مردمی گفته می شــود که مدارس دولتــی از خانواده ها 
پول می گیرند و اگر این پول پرداخت نشــود دانش آموز 
ثبت نام نمی شــود. امام جمعه اصفهان افــزود: اگرچه 
وضعیت مالی آموزش وپرورش مناسب نیست؛ اما نباید 
از خانواده ها پول دریافت شــود زیرا طبــق فتوای امام 
راحل عمل غیرقانونی حرام بــوده و گرفتن این پول ها از 
اصل غلط است؛ ضرر گرفتن این پول ها از مردم که طبق 
قانون اساسی غیرقانونی است، به خود آموزش وپرورش 
بازمی گردد. خطیب نماز جمعه اصفهان با اشاره به اینکه 
در اطراف اصفهان و شهرستان هایی مانند چادگان برخی 
دانش آموزان در کانکس درس می خوانند، تصریح کرد: 
البته افرادی که تــوان مالی دارند به حد تــوان خود به 
مدارس کمک کنند؛ انسان نباید نسبت به آنچه خداوند 
به او بخشــیده، بخل ورزیده و نیاز است به افرادی که به 
دلیل مشــکالت مالی نمی تواننــد تحصیل کنند کمک 
کنیم شــاید این افراد روزی بزرگ شده، مسئولیت های 
کشور را برعهده گرفته و باعث آبروی ما شوند.وی با اشاره 
به سالروز آغاز جنگ تحمیلی و اهمیت زنده نگه داشتن 
هفته دفاع مقدس، ادامه داد: برخی می گویند چرا هرسال 
این ایام را زنده نگه می داریم؟ آن ها باید بدانند همه عزت 
ما ایستادن در مقابل دشمن بوده، دشمنی که از غرب و 
شرق در مقابل ما به زانو درآمد.طباطبایی نژاد با بیان اینکه 
باید هفته دفاع مقدس را مانند عاشــورا به یاد آوریم و به 
کودکان مان بیاموزیم که پدران شان چه قدرت و شجاعتی 
نشان داده و باعث ســربلندی ما شدند، خاطرنشان کرد: 
افراد زیادی در سال فوت می کنند یا بر اثر حادثه ای جان 
خود را از دســت می دهند؛ اما این شهیدان هستند که با 
گذشــتن از جان خود برای ملت ایران عزت آوردند.وی 
اضافه کرد: در هفته ای که گذشــت یمنی ها با ۱۰ پهپاد 
به یکی از پاالیشگاه های عربستان با ظرفیت تولید روزانه 
۷ میلیون بشــکه نفت حمله کردند که این اتفاق باعث 
آبروریزی عربســتان و آمریکا بود زیرا وسایل دفاعی این 
پاالیشــگاه آمریکایی بوده و با تمام هزینه هایی که برای 
آن شده نتوانستند جلوی یمنی ها را بگیرند.امام جمعه 
اصفهان افزود: آمریکا ادعا کرده ایــران عامل انجام این 
حمله بوده؛ البته که این حرف دروغ است اما این نتیجه را 
می رساند که دشمنان فهمیده اند اگر کشوری در منطقه 
قدرت چنین کاری داشــته باشــد، آن ایران است.وی 
گفت: امیرالمومنین)ع( در جنگ به محمد حنفیه تاکید 
می کند که نباید در برابر دشــمن لرزان باشی، جوانان ما 
این آموزه ها را یاد گرفته اند و دنیا این فداکاری هایشان را 
دیده است، بنابراین هرگز نباید این اقدامات فراموش شود.

طباطبایی نژاد تصریح کرد: مقام معظم رهبری در درس 
خارج خود تاکید کردند که تحریم های حداکثری مهره 
اساسی است برای اینکه ما را پای میز مذاکره بنشانند و 
اگر قبول کنیم مدام خواسته های خود را بیشتر می کنند.

خطیب جمعه اصفهان تاکید کرد: نبایــد به خاطر این 
سختی ها و حرف های چرت دشــمن زیربار آن ها برویم 
و خداوند در قرآن وعده داده اگر این سختی ها را تحمل 
کرده و تقوا داشــته باشید، هیچ دشــمنی حریف شما 

نخواهد شد.
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان بــا تاکید بر اینکه 
نعمت های انسان متعلق به خداوند است و انسان همواره 
درباره این نعمت ها مورد آزمایــش قرار می گیرد، اظهار 
کرد: اگر انسان شــکرگزار این نعمت ها باشد نفع آن به 
خود او می رسد و اگر ناسپاســی کند زیانکار خواهد بود 
زیرا به فرموده خداوند بدی کردن یا خوبی کردن انسان، 
به خودش بازمی گردد.وی اضافه کرد: دلیل ترس انسان 
از مرگ، آباد شــدن دنیا و خراب بودن آخرت اوست و به 
همین دلیل از دنیا رفتن برای او کراهت دارد زیرا از مکانی 
آباد به مکانی خراب خواهد رفت.طباطبایی نژاد تصریح 
کرد: افراد نیکوکار برخالف معصیت کاران وقتی در برابر 
عدل الهی قرار گیرند خوشحال هستند و رحمت خداوند 
نیز شامل محسنین می شود نه فاسقین و کافرین، بنابراین 
کسی که اعمال خود را به خوبی انجام می دهد به بهشت 
خواهد رفت.وی خاطرنشان کرد: فردی از ابوذر خواست تا 
قسمتی از علم خود را به او بدهد و او در جواب گفت »اگر 
می توانی به کسی که دوستش داری، بدی نکن« آن فرد 
پرسید »مگر کسی که فردی را دوســت دارد به او بدی 
می کند؟« ابوذر پاسخ داد »خودت بهترین کسی هستی 
که دوستش داری؛ اما با نافرمانی از خدا همواره به خودت 

بدی کرده ای«.

خبر آخر
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برخالف رایزنی هــا و احتماالت، ســفر روحانی و 
تیم دیپلماتیک دولــت به آمریکا انجــام خواهد 
گرفت. در حالی که تا روزپنجشنبه صحبت ها حول 
محور احتمال لغو سفر روحانی به آمریکا به دلیل 
کارشکنی و تعلل این کشــور برای صدور مجوز به 
اعضای تیم ایران به همــراه رییس جمهور مطرح 
می شــد؛ اما با صدور روادید ظریف راهی آمریکا 
شــد. دولت آمریکا در اقدامی خصمانــه، ویزای 
هیئت ایران را برای سفر به نیویورک با تاخیر صادر 
کرد. هیئــت مقدماتی ایران باید روز دوشــنبه به 
نیویورک ســفر می کرد؛ اما نتوانست به علت عدم 
صدور ویزا در زمان برنامه ریزی شده جهت فراهم 
کردن مقدمات ســفر هیئت بلندپایه ایران جهت 
شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد راهی 
نیویورک شود، همین مسئله احتمال لغو این سفر 
را قوی تر می کرد؛ سفری که احتمال دیدار رؤسای 
جمهور آمریکا و ایران در آن مطرح بود.ترامپ ایده 
دیدار با همتای ایرانــی اش را در کنفرانس خبری 
نشست گروه هفت مطرح کرده بود و سعی داشت 
مذاکراتی را بر سر توافق هسته ای که خودش از آن 
خارج شده با ایران داشته باشد. اگرچه این ایده در 
ابتدا با استقبال مقامات ایرانی روبه رو شد و حسن 
روحانی در اولین سخنرانی خود بعد از سفر ظریف 
به فرانسه همزمان با حضور ترامپ در شهر بیاریتز 
برای مذاکره با هر کسی که به نفع منافع ایران باشد 
اعالم آمادگی کرد؛ اما به ســرعت هیجان ناشــی 
از این اخبــار با موضع گیری جــدی رهبر انقالب 
در مورد عدم مذاکره با آمریکایی ها فرونشســت. 
هر چند تا پیش از اعــالم قاطعانه رهبر انقالب در 

مورد رد شــدن هر گونه احتمال مذاکره نیروهای 
ایرانی با آمریکایی ها بســیاری از رسانه ها از برنامه 
ریزی برای دیدار ترامپ و روحانی در ســفر پیش 
رو به نیویورک ســخن می گویند؛ امــا پس از این 
موضع گیری ترامپ نیز از حاشیه سازی ها و اظهار 
نظر در مورد این دیدار خودداری کرد. در روزهای 
اخیر ماجرای حمله به تاسیسات نفتی آرامکو نیز بار 
دیگر خاورمیانه را وارد فاز بحرانی کرد. آمریکایی ها 
رایزنی های گسترده ای را برای کشاندن پای ایران به 
ماجرای این حمله آغاز کردند و بار دیگر جو سیاسی 

در جهان را علیه ایران برانگیختند. در این شرایط 
سفر هیئت ایران و در رأس آن روحانی به نیویورک 
حساسیت های بیشتری هم به همراه خواهد داشت. 
هر چند مطابق ماده ۱۲ »موافقت نامه مقر« که بین 
دولت آمریکا به عنوان دولت میزبان و سازمان ملل 
امضا شــده، آمریکا قطع نظر از »نوع روابط خود با 
دولت های عضو ســازمان« ملزم به تســهیل تردد 
نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل است؛ اما 
تعلل برای صدور روادید در روزهای اخیر نشان داد 
قرار نیست این سفر در ۀمریکا مانند سال های قبل 

بدون حاشیه برگزار شود. بنا بر برنامه ای که از پیش 
تعیین شده، قرار است ســخنرانی دونالد ترامپ، 
رییس جمهــوری آمریکا، روز سه شــنبه دوم مهر 
برگزار شود و حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، 
نیز یک روز بعد در این مجمع سخنرانی کند. مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد با توجــه به وضعیت 
کنونی جهان و منطقه، امسال اهمیت فراوانی پیدا 
کرده است. حضور روحانی و ظریف در این مجمع 
ممکن است کمی از فشارهای موجود بین المللی 

علیه کشورمان بکاهد.

آمریکا کمک های خود به 
افغانستان را پس می گیرد

وزیر امور خارجه آمریکا اعالم کرد که واشنگتن 
۱00 میلیون دالر اعطاشــده به افغانستان را از 
این کشــور پس می گیرد. »مایــک پامپئو«، با 
متهم کردن دولت افغانســتان به فســاد گفت، 
واشــنگتن ۱00 میلیــون دالر پول کــه برای 
پروژه های زیرســاخت انرژی این کشور در نظر 
گرفته شــده بود را پس می گیــرد. وزیرخارجه 
آمریکا در بیانیه ای، گفت که کشــورش انتظار 
دارد تا اقدامات نهادها و رهبران افغانستان شفاف 
باشــند و از کارکردهای خود به مردم افغانستان 

گزارش دهند.

»السیسی« به افشای رسوایی های 
جنسی اش تهدید شد

پس از افشاگری های فردی به نام »محمد علی« 
علیه ارتش و رییس جمهور مصر که در یک هفته 
اخیر فضای سیاســی مصر را تحت الشــعاع قرار 
داده، یک افسر جدا شده از ارتش نیز مدعی وجود 
مدارک دیگر علیه السیســی شــد. وی با انتشار 
ویدئویی در حالی که روی خود را پوشــانده بود، 
مدعی شــد که »محمد علی« مدارک موثقی از 
رسوایی های جنسی عبدالفتاح السیسی در دست 
دارد که در صورت عدم کناره گیری او، منتشــر 
خواهد کرد. به ادعای وی، سازمان کل اطالعات 
مصر و برخی نهادهای حاکمیتی نیز این مدارک 

را در اختیار دارند.

 آمریکا برای وزیر لبنانی
 ویزا صادر نکرد

آمریکا از صدور روادید برای وزیر بهداشت لبنان 
که قصد حضور در نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد را داشت، خودداری کرده است. یک 
هفته قبل از تشــکیل دولت لبنان، »مارشــال 
بیلینگزلی« دستیار وزیر خزانه داری آمریکا که 
به لبنان ســفر کرده بود، اظهــارات تندی علیه 
حزب ا... مطرح کرد و به نهادهای لبنانی درباره هر 
گونه همکاری با این جنبش یا دستیابی حزب ا... 
به وزارت بهداشت هشــدار داد و گفت »دونالد 
ترامپ« رییس جمهور آمریــکا آنها را تحت نظر 
دارد. بیلینگزلــی، ضمن اتهام زنی گســترده به 
حزب ا... مدعی شد اگر این جنبش کنترل وزارت 
بهداشــت را در دســت بگیرد، تمام لبنان را از 

داروهای ایرانی پر خواهد کرد.

 روسیه و چین، قطعنامه
 ضد سوری را وتو کردند

روســیه و چیــن، قطعنامــه شــورای امنیت 
ســازمان ملل متحد را که خواهان متوقف شدن 
عملیات هــای نظامی علیه گروه های مســلح و 
تروریستی در شــمال ســوریه بود، وتو کردند. 
پیش نویش این قطعنامه را آلمان، کویت و بلژیک 
به شــورای امنیت ارائه کرده بودند و خواســتار 
بررسی اوضاع شــده بودند. سه کشور مذکور در 
این پیش نویس از شورای امنیت خواسته بودند 
که عملیات های نظامی در اســتان ادلب با هدف 
ادعایی حمایت از شــهروندان غیرنظامی سریعا 

متوقف شود.

دوئل نیویورکی!
 درخواست صریح ایران

 از آژانس اتمی
ســفیر و نماینده کشــورمان نزد ســازمان های 
بین المللی در وین، در کنفرانس عمومی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، خواستار ضرورت اعمال 
فشــار مداوم بر رژیم صهیونســیتی )اسراییل( 
جهت الحاق فوری و بدون پیش شرط به معاهده 
عدم اشاعه هسته ای شــد. کاظم غریب آبادی، 
با اشــاره به حمایت کامل ایران از ایجاد منطقه 
خاورمیانه عاری از ســالح های هســته ای، رژیم 
اسراییل را مهم ترین مانع تحقق این هدف دانست 
و از جامعه بین المللی خواست فشار مداومی را بر 
این رژیم جهت پیوســتن به معاهده عدم اشاعه 

تحمیل کنند. 

سومین رژه هوایی مشترک 
ارتش و سپاه برگزار می شود

جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش اعالم کرد 
که ســومین رژه هوایی مشــترک ارتش و سپاه، 
3۱ شهریور برگزار می شود. حمید واحدی، گفت: 
در این رژه مشــترک هوایی انــواع هواپیماهای 
شکاری بمب افکن سنگین، ترابری سبک، گشت 
و شناسایی دریایی و بالگرد از نهاجا، نداجا و نیروی 
هوافضای سپاه حضور خواهند داشت که هدف از 
برپایی این رژه، نمایش اقتدار و توانمندی نیروهای 
مســلح، ایجاد وحدت و همدلی در بین نیروهای 

ارتش و سپاه می باشد. 

وعده کاندیدای جانشینی 
آمانو درباره ایران

کاندیدای مقام مدیر کل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی بر داوری بی طرفانه این نهــاد درباره ایران 
تاکید کرد. رافائل گروسی، کاندیدای جانشینی 
یوکیا آمانو، با توجه بــه کاهش تعهدات برجامی 
ایران گفت که بهتریــن اقدام از ســوی آژانس 
این اســت که یک داور بی طرف باشد. این سفیر 
آرژانتینی گفت که آژانس باید درباره آن چه نقض 
توافق هسته ای از ســوی ایران خوانده می شود، 
بی طرفانه قضاوت کند. گروسی ادامه داد، تالش 
خواهد کرد تا با هرگونه »تصــور متعصبانه« در 

زمینه تعامل با ایران، مبارزه کند. 

 خودداری پنتاگون از مقصر 
دانستن ایران در حمالت آرامکو

سخنگوی پنتاگون در کنفرانس مطبوعاتی خود 
با تکرار ادعاهای پیشــین مقامات آمریکایی در 
خصوص کشورمان در قضیه حمله به تأسیسات 
آرامکو، از پاسخ به اینکه آیا این حمالت از خاک 
ایران انجام شــده اســت یا خبر، خودداری کرد. 
جاناتــان هافمن اعــالم کرد که دولــت آمریکا 
نمی خواهد قبل از تحقیقات سعودی ها در این باره 
اظهارنظر کند. وی با این وجود مدعی شد: »تمامی 
شواهد از آن حکایت دارد که ایران به نوعی در این 
قضیه نقش داشته اســت.« وی همچنین گفت 
گزینه های مدنظر خود را بــه رئیس جمهور این 
کشــور ارائه خواهد کرد و تصمیم گیری نهایی 

توسط او انجام خواهد شد.

سردار حسین دهقان
مشاور رهبر انقالب:

عضو هیئت رییســه مجلس گفت: بحث ها درباره 
طرح شــفافیت آرای نمایندگان جنبه انتخاباتی 
دارد. دوســتانی که ایــن موضوعــات را مطرح 
می کنند، طی ۲ و 3 ســال اخیر، شکست هایی را 
داشــته اند و در حال حاضر خواســتار جبران آن 
شکست ها هســتند. بهروز نعمتی گفت: شخصا از 
مخالفان این طرح هستم، حریت و استقالل رای 
را نباید از نماینده گرفت. درســت است که برخی 
از شفافیت صحبت می کنند؛ اما این سوال مطرح 
است که آیا در تمامی مسائل کشور شفافیت وجود 
دارد؟ بسیاری از دستگاه های کشور اگر بخواهند 
شفاف باشند، قاعدتا امنیت کشور از بین می رود. 
وی تصریح کرد: اعتقــاد دارم نماینده باید حریت 
داشته باشــد. همانگونه که در قانون اساسی آمده 
است، آزادانه نســبت به مســائل کشور صحبت 
کند. من از بقیه نمایندگان شــفاف تر هســتم و 
 درباره تمام موضوعات نظر خود را شــفاف اعالم 

کرده ام.

 طرح شفافیت آرا
 جنبه انتخاباتی دارد

عضو هیئت رییسه مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

حضور سفیر بولیوی در مراسم 
عزاداری هیئت هنر تهران

»رومینا پرز« سفیر کشور بولیوی در تهران در 
آخرین شب مراسم دهه دوم محرم در دانشگاه 
هنر حاضر و در مراسم سوگواری »هیئت هنر« 
شــرکت کرد. خانم پرز همچنین در مراســم 
ســخنرانی حجت االســالم علیرضا پناهیان 

حضور یافت.

 امنیت خلیج فارس  بر عهده ایران است

پیشنهاد سردبیر:

مشــاور فرمانده کل قوا در حوزه صنایع دفاعی و 
پشتیبانی از نیروهای مسلح گفت: آمریکا طی چند 
سال اخیر سالح و سیستم های پدافندی، راداری، 
شنود و دستگاه عظیم جاسوسی در عربستان فعال 
کرد که در منطقه اشراف اطالعاتی داشته باشد؛ 
اما آنها نتوانستند موشک های یمنی را شناسایی 
کنند. سردار حسین دهقان با بیان اینکه عربستان 
میلیاردها دالر از آمریکا سالح می خرد که امنیت 
آنها برقرار باشد؛ اما می بینیم که سالح های گران 
قیمت آمریکا برای عربســتان هیــچ امنیتی به 
ارمغان نیاورده اســت، افزود: آمریکا در تشکیل 
نیروی متحد برای امنیت خلیج فارس با شکست 
مواجهه شده اســت؛ امنیت خلیج فارس و تنگه 
هرمز بر عهده ایران اسالمی اســت و اگر ناامنی 
می بینید به خاطر حضور و مداخالت آمریکاست؛ 
اگر آمریکا در خلیج فارس نباشد امنیت آن برقرار 

خواهد بود.

  امنیت خلیج فارس
 بر عهده ایران است

معصومه ابتکار
معاون رییس جمهور :

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال 
که دستاوردهای سفرهای بی سابقه وزیر خارجه به 
چندین کشــور را چگونه ارزیابی می کنید؟ برخی 
مخالفین از این سفرها انتقاد کردند و آن را بی ثمر 
دانستند؟ گفت: سفرها و دیدارهای خارجی بخشی 
از دیپلماسی محسوب می شود. حتما اگر این سفرها 
دستاوردی در بر نداشت برنامه ریزی و انجام نمی شد. 
در مقطعی که هجمه ها علیه جمهوری اسالمی ایران 
به اوج رســیده بود و اتهاماتی نیز زده می شد، الزم 
بود این تحرک دیپلماتیک از ســوی ایران نشــان 
داده شود. سید عباس موسوی تاکید کرد: در آینده 
این سفرها ادامه خواهد داشت و مقام های خارجی 
نیز به ایران خواهند آمد که در شش ماهه دوم سال 
برنامه ریزی های مختلف انجام می گیرد. وی ادامه 
داد: با اقدامات گوناگون از جمله امضای تفاهم نامه ها 
 و... دستاوردهای سیاسی و اقتصادی این سفرهای

  انجام شــده در ماه هــای آینده به خوبی آشــکار 
خواهد شد.

نتایج خوبی از سفرهای 
ظریف آشکار خواهد شد

سخنگوی وزارت امور خارجه: 

معاون رییس جمهور گفت: تجربه داخلی ما نشان 
داده که هر جا گفت وگوی بین طیف های مختلف 
یا طیف های همسو شــکل گرفته توانستیم به 
ائتالف هایی برســم که روی روندهای سیاسی 
کشور تاثیرگذار بوده است. معصومه ابتکار تاکید 
کرد: منتقدان این ایده نظرشان بر این است که 
در انتخابات ریاســت جمهوری گذشته اگرچه 
با همین ایده به آقای روحانــی رای دادند؛ اما 
نه تنها سهمی در دولت نداشتند بلکه ایرادات 
دولت هم به پای اصالح طلبان نوشــته شــد. 
اصالح طلبان که دنبال ســهم نبودند بلکه به 
دنبال آینده ایران بودنــد؛ اتفاقا اصالح طلبان 
هم در دولت آقای روحانــی و هم در طرز فکر و 
خط مشــی آقای روحانی سهیم هستند.آنها از 
حامیان اصلی برجام بودند و این قرارداد با وجود 
همه مشــکالت، از موضوعاتی بوده که همواره 

موردتوجه جریان اصالحات بوده است.

 اصالح طلبان
 به دنبال سهم نبودند

پیشخوان

بین الملل

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران 
در مصاحبه اختصاصی با شــبکه خبری سی ان ان هشدار داد که 
اقدام نظامی علیه ایــران به یک »جنگ تمام عیــار« در منطقه 
منجر خواهد شــد. ظریف در پاســخ به این که در صورت اقدام 
نظامی آمریکا یا عربســتان علیه ایران چه اتفاق رخ خواهد داد، 
تصریح کرد:  »مــن در صحبت های خود درباره دفاع از کشــورم 
بسیار جدی هستم. با جدیت تمام می گویم که خواستار درگیری 

نظامی نیستیم؛ اما در راه دفاع از خاک خود هرگز درنگ نخواهیم 
کرد. اقدام نظامی علیه ایران بر اساس دروغی که آنها درباره نقش 
داشتن ایران در حمله به تاسیســات نفتی عربستان می گویند، 
کشــته های زیادی برای آنان خواهد داشت. عربســتان باید تا 
آخرین سرباز آمریکایی بجنگد.« وزیر امور خارجه کشورمان در 
عین حال تاکید کرد: »ایران امیدوار است که درگیری در منطقه 
رخ ندهد. ما خواستار مذاکره با کشورهای منطقه هستیم. البته 

امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد، مگر اینکه واشــنگتن طبق 
مفاد توافق هسته ای سال ۲0۱5 ]برجام[ تحریم ها علیه ایران را 
کامل لغو کند.« وی افزود: »برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام 
توافقی اســت که ما و آمریکا در آن حضور داشتیم. حاال چرا باید 
دوباره بر ســر آن مذاکره کرده و توافق جدیدی را آغاز کنیم که 
 ممکن اســت در یک ســال و نیم آینده بار دیگر از اعتبار ساقط

 شود؟«

هشدار ظریف درباره اقدام نظامی علیه ایران

 پس از تعلل چند روزه با صدور ویزا از سوی آمریکا، ظریف راهی نیویورک شد؛

نتانیاهو بر لبه پرتگاه

پایان بی بی

رییس جمهور به آمریکا 
می رود؟

حرکت آمریکا براســاس 
منافع خود نه آل سعود

چهره ها

شهرداری نصرآباد

آگهی مزایده عمومی مرحله اول ) نوبت اول(
این شهرداری در نظر دارد به استناد به بند دوم صورتجلسه مورخ 
97/۱۲/۱5 شورای اسالمی شهر نسبت به برگزاری مزایده عمومی 
و فروش ۱ پالک با کاربری مســکونی اقدام نماید متقاضیان می 
توانند تا تاریخ 98/07/۱7 جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری 
مراجعه نمایند. آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده پایان 

وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۱398/07/۱8 می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکتها: 98/07/2۱ خواهد بود.

شهرداری در رد و یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.

موضوع آگهی: مزایده زمین مرحله اول
م الف:604365

شهرداری فالورجان

آگهی مزایده
شهرداری فالورجان بــه استناد مصوبه شــماره 5/5۱0 مورخ 98/05/۱7 
شورای محترم اسالمی شــهر فالورجان در نظر دارد زمین جنب دادگستری 
فالورجان با متراژ تقریبی 600 متر مربع را طبق شرایط ذیل بر اساس قیمت 
کارشناسی جهت پارکینگ عمومی به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره 

برای مدت یکسال شمسی واگذار نماید.
- قیمت پایه اجاره بر اساس نظریه کارشناسی ماهیانه مبلغ ۱9/600/000 ریال 

می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده خواهد بود.

- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز یکشــنبه مورخ 98/07/۱4 به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل 

نمایند.
- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
 www.falavarjan.ir جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی -

مراجعه فرمائید.
م الف:604478

نوبت اول

علیرضا کریمیان
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طرحهایزودبازدهدراصفهانبههیئتدولتاعالممیشود
پیشنهاد سردبیر:

 

کافه اقتصاد

دریچه

عربستان 20 میلیون بشکه نفت 
از عراق درخواست کرد

 عربستان از عراق درخواســت خرید 20 
میلیون بشــکه نفت کرده اســت و هنوز 
جزئیاتی اعالم نشــده که عربســتان این 
نفت را به چه منظوری درخواســت کرده 
است. شــنبه گذشــته 10 پهپاد یمن دو 
پاالیشــگاه بزرگ عربســتان را در منطقه 
البقیق و الخریص مورد حملــه قرار داد و 
تولید نفت این کشور به شدت کاهش یافت. 
منابع اعالم کردند کــه با حمله پهپادی به 
این دو پاالیشگاه از ظرفیت تولید این کشور 
5/7میلیون بشکه کاسته شده است. وزیر 
نفت عربســتان هم کاهش نیمی از تولید 
این کشــور را تایید کرد. پس از آن رسانه 
رویترز اعــالم کرد که سیاســت صادرات 
نفتی عربستان به منطقه آسیا تغییر کرده 
و آنها صادرات نفت ســبک را به ســنگین 

تغییر داده اند.

سرقت 22 میلیون بشکه نفت 
خام در نیجریه

 یک مقام رسمی نیجریه در ابوجا اعالم کرد 
کشورش به دلیل ســرقت نفت از خطوط 
لوله انتقال نفت خام طی ماه های ژانویه و 
ژوئن 201۹ حدود 22 میلیون بشکه نفت 
خام به ارزش 1.۳5 میلیارد دالر از دســت 
داده است. شورای اقتصادی ملی نیجریه در 
جریان یک دیدار با رییس جمهور، گزارشی 
هشــدار دهنده درباره سرقت نفت خام در 
نیجریه به رییس جمهور ارائه داد. گادوین 
اوباسکی، فرماندار استان ادو، در پایان این 
دیدار گفت: »22.۶ میلیون بشکه نفت خام 
بــه ارزش تقریبا 1.۳5 میلیــارد دالر طی 
شش ماه نخست امسال مفقود شده است. 
اگر این وضع مهار نشود طی دو سال، حدود 
2.7 میلیارد دالر را از دست خواهیم داد«. 
این آمار که توسط شرکت ملی نفت نیجریه 
تهیه شده اســت مربوط به چهار خط لوله 
انتقال نفت خام می شــود. نیجریه با تولید 
روزانه حدود دو میلیون بشــکه نفت خام، 
نخستین تولید کننده نفت خام در آفریقا 
به شمار می رود. تولید نفت خام طی دهه ها 
در نیجریه باعث ثروتمند شدن مسئوالن 
دولتی این کشــور شده و ســود زیادی را 
عاید شرکت های خارجی کرده است، ولی 
بسیاری از مردم این کشور به خصوص در 
منطقه دلتای نیجر با فقر دست به گریبان 

هستند.

بازار

عروسک فنری ایموجی

حضور فعال شرکت سهامی 
ذوب آهن اصفهان در نمایشگاه 

بین المللی بازسازی سوریه
ذوب آهن اصفهان به عنوان بزرگ ترین تولید کننده 
فوالدهای ســاختمانی در ایران در نمایشگاه بین 
المللی بازســازی ســوریه حضوری فعال دارد. در 
روز نخســت این نمایشــگاه که با حضور مقامات 
کشــور ســوریه و ایران آغاز به کار کرد، برخی از 
مقامات، بازرگانــان و فعاالن بازار فــوالد از غرفه 
ذوب آهن اصفهــان بازدید کــرده و از نزدیک و با 
توضیحات کارشناســان ذوب آهن با توانمندی ها 
و محصوالت شرکت آشــنا شــدند. وزیر حمل و 
نقل ســوریه در بازدید از غرفــه ذوب آهن ضمن 
ابراز خرســندی از حضور شــرکت های ایرانی در 
نمایشگاه، توانمندی های ذوب آهن اصفهان را در 
تولید کننده محصوالت فناوری قابل تقدیر دانست 
و با مطالب ارائه شده کارشناسان شرکت در خصوص 
تعرفه های ترجیحی اظهار امیــدواری کرد موانع 
موجود هرچه سریع تر برطرف شود.دکتر ترکابادی، 
سفیر جمهوری اسالمی ایران در سوریه نیز که در این 
بازدید وزیر سوری را همراهی می کرد از حضور این 
شرکت و با محصوالت جدید در بازار سوریه استقبال 
کرد.در روز نخســت ایــن نمایشــگاه مدیر عامل 
 شرکت steel tech ســوریه با حضور در غرفه و 
گفت وگو با کارشناسان شرکت از کیفیت محصوالت 
ذوب آهن اصفهــان ابزار رضایــت کرد.همچنین 
تعدادی از بازرگانان کشــورهای مختلف و فعاالن 
بازار فوالد با حضور در غرفه ذوب آهن ضمن گفت 
وگو با کارشناسان راه های همکاری متقابل را بررسی 

کردند.

شروع پروژه متروی شاهین شهر-
اصفهان توسط رییس جمهور

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس 
شورای اسالمی گفت: احداث متروی شاهین شهر 
– اصفهان با 2 هزار میلیار تومان ســرمایه گذاری 
در سفر امســال رییس جمهور به اســتان اصفهان 
آغاز می شــود. حســینعلی حاجی دلیگانی اظهار 
کرد: احداث طرح متروی شاهین شهر- اصفهان با 
2 هزار میلیار تومان سرمایه گذاری در سفر امسال 
رییس جمهوری به استان اصفهان آغاز می شود. وی 
با بیان اینکه این طرح 1۹ کیلومتری در مسیر خود 
5 ایستگاه خواهد داشت و هزینه احداث این طرح از 
محل سرمایه گذاری های شهرداری های شاهین شهر 
و اصفهان، پاالیشــگاه، نیروگاه و صنایع شیمیایی 
اصفهان، فروش تاسیســات تجاری احداث شده در 
ایستگاه های مســافری و بودجه های دولتی تامین 

خواهد شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری:
چهار محال کمتر از اصفهان 

آب برداشت می کند
 اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: سهم آب 
چهارمحال و بختیاری از منابع آب بررسی خواهد 
شد. اقبال عباسی، اظهار داشت: پروژه بن- بروجن 
هیچ مشــکلی ندارد و اجرا خواهد شد و هر کس 
حرفی خالف این امر بزند، تفرقه است. وی با بیان 
اینکه با حضور مسئوالن آب منطقه ای دو استان 
چهارمحــال و بختیاری و اصفهــان، محل آبگیر 
این پروژه تحویل شده و پیمانکار می تواند تجهیز 
کارگاه کند، ادامه داد: مقرر شــد سهم آب استان 
بررسی شــود زیرا چهارمحال کمتر از سهم خود 

استفاده می کند.

عراقی ها در ایران خانه 
می خرند، ایرانی ها در ترکیه!

مرکز آمار ترکیه با انتشار گزارشی جدید می گوید 
ایرانی ها طی هشت ماه ســال جاری میالدی، سه 
هزار و 1۳5 واحد مسکونی در این کشور خریداری 
کرده اند. همزمان نیــز گزارش های میدانی حاکی 
از حضور چشمگیر اتباع کشورهای همسایه ایران 
به خصوص اعــراب عراقی برای خریــد امالک در 
استان های شمالی کشور است. ایرانی ها در هشت ماه 
سال جاری میالدی، سه هزار و 1۳5 واحد مسکونی 
در ترکیه خریداری کرده اند که نسبت به دوره مشابه 
در سال گذشته و سال 2017 به ترتیب ۸۹ درصد 
و ۶۴0 درصد افزایش را نشــان می دهد. ترکیه در 
هشت ماه ابتدای سال موفق به فروش بیش از 2۸ 
هزار واحد مســکونی به خارجی ها شده که نسبت 
به دوره مشابه پارســال 55 درصد افزایش را نشان 
می دهد. شهروندان عراق در صدر لیست خرید خانه 
از ترکیه هســتند و دومین جایگاه مخصوص ایران 
است. شهروندان روسیه، عربستان، افغانستان، کویت 

و آلمان در رده های بعدی قرار دارند.

 عروسک فنری طرح 
 emj04 ایموجی مدل

 29,000
تومان

 عروسک فنری طرح 
 emj03 ایموجی مدل

 9,900
تومان

 عروسک فنری طرح 
 emj01 ایموجی مدل

 15,000
تومان

هیاهو بر ســر پرداخت مالیات توســط پزشــکان 
و شفاف ســازی گردش مالی این قشــر به مرحله 
اولتیماتوم و تهدیدات سازمان مالیاتی رسید. پس 
از سال ها فرار مالیاتی پزشــکان و اصرار این افراد 
مبنی بر عدم اظهار دقیق و همسان با همه مؤدیان 
در سطح جامعه، از تابستان امسال برنامه ها و طرح ها 
جهت بررسی حساب و کتاب دقیق درآمدی آنها آغاز 
شد. در گام اول، الزام به نصب کارتخوان در مطب ها 
ابالغ شد، هر چند با تمام شدن مهلت ها برای تجهیز 
مطب ها به این دستگاه ها همچنان بخش زیادی از 
پزشکان از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کرده اند. 
با توجه به آمار اســتنکاف ۸0 درصدی مشموالن 
از نام نویسی در ســامانه صندوق فروش متصل به 
سازمان مالیات، به نظر می رسد این طرح به شروع 
ماجرایی جدید گره خواهــد خورد؛ بر خالف اغلب 
صنوفی که به راحتی به قانــون مالیات تن داده اند 
پزشکان قرار نیست زیر بار این مدل از شفاف سازی 
مالی بروند و به زودی کشــمکش ها میــان آنها با 

سازمان مالیاتی بیشتر هم خواهد شد.
تنها 16 درصد پزشکان اصفهانی کارتخوان 

نصب کرده اند
هر چند مهلت نصب کارتخــوان در مطب ها چند 
باری تمدید شد؛ اما به نظر می رسد این بار سازمان 
مالیاتی بنا ندارد با این قشــر مدارا کند و بر اساس 
اعالم این ســازمان برخوردها با متخلفان از ابتدای 
مهرماه آغاز خواهد شد. بر اساس اعالم مدیر کل اداره 
امور مالیاتی اســتان اصفهان، پانزدهم شهریورماه 
آخرین مهلت نصب سامانه های فروشگاهی یا همان 
دستگاه های کارتخوان در مطب پزشکان و اتصال 
آنها به سامانه اصلی سازمان امور مالیاتی کشور بود 
و تا پایان این زمان بیش از 20 درصد از پزشــکان 
کشور، نسبت به اجرای این قانون اقدام کردند، این 

درحالی است که تنها 1۶ 
درصد از پزشــکان استان 
اصفهان تا پایــان مهلت 
مقرر دســتگاه کارتخوان 
نصب کردنــد. مدیر کل 
اداره امور مالیاتی استان 
اصفهان خاطر نشان کرد: 
لیست همه پزشکانی که 

باید در این سامانه ثبت نام کنند را تهیه کردیم و از 
طریق ارسال پیامک فراخوانی را به اطالع پزشکان 
رسانده ایم. یک فرم اطالعاتی جامع و کامل نیز برای 
اطالع رسانی صحیح و مناسب به پزشکان در همین 

مورد ارسال شده است.
جرم پولشویی درانتظار پزشکان متخلف

در حالی کــه اعتراضــات مردمی به عــدم نصب 
کارتخوان در مطب ها تاکنون چندان نتیجه ای در بر 
نداشته است، این بار متولیان مالیاتی اعالم کرده اند 
در صورت تخلف پزشکان با جرم سنگین پولشویی 

مواجه خواهند شــد. به 
گفته بهروز مهدلو، از یکم 
مهرماه سال جاری، صدور 
احکام برای پزشکانی که 
در ســامانه امور مالیاتی 
ثبت نام کرده اند، صورت 
می گیرد، بر این اســاس 
سیستم های اطالعاتی و 
بانک های آماری ســازمان امور مالیاتی این توانایی 
را دارند که بر اســاس درآمد افــراد، میزان مالیات 
پرداختی آنها را تعییــن کنند و در صورت پرداخت 
نکردن مالیات آنها را به جرم پولشویی به قوه قضاییه 

معرفی کنند.
مجازات پزشکانی که کارتخوان ندارند

درحالی کــه قرار نیســت مهلت تمدیــد دیگری 
برای نصب کارتخوان پزشــکان در نظر گرفته شود 
سازمان امور مالیاتی اعالم کرده که تا ابتدای مهرماه 
ســاماندهی کارتخوان برای پزشــکان را عملیاتی 

خواهد کــرد. افرادی هم که تا مــدت زمان تعیین 
شده نســبت به اجرای قانون تمکین نکنند، از نظر 
سازمان امور مالیاتی یک اســتعداد بالقوه و بالفعل 
فرار مالیاتی محسوب می شــوند و اگر فرار مالیاتی 
بر آنها محرز شود، طبق قانون با آنان برخورد خواهد 
شــد. در عین حال کســانی که تا پایان مهرماه به 
قانون تمکیــن نکنند، جریمه شــده و دو درصد از 
درآمدشــان به عنوان جریمه مطالبه خواهد شد و 
این جریمه نیز غیر قابل بخشــش است. همچنین 
ســازمان امور مالیاتی تصریح کرده است که بعد از 
اتمام مهلت تعیین شده، مردم می توانند در صورت 
نبود کارتخوان در مطب یک پزشک، به شماره 152۶ 
اطالع دهند تا پیگیری و برخوردهای الزم از سوی 

سازمان انجام شود.
خط و نشان های ســازمان مالیاتی در حالی مطرح 
شده اســت که بســیاری از مردم این نهاد را متهم 
به مدارای بیش از حد با پزشــکان و یا عدم توانایی 
الزم برای اخذ مالیات از آنهــا می دانند. برخی هم 
معتقدند بر اساس تجربه قبلی تهدیدهای سازمان 
امور مالیاتی نشــان می دهد، این سازمان چندان 
تمایلی برای درگیر شدن با صنف قدرتمند پزشکان 
ندارد چون پزشکان عالوه بر آنکه توان اثرگذاری بر 
گروه گســترده بیماران در جغرافیای سراسر ایران 
را دارند و احیانا اعتراضات جدی صنفی آنها، نمود 
بســیار زیادی دارد، بلکه در مجلس هم فراکسیون 
قوی  مثل فراکسیون بهداشــت و درمان دارند؛ اما 
در نهایت برای فراگیر شدن مالیات در جامعه  این 
مسیری است که سازمان مالیاتی ناچار به طی کردن 
آن است. به نظر می رسد گرفتن مالیات از پزشکان 
مرحله سختی باشد که سازمان مالیاتی در صورت 
رفتار درســت در آن می تواند تکلیف جدیت بر سر 
گرفتن مالیات در کشور را یکسره کند و پس از آن 
الزام به شفاف سازی مالیات برای سایر مشاغل هم 

کار چندان سختی نخواهد بود.

پروپاگاندایپزشکی!
 بر اساس اعالم سازمان مالیاتی استان، تنها 16 درصد از پزشکان در اصفهان کارتخوان نصب کرده اند؛

در دومین جلسه کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان، بر ضرورت ایجاد انجمن سنگ در استان تاکید شد. به 
گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی اصفهان، در این جلسه مجتبی کاروان، رییس 
کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان، ضمن اشــاره به جایگاه اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان پارلمان بخش 
خصوصی و بازوی مشورتی قوای سه گانه و تاثیر نظرات و دیدگاه های آن در تصمیم گیری های دولت گفت: ادله و 
پیشنهادهای ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی، پس از بررسی و جمع بندی در جلسات شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی به مجلس ارجاع داده خواهد شد. سیدرسول رنجبران، نایب رییس کمیسیون هم خواستار تشکیل 
هرچه سریع تر انجمن سنگ در استان اصفهان و تالش برای احیای معادن کوچک و پیگیری و تعامل هرچه بیشتر 

با سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهت رفع مشکالت آنها شد.

تالش اتاق بازرگانی برای 
اجرای قانون رفع موانع 

تولید در حوزه معدن

در دومین جلسه کمیسیون معادن 
اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد:

نی
گا

زر
ق با

اتا

بزرگان بازار سهام معرفی شدند؛
فوالد مبارکه و ذوب آهن در میان 20 شرکت برتر ایران

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سمات( برای نخستین بار اسامی 20 شرکت 
بزرگ بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را اعالم کرد. بر این اساس صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
با ارزش 5۳۹ هزار و ۸50 میلیارد ریال در صدر بزرگ ترین شــرکت بورس تهران ایستاد و شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان با 50۹ هزار و ۳۴0 میلیارد ریال و صنایع ملی مس ایران با ۳2۶ هزار و 27۴ میلیارد ریال 
در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. همچنین شرکت های ســرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین، 
معدنی و صنعتی گل گهر، مخابرات ایران، پتروشیمی پارس، پاالیش نفت اصفهان، گسترش نفت و گاز 
پارسیان و گروه مپنا در مکان های ســوم تا دهم بزرگ ترین شرکت های بورســی ایستاده اند. بر اساس 
این گزارش، پتروشیمی مارون با ارزش ۳10 هزار و 2۴۸ میلیارد ریال در صدر بزرگ ترین شرکت های 
فرابورسی قرار دارد و سنگ آهن گهر زمین با 202 هزار و ۶۴ میلیارد ریال و تولید نیروی برق دماوند با 

151 هزار و 52۴ میلیارد ریال در رده های بعدی قرار گرفتند.

استاندار اصفهان:
طرح های زودبازده در اصفهان به هیئت دولت اعالم می شود

استاندار اصفهان گفت: طرح های زود بازده و آنهایی که بتواند تا پایان دولت تدبیر و امید به بهره برداری برسد، 
جمع بندی و در روزهای آینده به هیئت دولت اعالم خواهد شد. عباس رضایی اظهارداشت: این طرح ها در یک 
کمیته کارشناسی با حضور صاحب نظران و متخصصان امر شناسایی و بررسی می شود و از ابعاد مختلف مورد 
تحلیل قرار خواهد گرفت. وی با تاکید بر رفع نیازهای استان تصریح کرد: این طرح ها در حوزه های مختلف و 
در ابعاد و زوایای گوناگون احصا می شود تا در هیئت دولت مورد بررسی قرار بگیرد. استاندار اصفهان با اشاره 
به برگزاری هفتمین جلسه شورای توسعه پایدار استان، اضافه کرد: جلسه مذکور به صورت مشورتی برای اخذ 
دیدگاه های تخصصی و استفاده از تجارب مسئوالن فعلی، پیشین و استادان و تحلیلگران مباحث مختلف است. 
وی تصریح کرد: شورای توسعه پایدار استان به منزله اتاق فکری است که چگونگی اولویت بندی، روش های 
پیشبرد طرح ها و راهکارهای اجرای آن را مورد بررســی قرار می دهد تا نیل به اهداف در بازه زمانی کمتر و با 

وضعیت بهتری صورت پذیرد.

مرضیه محب رسول

 کسانی که تا پایان مهرماه به 
قانون تمکین نکنند، جریمه شده 
و دو درصد از درآمدشان به عنوان 

جریمه مطالبه خواهد شد

رییس بنیاد مستضعفان در اصفهان خبر داد:

بیشاز۱۷۵۰میلیاردتومانامالکبنیادمستضعفانبهمحروماناهداشدهاست
رییس بنیاد مستضعفان در جریان واگذاری 500 ســند امالک علوی به اقشار کم برخوردار منطقه لیمجیر 
اصفهان گفت: بنیاد مستضعفان در پنج سال گذشته ۸۴ هزار و 500 سند زمین مسکونی و کشاورزی را به 

ارزش بیش از 1750 میلیارد تومان به محرومان اهدا کرده است.
سید پرویز فتاح در مراسم اهدای 500 فقره امالک علوی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی گفت: از مجتمع 
»کشــت و دام قیام« با 10 هزار رأس دام که نقش مهمی در تامین شیر مورد نیاز کشور ایفا می کند، بازدید 
کردم و فعالیت کارکنان برای تولید روزانه 200 تن شــیر در شرایط تحریمی جای افتخار دارد. رییس بنیاد 
مستضعفان ادامه داد: چراغ واحدهای تولیدی باید شبانه روز روشن باشد و اصفهانی ها در کار و تالش شهره 
هستند.وی تصریح کرد: باید خیر فعالیت های بنیاد مستضعفان به مردم برسد، اصفهانی ها نیز شهدای زیادی 
در دوران دفاع مقدس تقدیم انقالب کردند و با اهدای این 500 واحد حق به حق دار می رســد.فتاح عنوان 
کرد: در طول پنج سال گذشته ۸۴ هزار و 500 فقره زمین مسکونی و کشاورزی به مساحت 27 هزار هکتار 
و ارزش 1750 میلیارد تومان به مردم واگذار شده اســت.رییس بنیاد مستضعفان خاطرنشان کرد: امالکی 
که در استان اصفهان واگذار شد، ارزشی برابر با 2۹ میلیارد تومان دارد که ۹0 درصد این زمین ها بالعوض به 
مردم تقدیم شده است.وی تاکید کرد: مردم محافظان این مملکت هستند و اگر با همه فشارهای دشمن مردم 
آرامش دارند به دلیل پیروی از آرمان های امام)ره( اســت، نظام برای ادامه فعالیت باید مردمی باشد و بنیاد 

مستضعفان نیز به عنوان یکی از بخش های نظام باید مرد می شود.
فتاح عنوان کرد: ملت ایران متحد و مومن هستند و پای علم انقالب ایستاده اند، حضور در صحنه مردم و پیروی 

از والیت منجر به تداوم راه انقالب و بی اثر شدن تهدیدهای آمریکا خواهد شد.
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مفاد آراء
6/215 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
1- رأی شــماره 1837 مورخ 98/06/14 هیأت : خانم مرجان استادی فرزند محمدعلی 
شماره شناسنامه 1523 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 158.9 مترمربع شماره پالک 394 
فرعی از 318 فرعی از پالک 8 اصلی واقع در معین آباد نوش آباد بخش 2 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی احمد سهامی
2- رأی شماره 1660 مورخ 98/05/28 هیأت : خانم اعظم شاطریان فرزند محمد شماره 
شناسنامه 9862 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 128 مترمربع شماره پالک 3217 فرعی 
از 151 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

. ابتیاعی از مالک رسمی عبدالصمد ستاری
3- رأی شماره 1658 و 1659 مورخ 98/05/28 هیأت : آقای حسین صالحی پور بیدگلی 
فرزند ابوالفضل شماره شناسنامه 1250178045 و خانم لیال حسن بیکی بیدگلی فرزند 
مهدی شماره شناسنامه 6190043593 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 95.50 
مترمربع شماره پالک 3218 فرعی از 1 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی محمد میرزائی فرد
4- رأی شــماره 1889 مورخ 98/06/23 هیأت : آقای سیدمصطفی ذبایح بیدگلی فرزند 
آقاجواد شماره شناسنامه 5 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 84.60 مترمربع شماره پالک 
3220 فرعی از 22 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل . مالک رسمی
5- رأی شماره 1885 مورخ 98/06/23 هیأت : آقای حسین مجیدی فرزند ماشااله شماره 
شناسنامه 9489 ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 101.50 مترمربع شماره پالک 3221 
فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی 

از مالک رسمی ماشااله مجیدی
6- رأی شــماره 1893 مورخ 98/06/23 هیأت : خانم فاطمه شــیخ حسنی آرانی فرزند 
ابوالفضل شــماره شناســنامه 6190099513 سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه 
بمساحت 177.53 مترمربع شماره پالک 3222 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد 
بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رســمی خانم ناهید مشهودی 

بیدگلی احد از ورثه حسن مشهودی بیدگلی
7- رأی شماره 1917و1919 مورخ 98/06/24 هیأت : آقای سید امیرعباس مهدی بیدگلی 
فرزند آقاحسام شماره شناسنامه 6190023401 و خانم مریم توکلی بیدگلی فرزند احسان 
شماره شناسنامه 6190036503 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 160 مترمربع 
شماره پالک 985 فرعی از 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی خانم انسیه هاشمیان
8- رأی شــماره 1897 مورخ 98/06/23 هیأت : خانم منیر غفوری یزدلی فرزند رمضان 
شماره شناسنامه 101 ششدانگ یکباب خانه بمساحت 196.20 مترمربع شماره پالک 69 
فرعی از 4 فرعی از پالک 105 اصلی واقع در اماکــن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . 

ابتیاعی از مالک رسمی محمدصالح امیری
9- رأی شماره 1653 و 1654 مورخ 98/05/28 هیأت : آقای جواد اشتردار بیدگلی فرزند 
غالمرضا شماره شناســنامه 93 و خانم ســمیه رزاقی جوینانی فرزند محمدعلی شماره 
شناسنامه 387 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 77.50 مترمربع شماره پالک 
6 فرعی از پالک 186 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از 

مالک رسمی بانو ساره خاتون حاجی قدیرزاده
10- رأی شــماره 1895 مورخ 98/06/23 هیأت : آقای حمیدرضــا عبداله پور بیدگلی 
فرزند حبیب شماره شناسنامه 1804 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 155 مترمربع شماره 
پالک 104 فرعی از 4 فرعی از پالک 235 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل . مالک رسمی 
11- رأی شــماره 1668 و 1669 مورخ 98/05/30 هیأت : آقای هاشم مسکینی فرزند 
عباس شــماره شناســنامه 224 و خانم مکرم علی اکبرزاده بیدگلی فرزند قاسم شماره 
شناسنامه 290 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 189 مترمربع شماره پالک 61 
فرعی از 2 فرعی از پالک 252 اصلی واقع در اماکــن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . 

ابتیاعی از مالک رسمی جواد بنی طبا
12- رأی شــماره 1675 مورخ 98/05/30 هیأت : خانم ناهید مشــتاقیان بیدگلی فرزند 
حسین شماره شناسنامه 8425 ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 124.50 مترمربع شماره 
پالک 40 فرعی از 2 فرعی از پالک 293 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی حسین مشتاقیان
13- رأی شــماره 1879و1880 مورخ 98/06/23 هیأت : آقای حســن شادمهر فرزند 
حسینعلی شماره شناسنامه 148 و خانم شمسی شادمهر فرزند رضا شماره شناسنامه 2513 
)بالمناصفه( ششدانگ قسمتی ازیکبابخانه بمساحت 5.55 مترمربع شماره پالک 7 فرعی 
مفروز و مجزی شده از 1 فرعی از پالک 492 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل
14- رأی شماره 1678 مورخ 98/05/30 هیأت : آقای سعید صالحی پور بیدگلی فرزند 
جعفر شماره شناسنامه 391 ششدانگ یکباب خانه بمســاحت 276.10 مترمربع شماره 
پالک 10 فرعی مفروز و مجزی شــده از 1و2و3و6و7و8 فرعی وقسمتی از مشاعات از 
پالک 856 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیــدگل . ابتیاعی از مالکین 
رسمی خانم زهرا کجایی و ابوالفضل صالحی پور و فاطمه عابدین زاده فرزند ماشااله و ورثه 

خانم فاطمه عابدین زاده فرزند عباس و ورثه خانم مه لقا زندی
15- رأی شــماره 1661و1662 مــورخ 98/05/28 هیــأت : آقای علــی خالقی آرانی 
فرزند نصرت اله شــماره شناســنامه 1250110661 و خانم مریم سادات نیکوکار فرزند 
سیداسماعیل شماره شناســنامه 6190042384 )بالمناصفه( ششــدانگ دو باب خانه 
بمساحت 282 مترمربع شــماره پالک 11 فرعی مفروز و مجزی شــده از 3 و 9 فرعی و 
قسمتی از مشاعات از پالک 1277 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

. ابتیاعی از مالک رسمی خانم سمیه عرب پور واحدی
16- رأی شماره 1655 مورخ 98/05/28 هیأت : خانم انیس صباری فرد فرزند احمد شماره 
شناسنامه 207 ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 106.5 مترمربع شماره پالک 15 فرعی 
مفروز و مجزی شده از 5و6و7و13 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 1715 اصلی واقع 

در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی خانم آرزو کاظمی
17- رأی شــماره 1639و1640 مورخ 98/05/27 هیأت : آقای مجید قامتی آرانی فرزند 
حسین شماره شناسنامه 314 و خانم الهه ســالمی آرانی فرزند احمدآقا شماره شناسنامه 
455 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 245 مترمربع شماره پالک 15 فرعی 
مفروز و مجزی شــده از 7و8و13 فرعی از پــالک 2213 اصلی واقــع در اماکن بخش 
 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رســمی حســن و عباســقلی و قربانعلی

 همگی قامتی
18- رأی شــماره 1651 مورخ 98/05/28 هیأت : خانم مریم قامتی آرانی فرزند حسن 
شماره شناسنامه 121 ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 17.2 مترمربع شماره پالک 16 
فرعی مفروز و مجزی شده از 8 فرعی از پالک 2213 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رسمی حسن و عباسقلی و قربانعلی همگی قامتی
19- رأی شماره 1667 مورخ 98/05/30 هیأت : آقای علی اکبر نداف آرانی فرزند عباس آقا 
شماره شناسنامه 490 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 195.50 مترمربع شماره پالک 11 
فرعی از 9 فرعی از پالک 2540 اصلی و شماره پالک 2 فرعی از 1 فرعی از پالک 2550 
اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رســمی وراث 

عباس آقا نداف
20- رأی شماره 1663 مورخ 98/05/28 هیأت : خانم زینب خدیش زاده فرزند مصطفی 
شماره شناسنامه 1957 ششدانگ یکباب ســاختمان بمساحت 124.50 مترمربع شماره 
پالک 3327 فرعی از 2638 اصلی واقع در احمدآبــاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . 

ابتیاعی از مالک رسمی نصرت اله اکرمیان
21- رأی شماره 1666 مورخ 98/05/28 هیأت : آقای حمید رحمانی فرزند احمد شماره 
شناسنامه 6 ششدانگ قسمتی از یکبابخانه بمساحت 107.40 مترمربع شماره پالک 3329 
فرعی از 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک 

رسمی خانم کبری مقنی
22- رأی شماره 1839 مورخ 98/06/14 هیأت : آقای فؤاد غالمیان آرانی فرزند حسینعلی 
شماره شناسنامه 1250107407 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 175 مترمربع شماره پالک 
3334 فرعی از 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی 

از مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل
23- رأی شــماره 1841 مورخ 98/06/14 هیأت : آقای ابوالفضل بیــل باز آرانی فرزند 
مصطفی شماره شناسنامه 6190008275 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 173.95 مترمربع 
شــماره پالک 3335 فرعی از 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل
24- رأی شماره 1891 مورخ 98/06/23 هیأت : آقای حســین باغبان زاده آرانی فرزند 
رحمت اله شماره شناسنامه 6 ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 203.50 مترمربع شماره 
پالک 1983 فرعی از 138 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رسمی وراث حسن انتهائی آرانی
25- رأی شماره 1952 مورخ 98/06/25 هیأت : آقای علیرضا نشاطی آرانی فرزند محمد 
شماره شناسنامه 201 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 59.46 مترمربع شماره پالک 1986 
فرعی از 411 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشــت بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل . ابتیاعی از مالکین رسمی ورثه محمد نشاطی و خانم بیگم کدخدائیان 
26- رأی شماره 1954 مورخ 98/06/25 هیأت : آقای علیرضا نشاطی آرانی فرزند محمد 
شماره شناسنامه 201 ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 52 مترمربع شماره پالک 1987 
فرعی از 411 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشــت بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل . ابتیاعی از مالکین رسمی ورثه محمد نشاطی و خانم بیگم کدخدائیان
27- رأی شماره 1956 مورخ 98/06/25 هیأت : آقای علیرضا نشاطی آرانی فرزند محمد 
شماره شناسنامه 201 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 111.71 مترمربع شماره پالک 1988 
فرعی از 411 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشــت بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل . ابتیاعی از مالکین رسمی ورثه محمد نشاطی و خانم بیگم کدخدائیان 
28- رأی شماره 1958 مورخ 98/06/25 هیأت : آقای علیرضا نشاطی آرانی فرزند محمد 
شماره شناسنامه 201 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 58.34 مترمربع شماره پالک 1989 
فرعی از 411 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشــت بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل . ابتیاعی از مالکین رسمی ورثه محمد نشاطی و خانم بیگم کدخدائیان 
29- رأی شــماره 1670و1671 مورخ 98/05/30 هیأت : آقای مهرداد شیرآبادی آرانی 
فرزند آقاعلی شــماره شناســنامه 418 و خانم اکرم موالئی آرانی فرزند محمد شــماره 
شناسنامه 475 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 176.40 مترمربع شماره پالک 
1221 فرعی از 340 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی عباسعلی نعمت الهی 
30- رأی شــماره 1664و1665 مورخ 98/05/28 هیأت : آقای حسین رضابیکی فرزند 
اکبر شماره شناسنامه 69 و خانم سمیه کبوتری بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 890 
)بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 150 مترمربع شماره پالک 384 فرعی از 252 
فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک رسمی هادی حمیدپناه
31- رأی شماره 1630 مورخ 98/05/26 هیأت : آقای حسین کریم زاده فرد بیدگلی فرزند 
علیرضا شماره شناسنامه 6190076025 ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 150 مترمربع 
شــماره پالک 385 فرعی از 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی هادی حمیدپناه
32- رأی شــماره 1672 مورخ 98/05/30 هیأت : آقای علی اکبر راوندی بیدگلی فرزند 
عباس شماره شناسنامه 7145 ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 178.30 مترمربع شماره 
پالک 386 فرعی از 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی هادی حمیدپناه
33- رأی شماره 1887 مورخ 98/06/23 هیأت : آقای عباس عابدی بیدگلی فرزند حسین 
شماره شناسنامه 3324 ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 172 مترمربع شماره پالک 
398 فرعی از 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی هادی حمیدپناه
34- رأی شماره 1637و1638 مورخ 98/05/27 هیأت : آقای امیرحسین مسگری فرزند 
حسین شماره شناسنامه 609 و خانم زهرا مسگری فرزند قنبرعلی شماره شناسنامه 2628 
)بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 181 مترمربع شماره پالک 4170 فرعی از 179 
فرعی از پالک 2715 اصلی واقع در ابوزیدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از مالکین رسمی آقای قدمعلی صادقی و خانم فرخ قاسمپور
35- رأی شماره 1883 مورخ 98/06/23 هیأت : آقای مسعود توکلی فرزند حسین شماره 
شناسنامه 2596 ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 57 مترمربع شماره پالک 4173 فرعی 
از 4131 فرعی از پالک 2715 اصلی واقع در ابوزیدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالکین رسمی رضا و محمود و مرتضی و احمدرضا همگی سرافرازی
36- رأی شماره 1627 مورخ 98/05/26 هیأت : خانم راحله بهمنی میان رودی فرزند امین 
اله شماره شناسنامه 1440 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 123 مترمربع شماره پالک 6363 
فرعی از 1228 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی خانم زهره گندم کار بیدگلی
37- رأی شماره 1899 مورخ 98/06/23 هیأت : آقای احسان شیخی بیدگلی فرزند ماشااله 
شماره شناسنامه 1843 ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 103.50 مترمربع شماره پالک 
1508 فرعی از 203 فرعی از پالک 2875 اصلی واقع در آران و بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی احمد مقدم ستوده
38- رأی شماره 1652 مورخ 98/05/28 هیأت : آقای حمید کبریائی نوش آبادی فرزند 
حسن شماره شناسنامه 5020 ششــدانگ یکباب مغازه بمساحت 37.50 مترمربع شماره 
پالک 919 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک رسمی غالمحسین ریزه نوش آبادی 
39- رأی شــماره 1676و1679 مــورخ 98/05/30 هیأت : آقــای محمدعلی رفیعی 
نوش آبادی فرزند عباس شماره شناســنامه 22 و خانم فاطمه سلطان سلیمی نوش آبادی 
فرزند حسن شــماره شناســنامه 5 )بالمناصفه( ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 203.5 
مترمربع شماره پالک 1817 فرعی مفروز و مجزی از 72 فرعی از پالک 41 اصلی واقع 
در حسن آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی محسن 

رفیعی نوش آبادی
40- رأی شماره 1677 مورخ 98/05/30 هیأت : آقای تقی مشهدی پور نوش آبادی فرزند 
حسینعلی شماره شناسنامه 57 ششــدانگ یکبابخانه و مغازه بمساحت 230.18 مترمربع 
شماره پالک 1818 فرعی مفروز و مجزی از 39 فرعی از پالک 41 اصلی واقع در حسن آباد 
نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل . مالک رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی احمد 

مشهدی پور نوش آبادی
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/06/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/07/14

م الف: 603825 عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل
مفاد  آراء

6/217 آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک اردستان

آراء که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد 
و امالک اردستان صادر گردیده ودر اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ی 
15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی 
که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ  اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا 
به اداره ثبت اسناد و امالک اردستان تســلیم و رسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و 
گواهي تقدیم دادخواســت را اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند،در این صورت اقدامات 

ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت.در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد و یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند  
ثبت اردستان مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید. ضمنًا صدور سند مالکیت مانع 

ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1- رای شــماره 139860302032000058 مــورخ 98/6/5  آقای قاســمعلی مرزبان 
فرزند علی اکبر به کدملی 1189368749 به شــرح: الف- ششــدانگ مزرعه احداثی بر 
روی قســمتی از مزرعه حسن آباد 359 اصلی علیا اردســتان بخش 17 ثبت اصفهان به 
مساحت 44390/29 متر مربع و ب- ششدانگ مزرعه احداثی بر روی قسمتی از مزرعه 
حســن آباد 359 اصلی علیا اردســتان بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 19035/71 
 متر مربع انتقال عادی مع الواســطه از آقای حســن قربانی و رضا منوچهری اردستانی

 مالکین رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/6/14                                                                                                                            

تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/6/30          
م الف:  586491  ذبیح اله فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

مفاد آراء
6/218 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 

و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابــر رای شــماره 139860302016000178 مورخ 98/05/07 هیــات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضیه ســادات 
رضوی ارانی فرزند نعمت اله به شماره شناسنامه 1675 صادره از آبادان در یک باب خانه 
به مســاحت 293/54 متر مربع پالک 1314 فرعی از 2 اصلی واقع در رضوانشهر بخش 
دوازده ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی  آقای حاجی حسن شاه پوری ارانی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 
 در صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/06/30 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/14 

م الف: 600670  سید محمد حسن مصطفوی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک تیران وکرون
مفاد آراء

6/219 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 139860302016000179 مورخ 98/05/07 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضیه سادات رضوی 
ارانی فرزند نعمت اله به شــماره شناســنامه 1675 صادره از آبادان در یک باب خانه به 
مساحت 461/71 متر مربع پالک 1314 فرعی از 2 اصلی واقع در رضوانشهر خریداری از 
مالک رسمی  آقای حاجی حسن شاه پوری ارانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/06/30 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/14 

م الف: 600641  سید محمد حسن مصطفوی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک تیران وکرون
فقدان سند مالکیت

6/209 شــماره نامه: 139885602032001000-1398/06/25 نظر به اینکه ســند 
مالکیت پانزده حبه و سه پنجم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ زمین پالک ثبتی 
شماره 6547 فرعی از 1 اصلی واقع در بخش 17 اصفهان امالک به شماره دفتر امالک 
الکترونیک 139520302032000828 به نام شــهناز فدوی اردســتانی صادر و تسلیم 
گردیده است، ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده: 32002328-
98/6/23 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره: 20046-
98/6/21 به گواهی دفتر خانه 51 اردستان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به 
علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف:600640 

ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
فقدان سند مالکیت

6/210 شــماره نامه: 139885602032000968-1398/06/17 نظر به اینکه ســند 
مالکیت سه سهم مشــاع از چهارصد و سی و دو سهم ششــدانگ مزرعه گونیان پالک 
ثبتی شماره 0 فرعی از 116 اصلی واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 2622 در صفحه 
401 دفتر 30 امالک به نام صغری کوهی گونیانی صادر و تســلیم گردیده است، سپس 
حسن ابراهیمی احدی از ورثه با واســطه نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده: 
32002227-98/6/14 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل 
شماره: 20235-98/6/14 به گواهی دفتر خانه 51 اردستان رسیده است مدعی است که 
ســند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 

شد. م الف:600646  ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
ابالغ دادخواست وضمائم

6/223 بدینوسیله به فرزاد حیدری فعاًل مجهول المکان ابالغ مي گرددکه خواهان یزدان 
پناه عربلو نره فرزند عسگر به نشاني شهرضا سروستان فاز3 خ ارم دادخواستي با موضوع 
مطالبه وجه به این شــورا تسلیم که به کالســه 98 / 197 ش3 ح  ثبت و وقت رسیدگي 
براي روز دوشنبه مورخ  6 / 8 / 98  ساعت 4 عصر تعیین گردیده اینک حسب درخواست 
خواهان و به تجویزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشار 
آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشــارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شوراي حل اختالف 
شعبه سوم حقوقي شهرضا حاضرشــویدواگربعداً احتیاج به نشــرآگهي باشد یک نوبت 
منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهدبود. م الف: 601198  عکاشه رئیس دبیرخانه 

شوراي حل اختالف شعبه سوم حقوقي شهرضا 
مزایده

6/224 شــماره: 972116 اجرا - تاریخ:1398/06/17، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 972116 له آقای علیرضا ملک زاده علیه آقایان 
مرتضی علی اکبرزاده و علیرضا هاشمی به خواسته مطالبه مبلغ 880/000/000 ریال به 
عنوان اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه ، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
و نیم عشــر دولتی که در روز مزایده محاســبه می گردد در نظر دارد مقداری سنگ واقع 
در خمینی شهرـ  اصغرآبادـ  خیابان تاالر بهشــت که آقای امیدرضا گرجی به عنوان مال 
معرفی نموده شامل:1-800 مترمربع سنگ جدول با ضخامت حدود 10سانتیمتر و عرض 

25 و 30 سانتیمتر و طول 50 ســانتیمتر به ارزش هرمترمربع 1/200/000 ریال و ارزش 
مجموع آن 960/000/000 ریال برآورد می گردد. 2-40مترمربع ســنگ طولی الشتر 
جهت جدول با احتساب 10درصد و ضخامت حدود 10 ســانتیمتر و عرض 40 سانتیمتر 
به ارزش هرمتر طول 1/000/000 ریال و ارزش مجموع آن 40/000/000 ریال برآورد 
می گردد. 3-تعداد 800 قطعه سنگ تراورتن ســوراحی به ابعاد 0/10*0/10*0/70 به 
ارزش هر عدد 100/000 ریال و جمع آن 80/000/000 ریال برآورد می گردد. 1000-4 
مترمربع سنگ طولی الشــتر به عرض 40 طولی و ضخامت حدود 18 میلیمتر به ارزش 
هر مترمربع 150/000 ریــال و مجموع آن 150/000/000 ریال بــرآورد می گردد که 
کارشناس رسمی دادگستری ارزش کل سنگ ها را 1/230/000/000 ریال ارزیابی نموده 
را از طریق مزایده به فروش می رساند لذا جلسه مزایده درتاریخ سه شنبه 1398/07/16 
 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرستان خمینی شهر برگزار 
می گردد. طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی فوق مراجعه و مورد مزایده 
 را از نزدیک بازدید نمایند خریدار کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید، خریدار 
مــی بایســتی ده درصد قیمــت پیشــنهادی را فی المجلــس و مابقــی را ظرف یک 
ماه از تاریخ مزایده به حســاب ســپرده دادگســتری واریز نماید در غیــر اینصورت ده 
درصد اولیه پس از کســر هزینــه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شــد. شــایان 
ذکر اســت اجرای احــکام مدنــی تکلیفــی در تحویل مال بــه خریدار نــدارد. تذکر: 
متقاضیان شــرکت در مزایده می بایســت 10 درصد بهــای مال را طــی فیش چهار 
نسخه ایی به حساب سپرده دادگســتری خمینی شهر به شــماره 2171290271003 
نزد بانک ملی واریز و با در دســت داشــتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ســاعت 
قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواســت شــرکت در مزایده 
 را تکمیل و بــه همراه کپــی کارت ملــی و اصل فیش ســپرده تحویل اجــرا نمایید. 

م الف: 599939  دفتراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر
مزایده

235/ 6 شــماره: 980673 اجرا - تاریخ:1398/06/11 ، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالســه 980673 له آقای عبدالرســول زمانی علیه 
محمدرضا ، عبدالعلی ، عشرت و نادعلی همگی زمانی و فاطمه مجیری ، شهرداری خمینی 
شهر و طلعت کاظم پور به خواسته دستور فروش در نظر دارد بخشی از پالک ثبتی 78/80 
واقع در خمینی شهرـ  بلوار باغبانـ  نبش کوچه فرقانی را از طریق مزایده به فروش رساند 
ملک مذکور بصورت زمینی محصور با دیوارهای گلی با کاربری کشــاورزی به مساحت 
1747 مترمربع می باشد ملک دارای حقابه از کانال آبیاری به میزان 15 دقیقه در هر 15 
روز گردش آبیاری می باشد که کارشناس رسمی دادگستری ارزش هر مترمربع ملک را 
3/500/000 ریال و 1747 مترمربع آن را 6/114/500/000 ریال ارزیابی نموده اســت 
لذا جلسه مزایده درتاریخ چهارشنبه 1398/07/10 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام 
مدنی دادگستری شهرستان خمینی شــهر برگزار می گردد. طالبین می توانند 5 روز قبل 
از روز مزایده به نشانی فوق مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند خریدار کسی 
است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید، خریدار می بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی 
را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز 
نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. شایان ذکر است اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد. 
تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه 
ایی به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی 
واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به 
اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت 
ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایید. م الف: 602459   دفتراجرای احکام مدنی 

دادگستری شهرستان خمینی شهر

تاســیس شــرکت تعاونــی آســان عمــران ارگ دســتان 
 945 ثبــت  شــماره  بــه   1397 /06 /26  درتاریــخ 

به شناسه ملی 14007844515 
ثبت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع :انجام فعالیت در راستای ساخت پروژه های تولیدی ، 
عمرانی ، ساختمانی )با انواع کاربرد( مهندسی ، راه سازی و خدمات شهری در زمینه 
های تولید و پخش آســفالت ، تولید و نصب عالئم راهنمایی و رانندگی و نهالهای 
فضای سبز بازیافت مواد طراحی و ایجاد فضای سبز، نظافت و نگهداری اماکن و 
محوطه های خدمات اداری و ارائه خدمات حمل و نقل . انجام کلیه امور خدماتی 
و تاسیسات مکانیکی، انجام امور خدمات زیارتی و ســیاحتی فرهنگی و ورزشی 
صرفا برای اعضای شرکت ، ســاخت تیرچه بلوک و بلوک جدول خیابان ، ایجاد 
بانک اطالعاتی قناوری ســخت افزار و نرم افزار ، مدیریت پسماند ذخیره سازی ، 
جمع آوری ، حمل و نقل بازیافت ، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، 
با استفاده از ســرمایه و نیروی کار ، مهارت و تخصص اعضا تبصره1: عقد قرارداد 
با اشخاص حقیقی و حقوقی ، شــرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی. 
تبصره 2: مشارکت و ســرمایه گذاری در بخش خصوصی و دولتی. تبصره 3: اخذ 
و اعطای شعب نمایندگی و اخذ وام و تســهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و 
مؤسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور و هرگونه فعالیت مجاز مطابق 
با قانون تجارت. تبصره 4: اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیالت اعتباری از منابع 
بانکها، و مؤسسات مالی و اعتباری و اشــخاص حقیقی و حقوقی دیگر. تبصره 5: 
اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی و حقوقی. تبصر 
ه 6: توزیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانک ها و یا مؤسسات 
مالی و اعتباری معتبر. تبصره 7: سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه مربوطه و یا 
سایر شرکتها و مؤسسات عمومی، تعاونی و یا خصوصی. تبصره 8: در صورتی که 
برای انجام هریک از فعالیت های موضوع تعاونی، نیــاز به اخذ از مراجع ذیصالح 
قانونی باشــد تعاونی مکلف به اخذ آن است. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان 
اصفهان - شهرستان اردستان - بخش مرکزی - شهر اردستان - محله شهرداری 
- کوچه ))شــهرداری(( - خیابان امام خمینی - پالک 0- طبقه اول - کدپستی 
8381966463 سرمایه شخصیت حقوقی : مبلغ 10500000 ریال است که به 21 
سهم 500000 ریالی بانام عادی منقسم گردیده است و مبلغ 3500000 ریال آن 
نقداً توســط اعضا طی گواهی مورخ 1397/5/16 بانک توسعه تعاون پرداخت و 
مابقی در تعهد اعضا می باشد . اولین مدیران : محسن علی پور شیرازانی به شماره 
ملی 1189367157 به سمت رئیس هیئت مدیره - حسین جاللی به شماره ملی 
1188808540 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - سیدحامد هاشمی به شماره 
ملی 1189366339 به ســمت مدیرعامل )خارج از اعضا( - مجتبی محبوبی به 
شــماره ملی 0066938155 به ســمت عضو علی البدل هیئت مدیره - مهدی 
گنجی اردستانی به شــماره ملی 1188826621 به سمت عضو علی البدل هیئت 
مدیره - حمیدرضا پرهیزکار به شــماره ملی 1189932989 به ســمت منشی و 
عضو هیئت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضا : کلیه 
قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک . سفته. برات و اوراق بهادار 
با امضای یک یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره ) با ذکر ســمت ( محسن علی پور 
شیرازانی ) رئیس هیات مدیره ( به اتفاق سید حامد هاشمی )مدیرعامل( و در غیاب 
محسن علی پور شیرازانی ) رئیس هیات مدیره ( حسین جاللی ) نایب رئیس هیات 
مدیره ( حق امضا خواهد داشــت و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و 
نامه ها با امضای سید حامد هاشمی ) مدیر عامل ( و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرســان : مصطفی ایران دوست به شماره 
ملی 1189353733 به سمت بازرس اصلی - حسینعلی یحیی زاده به شماره ملی 
1189314010 به ســمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یک ســال مالی 
انتخاب شدند . آگهی براساس نامه شماره2939 مورخ 1397/6/17 اداره کل تعاون 
کار و رفاه اجتماعی شهرستان اردستان صادر گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان )602420(
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شناسایی یک باند بزرگ قاچاق سوخت در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

مسئول اتحادیه صنعت دامپروری استان:
مقابله با قاچاق دام دستاورد 
طرح پالک کوبی دام هاست

مسئول اتحادیه صنعت دامپروری استان اصفهان 
گفت: مقابله با قاچاق دام، اصالح نژاد، آمار دقیق از 
تعداد و نوع گونه های دامی در کشور از اهداف طرح 
پالک کوبی دام هاست. حسین بدیعی فرد اظهار 
داشــت: به منظورمقابله با قاچاق دام، تحریم ها 
و مشکالت ارزی کشــور طرح پالک کوبی دام ها 
با پیشــنهاد نیروی انتظامی و ســتاد مبارزه در 
دستورکار دولت قرار گرفت و در هیئت دولت برای 
اجرایی شدن به تصویب رسید. وی گفت: آموزش 
نیروها وتشکیل اکیپ پالک کوبی و تهیه پالک 
و دســتگاه پالک کوب برعهده اتحادیه صنعت 
دامپروری و دامداری کشور است. مسئول اتحادیه 
صنعت دامپروری استان اصفهان، مقابله با قاچاق 
دام، حمل و نقل دام ها، اصالح نژاد، آمار دقیق از 
تعداد و نوع گونه های دام و کمک به برنامه ریزی 
کالن کشوری را اهداف طرح عنوان کرد. وی تاکید 
کرد: متاسفانه طی چهل سال گذشته از تعداد دام 
استان اطالعات دقیقی به ثبت نرسیده که بتوانیم 

برنامه ریزی بهتری برای دام کشور انجام دهیم.

زنگ خطرتعطیلی دانشگاه 
فرهنگ و هنر اصفهان

سرپرست دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان گفت: 
این دانشــگاه از مهرماه امسال شــاهد پذیرش 
دانشجو در مقطع کاردانی و کارشناسی نخواهد 
بود. ســید محمد قلمکاریان با ابراز تاسف از این 
موضوع گفت: در حالی برای تعطیلی دانشــگاه 
فرهنگ و هنر اصفهان مصوبه آمده اســت که در 
مدت زمان ۲۰ سال برای ساخت و ساز و توسعه 
دانشگاه در ۳۰ هزار متر مربع هزینه های هنگفتی 
صورت گرفته و تعطیلی آن یعنــی اتالف و هدر 
رفت منابع در بحرانی ترین زمان اقتصادی کشور. 
وی تاکید کرد: دانشــگاه فرهنگ و هنر اصفهان 
با بیش از ۲۰ ســال تجربه آموزشی و مهارتی در 
نوع خود منحصر به فرد اســت و رشته های امور 
فرهنگی، انیمیشن، چاپ، روابط عمومی، تدوین، 
کمک کارگردانی، عکاســی خبــری، گرافیک، 
موسیقی نوازندگی ســاز ایرانی وکالسیک، آواز 
ایرانی، عکاســی، بازیگری و مجری گری در این 
دانشگاه تدریس می شود که هیچ یک از رشته های 
مقطع کاردانی وکارشناسی این دانشگاه در دیگر 

دانشگاه ها وجود ندارد.

شناسایی یک باند بزرگ قاچاق 
سوخت در اصفهان

 رییس کل دادگستری استان اصفهان از شناسایی 
یک باند بزرگ قاچاق ســوخت در اصفهان خبر 
داد و گفت: با تالش های جهادی و شبانه روزی، 
یک باند بزرگ قاچاق ســوخت که میزان آن به 
میلیون ها لیتر می رســد، شناسایی و ده ها تانکر 
آماده قاچاق کشف و ضبط شده است. محمدرضا 
حبیبی تصریح کرد: معدود افــرادی که در این 
شــرایط با ســودجویی و اعمال خالف قانون به 
سرمایه های ملی ضربه وارد می آورند از این قاعده 
مســتثنی بوده و دســتگاه قضایی با تیزبینی و 
همکاری ضابطان و نهادهای اطالعاتی با این گونه 
افراد به شدت برخورد می کند. رییس دادگستری 
کل استان اصفهان در این رابطه از شناسایی یک 
باند بزرگ قاچاق سوخت خبر داد و بیان داشت: با 
تالش های جهادی و شبانه روزی یک باند بزرگ 
قاچاق ســوخت که میزان آن به میلیون ها لیتر 
می رســد، شناســایی و ده ها تانکر آماده قاچاق 

کشف و ضبط شده است.

 توقیف سنگ های قیمتی 
قاچاق در فرودگاه اصفهان

رییس پلیس فرودگاه اســتان اصفهان از توقیف 
محموله ســنگ های قیمتی قاچاق به ارزش ۶ 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال حین خروج از کشور 
خبر داد. ذبیح ا... دالور با اعــالم این خبر اظهار 
داشــت: ماموران پلیس فرودگاه استان اصفهان 
حین کنترل و بازرسی وسایل بار مسافران متوجه 
اشیای مشکوک در وســایل بار یکی از مسافران 
خروجی شده و نسبت به بازرســی از آنها اقدام 
کردند. وی افزود: ماموران در بازرسی دقیق خود 
مقدار محموله ســنگ های قیمتی و گران بها به 
وزن ۶ کیلو و ۵۰۰ گرم که به صورت ماهرانه ای 
در داخل چمدان و وسایل بار این مسافر جاسازی 
شده بود را کشــف کردند. دالور، ارزش محموله 
 مکشــوفه را برابر اعــالم کارشناســان مربوطه

 ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال عنوان کرد.

پس از وزیر مســتعفی آموزش و پرورش که در راه 
مبارزه با مافیای کنکــور ناکام مانــد و نیمه راه از 
دولت کناره گیری کرد حاال وزیر بهداشــت هم به 
صف مبارزان با مافیای آموزشــی پیوســته و پس 
از حاشــیه های روزهای اخیر در مــورد ورود بدون 
ضابطه یک دانشجو به دانشــکده دندانپزشکی در 
توییتی مدعی شروع مبارزه با مافیای رشته پزشکی و 
جریان های فساد در حوزه کنکور پزشکی شده است. 
اتفاقی که اگرچه سال هاســت در جریان است اما 
مبارزه با آن اندکی بعید به نظر می رسد. در هفته های 
اخیر بحث بر ســر افزایش ظرفیت دانشــگاه های 
پزشکی هم به مافیای کنکور پزشــکی و البی آنها 
برای باال بردن آمار قبولی شــاگردان این آموزشگاه 
ها در کنکور مرتبط دانسته شده است. خانواده هایی 
که با هزینه های هنگفت به هر طریق تالش دارند تا 
فرزندان شان را در رشته های پزشکی ثبت نام کنند. 
این طرح قبل از آنکه عملیاتی شود به محل مناقشه 
میان طرفداران افزایش نیازهای نیروی پزشــکی 
و کمبودها دراین حوزه از ســویی و مدعیان وجود 
انباشت پزشکان بی سواد در سیستم بهداشتی کشور 

از سوی دیگر تبدیل شد.
در روزهای اخیر هم حضور یک دانشــجوی تقلبی 
در دانشــکده دندانپزشکی شــهید بهشتی هم به 
مافیای کنکــور و پرداخت پول به جــای قبولی در 
کنکور پزشــکی ربط داده شــد، هر چند این ادعا 

از ســوی مســئوالن این 
دانشــکده تکذیب شــد؛ 
اما واقعیــت ماجرا در الیه 
های پیچیده رقابت های 
پشت کنکور سال هاست 
در جریان است. آموزشگاه 
های کنکور یا همان مافیای 
آموزشی از انگیزه داوطلبان 

در مسیر رقابت برای رســیدن به دانشگاه های تراز 
اول نظیر دانشــگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی 
اســتفاده کرده و با مخدوش کردن ذهن خانواده ها 
و با وعده های واهی نظیر ثبت نام در رشته های علوم 

پزشــکی در ازای دریافت 
مبالغ هنگفــت، اقدام به 
کالهبرداری و سودجویی 
می کنند. به نظر می رسد 
این یک وجه ماجرا باشد 
بعد دیگر بــه اعتراضاتی 
مربوط می شــود که حاال 
به آشکار شدن ورود این 
دانشجوی تقلبی به دانشــگاه تراز اول کشور مطرح 
می شود. این دانشجوی تقلبی که پس از دستگیری 
اعالم کرد به صورت رســمی و با پرداخت شــهریه 
۵۰ میلیونی در دانشگاه شهید بهشتی تحصیل می 

کرده،به دلیل نپرداختن شهریه از سوی دانشگاه با 
ادعای تقلبی بودن قبولی خود مواجه شــده است. 
مسئله ای که اگر چه صحت آن بعید به نظر می  رسد؛ 
اما حکایت از جریان زیر پوستی در سیستم آموزش 
عالی کشور دارد که درآن پول در حال غلبه بر علم و 
صالحیت علمی می شود. خبرهای جسته و گریخته از 
دانشکده های پزشکی و دندانپزشکی در سراسر کشور 
که نشان می داد این دانشگاه ها در قبال دریافت پول 
و در غالب طرح های خامی مانند پذیرش دانشجویان 
ایرانی خارج از کشــور و یا تاســیس پردیس های 
خودگردان عمال پروژه فروش صندلی دانشــگاه ها 
را کلید زده اند، با اعتراضات دانشــجویان همراه بود 
اما همواره این موضوع از ســوی وزارت بهداشت به 
شدت رد شده و دالیل اعتراض  را به موضوعات دیگر 
از جمله اعتراضات صنفی نسبت  می دادند با وجود 
این، اخبار رسیده حکایت از تخلفات سیستماتیک 
در این حوزه دارد و عالوه بر جذب دانشجویان خارج 
از کشور در دانشگاه ها، ابعاد دیگری از ماجرا از جمله 
فروش صندلی های پزشکی توسط برخی شرکت ها 
و زیرمجموعه های وزارت بهداشت عیان شده است. 
موضوعی که  واکنش وزیر را هم در پی داشت و خبر 
از آغاز مبــارزه با مافیای قبولی در دانشــکده های 
پزشکی را اعالم کرد. تصمیمی که اگر چه دیر هنگام 
اما شروعی برای مبارزه با این رویه منفی در سیستم 
آموزشی کشور است که البته شاید »نمکی« را هم به 
سرنوشت بطحایی، وزیر پیشین آموزش و پرورش 

دچار کند.

زور آزمایی با مافیا در ایستگاه پزشکی

خانه امید بازنشستگان استان اصفهان پس از گذشت زمان طوالنی 
هنوز احداث نشده است.رییس هیئت مدیره کانون های بازنشستگان 
استان اصفهان گفت: شهردار اصفهان این قول را داده که در سه نقطه 
از استان، زمین جهت ساخت خانه امید برای بازنشتگان اختصاص 
داده می شود، ولی قبل از آن ساخت خانه امید را در زمینی که از قبل 
تخصیص داده شده باید شروع کرد.  امیر پویان فر افزود: طبق مصوبه 
هیچ استانی اجازه ساخت خانه امید دو طبقه را ندارد؛اما در راستای 

ساخت چندین خانه امید می توان اقداماتی انجام داد به شرطی که 
از آن استفاده کامل شود. پویان فر همچنین با توجه به قرارداد بیمه 
بازنشستگان گفت: صالحی، مدیر عامل سابق صندوق بازنشستگان 
در یک مصاحبه تلویزیونی اعالم کرد که مبلغ قرارداد بیمه را دو برابر 
افزایش داده ایم و حق بیمه هیچ تغییری نداشته است. با اینکه ۸۰ 
درصد نیازهای خدمات درمان بازنشســتگان را قبول نمی کند، ولی 
گامی به جلو می توانست باشد، ولی پس از پیگیری ها مشخص شد 

هیچ اعتباری برای این کار در نظر گرفته نشده است. وی ادامه داد: 
هنوز هیچ قراردادی برای بیمه امضا نشده و فقط به مدت ۲ ماه تمدید 
شده است و هنگام مراجعه نسبت به قرارداد سال قبل خدمات ارائه 
می شــود.وی در خصوص هزینه های صندوق بازنشستگان گفت: 
صندوق بازنشستگان باید مدافع بازنشستگان باشد حتی اگر بدهکار 
شود و صرفه جویی های خود را به جای تامین حق بازنشستگان در 

امور حقوق های نجومی انجام دهد.

خانه امید بازنشستگان استان هنوز بنا نشده است

 وزیر بهداشت اعالم کرده که قصد دارد تا با جریان فساد در حوزه کنکور پزشکی مبارزه کند؛

با مخدوش کردن ذهن خانواده ها و 
با وعده های واهی نظیر ثبت نام در 
رشته های علوم پزشکی در ازای 
دریافت مبالغ هنگفت، اقدام به 

کالهبرداری و سودجویی می کنند

اخطار اجرایی
6/225 شــماره: 806/97 حل8 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: بهمن 
محمدزاده ورپشتی ، نام پدر: محمد ، نشانی: خمینی شهر خ امیرکبیر ابتدای کوچه جنب 
قرض الحسنه شهدا مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: علی اله 
خدا فروشــانی ، نام پدر: عبدالرضا ، با وکالت پریسا غیاثی ، نشــانی: خمینی شهر خ امام 
جنوبی قرض الحســنه حضرت مهدی، محکوم به:به موجب رای شــماره 1316 تاریخ 
98/09/11 حوزه هشتم شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهرکه قطعیت یافته 
است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 12/100/000 ریال بابت اصل خواسته 
و خسارت تاخیر تادیه از مورخ 95/7/11 لغایت اجرای حکم و پرداخت مبلغ 1/150/000 
ریال هزینه دادرســی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی و پرداخت حق الوکاله 
وکیل در حق محکوم له 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 محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء 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 صریحاً اعالم نماید. م الف: 600761 ایمان بختیاری قاضی شعبه هشتم شورای 

حل اختالف خمینی شهر  
ابالغ وقت رسیدگی

6/226 شماره: 1127/97 حل4 ، مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ســاعت 08:30 صبح روز شنبه مورخه 
1398/08/11 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی:  مهدی مختاری ، نام پدر: 
قدمعلی ، نشانی: خمینی شهر شهرک منظریه فاز3 منزل مسکونی ؛ مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: غالمرضا منصف شادپور، نام پدر: الیاس ، خواسته و بهای آن: مطالبه 
مبلغ 150/000/000 ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بابت یک 
فقره چک ، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و عدم برگشــت آن ، 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 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 دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف: 600657 رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
6/227 شماره: 861/98 حل12 ، مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 10:15 صبح روز شنبه 
مورخه 1398/08/11 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی:  محمدمهدی عمادی ، 
نام پدر: نجفعلی ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: مهدی رضائی، نام پدر: مرتضی 
، خواســته و بهای آن: مطالبه وجه چک ، 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 مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 599948 

رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی

6/228 شــماره: 2770/97 حل 3 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: جواد 
ابدالی ، نام پدر: بهرام ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: 
علی اله خدا ، نام پدر: غالمرضا ، با وکالت پریسا غیاثی ، نشانی: خمینی شهر خ شریعتی 
جنوبی پاســاژ الزهرا طبقه اول، محکوم به:به موجب رای شماره 462 تاریخ 98/02/31 

حوزه سوم شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم 
علیه محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 19/500/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 1/263/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید چک 97/3/28  لغایت اجرای حکم در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر 
دولت در حق صندوق دولت رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء 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 صریحاً اعالم نماید. م الف: 600762 مصطفی زیبایی فر قاضی شعبه سوم 

شورای حل اختالف خمینی شهر 
مزایده

6/229 شماره: 98/94 ارجاعی، تاریخ: 1398/06/20 ، اجرای احکام مدنی شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 98/94 ارجاعی له آقای محمود حاجی 
احمدی علیه خانم اکرم یاراحمدی به خواســته مطالبه در نظر دارد سواری تیبا به شماره 
انتظامی ایران 67- 321 ج 65 مدل 1390 به رنگ نقره ایی متالیک که کارشناس رسمی 
دادگستری مبلغ 270/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا 
جلسه مزایده ساعت 11:00 صبح روز چهارشنبه در تاریخ 1398/07/17 در محل اجرای 
احکام مدنی شوراهای حل اختالف شهرستان خمینی شهر واقع در بلوار پاسداران مجتمع 
شوراها طبقه همکف برگزار می گردد ، طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی 
پارکینگ حجت کشتارگاه فلکه هفت برادران جنب گلزار گاردر مراجعه و مورد مزایده را 
از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسی اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید خریدار 
می بایست 10 % قیمت پیشــنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ 
مزایده به حساب سپرده دادگســتری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از 
کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده 
می بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی به حساب سپرده دادگستری 
خمینی شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دست داشتن اصل 
فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه 
و درخواست شــرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده 
تحویل اجرا نمایید. م الف:601383   مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر 
اخطار اجرایی

6/230 شــماره: 2726/97 حل 3 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: احمد 
امیری، نام پدر: محمدحسن ، شغل: راننده ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم 
له:نام و نام خانوادگی: علی اله خدا ، با وکالت پریســا غیاثی ، نام پدر: محمدشاه ، شغل: 
وکیل، نشانی: خمینی شهر خ شریعتی جنوبی پاساژ الزهرا طبقه اول، محکوم به:به موجب 
رای شماره 547 تاریخ 98/3/13 حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 18/350/000 ریال 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/249/000 ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 97/10/2  لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 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 محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 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 صریحاً اعالم نماید. م الف: 600759 مصطفی زیبایی 

فر قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر 
حصر وراثت

6/220 آقای مجید شکوری دهاقانی دارای کدملی 5129959760 به شرح دادخواست به 
کالسه 419/98  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 

شادروان محمود شکوری به شناسنامه 197 در تاریخ 98/5/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- صغری یلمه عطا آبادی فرزند منصور به 
شماره ملی 5129809203 همسر متوفی 2- مجید شکوری فرزند محمود به شماره ملی 
5129959760 پسر متوفی 3- علیرضا شــکوری دهاقانی فرزند محمود به شماره ملی 
5129663421 پسر متوفی 4- غالمرضا شکوری دهاقانی فرزند محمود به شماره ملی 
5129937147 پسر متوفی. متوفی به جز نامبردگان فوق فاقد ورثه دیگری می باشد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 601874 شعبه دوم 

حقوقی شورای حل اختالف دهاقان
فقدان سند مالکیت

6/221 شماره صادره: 1398/42/581219- 1398/6/2 نظر به اینکه سند مالکیت نیم 
دانگ از ششدانگ قطعه زمین پالک ثبتی شماره 31 فرعی از 4838 اصلی واقع در بخش 5 
اصفهان ذیل ثبت 218514 در صفحه 244 دفتر امالک جلد 1142 به نام سید عبدالرسول 
شفیعی فرزند سید علی تحت شماره چاپی مسلسل 103412 ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است و همچنین به موجب دستور شماره 18/92 مورخ 92/4/1 شعبه 28 دادگاه حقوقی 
اصفهان و دستور شــماره 856/91 مورخ 91/12/19 شعبه 28 دادگاه عمومی اصفهان و 
دستور شماره 20/3280 مورخ 88/10/1 اداره امور مالیاتی بازداشت می باشد و همچنین 
طبق اسناد رهنی شــماره 132407 مورخ 83/8/19 دفترخانه 15 اصفهان و سند رهنی 
142489 مورخ 85/9/2 دفترخانه 15 اصفهان در رهن بانک ملی ایران می باشد  سپس 
نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 1398217020024 مورخ 98/5/30 به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 1398021533200183 
مورخ 98/5/27 به گواهی دفترخانه 103 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت 
آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنی سند مالکیت ملک 
فوق را نموده است  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
 م الــف: 601861 قویــدل رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالک 

جنوب اصفهان 
فقدان سند مالکیت

6/222 شماره صادره: 1398/42/581201- 1398/6/2 نظر به اینکه سند مالکیت نیم 
دانگ از شش قطعه زمین پالک ثبتی شــماره 32 فرعی از 4838 اصلی واقع در بخش 5 
اصفهان ذیل ثبت 218500 در صفحه 223 دفتر امالک جلد 1142 به نام سید عبدالرسول 
شفیعی فرزند سید علی تحت شــماره چاپی مسلسل 103409 طی سند انتقال 131855 
مورخ 83/7/14 دفترخانه 15 اصفهان  ثبت و صادر و تســلیم گردیده اســت و همچنین 
به موجب دســتور شــماره 2023/11761 اداره دارایی اصفهان و دستور شماره 18/92 
شعبه 28 دادگاه حقوقی اصفهان و دستور شــماره 856/91 مورخ 91/12/19 شعبه 28 
دادگاه عمومی اصفهان و دســتور شــماره 20/3280 مورخ 88/10/1 اداره امور مالیاتی 
و همچنین طبق اســناد رهنی شــماره 132407 مورخ 83/8/19 دفترخانه 15 اصفهان 
 و ســند رهنی 142489 مورخ 85/9/2  دفترخانه 15 اصفهــان در رهن بانک ملی ایران 
مــی باشــد  ســپس نامبــرده بــا ارائــه درخواســت کتبــی بــه شــماره وارده 
1398021702002416139 مورخ 98/5/30 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که 
امضا شهود آن ذیل شــماره 139802150332000182 و رمز تصدیق 479811 مورخ 
98/5/27 به گواهی دفترخانه 103 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن 
به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق 
را نموده اند  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 

در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
 سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 601859 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی

6/231  شــماره: 98/2027024104-98/6/27 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب 
خانه پالک 424 فرعی از 7949 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق رای شماره 
139860302027001309 مورخ 1398/02/10 از طــرف هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم به نام هادی پهلوانی دولت 
آبادی فرزند محمد شناسنامه شماره 20 و کد ملی شماره 1291919716 صادره از اصفهان 
با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک 
مرقوم در تاریخ 1398/07/29 روز دوشنبه 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 دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  

م الف:603821 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/232 شماره: 96/2027021489 - 98/6/25 چون آقای مجید شفیعی علویجه فرزند 
قاسم مالک سه دانگ مشــاع از  ششــدانگ پالک 15241/188 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان با تسلیم استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی شده 
که سند مالکیت پالک مزبور در صفحه 167 دفتر جلد 46 امالک ذیل شماره 5718 بنام 
نام برده سابقه ثبت و سند مالکیت چاپی شماره 754140 سری ب سال 73 صادر و تسلیم 
گردیده است و اعالم نموده که ســند بعلت جابجایی مفقود شده و درخواست صدور سند 
 المثنی نموده  طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامــه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن 
یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 602285 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

شرق اصفهان  
ابالغ وقت رسیدگی

6/234 در خصوص پرونده کالســه 98/248 ش 1 خواهان حشمت اله آقا شاهی فرزند 
حسن به نشانی اردستان میدان نماز جنب بانک ملت فروشگاه ثامن مبنی بر انتقال سند به 
طرفیت محمد طاهرپور و زهرا فالحتی به نشانی مجهول المکان تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ 98/08/18 ساعت 9 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول 
المکان بودن خواندگان حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید نشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در پشت دادگستری اردستان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. م الف: 604162 شعبه اول شورای حل اختالف اردستان  

پریسا سعادت

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2796 | September 21,  2019  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2796 | شنبه 30 شهریور 1398 | 21 محرم 1441

»زیدان« مقصر اصلی شرایط 
بد رئال مادرید است

زین الدین زیدان، جایگاه ســابق خود را نزد 
هواداران رئال مادرید 
داده  دســت  از 
اســت. سرمربی 
فرانسوی، فصل 
گذشته و زمانی 
که سفیدپوشــان 
روزهــای بــدی را 
ســپری می کردند به عنوان ناجی به مادرید 
برگشت. هواداران پس از سه قهرمانی پیاپی 
تیم شان به زیدان باور داشتند و معتقد بودند 
که می تواند شــرایط را عوض کنــد. او قول 
تغییر داد؛ امــا زمانی که این اتفــاق رخ نداد 
باعث شــد اعتماد طرفــداران از بیــن برود. 
۵۷ درصد هــواداران معتقدند که مســئول 
اصلی وضعیت بد مادرید، زیدان اســت. این 
موضوع در نظرســنجی آس مشــخص شد. 
ســایت اســپانیایی از کاربران خواســت که 
مقصر اصلی شرایط کنونی مادرید را از میان 
سرمربی و بازیکنان انتخاب کنند.۷۲ هزار و 
۶۵۷ نفر در این نظرســنجی شرکت کردند و 
 ۴۳ درصد معتقد بودند کــه بازیکنان مقصر

 هستند.

 تمجید »سولسشایر«
 از مهاجم ۱۷ ساله یونایتد

اوله گنار سولسشــایر، پس از پیروزی یک بر 
صفر منچستریونایتد 
بر آســتانه در  برا
نخســت  هفته 
لیــگ اروپــا به 
تمجید از میسون 
گرینوود ۱۷ ساله 
پرداخت که تک گل 
تیمش را به ثمر رساند. سرمربی نروژی پس 
از بازی گفت: او یکی از بهترین گلزنانی است 
که در اختیار داریم و خوشــحالم که توانست 
گلزنی کند. مطمئن هستم زمانی که به خانه 
بازگردد احساس خوبی نســبت به این اتفاق 
خواهد داشت. میسون یک گلزن ذاتی است و 
همیشه در موقعیت گل با اعتماد به نفس عمل 
می کند. می تواند وارد محوطه جریمه حریف 
شود و با پای چپ ضربه بزند. همان طور که در 
نیمه اول شاهدش بودیم. همچنین می تواند 
بیرون از محوطه جریمه با پای راست به توپ 
ضربه بزند که این موضــوع را در نیمه دوم به 
خوبی نشان داد. این ویژگی خیلی خوبی برای 

یک مهاجم محسوب می شود.

دستمزد »اودی« 48 برابر شد
کالوم هودسن اودی، تاکنون هفته ای ۲ هزار 
و پانصد پوند از چلسی 
حقوق می گرفت؛ 
اما ایــن بازیکن 
براساس قرارداد 
جدیدی کــه با 
آبی پوشان منعقد 
کرده اســت، حقوق 
بســیار زیادی دریافت خواهد کرد. براساس 
اعــام روزنامه گاردین، باشــگاه انگلیســی 
دســتمزد ســتاره جوان و جویای نامش را تا 
هفته ای ۱۲0 هزار پونــد افزایش داد. به این 
ترتیب درآمدی که در هفته از راه بازی کردن 
برای تیم آبی پوش داشت، ۴8 برابر شد. اودی 
که تا تابستان سال آینده با باشگاهش قرارداد 
داشت،براســاس تفاهم نامــه کاری جدید تا 
 تابســتان ۲0۲۵ به چلســی متعهد خواهد

 بود.

 بهترین دروازه بان
 جایزه جدید فرانس فوتبال

 مجله معتبر فرانس فوتبال کــه اهداکننده 
توپ طا بــه بهترین 
فوتبالیســت سال 
از  اروپاســت 
جایزه  امســال 
بهترین دروازه بان 
ســال را نیز اهدا 
خواهد کرد. فرانس 
فوتبال اعام کــرد برای اولین بــار عاوه بر 
توپ طا، به بهترین دروازه بان سال جایزه ای 
ویژه اهــدا خواهد کرد، جایــزه ای که عنوان 
»لو یاشین«، دروازه بان افســانه ای شوروی 
سابق را دارد. یاشــین، تنها دروازه بان تاریخ 
اســت که توانســته توپ طا ببرد. براساس 
این گزارش، فرانس فوتبــال همچنین اعام 
کرد دیدیه دروگبا، ســتاره ســابق ســاحل 
 عاجی چلسی ســفیر جدید توپ طا خواهد

 بود.

علیرضا فغانی، رسما داور لیگ استرالیا شد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

علیرضا فغانی، رسما داور لیگ 
استرالیا شد

تنها چنــد روز از مهاجــرت علیرضــا فغانی و 
خانواده اش به کشــور اســترالیا می گذرد. داور 
مشهور و بین المللی ایرانی تصمیم گرفت برای 
تامین شرایط تحصیلی فرزندانش راهی استرالیا 
شــود. او قبل از مهاجرت گفته بــود که احتماال 
مشکلی برای قضاوت در بازی های لیگ استرالیا 
نخواهد داشــت. حاال در اولیــن روزهای حضور 
فغانی در این کشــور، کنفدراسیون فوتبال آسیا 
اعام کرد که او بــه یکــی از داوران تمام وقت 
لیگ فوتبال اســترالیا تبدیل شده است. صفحه 
رســمی توییتر AFC نوشــت: علیرضــا فغانی 
یکی از برتریــن داوران جهــان، داور تمام وقت 
A-League اســترالیا در فصــل ۲0۱۹-۲0 
خواهد بود. رقابت های این فصل لیگ استرالیا از 
روز یازدهم اکتبر سال جاری یعنی حدود ۲0 روز 

آینده آغاز می شود.

در حاشیه

رنگ مدال طالیی ها، زرد نشد
سپاهان، نایب قهرمان لیگ دو و میدانی کشور 
شــد. در مرحله نهایی بیست و ســومین دوره 
مســابقات دو و میدانی قهرمانی باشــگاه های 
کشــور در بخش آقایان مهدی رحیمی، مسلم 
نیادوست، رضا قاسمی، کیوان قنبرزاده، حسن 
عابدی، مهدی صابری، جواد شوریابی و اسحاق 
غفاری در شاخه های مختلف در سکوهای اول تا 

سوم قرار گرفتند.
 مرحله نهایی بیست و سومین دوره مسابقات دو 
و میدانی قهرمانی باشــگاه های کشور در بخش 
آقایان با حضور باشــگاه های آســان پرداخت، 
فوالد مبارکه ســپاهان، مس ســونگون، پلیمر 
خلیج فارس، نفت تهران، مس کرمان، دانشگاه 
آزاد فارس، دانشگاه یزد، دانشگاه علوم پزشکی 
ایران و مقاومت تهران در ورزشگاه آفتاب انقاب 
تهران برگزار شــد. در این مسابقات، تیم آسان 
پرداخت قهرمان شــد و تیم مس سونگون نیز 
در جایگاه سوم ایستاد. در پایان این مسابقات، 
جایزه ۳00 دالری ســومین ورزشکار امتیازآور 
لیگ به مســلم نیادوســت، قهرمان دوی نیمه 
استقامت و استقامت تیم فوالد مبارکه سپاهان 

تعلق گرفت.

صعود ۵ پله ای تیم ملی 
بسکتبال در رنکینگ جهانی

فدراسیون جهانی بســکتبال آخرین رده بندی 
تیم های ملــی دنیا را در ماه ســپتامبر و پس از 
پایان جام جهانی بســکتبال اعام کرد. براین 
اســاس تیم ملی ایران با ۵ پله صعــود و امتیاز 
۴۴۳/۷در رده بیســت و دوم جهان و دوم قاره 
آسیا و اقیانوسیه ایســتاد. در این رنکینگ تیم 
آمریکا با وجود کســب نتایــج دور از انتظار در 
جــام جهانی هم چنــان جایگاه نخســت را به 
خود اختصاص داده اســت. اســپانیا، قهرمان 
مسابقات جام جهانی در جایگاه دوم و استرالیا 
با 8 پله صعود در جایگاه سوم قرار گرفتند. تیم 
ملی بسکتبال ایران در مســابقات جام جهانی 
چین با کسب رتبه بیست و ســه به عنوان تیم 
 برتر قاره آســیا به المپیک توکیو ۲0۲0 صعود 

کرد.

منهای فوتبال نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر فوتسال مردان 
کشور در حالی عصر چهارشــنبه با برگزاری هفت 
دیدار به پایان رســید که تیم گیتی پسند اصفهان 
با کســب ۲۳ امتیاز و چهار بازی بیشتر از تیم مس 
ســونگون در صدر جدول رده بندی این رقابت ها 
قرار گرفت و دیگر نماینده اصفهان در این مسابقات 
با کســب دومین پیروزی متوالی خــود در جایگاه 
یازدهم ایستاد. بیســت و یکمین دوره رقابت های 
فوتسال مردان کشور در شــرایطی از روز سیزدهم 
تیرماه ســال جاری آغاز شــد که اصفهان پس از 
سال ها با دو نماینده در این رقابت ها حاضر می شد. 
تیم گیتی پسند که در فصل گذشته در یک قدمی 
رســیدن به جام قهرمانــی از کســب آن بازمانده 
بود و تیم هایپر شــاهین شــهر که عنوان تیم تازه 
وارد ایــن دوره از رقابت ها را به دوش می کشــید. 
موضوعی که موجب شــده بــود تا ایــن دوره از 
رقابت های لیگ برتر فوتســال بــرای اصفهانی ها 
داغ تر از گذشــته شــود؛ اما نمایندگان فوتسالی 
 نصف جهــان در این رقابت هــا دور از انتظار ظاهر

 شدند.

سرخ پوشان، کم فروغ تر از فصل گذشته
تیم گیتی پسند که برای هدایت نیمکت این فصل با 
حمید بی غم که سابقه قهرمانی با تیم مس سونگون 
را در کارنامه داشت به توافق رسیده و بازیکنان خوبی 
را به خدمت گرفته بود در دیدارهای نیم فصل اول 
این دوره از مسابقات نتوانست عملکرد خیره کننده 
خود در ســال گذشــته را تکرار کند. سرخ پوشان 
اصفهانی که در فصل گذشــته تا پایان رقابت های 
مرحله گروهی صدرنشــین بی چون و چرای این 
رقابت ها بودند، در فصــل جاری از قالب یک مدعی 
خارج شــدند. اگرچه آنها در پایان نیم فصل اول و 
با بازی های بیشتر نســبت به تیم مس سونگون در 
صدر جدول رده بندی این مســابقات قرار گرفتند. 
مصدومیت و محرومیت تعدادی از ستاره های این 
تیم را می توان یکی از عوامل تاثیر گذار در این نتیجه 
گیری دانســت البته بعضی از کارشناسان معتقد 
بودند که هــدف تیم گیتی پســند در این فصل بر 
قهرمانی در مرحله گروهی متمرکز نشده و آنها تنها 
به دنبال نتیجه گیری مناســب برای قرار گیری در 
جمع تیم های صعود کننده به مرحله بعدی هستند. 
شــاگردان بی غم که در بازی آخر مقابل تیم مس 
سونگون متحمل شکست سه بر دو شده و نتوانستند 

انتقام شکست دیدار نهایی فصل گذشته را بگیرند در 
پایان نیم فصل اول این رقابت ها تنها موفق به کسب 
۲۳ امتیاز شدند. شش برد، پنج مساوی و دو باخت 
حاصل کار سرخ پوشان اصفهانی در پایان این مرحله 
بود. تیم های مس سونگون و سن ایچ ساوه از حریفان 
جدی تیم گیتی پســند در راه قهرمانی این دوره از 
رقابت های لیگ برتر فوتسال هستند، تیم هایی که 
می توانند شرایط دشواری را برای شاگردان بی غم 

در ادامه این مسابقات رقم بزنند.
عملکرد سینوسی هایپری ها در نیم فصل 

اول مسابقات
تیم هایپر شــاهین شــهر دیگر نماینده فوتســال 
اصفهان در این رقابت هــا بود که در پایان نیم فصل 
اول مســابقات لیگ برتر فوتســال تنها توانست به 
۱۴ امتیاز دســت یابد. هایپری ها که این فصل را 
با هدایت سعید رستمی، مربی ای که این تیم را به 
رقابت های لیگ برتر فوتسال مردان کشور رسانده 
بود، آغاز کردند عملکرد سینوسی در این رقابت ها 
از خود به نمایش گذاشتند. آن ها در اولین بازی تیم 
مدعی گیتی پســند را متوقف کردند و در سومین 
گام مقابل تیم قدرتمند ســن ایچ ســاوه به اولین 
پیروزی خود در این رقابت ها دســت یافتند؛ اما در 

ادامه دچار افت شدند تا مسئوالن این باشگاه حکم 
به برکناری رستمی از سمت سرمربی گری این تیم 
بدهند. با کنار رفتن رستمی، مهدی مصطفوی سکان 
هدایت ایــن تیم را بر عهده گرفــت و اگرچه در دو 
هفته شروع کار او باز هم هایپری ها موفق به کسب 
پیروزی نشدند؛ اما طی دو هفته پایانی نیم فصل اول 
رقابت های لیگ برتر موفق به برتری مقابل حریفان 
شدند تا این تیم با کسب ۱۴ امتیاز در رده یازدهم 
جدول رده بندی قرار بگیرد. شاگردان مصطفوی در 
آخرین دیدار نیم فصل اول این مســابقات موفق به 
کسب پیروزی پر گل مقابل تیم شاهین کرمانشاه 
شدند تا امیدواری ها برای نتیجه گیری بهتر این تیم 
در نیم فصل دوم افزایش یابد. ســرمربی تیم هایپر 
شاهین شهر در پایان نیم فصل اول رقابت های لیگ 
برتر فوتسال کشور در گفت و گو با رسانه ها با بیان 
اینکه شــاگردانش با همدلی توانستند مشکات را 
پشت سر بگذارند، نتیجه گیری خوب این تیم در نیم 
فصل دوم این مسابقات را مستلزم حمایت باشگاه، 
تقویت بازیکنان و هم چنین ریختن یک برنامه ویژه 
برای این تیم دانست تا دومین نماینده اصفهان نیز 
بتواند درادامه رقابت ها مجوز حضور در مرحله باالتر 

را به دست آورد.

نمایش های دور از انتظار
 مروری بر عملکرد نمایندگان اصفهان در نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور؛

  عکس روز

دیدار دبیر و سوریان با تورلیخانوف و روزیف
 علیرضا دبیــر و حمید ســوریان، رییس و نایب رییس فدراســیون کشــتی کشــورمان
  در حاشــیه مســابقات جهانی کشــتی و گزینشــی المپیک با دولــت تورلیخانوف عضو

  قزاقستانی هیئت رییســه اتحادیه جهانی کشــتی و رییس شورای کشتی آســیا دیدار و 
گفت وگو کردند. 

مسئوالن کشتی کشورمان همچنین در جریان مسابقات جهانی با آخرولدجان روزیف، نایب 
رییس ازبکستانی اتحادیه جهانی کشتی نیز دیدار و رایزنی داشتند.

علی علیپور این روزها در ترکیب پرســپولیس موقعیت ها را به آسانی 
از دســت می دهد. مهاجمی که پیش از این سخت ترین موقعیت ها را 
تبدیل به گل می کرد و به همین خاطر در این تیم به عنوان آقای گلی 
دست یافت. قطعا مشکل علیپور فنی نیست و نمی توانیم بگوییم او گل 
زدن را فراموش کرده است. این بازیکن به خاطر مشکات روحی و روانی 
است که روی موقعیت طلبی تمرکز ندارد و موقعیت ها را یکی پس از 
دیگری از دســت می دهد تا جایی که در برخی از صحنه ها ما را به یاد 

احمد مومن زاده می اندازد و شاید هم مهدی طارمی که موقعیت های 
زیادی را هدر می داد. هر چند مهدی طارمی به اندازه ای که موقعیت 
از دست می دهد، گل هم می زند. مشکل از جایی شروع شد که ابتدای 
فصل علی علیپور نیت به رفتن داشت؛ اما باشگاه مانع شد! پیشکسوتان 
باشــگاه هم گفتند بهتر اســت علیپور برود، چون در صورت ماندن با 
مشکات روحی و روانی مواجه می شود و کارایی اش را از دست خواهد 
داد و دقیقا هم این چنین شــد. از قدیم گفته اند بازیکنی که دلش با 

تیم نیست بهتر است برود چراکه در صورت ماندن هم به خودش ضربه 
می زند و هم تیم و این حکایت این روزهای علی علیپور است که برای 
بهبود شرایط مالی خود تصمیم به ترک تیم گرفته بود؛ اما باشگاه مانع 
شد. این مشکل باید حل شود چراکه در غیر این صورت هم علیپور افت 
می کند و هم تیم از دستیابی به نتیجه دلخواه باز می ماند. باشگاه باید 
با علیپور صحبت کند تا یا او متقاعد به ماندن شود یا در غیر این صورت 

باشگاه را ترک کند و جای خود را به مهاجم جدیدی بدهد.

 بازتاب اولین حضور بانوان باحجاب ایران
 در وزنه برداری قهرمانی جهان

اولین حضور بانوان ایرانی در مســابقات قهرمانی جهان ۲0۱۹ بازتاب زیادی داشــته اســت. تیم 
ملی وزنه برداری زنان ایران با چهار وزنه بردار برای نخســتین مرتبه در مسابقات قهرمانی جهان 
۲0۱۹ شــرکت کرده اســت. حضور زنان ایران در این رقابت ها بازتاب زیادی داشته و یک سایت 
خارجی با انتشار مطلبی به این حضور زنان ایرانی پرداخت. سایت insidethegames در مورد 
حضور زنان ایرانی در مســابقات قهرمانی جهان نوشت: پوپک بســامی، اولین زن ایرانی بود که در 
مسابقات قهرمانی جهان شــرکت کرد و کار تاریخی را رقم زد. بسامی ۲۷ ســاله یکی از چهار نفر 
تیم قوی زنان ایران اســت که در گروه D دسته ۵۵ کیلوگرم وزنه زد و ششــم شد. او پنج حرکت 
صحیح داشــت و فقط حرکت آخر دوضرب را نزد. حجاب او توجه زیادی بــه خود جلب می کرد و 
خود بسامی هم گفت: من کاما فهمیدم همه روی من متمرکز شــده اند و این استرسم را افزایش 
می داد. همه دوربین ها روی من متمرکز بود و منتظر بودند که رقابــت یک وزنه بردار با حجاب را 
ببیند. در تیم ایران عاوه بر بسامی، الهام حسینی، ابریشــم ارجمندخواه و پریسا جهانفکریان هم 
حضور دارند. علی مرادی، رییس فدراســیون وزنه برداری ایران گفت: این تیم از ســارا احمد وزنه 
بردار با حجاب مصری الهام گرفته که در المپیک ریو مدال برنز گرفت. مرادی عنوان کرد آنها برای 
کسب ســهمیه المپیک ۲0۲0 تاش می کنند؛ اما هدف اصلی در المپیک ۲0۲۴ است.وی افزود: 
ما برای کسب یک مدال طا در المپیک ۲0۲۴ بسیار امیدواریم. گفتنی است؛رقابت های المپیک 
۲0۲0 کمتر از یک سال دیگر در توکیو برگزار می شود و تیم ملی وزنه برداری کشورمان در بخش 
 مردان، امید زیادی به مــدال آوری در ۲ وزنی که فرصت حضور در ایــن رقابت ها را پیدا می کند،

 دارد.

مشکل جدی کالدرون در مورد علیپور؛
دلیل افت شدید آقای گِل ناراحت چیست؟!

مهاجم همدانی اســتقال در بازی مقابل فوالد به شــکلی عجیب 
حتی در فهرست ۱8 نفره قرار نگرفت و شــانس حضور در این بازی 
خانگی را از دســت داد؛ اما این پایان کار نبود و تبریزی در دیدار این 
هفته برابر نفت مسجدسلیمان بازی را از روی نیمکت آغاز کرد ولی با 
مصدومیت دیاباته در نیمه اول، برای دومین بار به ترکیب اســتقال 
راه یافت. تبریزی، در مسجدسلیمان یک بار هم دروازه نفت را باز کرد 

ولی اکبریان حرکت او را خطا تشخیص داد و اعتقاد داشت که مهاجم 
استقال قبل از ضربه زدن، مدافع مستقیمش را شارژ کرده است. حاال 
در آستانه دربی، هنوز وضعیت جســمانی و میزان مصدومیت دیاباته 
مشخص نیست و معلوم نیست این مهاجم می تواند استقال را همراهی 
کند یا نه، ضمن اینکه فرشید اسماعیلی هم تا این لحظه از حضور در 
دربی محروم است. با وضعیت مبهم دیاباته و فرشید اسماعیلی، شاید 
استراماچونی یک بار دیگر این فرصت را به مرتضی تبریزی بدهد که در 

دربی به عنوان مهاجم ثابت استقال به زمین برود.

پرنده اقبال روی شانه »تبریزی«

لسترسیتی فوتبال
 -

تاتنهام
ساعت 

16

شبکه 
ورزش

بایرن فوتبال
مونیخ -

 کلن
ساعت

18

شبکه 
ورزش

یوونتوسفوتبال
- 

 ورونا
ساعت
20:30

شبکه 
ورزش

گرانادافوتبال
- 

 بارسلونا
ساعت
23:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات
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نماینده ولی فقیه در استان اصفهان:
ایستادگی در برابر دشمن، ما را 
به اهل بیت )ع( نزدیک می کند

نماینــده ولی فقیه در اســتان اصفهان در جمع 
فرماندهان نیروهای مســلح اســتان اصفهان به 
مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: جهان 
برای مردان حق و انســان های صالح خلق شده 
اســت نه برای افرادی که جنایتکار هســتند و 
باور کنیم که »و العاقبه للمتقین« این است که 
عالوه بر عاقبت در آخــرت، عاقبت در دنیا برای 
مومنان است. آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد 
با اشاره به مراحل ســیر تکاملی زندگی انسان ها 
افزود: عقل انسان ها در حال رشد است و هر چه 
قدر انسان رشد عقلی داشــته باشد زیر بار ظلم 
نمی رود و به همین دلیل عاقبــت برای متقین 
اســت. رهبر انقالب اســالمی فرمودند عاشورا 
امسال رونق بیشتری داشت چراکه مردم جهان 
نمی خواهند زیر بار ظلم بروند، بشر هر سال رشد 
عقلی پیدا می کند و سال به ســال، شــاهد رونق 
بیشتر عزاداری امام حســین )ع( هستیم. مردم 
ایران اســالمی با الگو گیری از قیام سیدالشهدا 
)ع( در مقابل ظالم ایســتادند و حرکت حسینی 
انجام گرفت. وی خاطرنشــان کــرد: اگر امروز 
بگوییم حسینی هســتیم، حق داریم، چراکه در 
برابر دشمن ایســتادیم، زیر بار ســتم نرفتن و 
 ایستادگی در برابر دشمن، ویژگی است که ما را به

 اهل بیت )ع( نزدیک می کند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در 
اصفهان:

هر روز جبهه باطل آثاری از 
فالکت از خود نشان می دهد

ســردار دریادار علی فدوی، جانشــین فرمانده 
کل سپاه پاسداران شامگاه پنجشنبه در مراسم 
یادواره سردار شهید اکبر آقابابایی هرندی گفت: 
این ایام، ایام سوز و اندوه اهل بیت )ع( است و همه 
دل های مشتاق اهل بیت )ع( در این ایام سوگوار 
هستند. وی تصریح کرد: روز عاشورا مصیبت های 
بسیار زیادی بر خاندان رسول ا... )ص( وارد شد 
و امیدواریم با ظهور حجــت خدا همه دلدادگان 
حضور او دل شاد شوند و وعده ای که حضرت امام 
)ره( دادند مبنی بر اینکه ان شاءا... این انقالب را 
به صاحب اصلی آن تحویل دهیم، محقق شــود 
و شــیرینی وعده خداوند را همه مردم بچشند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: بیش 
از ۴۰ سال از این که دلدادگان این راه در انقالب 
اســالمی و در جمهوری اســالمی ایران عزت و 
افتخار و استقالل را برای خود به ارمغان آورده اند، 
می گذرد. بیش از ۴۰ ســال اســت انقالب حق 
اسالمی توســط حضرت امام)ره( صورت گرفته 
و امت نیز به دنبال امام)ره( خود به راه افتاده اند 
و رهنمودهــای او را در ســرلوحه کار خود قرار 
داده اند. وی با بیان اینکه در طول این سال ها همه 
دشمنان انقالب به صورت متحد به مقابله با جبهه 
حق برخاسته اند و هیچ موازنه میان جبهه حق و 
باطل وجود ندارد، تصریح کرد: دشمنان بیش از 
۴۰ سال اســت که با جبهه حق در حال مبارزه 
هستند و به رغم ۴۰ سال دشمنی و شرارت، این 
جبهه هست که با اقتدار و با صالبت و با شجاعت 
و سرافراز ایستاده و هر روز جبهه باطل آثاری از 

فالکت و از بین رفتگی از خود نشان می دهد.
دریادار فدوی گفــت: ما در کجا ایســتاده ایم و 
دشمنان در کجا ایستاده اند؟ برخی کشورهایی 
ماننــد آمریکا که در قبل از انقــالب بزرگ ترین 
کشــورها نیز تفکر اینکه با آنها مخالفت کنند را 
نداشتند؛ اما اکنون کشــورهای کوچک نیز در 
ســازمان ملل رســما با آمریکایی ها به مخالفت 
برمی خیزند که این به برکت ندای حق امام)ره( 
در سال ۴۲ است و به لحاظ پیروی امت اسالم به 
ندای حق اســت و با جان خود به این ندا جواب 
دادند، وعده خدا تحقــق پیدا کرد و هر روز عزت 
و افتخار برای جبهه حق بیشــتر و جبهه باطل 

ذلیل تر شد.

حفاری تونل خط دو قطار شهری به ایستگاه دوم رسید
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی صنعتی 
اصفهان خبر داد:

فراخوان شعر عاشورایی 
»سوگ خوانی مهر«

فراخوان شعر عاشــورایی »سوگ خوانی مهر« 
منتشر شــد.  معاون فرهنگی جهاددانشگاهی 
صنعتی اصفهان با اشاره به اینکه عالقه مندان 
برای ارسال آثار تا دهم مهر فرصت دارند، گفت: 
این فراخوان با هدف حفظ و نشــر ارزش های 
اسالمی، تبیین آرمان های امام حسین )ع( در 
واقعه عاشورا و بیان رویدادهای عاشورا برگزار 

می شود. 
احمد پایداری با بیان اینکه زمان نتایج ۲۰ مهر 
اعالم می شود افزود: پس از داوری آثار، در شب 
شعرعاشورایی، نفرات برگزیده و اشعار منتخب 
مورد تجلیل و تقدیر قرار خواهند گرفت و آثار 
برگزیده در کتابی تحت عنوان »سوگ خوانی 

مهر« به چاپ خواهد رسید. 
 معاون فرهنگــی جهاددانشــگاهی صنعتی 
اصفهان افزود: هر شــاعر حداکثر می تواند سه 
 شــعر با موضوعات مرتبط با عاشــورا در قالب
soogkhani@gmail. به نشــانی word 
 com دبیرخانــه ارســال کنــد. پایــداری
  ادامه داد: بازگــو کردن واقعه کربال با شــعر
  و گســترش فرهنــگ ایثــار و رشــادت از
 اهداف تعیین شــده برای برگزاری شب شعر 

عاشورایی است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان:

تمام مدارس باید از آتش نشانی 
تایید ایمنی دریافت کنند

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
 ایمنــی شــهرداری اصفهــان بــا تاکیــد بر
  اینکه تمام مــدارس باید تاییــد ایمنی را از 
 آتــش نشــانی دریافــت کننــد، گفــت: 
 در ســاختمان های مســکونی کــه تبدیل به 
مدارس غیرانتفاعی شــده، باید دقت و نظارت 
بیشــتری در رعایت نکات ایمنی نســبت به 
ساختمان های احداث شده با کاربری مدرسه 

انجام شود.
محســن گالبی اظهار کرد: الزم است آموزش 
و پرورش نظارت های خــود را بر رعایت نکات 

ایمنی در مدارس افزایش دهد.
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنــی شــهرداری اصفهــان با بیــان اینکه 
قبــل از بهره بــرداری از  ســاختمان مدارس 
جدیداالحداث باید تایید ایمنی آن از سازمان 
آتش نشــانی دریافت شــود، تصریح کرد: در 
تمام مدارس باید خاموش کننده های دســتی 
پودرشش کیلویی و گاز کربنیک چهار کیلویی 
به تعداد الزم و با فاصله هایی که حداقل ۲۲ متر 

در یک واحد است، تعبیه  شود.
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
 ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: قرقره های 
آتــش نشــانی متصــل بــه آب شــهر یــا 
منبــع ذخیــره مجــزا و پمپ مســتقل در 
فواصــل الزم بنــا بر ضــرورت و مســاحت 
کارشناســان تشــخیص  اســاس  بــر   و 

 آتش نشانی باید در مدارس قرار گیرد.
 وی افــزود: اگــر در مــدارس از بخاری های 
می شــود، اســتفاده  گازی  و   نفتــی 

 باید حتی االمکان وســایل گرمــازا در فاصله 
نیم متــری از دودکش مربوطه نصب شــود و 
بخاری ها در تماس با پرده ها و ســایر اجســام 
قابل اشــتعال قرار نگیرد؛ بخاری هــا باید در 
ســینی های مخصوص قرار گرفته و در سطح 

شیب دار نباشد.
گالبی تاکید کرد: الزم اســت شــهروندان و 
خانواده های دانش آموزان نیز نسبت به ایمنی 
مدارس حســاس بوده و اگر مواردی از نقص 
ایمنی را مشــاهده می کنند، حتمــا از مدیر 
مدرسه پاســخ خواســته و پیگیر این موضوع 

باشند.
وی تصریح کرد: هر مدرســه باید به وسایل و 
تجهیزات ایمنی و بهداشــت عمومی مناسب 
مجهز و بــرای مقابلــه با خطــرات و حوادث 

احتمالی اولیه مجهز باشد.

شــهردار اصفهان در آیین بازدید 
مدیــران شــهری و اســتانی از 
پیشرفت خط دو قطار شهری و ورود دستگاه حفار 
تی بی ام غربی خــط دو قطار شــهری اصفهان به 
ایستگاه زینبیه، با بیان اینکه امروز با تالش کارگران 
و مهندسان قطار شهری شاهد انقالب عمرانی در 
مترو اصفهان هستیم، اظهار کرد: 6 ماه پیش زمانی 
که کاترهد »تی بی ام« با پیچیدگی های بســیار از 
گمرک آزاد و حرکت حفاری را آغاز کرد، هیچ فردی 
باور نمی کرد در ایــن مدت کوتاه و امروز شــاهد 
رسیدن دستگاه حفار »تی بی ام« به ایستگاه زینبیه 
 باشــیم. قــدرت ا... نــوروزی تصریح کــرد: این 
»تی بی ام« در ایستگاه شهید غفاری، حرکت خزنده 
خود را در ســنگالخ های عمق زمین بــا هدایت و 
رهبری مهندسان و کارگران متخصص آغاز کرد و 
به ایستگاه دوم خط دوم قطار شهری رسید؛ عالوه 
بر این تونــل دوم در بخش شــرقی نیــز با وجود 
مشکالت بسیار و با پرداخت هزینه های سنگین در 
خرداد امســال حفاری خود را آغاز کرد. شــهردار 
اصفهان، حجم خاک برداری و حفاری تونل شرقی 
را تاکنون نزدیک به ۲۰ هــزار مترمکعب در تونل 
شرقی و تونل غربی را نزدیک به 5۰ هزار مترمکعب 
عنوان کــرد و افزود: در حال حاضــر یک هزار متر 
حدفاصل ایســتگاه دارک تــا زینبیــه حفاری و 
ســگمنت گذاری شــده و در انتظار ریل گذاری و 
شروع نازک کاری اســت. وی اعالم کرد: نیمی از 
اعتبارات مــورد نیاز خط دو متــرو از طریق اوراق 
مشــارکت تامین شــده و امروز مدیــرکل دیوان 
محاسبات استان اصفهان در این جلسه حضور یافته 
تا از نزدیک شاهد فعالیت ها باشد. وی تصریح کرد: 
تا چند سال پیش برای راه اندازی مترو ابتدا حفاری 
و سپس ایستگاه ها احداث می شد در حالی که امروز 
ابتدا ایستگاه ها احداث و سپس حفاری انجام شده 
اســت که اجرای این روش از نظر مالی، میلیاردها 

تومان کاهش هزینه به همراه داشــته است. کافی 
است اطالعاتی درباره متروسازی در جهان و ایران 
داشته باشیم تا بدانیم چه اقدامات بزرگی در زمینه 

راه اندازی مترو در اصفهان انجام شده است.
تفاوت های فنــی و مالی احداث خط دوم 

مترو با خط اول
وی با بیان اینکه میزان سرعت عملیات عمرانی خط 
دو قطار شــهری اتفاق بزرگی در شهر است، ادامه 
داد: اگر قرار بود مســیر حفاری های خط دوم مترو 
اصفهان، مانند خط یک روال سابق را طی کند شاید 
چندین ماه دیگر به ایستگاه زینبیه می رسیدیم که 
در اینجا باید از همه نهادها و ســازمان هایی که در 

این مورد با شهرداری همکاری کردند، تشکر کرد.
نوروزی اضافه کرد: در ســال های گذشــته ابتدا، 
حفاری انجام می گرفت ســپس ایستگاه ها ساخته 
می شد؛ اما امروز ابتدا ایستگاه ها زده می شود سپس 
حفاری صورت می گیرد که از لحــاظ فنی تفاوت 
بسیاری داشته و از لحاظ مالی نیز باعث صرفه جویی 

میلیاردی و کاهش ترافیک در شهر می شود.
وی با بیان اینکه اقدام مهم تری که در شــهر اتفاق 
افتاد، کار کردن دو دستگاه »تی بی ام« با قطر 6 متر 
در خط دو قطار شهری است، تاکید کرد: هر کدام 
از این »تی بی ام« ها روزی 1۰ متر حفاری همراه با 
سگمنت گذاری با شیفت های کاری طوالنی انجام 
می دهند؛ قرار است از ایســتگاه مدرس نجفی که 
جبهه مقابل عملیات عمرانی خط دو مترو در غرب 
است نیز کار انجام شود که این امر باعث سرعت دو 
برابری و میزان حفاری ها روزانه ۲۰ متری می شود. 
شهردار اصفهان گفت: این تونل ها از دو جبهه قرار 
اســت در میدان امام علی )ع( به هم برســند و به 
همین دلیل دیگر ساخت خط دو مترو مانند خط 
یک، 18 سال به طول نمی انجامد. وی ضمن تاکید 
بر اتمام ســاخت خط دو مترو در مدت زمان مقرر، 
تصریح کرد: با امکاناتی که تهیه می شود الزم است 
زمان را کاهش دهیم؛ برای گرفتن هر 5۰۰ میلیارد 
تومان اوراق مشــارکت کارهای بســیار سنگینی 

انجــام گرفته اســت، 5۰۰ میلیارد تومــان اوراق 
مشارکت سال گذشته و 5۰۰ میلیارد تومان سال 
جاری گرفته شــده و عالوه بر این کارهای دریافت 
6۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز در حال نهایی شدن 
است. اعضای هیئت مدیره و شورای اسالمی شهر 
اصفهان بــه خوبی می دانند کــه در چند ماه اخیر 
چه مســائلی رفع و چه هزینه هایی پرداخت شــد 
تا عملیات حفاری در تونل بخش شــرقی خط دو 
متروی اصفهان 1۷ خردادماه سال جاری آغاز شود. 
نوروزی بیان کرد: با پیگیری های مالی صورت گرفته 
هیچ دلیلی برای دنبال نکردن کاهش زمان ساخت 
خط دوم مترو وجود ندارد زیرا الزم است به قول های 

داده شده به مردم عمل کنیم.
تجربه خط یک مترو تکرار نمی شود

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در آیین ورود 
دســتگاه حفار )تی بی ام( جبهــه غربی خط دو 
قطار شهری اصفهان به ایســتگاه زینبیه و بازدید 
مدیران شهری و اســتانی از پیشرفت خط دو قطار 
شــهری ضمن گرامیداشــت هفته دفاع مقدس، 
اظهار کرد: بسیار خوشــحال هستم که همزمان با 
هفته دفاع مقدس شــاهد این اتفاق مهم در شهر 
اصفهان هستیم. ما ماموریم که شبانه روز به مردم 
خدمت کنیم. خدماتی مانند مترو، آسایش و آرامش 
شهروندان را تامین می کند و در نتیجه رضایتمندی 
آنان حاصل می شــود. علیرضا نصر تصریح کرد: در 
پیشبرد پروژه های عمرانی شهر هیچگونه قصور و 
کوتاهی صورت نگرفته و شــرایط مهیاست تا خط 
دو قطار شهری را در جهت آسایش، آرامش و رفاه 
مردم در کوتاه ترین زمان ممکن پیش ببریم. رییس 
شورای اسالمی شــهر اصفهان ادامه داد: مردم به 
دالیل مختلف انتظار زیــادی را برای احداث خط 
یک کشیدند و الزم است در جهت ساخت خط دو 
سرعت بیشتری به خرج داده شــود تا مردم طعم 

حمل ونقل ایمن، پاک و مطمئن را بچشند.

حفاری تونل خط دو قطار شهری به ایستگاه دوم رسید
 با تالش شبانه روزی شهرداری اصفهان در عرض 6 ماه؛

تحدید حدود عمومی
6/216 آگهی تحدید حدود قسمتی از امالک زواره و دیگر مزارع و قراء و بلوک 
گرمسیر و ســفلی بخش 17 ثبت اصفهان بموجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و 

امالک بشرح ذیل اعالم می گردد.
دهستان گرمسیر: شهر زواره 16- اصلی و فروعات زیر

905- آقای حســین ســالمه زاده زواره فرزند عباس و غیره: ششدانگ یکباب 
خانه مخروبه

1030- آقای سید محمد کاظمی زواره فرزند سید حسین: ششدانگ یکدرب باغ
1107- آقای محمود دهقانان فرزند علی: ششدانگ قطعه زمین مزروعی

1263- آقای علیرضا لباف قاســمی زواره فرزند جواد: ششــدانگ قطعه زمین 
مزروعی

1480- آقای حســین ســالمه زاده زواره فرزند عباس و غیره: ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی

3358- آقای حاج عباس عابدینی فرزند یحیی و غیره: ششــدانگ قطعه ملک 
مزروعی

8139- آقای اصغر ترکیان فرزند خلیل و غیره: ششدانگ قطعه زمین
8140- آقای اصغر ترکیان فرزند خلیل: ششدانگ قطعه زمین

8147- آقای سید احمد طباطبایی فرزند سید علی ششدنگ قطعه زمین مزروعی
8148- آقای حاج عباس عابدینی فرزند یحیی و غیره ششدانگ یکدرب باغ

8165- آقای حســین برخورداری زواره فرزند محمد: ششــدانگ قطعه زمین 
مزروعی

روزهای شنبه و دوشنبه 20 و 22 مهرماه 1398 

دهستان سفلی زواره: روستای سفیده 20 اصلی
121- آقای علیرضا رضا زاده سفیده فرزند عباس: ششدانگ یکباب خانه

روز سه شنبه 23 مهرماه 1398 
قریه شهراب 28- اصلی و شماره های فرعی زیر

 463- آقــای احمــد صالحــی شــهرابی فرزنــد علــی: ششــدانگ قطعه
 زمین محصور

465- خانم فهیمه شهرابی نژاد فرزند داود: ششدانگ قطعه زمین محصور
روز پنج شنبه 25 مهرماه 1398 

در روزهای مقرر بترتیب از ســاعت 9 صبح تحدید حدود شروع و بعمل خواهد 
 آمد. لــذا بموجب مــاده 14 قانون ثبت بــه صاحبان امــالک و مجاورین آنها
 اعالم می شــود کــه در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور بهم رســانند و 

چنانچه هر یک از صاحبــان امالک یا نماینــده قانونی آنهــا در موقع تحدید 
حدود حاضر نباشــند مطابق ماده 15 قانــون مزبور ملک آنها بــا حدود اظهار 
شــده از طرف مجاوریــن تحدید حدود خواهــد گردید و اعتــراض مجاورین 
و صاحبــان امالک که در موقــع تحدید حــدود حاضر نبوده انــد مطابق ماده 
20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیم صــورت مجلــس تحدیدی تــا 30 روز 
 پذیرفته خواهد شــد و طبــق تبصره 2 مــاده واحــده قانون تعییــن تکلیف 
پرونده های معترضی ثبــت معترض ظرف یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 

دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 1398/06/30 

م الف: 603513  خیراله عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک زواره

جلسه ارزیابی اجرای الگوی تعالی سازمانی، روز 
پنجشنبه در سالن جلســات سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان با حضور مدیرعامل 
و معاونان، تیم متخصصان ارزیاب و مسئوالن 
واحدهای مختلف سازمان و کارشناسان دیگر 

برگزار شد.
در این جلسه، اظهارنامه تعالی این 
ســازمان که بر مبنــای معیارهای 
نه گانه توســط بخش  های مختلف 
ســازمان تکمیــل شــده، از نگاه 
ارزیابــان متخصص مورد بررســی 
قرار گرفته و مســتندات مربوط به 
نتایج این معیارها، صحت ســنجی 
شــد.مدیرعامل ســازمان مدیریت 

پســماند شــهرداری اصفهان در این جلسه با 
تاکید بر اهمیت تعالی سازمانی گفت: مفاهیم 
بنیادی تعالی، برای رسیدن به تعالی پایدار در 
هر سازمان، پایه هایی را مشخص می کند، این 
مفاهیم را می توان به عنوان اصولی برای توصیف 
ویژگی هــای فرهنگ ســازمانی متعالی به کار 
گرفت، همچنین می توان از آن به عنوان زبانی 
مشــترک برای مدیریت رده باال استفاده کرد. 
به گفتــه علی دهنوی، هشــت مفهوم بنیادی 
در تعالی سازمانی شــامل افزودن ارزش برای 
مشــتریان، ســاختن آینده ای پایدار، توسعه 
ظرفیت ســازمانی، کنترل خالقیــت و ابتکار، 
هدایت با چشــم انداز، الهام و انسجام، مدیریت 
زیرکانه، جانشــین پروری براســاس استعداد 

کارکنان، حمایت از نتایج برجسته است.
وی خاطرنشان کرد: در سال های اخیر بیش 

از گذشــته، باید نیازها و انتظارات ذی نفع های 
خود را شناسایی و بین آنها تعادل برقرار کنیم 
و به شکلی موثر مدیریت آنها را به دست گیریم 
مدل تعالی ســازمانی، چهارچوبــی برای فهم 
و مدیریت ایــن پیچیدگی هاســت، این مدل 

عملــی و کاربردی را ســازمان های پیشــرو 
شکل دادند تا مشــوقی برای پیشرفت مداوم 
باشــد.وی بیان کرد: مدل تعالی ســازمانی به 
کارکنان ســازمان های اجرا کننده مدل اجازه 
می دهد روابط موجود بین عملکرد ســازمان 
و نتایج به دســت آمده را درک کنند. این مدل 
مجموعه ای از مفاهیم بنیادی تعالی اســت که 
شالوده تعالی پایدار در هر ســازمانی را شکل 
می دهند.عبدالحمید اقتداریان، ارزیاب ارشد 
تیم بررســی اظهارنامه تعالی سازمان مدیریت 
پسماند شــهرداری اصفهان نیز بیان کرد: در 
سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان 
اقدامات خوبی در حوزه های مختلف انجام شد و 
 همین امر مسئولیت ما را برای بررسی جزییات 
 این اقدامات و پرســش بیشــتر ســنگین تر 

می کند.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان مطرح کرد:

 اجرای مدل تعالی سازمانی
 به افزایش بهره وری در امور می انجامد

چهاردهمین جشــنواره ملی تصویرگری رضوی 
توســط وزارت فرهنگ وارشاداســالمی، بنیاد 
بین المللی فرهنگی وهنری امــام رضا)ع(، اداره 

کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان و 
دانشــگاه فرهنــگ و هنر آبــان ماه امســال به 
میزبانــی اصفهان برگزار می شــود. دبیر اجرایی 
جشــنواره ملــی تصویرگری رضــوی در جمع 
خبرنگاران بابیان اینکه مهلت ارســال آثار تا 3۰ 
مهرماه تعیین شــده گفت: داوطلبان می توانند 
 بــا مراجعــه به ســایت جشــنواره بــه آدرس
 www.esfahan.shamstoos.ir آثار خود 
را برای شــرکت در این جشــنواره ارسال کنند. 
ســیدمحمد قلمکاریان افــزود: کارگاه پایانی و 
رقابتی و اختتامیه این رویــداد روزهای ۲۲ و ۲3 
آبان امسال به میزبانی اصفهان برگزار خواهد شد. 
ســید محمد قلمکاریان تصریح کرد: کارگاه های 
مقدماتی در این راستا برگزارشده که 1۲ شهریور 
کارگاه ایده پردازی و ۲۷ شهریور نیز کارگاه از ایده 
تا اجرا برگزار شد، این در حالی است که ۷۰ نفر 

از سراسر کشور در این کارگاه شرکت کرده اند. وی 
درباره اهداف جشــنواره افزود: آشنایی کودکان 
و نوجوانان با جنبه های مختلف زندگی حضرت 
رضــا )ع(، فراهم کردن زمینه تبــادل تجربیات 
تصویرگران در سطح ملی، گسترش فعالیت های 
فرهنگی، هنری مرتبط با ســیره اهل 
بیت)ع( و توجه به جنبه های تصویری 
بارگاه ملکوتی امام هشــتم و مفهوم 
زیارت از اهداف برگزاری جشــنواره 
است. قلمکاریان، گسترش ارزش های 
انسانی و معنوی به عنوان بخش مهمی 
از فرهنگ ایرانی- اســالمی، تشویق 
هنرمندان تصویرگر به خلــق آثار با 
موضوعات مذهبــی و اخالقی به ویژه 
زندگی و ســیره حضرت امام رضا )ع( و کشــف 
اســتعدادهای جدید در حوزه تصویرگری با نگاه 
تازه به موضوع و خالقیت در اجرا را از دیگر اهداف 
این رخداد فرهنگی- هنری برشــمرد. دبیر این 
برنامه گفت: محورهای این جشنواره شامل احادیث 
رضوی، حرم رضوی، سبک زندگی و سیره رضوی، 
نماز طلب باران، داســتان های رضوی، کاروان ها و 
زائران پیاده، نماز عید فطر، حدیث سلسله الذهب 
و کرامت انسانی با الهام از آموزه های رضوی و اهل 
بیت)ع( اســت.قلمکاریان، استعدادهای جدید در 
حوزه تصویرگری با نگاه تازه به موضوع و خالقیت در 
اجرا را از مزیت های این رخداد برشمرد و تاکید کرد: 
گسترش ارزش های انسانی و معنوی به عنوان بخش 
مهمی از فرهنگ ایرانی- اسالمی، تشویق هنرمندان 
تصویرگر به خلق آثار با موضوعات مذهبی و اخالقی 

از برنامه های این جشنواره است.

سرپرست دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان خبر داد:

 برگزاری چهاردهمین جشنواره ملی
 تصویرگری رضوی در اصفهان

حدیث زاهدی
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  امام جواد علیه السالم:
 سه خصلت جلب محبّت مى كند: انصاف در 

معاشرت با مردم، هم دردى در مشكالت آنها، 
همراه و همدم شدن با معنويات.
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی در نشست خبری خود 
با اصحاب رسانه با اشاره به موضوع مذاکره با اروپا اظهار داشت: راه مذاکره 
با اروپا را به شرط فعال کردن خط اعتباری، گردش پول، خریداری نفت و 

پیروی نکردن از تحریم ها، نبسته ایم.
صنعت، تنها بخش تولید کشور نیست

فوالدگر با اشاره به اینکه در ســال جاری و سال رونق تولید در کمیسیون 
ویژه حمایت از تولید ملی، فعالیت هایی را در این حوزه آغاز کردیم و ریاست 
این موضوع از ســوی رییس مجلس به ما واگذار شــد گفت: در این راستا 
جلسات متعددی را با رؤســا و در ابعاد مختلفی برگزار کردیم که گزارش 
آن در نوبت قرائت در صحــن مجلس قرار دارد و همچنیــن دربرگیرنده 

چالش های تولید در آینده است.
رییس کمیســیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شــورای اســالمی 
گفت: جلســاتی 3 جانبه با مقامات ارشد دولت، بخش خصوصی و مجلس 
با محوریت مرکز پژوهش های مجلس به عنوان یک بازوی پژوهشی برگزار 
شــد که در آن پیرامون چالش های بخش صنعت، معــدن، نفت و صنعت 
پتروشیمی، برق، کشاورزی، روستایی و توسعه روستایی، مسکن، آی.تی. 
و فناوری اطالعات و همچنین جهانگردی بررسی های الزم صورت گرفت و 
راهکارهای  الزم انتخاب شد.وی ادامه داد: قابل ذکر است که این راهکارها 
با نظر دستگاه دولت به جمع بندی رسیده و به ندرت در این راهکارها نیاز به 

اصالح قانون است به گونه ای که تنها باید بحث اجرا را دنبال کنیم.
فوالدگر بیان کرد: مسائل حوزه مالی و بازار سرمایه، نظام جامع مالیاتی و 
فرار مالیاتی، نظام بیمه ای، بحث تجاری شامل واردات و صادرات، مسائل 
ارزی، کسب وکار و فناوری اطالعات را در بررسی این چالش ها مدنظر قرار 
دادیم و امید است که در مدت زمان باقی مانده به پایان این دوره از مجلس، 

به نتیجه برسد.
وی درباره گزارش رفع موانع تولید گفت: از ابالغ این قانون 4 سال گذشته 
و نخستین گزارش نظارتی است که در این زمینه چند ماه گذشته قرائت 
شــد. این قانون 60 ماده بوده و به چند بخش تقسیم شده است که بخش 
نخست آن در حوزه مالی بوده و گزارش بعدی آن شامل موارد دیگری است 
که در نوبت قرائت قرار دارد و این در حالی اســت که دومین موضوع بحث 
مطالبات و بدهی های دولت به بخش های خصوصی، بانک ها و بیمه هاست.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: بخش خصوصی 
و پیمانکاران به اندازه ای در مسائل مالی دارای مشکل هستند که حاضر به 
دریافت اوراق می شوند و این باعث می شــود که 30 تا 40 درصد کمتر از 

مقدار واقعی برای آنها به سرمایه تبدیل شود.
وی افزود: کار نظارتی دیگر در کمیســیون ویژه حمایت از تولید ملی در 
حوزه کسب وکار صورت گرفته است که به اعتقاد شخصی از اهمیت واالیی 

برخوردار است.
فوالدگر با بیان اینکه تا اواخر سال 96 نخســتین و دومین عامل از لحاظ 
بدترین عامل در هر پایش 3 ماهه ای که از تولیدکنندگان صورت می گرفت، 
دشواری تامین مالی از بانک ها بود، گفت: این عوامل در سال 97 و در اوایل 
سال جاری با حفظ عامل ذکرشده به غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد 
اولیه و محصوالت، تغییرات قیمت و بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات 

افزایش یافت.
وی ادامه داد: طی حدود 3 سال گذشته در رنکینگ جهانی، شاهد ارتقای 
40 رتبه به دلیل اصالحات بودیم ولی این در حالی است که اکنون این ارتقا 

را از دســت داده ایم و در حال حاضر از بین 190 کشور، دارای رتبه 128 
هستیم.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اســالمی گفت: شاخص های سهولت 
کســب وکار، رقابت پذیری، حقوق مالکیت و امنیت ســرمایه گذاری نیز 
مدنظر قرار دارد و ما این گونه فکر می کنیم که اگر با فساد مقابله کنیم امنیت 
سرمایه گذاری به خطر می افتد در صورتی که این فکر نادرست بوده و اگر 
با فساد مقابله نشود سرمایه گذار زمانی که ببیند عده ای با رانت دچار سود 
می شوند، یا سرمایه خود را خارج می کند و یا خود به فساد می افتد که الزم 

است از اقدامات قوه قضاییه نیز تقدیر کنیم.
ادغام وزارت صنعت و معدن و تجارت واقعی نبود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اســالمی اضافه کرد: اگر با فساد 
مقابله نشود و سرمایه گذار شاهد رانت و رشوه خواری در محیط اقتصادی 
جامعه باشد، این راه را بر می گزیند و مجلس همواره از فعالیت قوه قضاییه 
در این زمینه حمایت می کند. واگذاری باشگاه های پرسپولیس و استقالل 

همواره مشکل اصلی دولت بوده و بار امنیتی، اخالقی، سیاسی و اقتصادی 
این باشگاه ها به دوش دولت است، این دو باشگاه همچون دو شرکت شاخص 
خودروســازی که حجم زیادی از زمان وزارت صمت را به خود اختصاص 
داده اند، حجم زیــادی از زمان بخش مدیریــت وزارت ورزش و جوانان را 
اشــغال کرده اند. وزارت صنعتی که بنگاه دار، قیمت گذار و ناظر و مالک 
بازارهای نظام اقتصادی است، نمی تواند مناسب فعالیت کند. وزیر صنعت 
بخش زیادی از زمان خود را صرف سایپا و ایران خودرو می کند و این مشکل 
صمت ماست. ادغام وزارت صنعت و معدن و تجارت واقعی نبود و همچنان 
بنگاه داری در این وزارتخانه رواج دارد. تصویب کرده ایم که دولت در ظرف 

مدت سه سال تصدی گری خود در زمینه شرکت های شاخص خودروسازی 
را به اتمام برساند

دولت در واگذاری پرسپولیس و استقالل نباید تعلل کند
 وی درباره واگذاری باشــگاه های اســتقالل و پرســپولیس تصریح کرد:

 10- 12 سال است که این باشــگاه ها در لیست واگذاری بوده و همچنین 
در پیوستگی بودجه اسامی آنها وجود دارد و بار مالی، سیاسی، اجتماعی، 
اخالقی و امنیت آنها به عهده دولت است، روزی وزیر ورزش معتقد بود که 
»50 درصد از وقت ما را این باشگاه ها می گیرند«، و ما گفتیم که »سعی در 

خالی کردن وقت شما داریم«.
فوالدگر با ابراز اینکه »از اواخر ســال گذشــته پیگیری کرده و جلســات 
متعددی برای مسائل این 2 باشگاه برگزار کردیم«، خاطرنشان کرد: این در 
حالی است که یکی از دالیل لغو واگذاری ها موفق شدن فردی در واگذاری 
بود که اکنون نام وی در لیست فسادهای اقتصادی وجود دارد. سعی بر این 
است که نشان تجاری آنها قیمت گذاری شود چرا که اموال شان ثبت شده 

نیست.
وزارت صنعت به جای حکومت، بنگاه داری می کند

فوالدگر اذعان داشت: مشکل ما این اســت که وزارت صنعت بنگاه داری 
می کند، تــا زمانی کــه وزارت صنعت به جای حاکمیت بنــگاه داری کند 
مشکالت این حوزه حل نخواهد شد.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اســالمی درباره گزارش های قانون گذاری گفت: الیحه ساماندهی 
سهم عدالت در کمیسیون به نتیجه رســید و بدین ترتیب است که سهم 
عدالت در دوره 5 ساله آزاد شده و مدیریت و مالکیت با مردم باشد. این سهم 
تا 2 سال نخست نقد نمی شود، تنها قابل تعویض است و در سال های بعدی 
آزاد خواهد شد و این در حالی اســت که افزایش ماده یک و 30 اختیارات 

هیئت مقررات زدایی نیز از جمله دیگر اقدامات است.
مرز استان اصفهان تغییری نمی کند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری از سخنان 
خود افزود: هیچ گونه تغییراتی در مرز استان اصفهان صورت نمی گیرد و 
با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسالمی مصوبه شورای عالی امنیت 

ملی و وزارت کشور، مصوبه تغییر مرز استان اصفهان متوقف شده است.
برجام بی منطقی ایاالت متحده را مشهور کرد

فوالدگر تصریح کرد: توجه به مسائل منطقه، بی توجهی به مسائل داخلی 
کشور نیست و سیاســت های ما در این زمینه یک به ده است؛ در مسائل 
سیاســت داخلی کم کاری صورت می گیرد. برجام این فایده را داشت که 
منطق و اســتدالل ایران را ثابت کرد و بی منطقی مقامات ایاالت متحده 

برای همگان مشخص شد.
نیازمند جامعیت در بحث شفافیت هستیم

وی تصریح کرد: اصل شفافیت فعالیت نمایندگان باید جامع باشد و نباید 
در این اصل تنها به مباحثی که به رای نمایندگان مربوط می شــود توجه 
شود. در بســیاری از موارد میان نظر کارشناسی مجلس شورای اسالمی و 

نظر مردم تفاوت وجود دارد.
استعفای نمایندگان نماد حق طلبی بود

فوالدگر، پیرامون نتیجه استعفای دســته جمعی نمایندگان اصفهان در 
اعتراض به موضوع آب نیز گفت: استعفای نمایندگان، نماد حق طلبی مردم 
اصفهان و هدف ما نیز یک حرکت اعتراضی در این راستا بود که تا حد زیادی 
در بعد جلب توجه و همچنین ارائه نطق های مختلف موفق بودیم؛ اما دیگر 

خواسته ها همچنان در مرحله پیگیری قرار دارد.
 وی در پایان ســخنان خود با اشــاره به وضعیت تونل ســوم و سد تونل
  سوم اظهار داشــت: تونل ســوم طبق زمان بندی در حال پیشروی است
  و سد تونل ســوم نیز اکنون ســرعت عمل آن افزایش یافته و امید است

  که در ســال 1400 به بهره برداری برسد. موضوع بهشت آباد نیز به سرعت 
 در حال پیگیری اســت و تنهــا یک ســری مباحث بین اســتانی در آن

 وجود دارد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

مصوبه تغییر مرز استان متوقف  شده است
حدیث زاهدی

فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان، در نشست 
خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه 8 سال دفاع مقدس یادآور 
درخشندگی و ویژگی های بسیار خاصی است، گفت: وحدت، 
همدلی و همکاری مردم و مســئوالن موجب شد تا بتوانیم 8 
ســال جنگی بزرگ و نابرابر را مدیریت کنیم و ظرفیتی فراهم 
شد تا ما به 8 ســال دفاع خود در برابر دشمنان افتخار کنیم و 
امروز در منطقه و جهان اســالم به چنــان ظرفیت و بالندگی 
رســیده ایم که دفاع مقدس ما و شــیوه جنگ ما و مقاومت ما 
سرمشق مردم قرار گرفته است. ســردار مجتبی فدا در ادامه 
افزود: اگــر در ابتدای دفاع مقدس اقتضایی پاســخ تهدیدات 
دشــمنان را می دادیم، امروز دســت برتر و اقدام پیشگیرانه و 
متقابل را در برابر دشــمنان انجام می دهیم که شــکار پهپاد 
آمریکایی یکی از این تقابل هاست. زمانی که انگلیس در اقدامی 
غیرعرف و غیرقانونی اقدام به دزدی دریایی و توقیف کشور ما 
کرد، نفتکش متخلف انگلیس توقیف شد و نفتکش ما آزاد گشت 
و امروز نیروهای ما در آمادگی کامل بوده و آماده دفع تهدیدات 

دشمنان هستند.
برگزاری 7 هزار ویژه برنامه به مناسبت هفته دفاع 

مقدس در استان اصفهان
ســردار فدا، از برگزاری 7 هزار برنامه به مناســبت هفته دفاع 

مقدس در سرتاسر استان اصفهان خبر داد و گفت: 20 برنامه 
ویژه اصفهان و 100 برنامه در سطح شهرستان اصفهان برگزار 
می شود. رژه باشــکوه و مقتدرانه نیروهای مسلح از مهم ترین 
برنامه هایی است که در اصفهان، در مرکز استان مقابل گلستان 
شهدا این رژه برگزار خواهد شد. در باغ غدیر و موزه دفاع مقدس 
افتتاحیه موزه دفاع مقدس برگزار خواهد شــد همچنین سه 
نمایش رزمی آبی خاکی در نجف آباد، شــاهین شهر و لنجان 
برگزار می شــود. فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( استان 
اصفهان، با تبیین برنامه های مختلف ســپاه استان اصفهان در 
هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: افتتاح پروژه 300 هکتاری در 
منطقه فساران در شرق اصفهان به منظور بیابان زدایی در این 
منطقه، بهره برداری از 80 پروژه در مناطق محروم، کم برخوردار 
و کمتر توســعه یافته با اعتباری نزدیک به 50 میلیارد ریال از 
سوی قرارگاه پیشرفت و آبادانی، توزیع 11 هزار و 900 بسته 
غذایی و بیش از 2 هزار بسته لوازم التحریر و تهیه 416 جهیزیه 
و پوشــاک مورد نیاز نیازمندان ویژه مناطــق محروم از جمله 
فعالیت های سپاه استان اصفهان بوده است. وی، از اجرای طرح 
ایران یار خبرداد و تصریح کرد: در این طرح نوجوانان و جوانان 
به کارخانجات و صنایع تولیدی عزیمت کــرده و از نزدیک با 
فرآیند تولید آنها آشنا و ظرفیتی تبلیغی برای این صنایع فراهم 

می آورند، شناسایی مراکز تولیدی متخلف در حوزه اقتصادی 
و فرهنگــی از دیگر اقداماتی اســت که ســپاه صاحب الزمان 
)عج( استان اصفهان نسبت به آن اقدام کرده است. هم اکنون 
نیروهای داوطلب نیروی مقاومت بسیج و سپاه استان اصفهان، 
در مناطق سیل زده حضور داشته و مشــغول خدمت رسانی 
هستند و به زودی واحدهای مسکونی به هموطنان آسیب دیده 

در سیل تحویل خواهد شد.
رونمایی از 15 عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس

ســردار فدا با اشــاره به برگزاری یادواره های شهدا در مناطق 
مختلف استان، خاطرنشــان کرد: رونمایی از 15 عنوان کتاب 
دفاع مقدس از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس است که از 
سوی سپاه صاحب الزمان )عج( استان برگزار می شود. در این 
ایام در خدمت خانواده معظم شهدا در قالب سرکشی از ایشان 
خواهیم بود همینطــور در اول مهرماه فرزندان خانواده معظم 
شــهدای مدافع وطن و حرم با رزمندگان لشــکر مقدس امام 
حسین )ع( به مدرســه خواهند رفت تا پاسداشتی باشد برای 
پدران شهید این عزیزان. فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( 
استان اصفهان با بیان اینکه برپایی موکب و مراکز اسکان زائران 
اربعین در ایام زیارتی اربعین امام حسین )ع( از جمله اقداماتی 
است که در این زمینه از سوی سپاه صاحب الزمان )عج( برگزار 

می شــود، گفت: کلیه طرح های بســیج در راستای حمایت از 
جامعه و کمک به مردم است. طرح های مختلفی ویژه خانواده ها، 
زنان سرپرست خانوار، نیازمندانی که نیازمند خدمات پزشکی 
هســتند، دانش آموزان و جوانان نیازمند آمــوزش در زمینه 
کســب و کار و مهارت، اردوهای جهادی در مناطق محروم و 
کم برخوردار و برنامه هایی از این دســت از جمله فعالیت های 
مستمر سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروی مقاومت بسیج 
در سراسر کشــور اســت. در اصفهان آماده همکاری کامل با 
دانشگاه علوم پزشکی در عرصه های مختلف از حمله ریشه کنی 
سالک هستیم، بسیج همواره سازماندهی می شود برای مقابله 
با چالش های نظام مقدس اسالمی در همه عرصه های نظامی، 
فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و همیشه در خط مقدم حضور 

خواهد داشت.
فعالیت اقتصادی ســپاه به درخواست دولت انجام 

می شود
وی، پیرامون فعالیت های اقتصادی ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی، تصریح کرد: ســپاه، فعالیت اقتصــادی ندارد مگر 
به درخواســت دولت و در پروژه هایی که فعــاالن اقتصادی و 
مجموعه های داخلی ورود پیدا نمی کنند و توان اجرایی کردن 
آن را ندارند و دولت از سپاه می خواهد تا در پروژه های بزرگ و 

با هزینه های بالغ بر هزار میلیارد ورود پیدا کرده و مشــکلی از 
کشور برطرف کند، ضمن اینکه همه پیمانکاران در ابتدا از دولت 
اخذ بودجه خواهند کرد ولی سپاه در ابتدا اخذ پول و بودجه از 
دولت ندارد و پس از اتمام پروژه بــه دنبال دریافت هزینه ها از 
دولت خواهد بود و هم اکنون نیز مبالغ زیادی از دولت طلبکار 
بوده؛ اما قرار نیست به خاطر این مسئله خدمت رسانی به کشور 

و مردم از سوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی تعطیل شود.
ســردار فدا با تاکید بر ضرورت جوان گرایی در کشــور و لزوم 
مطالبه گری رســانه ها در این زمینه اظهار کرد: بنده پیرترین 
شخص در سپاه صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان هستم؛ 
اما از کادر جوان اســتفاده کردم و تمام نیروهای سپاه استان 
اصفهان افراد توانمند و جوانی هســتند که ما بــه آنها اعتماد 
داریم و معتقد هستیم این موضوع باعث می شود شاهد رشد و 
پیشرفت کشور باشیم و باید در بدنه اجرایی کشور این موضوع 
نهادینه شود، همانطور که امام خمینی)ره( در انقالب اسالمی 
و دفاع مقدس با اعتماد بر جوانان باعث پیروزی کشور و مردم 
شدند. استفاده از ظرفیت های جوانان در همه عرصه از انقالب 
تا دفاع مقدس و دفاع از حرم و عرصــه توانمندی های دفاعی 
 و صنایع و عرصه هــای علمی همواره با موفقیــت همراه بوده

 است.

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان  در نشست خبری تاکید کرد:

جوان گرایی در سپاه استان
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