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  دیروز اصفهان میزبان وزیر صمت و راه و شهرسازی بود؛

روز اول با وزرا
فرونشست زمین در دستور کار 
مدیریت بحران اصفهان است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان:

3

رشد جایگاه طالب با رونق 
قرآن در حوزه های علمیه

امام جمعه اصفهان مطرح کرد:

7

 سرخابی های پایتخت به هم رسیدند؛

هیجان به وقت آزادی
ســرخابی های پایتخت در حالی عصرامروز در تهران مقابل یکدیگر 
صف آرایی می کنند که ســرمربیان این دو تیــم تاکنون تجربه چنین 
دیداری در فوتبال ایران را نداشته اند، دیداری که اهمیت فوق العاده ای برای هواداران دو 

تیم داشته و ارزش پیروزی در این بازی برای آنها دست کمی از کسب جام قهرمانی 
ندارد. تیم فوتبال پرسپولیس در شرایطی آماده برگزاری حساس ترین دیدار هفته 

چهارم رقابت های لیگ برتر کشور...
صفحه   6
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 برای »هپکو« 
در آغاز هفته دفاع مقدس

قرار ما با امام )ره( و شــهدا این نبود. صدای دردمند و 
پراز بغض کارگران را که می شنویم، باید از شرم به خود 
بپیچیم و دردمان بیاید اما انگار راســتی راستی »ِسر« 

شده ایم.
امروز 31 شهریورماه اســت و آغاز هفته دفاع مقدس. 
می خواستیم از شــهدا بنویســیم و یادی از شهیدان 
همیشــه جاویدان شــهر کنیم. می خواســتیم به 31 
شهریور یک سال پیش فلش بک بزنیم و از »طاها« ی 4 
ساله یاد کنیم که در حمله تروریستی رژه سال گذشته 
در اهواز به شهادت رسید. می خواستیم از تدارکات یک 
شهر و مسئوالنش برای این هفته ویژه بنویسیم؛ اما ... 
خبر رسید که رییس جمهور دستور داده که برای حل 
مشکالت شرکت »هپکو« ی اراک اقدام فوری صورت 

بگیرد، خبری که میان این همه تلخی، خوشایند بود.
برخی برخوردهای بد و بی توجهی های بسیار روی هم 
جمع شد و باعث شد کارگران بی پناه روز به روز ناامیدتر 
از گذشته مقابل چشمان خانواده خود شرمنده شوند. 
همین بی توجهی مســئله کارگران هپکوی اراک را به 
طعمه شبکه های معاند تبدیل کرد و بهانه به دست شان 
داد تا فریاد اعتراض کارگرانی که فقط حقوق شــان را 
می خواهند به موجی برای رســانه های بیگانه تبدیل 
شود که ســوار برآن شــده و اهداف سیاســی خود را 

تعقیب کنند.
قرار بود هم چرخ هسته ای بچرخد و هم چرخ اقتصاد. اما 
کارگران هپکو، شش ماه حقوق نگرفتند و تازه این قصه 
غصه های هپکویی هاست که رسانه ای شده و چه بسیار 
کارگران دیگری هستند که با دست خالی و روی سیاه 
شب به خانه برمی گردند و فقط شرمندگی برای زن و 

بچه شان دارند و کسی نیست که صدای شان را بشنود.
درد و گالیه هپکویی ها را کنار خبر منتشرشده در رسانه 
ملی می گذاریم که به نقــل از مرکز آمار اعالم می کند، 
درآمد مردم در شــهرها از هزینه هایشان بیشتر شده و 
سبقت گرفته است! و ما همچنان باید در بهت و حیرت 
از این آمارهــای غیرملموس که خودمــان تجربه اش 
نمی کنیم، روزگار بگذرانیم و از خودمان بپرسیم چطور 
می شود شــرکتی که میلیاردها تومان صادرات داشته، 
تولیدش به صفر می رسد؟! و مسئوالن همچنان درباره 

ورود یا عدم ورود زنان به ورزشگاه ها بحث می کنند!
از »دختر آبی« و »پسرقرمز« حرف می زنیم و از »کارگر 
سیاه روز شده« حرف نمی زنیم. کارگری که پیامبرمان 
فرموده اند عرق اش خشک نشده، دستمزدش را بپردازید 
و تازه کارگران کارخانه ای که به آن مدیونیم. برخالف 
برخی از کارخانه های کشور که پس از پیروزی انقالب 
اســالمی تغییر کاربری دادند یا مدتی تعطیل شدند، 
شرکت هپکو همچنان با تمام قوا به فعالیت خود ادامه 
داد و روز به روز توسعه بیشتری پیدا کرد. همین کارخانه 
بود که همزمان با جنگ تحمیلی با تولید ماشین آالت 
راه سازی به ساخت جاده و سنگر در جبهه کمک کرد و 
اولین خودروی زرهی جنگ را ساخت. تجهیزات عراقی 
را بازتولیــد کرد و این قدر در این حــوزه موفق بود که 

»صدام« سه بار هپکو را بمباران کرد.
نه جنگ توانســت هپکو را زمین بزند، نه بمباران های 
رژیم بعث و نه حتی تحریم ها. هپکو، بالغ بر ســه دهه 
توانست در صنعت ماشین سازی ســنگین خاورمیانه 
پیشتاز باشد؛ اما در نیمه دهه 1380 با اقدامی مشکوک، 
به سمت سراشیبی سوق پیدا کرد. سال 1385، به بهانه 
اجرای سیاســت های اصل 44 و خصوصی سازی، این 
مجموعه با قیمتی بالغ بــر 740 میلیارد ریال به بخش 
خصوصی واگذار شــد و ســرمایه گذار جدید فعالیت 
خود را از ســال 1386 آغاز کرد؛ واگــذاری ای که نه 
قیمتش عادالنه و منطقی بود و نه شخصی که کارخانه 
به او واگذار شده بود و خالصه با رانت و رانت بازی و به 
اسم خصوصی سازی، هپکو را به خاک سیاه نشاندند و 
دودش به چشم کارگر مظلوم رفت. کارگری که حضرت 
امام )ره( بر حفظ حرمت و رعایت حق و حقوقش تاکید 
داشتند. کارگری که جزو طبقه مستضعف است و شهدا 
هم در وصیت نامه هــای خود تاکیــد می کردند که از 

مستضعفان دلجویی شود و هوای شان را داشته باشیم.
و امروز آغاز هفته دفاع مقدس اســت. نزدیک به چهل 
ســال از شــروع جنگ می گذرد و این روزها بیشتر از 
هرزمان دیگری به حال و هوای پر از ایثار و عشــق آن 
روزها و آن سال ها محتاجیم و شهدا خوشحال می شوند 
اگر ببینند ما حواس مان به همدیگر هســت و صدای 
کارگر را می شنویم.آغاز هفته دفاع مقدس گرامی باد و 
درود خدا تا ابد بر مردان مردی که بودن مان را مدیون 

رفتن جاودانه شان هستیم.

سرمقاله

3

 معاون بیمه ای اداره کل
 تامین اجتماعی استان:

 26 هزار اصفهانی 
بیمه بیکاری می گیرند

 افزایش سرمایه فوالد مبارکه
3 به 20 هزار میلیارد تومان

سایه مشکات

آغاز هفته دفاع مقدس گرامی باد

مدیرکل آموزش و پرورش استان اظهار کرد: حدود یک سوم از مدارس استان نیاز به بازسازی 
دارند که اداره آموزش و پرورش به تنهایی توان رســیدگی به آن را ندارد، به همین منظور 
فعالیت نهضت بزرگ مدرسه سازی توسط خیرین نیک اندیش اوج گرفت. محمد اعتدادی، 
اولویت اصلی آموزش و پرورش را اجرای سند تحول بنیادین دانست و اظهار کرد: بر اساس 
این سند، چرخش های اصلی باید در این نهاد شکل گیرد تا به نهادی فرهنگی و تربیت پذیر 
تبدیل شود.رییس کل آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: در حالی سال تحصیلی جدید 
را آغاز می کنیم که 37 هزار و 500 کالس درس در 7040 واحد آموزشــی و ۲۲۹ مدرسه 
اســتثنایی فعالیت خواهند کرد و 836 هزار دانش آموز دختر و پسر در پایه های تحصیلی 
دوازده گانه مشغول به تحصیل خواهند بود.وی ادامه داد: سال تحصیلی پیش رو با بیش از 
57 هزار مدرس از معلمان حق التدریس، بازنشسته، سرباز معلمان و معلم های رسمی آغاز 
می شود و 84 هزار و ۲00 دانش آموز در پایه اول ابتدایی تحصیل خود را در سیستم آموزش 
و پرورش آغاز خواهند کرد که این آمار نسبت به سال گذشته 1.5 درصد رشد داشته است. 
آموزش و پرورش استان در جهت تحقق عدالت آموزش، تعداد 11۲00 دانش آموز را در ۹۲3 
کالس و 5۲1 مدرسه، به صورت چند پایه تحت پوشش قرار داده است. اعتدادی اظهار کرد: 
به دلیل نبود تناسب معلمان خروجی از سیستم، بازنشسته و معلمان ورودی 1۲000 نفر 
کمبود معلم داشته ایم که توانسته ایم 7756 نفر از این کمبود را پوشش دهیم تا هیچ کالسی 

همزمان با اول مهر ماه خالی از آموزگار نباشد و تمام مدارس و کالس ها دایر باشند.
مدیرکل آموزش وپرورش اســتان افزود: ممکن است در روزهای نخســتین تا رفع کامل 
مشکالت، اختالالتی محدود در برخی نقاط استان وجود داشته باشد که با آماده باش کامل، 
به سرعت رفع خواهند شد. با وجود اقدامات انجام شده، کمبود منابع، تجهیزات آموزشی و 
کمک آموزشی و خدمات معیشتی برای معلمان مشکالت فراوانی را ایجاد می کند؛اما انتظار 

می رود با اجرای مرحله دوم رتبه بندی، قدم خوبی برای حل مشکالت برداشته شود.
وی با بیان اینکه در سال آموزشی پیش رو، آینده سازان کشور را علیه هجمه سازی بی اندازه 
دشمنان، ایمن خواهیم کرد، گفت: بر مدرسه محوری تاکید داریم و برآنیم تا هرگونه پویایی 
را از جایگاه رفیع مدارس آغاز کنیم تا به تعلیم نسلی که در اختیار ما قرار گرفته اند، اهتمام 
ورزیم. اعتدادی ادامه داد: در جهت توسعه فرهنگ قرآنی در سال تحصیلی گذشته حدود 
۲50 هزار دانش آموز در مراحل مختلف مسابقات قرآنی حضور فعال داشتند که حدود شش 
هزار نفر از آنها موفق به کســب رتبه های استانی، 84 رتبه کشــوری و ۲5 رتبه بین المللی 

قرآنی شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:

یک سوم مدارس استان نیاز به بازسازی دارند

  وزیر صنعت، معدن و تجارت در اصفهان مطرح کرد: 
یک عده اجازه نمی دهند صنعت خودرو اصالح شود

   وزیر راه و شهرسازی در اصفها ن مطرح کرد:
اراده دولت، جلوگیری از وقفه در اجرای طرح هاست
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هر چه به موعد انتخابات آینده مجلس نزدیک می شویم 
هجم شفاف سازی ها )شما بخوانید تخریب ها( در مورد 
نمایندگان فعلی و کاندیداهای آینده این نهاد سیاسی 
کشور بیشتر می شود. اگر چه این رویه ای معمول است 
که الزمه هر رقابت سیاسی است و در همه جای دنیا هم 
کم و بیش دیده می شود؛ اما به نظر می رسد نوع و شدت 
این مدل از رقابت به دالیلی بیشــتر شده و اندکی غیر 
معمول می نماید. طی روزهای اخیر موضوع حاشیه هایی 
پیرامون برادرزاده های پروانه سلحشوری، نماینده مردم 
تهران به خبری داغ در رسانه های مجازی تبدیل شده 
است. هر چند سلحشوری این موضوع را تهمت و نوعی 
تخریب دانســت؛ اما آنچه قابل توجه است بازنشر این 
خبر توسط دو نماینده مجلس است؛ اتفاقی که با اندکی 
تغییر در ماجرای بازداشت دو نماینده به جرم اخالل 
در بازار خودرو و پیش تر ســفر یکــی از نمایندگان به 
آمریکا برای دیدار با خانواده اش هم مطرح شد. حتی در 
برداشتی کلی تر، جنجال ها بر سر نسبت دادن یک باند 
ماساژ جنسی به نزدیکان پروانه سلحشوری را می توان 
جوابی بر انتقادات تند و تیز وی در ماجرای دختر آبی و 
موج سواری این نماینده در آن ماجرا دانست. جدای از 
درست و غلط این خبرها نوع جبهه گیری و انتشار آن 
توسط برخی دیگر از نمایندگان قابل توجه است. اینکه 

عده ای به هوای عدالت خواهی در فضای مجازی دست 
به دامن هر نوع خبری می شوند نشان می دهد که امسال 
رقابت های انتخاباتی بر خالف دوره های پیشین نه در 
میان گروه های سیاسی که در بین چهره ها در جریان 
خواهد بود. شاید بزرگ ترین دستاورد سردرگمی جناح 
اصولگرا و نداشــتن لیدر در گروه اصالح طلب همین 
کشیده شدن مشاجرات سیاســی میان افراد باشد. در 
حالی که اصولگرایان خود را بــرای در اختیار گرفتن 
صندلی های مجلس آماده می کننــد؛ اما همچنان از 

نبود یک رهبر قوی و چارچوب های درست برای جذب 
آرای مردمی رنج می برند. جنــاح رقیب هم وضعیت 
بهتری ندارد، اصالح طلبان از ســوی مردم به عنوان 
بخش اصلی در آشفتگی های اقتصادی و شرایط موجود 
شناخته می شوند و انفعال و عدم کارایی الزم لیدر این 
جریان در مجلس هم موجب شــده تا برای دور آینده 
عمال این طیف به دنبال چهره های جدیدی باشــد که 
هم مقبولیت سر لیست های قبل را داشته باشند و هم 
حرفی برای مجاب کردن مردم و جلب آرای آنها؛ اتفاقی 

که البته تا امروز محقق نشده اســت. این وضعیت در 
نهایت موجب شده تا فعالیت های انتخاباتی نمایندگان 
حول محور انتقاد از وضعیت موجود و در مقابل تخریب 
کردن منتقدان خالصه شود، تک و پاتکی که در نهایت 
نتیجه ای به جز آشفتگی روانی جامعه دستاورد دیگری 
نخواهد داشــت. نبود برنامه، عدم شفافیت عملکرد و 
دستاوردهای اندک نمایندگان در این دوره از مجلس 
شورای اســالمی موجب شــده تا نوعی بی میلی و بی 
تفاوتی سیاسی در مردم نسبت به جناح های سیاسی 
شکل بگیرد. شاید همین مسئله موجب دستپاچگی و 
عملکردهای شتابزده برخی از فعاالن سیاسی باشد. در 
مقابل این رفتار امروز جریان های سیاسی باید به طور 
مشخص، شــفاف و قابل اندازه گیری به مردم بگویند 
که در صــورت حضور در مجلس، چــه خواهند کرد و 
نیز بگویند که مردم چطور خواهند توانســت عملکرد 
آنان را ارزیابی کنند. روزگار بزن در روهای سیاســی 
آن هم در شرایطی که شبکه های اجتماعی به سرعت 
شایعات و واقعیات را منتشــر می  کنند، گذشته است 
به همین دلیل اگر چه نمی توان مدعی شــد دو جناح 
اصلی در کشور رو به افول هســتند؛اما شاید انتخابات 
آینده مجلس در صورت پیگیری همین رویه از سوی 
سیاستمداران به ســوی جهتی غیر معمول و ترکیبی 
نوظهور پیش برود که چندان به صالح آینده سیاسی 

کشور نباشد.

انصارا... توقف حمالت موشکی 
به عربستان را اعالم کرد

رییس شورای عالی سیاسی یمن توقف حمالت 
پهپادی و موشــکی و تمامی انواع هدف گیری ها 
علیه عربســتان را اعالم کرد و خواستار مقابله به 
مثل عربستان در این باره شــد. مهدی المشاط 
تاکید کرد: منتظر پاسخ مثبت و متقابل و بهترین 
واکنش و اعالم متقابل در خصوص توقف هرگونه 
هدف گیری و حمالت هوایی به خاک یمن هستیم 
و در عین حال حق پاسخگویی را در صورت عدم 
پاســخ به این طرح برای خود محفوظ می دانیم. 
المشاط بار دیگر عفو عمومی اعالم کرد و از تمام 
فریب خوردگان از افراد و رهبران خواست از این 
فرصت دست داده استفاده کرده و به آغوش وطن 

بازگشته و راه درست را انتخاب کنند.

شرط »نتانیاهو« برای 
کناره گیری از صحنه سیاسی

رسانه های رژیم صهیونیســتی اعالم کردند که 
نخســت وزیر این رژیم به دنبال آن است که به 
شرط تبرئه شــدن از اتهامات، از صحنه سیاسی 
این رژیم کناره گیری کند. این شبکه همچنین 
گزارش داد کــه آویخای مندلبلیت، دادســتان 
کل رژیم صهیونیستی هم قاطعانه با درخواست 
نتانیاهو مخالفت خواهــد کرد، چرا که این اقدام 
نقض قانون است. شبکه ۱۳ اســراییل در ادامه 
گزارش خود آورده اســت، ایــن احتمال وجود 
دارد که »اســحاق هرتزوگ«، رهبر سابق جناح 
اپوزیسیون حلقه ارتباط میان نتانیاهو و ریولین 
برای ارائه این پیشنهاد باشد که به نظر می رسد، 
هرتزوگ ورود به این موضوع را نپذیرفته اســت. 
نتانیاهو و همسرش سارا، در چهار پرونده متهم به 
فساد شده اند؛ آن ها در پرونده موسوم به »۱۰۰۰« 
متهم به دریافت هدایای غیرقانونی از یک بازرگان 
آمریکایی به نام »ارنون ملچــن« از بزرگ ترین 

فعاالن سینمای هالیوود هستند.

 اجبار ثروتمندان سعودی
 برای خرید سهام آرامکو

یک روزنامه انگلیسی نوشــت که دولت سعودی 
خانواده هــای ثروتمند این کشــور را برای خرید 
سهام شــرکت نفتی آرامکو تحت فشار قرار داده 
است. هشت تن از افرادی که در جریان مذاکرات 
میان دولت سعودی و برخی خانواده های معروف 
عربستانی هستند به این روزنامه گفتند که با هدف 
قرار گرفتن شرکت آرامکو، اعتماد به ارزش سهام 
شــرکت آرامکو از بین رفته و دولت می خواهد با 
اجبار خانواده های ثروتمند به خرید سهم اعتماد از 
دست رفته را باز گرداند. این روزنامه در ادامه نوشت 
که بسیاری از این خانواده ها همان هایی هستند که 
یک یا چند تن از اعضای آن در سال ۲۰۱۷ در هتل 
»ریتر کارلتون« ریاض به بهانه مبارزه بن سلمان با 

فساد در بازداشت قرار گرفتند.

رقابت های زودهنگام، دورنمای بدون برنامه

 برنامه سفر رییس جمهور
 به نیویورک مشخص شد

رییس جمهور دوشــنبه هفتــه جاری)فردا( به 
نیویورک سفر خواهد کرد. ســخنرانی در هفتاد 
و چهارمین مجمع عمومی ســاالنه سازمان ملل 
متحد، دیدار و گفت وگو با رؤسای جمهور و سران 
برخی کشورها و نشست خبری از برنامه های سفر 
روحانی به نیویورک اســت. یک هیئت بلندپایه 
سیاســی رییس جمهور را در این سفر همراهی 

خواهد کرد.

اولتیماتوم کمیسیون اصل 90 
به وزیر اقتصاد

نایــب رییس کمیســیون اصــل 9۰ مجلس 
گفت: چنانچه وزیر اقتصاد در نشســت بعدی 
کمیســیون اصل 9۰ حاضر نشود، طبق قانون 
به قوه قضاییه معرفی خواهد شد. امیر خجسته 
اظهار داشــت: طبق قانــون آیین نامه داخلی 
مجلس، وزیر یا هر مسئولی از حضور در نشست 
کمیسیون اصل 9۰ امتناع کند، در مرتبه سوم 

به قوه قضاییه معرفی می شود.

 هشدار »بدر عراق« به آمریکا 
درباره حمله به ایران

یکی از رهبران سازمان »بدر« عراق اعالم کرد که 
اگر آمریکا به ایران حمله کند، مقرها و پایگاه های 
آمریکایی، از دســت حمالت عراقی هــا در امان 
نخواهد بود. علیوی به پایگاه خبری »بغداد الیوم« 
گفت که »اگر آمریکا جنگی علیه ایران آغاز کند، 
عراق نیز در آن شرکت خواهد کرد«. وی تصریح 
کرد که اگر دولت عراق بپذیرد یا نپذیرد، در داخل 
این کشــور، با نیروهای آمریکایــی جنگی آغاز 

خواهد شد.

کافه سیاست

عکس  روز 

آشوب در خیابان های مصر 
علیه »السیسی«

شــبکه الجزیره از تجمع اعتراضــی علیه دولت 
عبدالفتاح السیســی در میــدان التحریر، مرکز 
پایتخت مصر خبر داد. تصاویر نشان می دهد که 
شرکت کنندگان در تظاهرات علیه رییس جمهور 
مصر شــعار می دهند و خواســتار سرنگونی وی 

هستند. 

 هشدار »بدر عراق« به آمریکا درباره حمله به ایران

پیشنهاد سردبیر:

پیشخوان

بین الملل

 در ادامه سیاست های ایران هراسانه آمریکا علیه کشورمان، یک مقام 
آمریکایی گفته اســت که وزیر امور خارجه این کشور، با کشورهای 
شورای همکاری خلیح فارس و اردن نشســتی درباره ایران خواهد 
داشت. پمپئو که برای بررسی بحران در تاسیسات نفتی عربستان به 
دلیل حمله یمنی ها به این کشور سفر کرده و پس از رایزنی با مقامات 
عربستان به امارات هم سفری داشته اســت حاال قرار است در یک 

نشست به بررسی ابعاد این حادثه در حضور کشورهای عربی بنشیند. 
به نقل از پایگاه خبری اردوپوینت، یک مقام ارشد دولت ترامپ، روز 
جمعه گفت که مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا طی نشســت 
مجمع عمومی سازمان ملل که هفته آینده برگزار خواهد شد، نشستی 
با حضور کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و عمان با محوریت 
آن چه پاسخی مناسب به »خشونت محرک« ایران خوانده شده است، 

تشکیل خواهد داد. این مقام آمریکایی دراین باره گفت: نگرانی عمده 
ما درباره خشونت محرک ایران، قرار است موضوع این کنفرانس باشد 
و ما جهت رایزنی درباره پاسخی جمعی با طیف گسترده ای از شرکا و 
متحدان مان، از این فرصت استقبال می کنیم. پمپئو، با شرکای اتحاد 
راهبردی خاورمیانه که همان شورای همکاری خلیج فارس است و 

همچنین با حضور کشور اردن، نشستی برگزار خواهد کرد.

برگزاری نشست ضدایرانی »پمپئو« با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و اردن

  به بهانه موضع گیری شتاب زده برخی از نمایندگان در مورد شایعات پیرامون »پروانه سلحشوری«؛ 

نبــرد دیپلماتیــک در 
نیویورک

ماجرای ماساژ انتخاباتی

ظریف: بــرای آمریکا نفت 
اعراب از خون انسان ها مهم تر 

است

# خشونت علیه زنان ممنوع

 علی پیراینده- شهردار نطنز

تجدید آگهی مزایده 
شهرداری نطنز در نظر دارد نسبت به فروش 4 واحد تجاری بشماره های ۲،۲۰،۲۳و 
۲4 در طبقه اول از مجموعه تجاری پاســاژ واقع در خیابان امام خمینی ) ره ( را از 

طریق برگزاری مزایده عمومی بصورت تک تک اقدام نماید .
بهای پایه فروش : واحد شماره ۲ به پالک ثبتی ۳۳/۳688 به متراژ ۱5/۲۳ متر مربع 
به مبلغ کل 9۱۳/8۰۰/۰۰۰ ریال ، واحد شــماره ۲۰ به پالک ثبتی ۳۳/۳۷۰6 به 
متراژ ۳9/9۷ متر مربع به مبلغ کل ۱/۷98/65۰/۰۰۰ ریال ، واحد شــماره ۲۳ به 
پالک ثبتی ۳۳/۳۷۰9 به متراژ ۲۷/5۱ متر مربع بــه مبلغ کل ۱/5۱۳/۰5۰/۰۰۰ 
ریال و واحد شــماره ۲4 به پالک ثبتــی ۳۳/۳۷۱۰ به متــراژ ۲8/۱۲ به مبلغ کل 
۱/۲65/4۰۰/۰۰۰ ریال می باشــد . ســپرده واریزی برای فروش 4 واحد تجاری 
به ازای هر کدام مبلغ 9۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت وجه نقد به شــماره حســاب 
۰۱۰۷۱5۷۱66۰۰9 بانک ملی بنام سپرده شهرداری نطنز و یا ضمانتنامه بانکی که 
شامل ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت 
از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هســتند . ضمانت نامه صادره توسط 
موسســات بیمه گر دارای مجوز برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از ســوی بیمه 
مرکزی ایران ، ســفته با امضای صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برای اشــخاص 

حقوقی معادل هشتاد درصد ارزش اســمی آن گواهی خالص مطالبات قطعی تایید 
شده اوراق مشارکت بی نام تضمین شــده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل 
از سررسید ) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ( . وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج 
درصد ارزش کارشناسی رســمی آن ، ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های 
ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده می باشد و طبق اساسنامه فعالیت می 
نمایند . ضمانت نامه های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های 
پژوهش و فناوری غیر دولتی. به پیشنهاداتی که فاقد سپرده ، سپرده کمتر ، چک یا 
نظایر آن ها می باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد . سایر اطالعات ، جزییات و شرایط 
مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج شده است . در صورتیکه برندگان اول و دوم 
و سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری 
نطنز ضبط خواهد شد . شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات به استثنای ایام تعطیل تا پایان وقت اداری 
چهارشــنبه 98/۰۷/۱۰ و در محل دبیرخانه محرمانه شهرداری نطنز واقع در بلوار 

شهید مصطفی خمینی )ره( می باشد .
تلفن تماس : ۰۳۱-54۲۲۲۱۱9                                     

م الف:597111

نوبت دوم

محمد حسین شاملی _مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

آگهی اصالحی شماره 29306 مورخ 1398/6/17

پیرو آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی به شماره 64۲5۲-۱۳85/۱۲/۱۲ چاپ شده در روزنامه  های اصفهان زیبا به شماره 
۱۰۲ - ۱۳85/۱۲/۱6 و روزنامه خبر به شماره ۲565-۱۳85/۱۲/۱6 در خصوص پالک های ۱ و ۷ و 8 و ۱8۷ اصلی بخش ۱۲ کاشان موسوم 

به کلهرود- یاقون از توابع شهرستان کاشان بدینوسیله تغییرات مساحت اجرای قانون پالک مذکور بشرح ذیل اصالح و اعالم می گردد.

م الف:605623 محمد حسین شاملی _مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

آگهی اصالحی شماره 29303 مورخ 1398/6/17 

پیرو آگهی اصالحی منابع ملی به شماره 666۳۳-85/۱۲/۲۲ چاپ شده در روزنامه اصفهان زیبا به شماره ۱۰8 مورخ ۱۳85/۱۲/۲4 
در خصوص قســمتی از پالک های ۲۰5 و 5۲ و 5۱ اصلی بخش ۱۲ موســوم به مراتع و مزارع بد نامه و کله از توابع شهرستان کاشان 

بدینوسیله تغییرات مساحت اجرای قانون پالک مذکور بشرح ذیل اصالح و اعالم می گردد.

م الف:605625

مساحت کل )هکتار(ملی )هکتار(مستثنیات )هکتار(

45/46104869/51904914/9800قبل از اصالح

44/69424904/44294949/1371بعد از اصالح

0/766834/923934/1571میزان تغییرات

مساحت کل )هکتار(ملی )هکتار(مستثنیات )هکتار(

99/0110772/9713871/9823قبل از اصالح

98/3879800/6837899/0716بعد از اصالح

0/623127/712427/0893میزان تغییرات

نشست وزیران خارجه ایران و کشورهای عضو ۱+۴،  در نیویورک
نشست وزیران امور خارجه ایران و کشورهای عضو ۱+4 روز چهارشنبه در نیویورک برگزار می شود.  وزیر امور خارجه 
اظهار کرد:: پیوستن آمریکا به ۱+4 چه به عنوان ۱+5 و چه به عنوان میهمان، ضرورتش پایان دادن به جنگ اقتصادی 
علیه ایران است. محمدجواد ظریف در بدو ورود به نیویورک در جمع خبرنگاران ایرانی، با تشریح اهداف سفر خود 
اعالم کرد: نشست وزیران خارجه ایران و کشورهای ۱+4 روز چهارشنبه در نیویورک برگزار خواهد شد. وی با اشاره به 
اینکه در جریان این سفر با تعدادی از رسانه های معتبر بین المللی مصاحبه و با تعدادی از اعضای برخی از اندیشکده ها 
دیدار و رایزنی خواهد کرد، گفت: در جریان این سفر با تعدادی از مقامات شرکت کننده در مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد از جمله وزیران امور خارجه عمان، انگلیس و فرانسه دیدار خواهم کرد. ظریف در بخش دیگری از صحبت های 
خود با اشاره به سیاست های خصمانه آمریکا علیه ایران، گفت: آمریکایی ها نمی توانند همزمان تروریسم اقتصادی 
یا به قول دونالد ترامپ، جنگ اقتصادی علیه ایران را ادامه بدهند و فشــار حداکثری را دنبال کنند و در عین حال 
بخواهند پشت میز مذاکره قرار بگیرند. وی خاطرنشان کرد: پیوستن آمریکا به ۱+4 چه به عنوان ۱+5 و چه به عنوان 
میهمان، ضرورتش پایان دادن به جنگ اقتصادی علیه ایران است. ظریف همچنین اعالم کرد: تشریح شرایط کنونی 
منطقه و بین المللی، پیمان شکنی های آمریکا و خطراتی که ایجاد کرده و نظرات ما درباره امنیت منطقه از جمله 
محورهای اصلی سخنرانی رییس جمهور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک است. وزیر امور 
خارجه همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد تحریم مجدد بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا تصریح کرد: تحریم 

بانک مرکزی نشان دهنده استیصال آمریکاست. 

عضو شورای وحدت نیروهای انقالب اسالمی:

تصمیم به تخریب دولت نداریم
عضو شورای وحدت نیروهای انقالب اسالمی گفت: از بس مشکالت مردم زیاد است، هر کس بیاید بحث 
مسائل سیاســی را مطرح کند می بیند در بین جامعه همه فکر نان و آب و مشکالت شان هستند. مهدی 
چمران در مورد سکوت سیاسی این روزهای دو جناح تاکید کرد: در مجموع آنقدر مشکالت مردم زیاد 
است که آنها امکان خالی کردن ذهن و پرداختن به این مسائل را ندارد. چمران در مورد نقدهای این جناح 
به دولت و شائبه سیاســی بودن آنها هم گفت: باالخره زمان انتخابات نقدهای منطقی مطرح می شود. 
حتی نقدها می تواند مثبت باشــد، در مجموع کســی تصمیم به تخریب دولت ندارد. واقعیت گفتن با 
 تخریب فرق می کند. مردم واقعیت ها را می بینند بنابراین ما هم نگوییم، کسی نمی تواند این واقعیت ها را 

کتمان کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

آمریکایی ها باید شکست سیاست تحریم را قبول کنند
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به شکست سیاست های تحریمی آمریکا علیه ایران تاکید کرد: تحریم 
اعالم شده موضوع جدیدی نبوده و فقط تحریم های قدیمی به شــکل دیگری بیان شده است و آمریکایی ها 
باید قبول کنند که سیاست تحریم آنها علیه ایران یک سیاســت شکست خورده است. سید عباس موسوی 
سیاست خارجی آمریکا را سیاســتی سردرگم و درمانده دانســت که جز زورگویی، یکجانبه گرایی و اعمال 
تروریسم اقتصادی علیه دیگران مبنای دیگری نداشــته و فاقد توانمندی الزم برای هرگونه ابتکار معقول و 
پویای دیپلماتیک برای حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات با سایر کشورهاست. وی افزود: استفاده بیش از 
حد از این حربه و تبدیل دالر به سالح باعث شده که اعتبار آمریکا و اقتصاد آن در جامعه بین المللی به شدت 

زیر سوال رفته و دوران قبول آمریکا به عنوان یک شریک اقتصادی معتبر تمام شده است.

علیرضا کریمیان
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آمریکا ۴۰۰ کاالی چینی را فعال از اعمال تعرفه معاف کرد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

آمریکا ۴۰۰ کاالی چینی را 
فعال از اعمال تعرفه معاف کرد

 دولت آمریکا 400 قلــم کاالی چینی را موقتا از 
تعرفه مالیاتی معاف کــرد. این کاالها پیش تر در 
زمره چند صدمیلیارد دالر کاالیی قرار داشتند که 
واردات آنها مشمول تعرفه 25 درصدی گمرکی 
به آمریکا می شد. لیســت کامل این کاالها قرار 
اســت از ســوی دفتر نمایندگی تجاری آمریکا 
منتشر شــود. این 400 قلم کاال از جمله 1100 
قلم کاالیی هستند که شــرکت های آمریکایی 
طی ماه های گذشته درخواست معافیتی آنها را به 
دولت آمریکا داده اند. روشنایی درخت کریسمس، 
اسکیت و موتورسیکلت برقی و کفش پوش های 
لمینت از جملــه کاالهای چینی هســتند که 
 موقتا از پرداخــت تعرفه 25 درصــدی واردات 

معاف شدند.

عربستان خرید نفت از عراق را 
تکذیب کرد

پس از گزارش های اولیه مبنی بر اینکه عربستان 
در جســت وجوی صادرات بیــش از 20 میلیون 
بشکه نفت خام از عراق اســت، شرکت آرامکوی 
عربســتان اعالم کرد به دنبال خرید هیچ نفتی از 
شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق نیست. عربستان 
سعودی به تازگی از سازمان دولتی بازاریابی نفت 
عراق درخواســت کرده 20 میلیون بشــکه نفت 
خام برای پاالیشــگاه های عربستان به این کشور 
بفروشــد، ولی گزارشات بعدی نشــان دادند که 
واحد تجارت شرکت نفت آرامکوی عربستان نفت 
خام غیر عرب را به مقدار معمول تجارت می کند 
و به دنبال نفت بیشتر از عراق نیست. این گزارش 
همچنین خبر درخواست 20 میلیون بشکه نفت 
از عراق را نادرست اعالم کرد. به گفته منابع آگاه، 
آرامکوی عربســتان در نظر دارد نفت غیر عرب 
بیشتری در اختیار پاالیشگاه های خود قرار دهد 
که طبق قراردادهای مشترک در خارج از عربستان 

فعالیت می کنند.

 رشد اقتصاد جهان 
کمترین میزان در دهه اخیر

 ،)OECD( سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
رشــد اقتصاد جهانی را کمترین میزان در 10 
ســال اخیر پیش بینی کرد. سازمان همکاری 
و توســعه اقتصادی در تازه ترین گزارش خود 
که در لندن منتشر شد، رشــد اقتصاد جهانی 
را 2.۹ درصد پیش بینــی و آن را ضعیف ترین 
رشد اقتصادی از ســال 200۹ اعالم کرد. این 
پیش بینــی از پیش بینی چهار مــاه قبل این 
ســازمان نیز یک دهم درصد کمتر است. این 
سازمان همچنین پیش بینی رشد اقتصادی 14 
اقتصاد از 1۹ اقتصاد بزرگ جهان را کاهش داده 
که انگلیس از جمله آنهاست. این سازمان جنگ 
تجاری به ویژه میان آمریکا و چین و برگزیت را 
از جمله علت های کاهش رشد اقتصاد جهانی 

اعالم کرده است.

بازار

جا قلمی رومیزی 

ایران در بین ۱۰ کشور عمده 
خریدار طال در جهان

 بررســی ها نشــان می دهد که ایران در میان 
10 کشــور عمده خریدار طــال در جهان قرار 
دارد. طال، فلز گران بهایی اســت که طرفداران 
بسیاری در سراســر جهان دارد؛ عده ای از آن 
برای سرمایه گذاری و عده ای از آن برای تزیین و 
زیبایی استفاده می کنند اما مصرف آن در برخی 
از کشورهای جهان بیش از اســتاندارد جهانی 
است. محمد کشــتی آرای، رییس کمیسیون 
تخصصی طال پیش از این دربــاره میزان تولید 
مصنوعات طال و ذخایر این صنعت در کشــور 
اظهارداشــت: بررسی ها نشــان می دهد که با 
افزایش قیمت طال، میزان ذخایر طالی خانگی 
در ایران رو به افزایش گذاشته و طبق برآورد ما 

200 تن ذخایر خانگی داریم.

آغاز ارسال پیامک قطع یارانه 
برای خانواده های مشمول

به گفته حســین میرزایی، ســخنگوی ستاد 
اجرایی تبصــره 14 قانون بودجــه ۹8، برای 
سرپرستان خانوارهایی که یارانه نقدی آنها در 
این مرحله قطع شده، پیامکی با نام »خانوار شما 
مشمول حذف دریافت یارانه نقدی است« ارسال 
می شود که به جای سرشماره، عبارت »یارانه« 
در آن قید شده است؛اما سرپرستان خانوار بعد 
از دریافت پیامک قطع در صورتی که نســبت 
به حذف یارانه خود معترض باشــند می توانند 
ابتدا با مراجعه به دفاتر پیشــخوان دولت، کد 
رهگیری دریافت و ســپس با مراجعه به سامانه 
mcls.gov.ir.yaraneh10 اعتراض خود 

را اعالم کنند.

 مدیرعامل اتحادیه سراسری 
دامداران ایران خبر داد:

خطر افزایش استفاده از نان 
خشک در دامداری های سنتی

مدیرعامل اتحادیه سراســری دامــداران ایران 
هشــدار داد: به دلیل افزایش قیمت ســبوس، 
احتمال استفاده از نان خشــک و بی کیفیت در 
دامداری های ســنتی و نیمه صنعتــی افزایش 
یافت. سعید سلطانی سروستانی، درباره عواقب 
ناشی از افزایش قیمت ســبوس در خوراک دام 
افزود: بر اســاس گزارش های رســیده به دلیل 
پایین بودن نرخ نان و افزایش مجدد نرخ سبوس، 
دامداری های سنتی و نیمه صنعتی برای تامین 
خوراک دام از نان های ماشــینی و ارزان قیمت 
اســتفاده می کنند که چنین موضوعی می تواند 
سالمت و بهداشت جامعه را با مخاطراتی مواجه 
کند. به گفته وی، قیمت ســبوس طی هفت ماه 
گذشــته دو بار افزایش یافت. برخــی دامداران 
نان های ماشــینی و ارزان قیمت را روی طناب 
خشــک و به شــکل پودر در می آورند و به جای 

خوراک به مصرف دام هایشان می رسانند.

معاون استاندار اعالم کرد:
تاسیس شهرک پوشاک و نساجی 

کشور در اصفهان و کاشان
معاون استاندار اصفهان در آیین رونمایی از میز 
ملی توســعه صادرات نساجی کشــور با حضور 
وزیر صنعت، معدن و تجارت بــا تاکید بر نقش 
صنایع نساجی در اشتغال زایی، اظهار کرد: یکی 
از اولویت های دســتگاه های اقتصادی اصفهان، 
نساجی و پوشاک است بنابراین تکمیل زنجیره 
این صنایع در اولویت قرار گرفته است.سید حسن 
قاضی عسگر گفت: به زودی اولین شهرک پوشاک 
و نساجی در اصفهان و کاشان تاسیس خواهد شد. 
متاسفانه سال هاست این صنف تضعیف شده و 
برخی قوانین غیرمنطقــی و غیر الزم موجب به 
وجود آمدن مصائب مختلف در این بخش شده 
است که مشــکالت ارزی در رأس آنها قرار دارد 
و می تواند به نابود شــدن تولید داخل به صورت 
تدریجی بیانجامد. معاون استاندار اصفهان با بیان 
اینکه باید یک نظام منطقی تعرفه ای برقرار شود 
تا تولید کننده در مقابل حجم تولیدات کاالهای 
خارجی تنها نمانــد، تصریح کرد: کشــورهای 
همســایه به دنبال تولید کنندگان ما آمده اند و 
آنها را برای توسعه تولیدات در کشور خودشان به 
این کشورها دعوت می کنند.قاضی عسگر اضافه 
کرد: باید کنسرســیوم هایی برای صنف نساجی 
و پوشاک تشکیل شــود تا این تشکل ها بتوانند 
مشکالت و دغدغه های خود را به صورت دسته 

بندی شده به مسئوالن ارائه کنند.

 جامدادی رومیزی سالی وان 

 62,000
تومان

 Lux box جا قلمی مدل 

 18,900
تومان

 جا قلمی مدل 8017 

 35,000
تومان

وزیر صنعت، معدن و تجــارت که صبح دیروز برای 
پیگیری بحث واگذاری محموله ریل ملی، دیدار با 
صنعتگران اصفهانی و رونمایی از چند طرح صنعتی 
راهی اصفهان شــده بود، از ظرفیــت بی نظیر این 
کالن شهر در رشــد صادرات نفتی خبر داد و اظهار 
امیدواری کرد که موانع بر سر راه صنعتگران برطرف 
شود. رضا رحمانی در ابتدای این سفر به همراه وزیر 
راه و شهرسازی در مراسم افتتاح پایانه های بارهوایی 
)کارگو ترمینال( فرودگاه شــهید بهشــتی حاضر 
شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم با 
اشاره به افتتاح کارگو ترمینال فرودگاه بین المللی 
شهید بهشتی اصفهان بیان کرد: ایجاد این ترمینال 
یکی از مصوبات کارگروه صــادرات غیرنفتی بود، 
وزارتخانه های راه و شهرســازی و صمت و سازمان 
توسعه تجارت و اســتانداری اصفهان در این زمینه 
همکاری داشــتند. رحمانی سپس برای حضور در 
مراســم تجلیل از واحدهای نمونه صنعت و معدن 

استان راهی سالن نگین سپاهان شهر شد.
تفویض اختیار به اســتان ها و انجمن ها 

رویکرد وزارت صنعت است
وزیر صنعت، معدن و تجارت درایــن آیین گفت: 
اســتان اصفهان قطب صنعت کشــور است و اگر 
بتوانیم تصمیمات تاثیرگذار در اصفهان بگیریم 10 
درصد صنعت کشور را توســعه داده ایم. وی با بیان 
اینکه 1۶ ماه است که به شــدت تحت تاثیر جنگ 
اقتصادی قــرار گرفته ایم، گفت: صادرات ســنگ 
آهن کنسانتره آزاد و واردات قطعات خودرو تحریم 
است. در گذشته آمریکا واردات کاالهای لوکس را 
به ایران تسهیل می کرده است تا فاصله طبقاتی در 
ایران افزایش پیدا کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
یادآور شــد: بنای فعالیت آمریکایی هــا این بوده 
که تا پایان اسفندماه 1۳۹۷ صنایع کشور تعطیل 
شــود. پیش بینی آمریکا با وضعیــت صنعت ما در 
سال گذشته یکسان بود؛ اما امروز صنایع کشور به 
شدت تقویت شده اند. رحمانی افزود: کارخانه های 
خودروسازی در شرف تعطیلی بودند؛ اما همانطور 
که لشــکرهای اصفهان در جبهه پیروز می شدند 
امروز صنعت اصفهان در جبهــه رونق تولید پیروز 
اســت. نباید آمار ما همچون ســال گذشته باشد، 
بلکه باید به تقویت واحدهــای صنعتی بپردازیم و 

پیشرفت کنیم.
نباید مایحتاج ضروری مردم صادر شود  

وی گفت: سیاست دولت و وزارت صمت حمایت از 
کاالی داخل و جلوگیری از واردات مشابه خارجی 
است. اقداماتی برای بی نیاز شدن کشور از الستیک 
سنگین الزم و در دســت اقدام است. وزیر صنعت، 
معدن و تجارت افزود: صادرات در ســال جاری از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید معادله صادرات 
و واردات کاال به درستی حل و فصل شود. رحمانی 
اضافه کرد: صادرات برای ما راه نجات و یک نیروی 

پیشــران اســت، اولویت ما صادرات به کشورهای 
همسایه اســت؛ اما نباید مایحتاج ضروری مردم به 
خارج صادر شود. بلکه باید از کاالهای مازاد صنعتی 
و معدنی کشــور صادر بکنیم. وی تاکید کرد: صادر 
نکردن بهتر از صادر کردن کاالی بی کیفیت است؛ 
نباید آبروی ایران و ایرانــی را با صادر کردن کاالی 
بی کیفیت ببریــم. وزیر صمت گفــت: تولید مواد 
پتروشیمی کشــور به جز در موارد جزئی و خاص 
دو برابر مصرف اســت. رحمانی خاطرنشــان کرد: 
یکی از جاهایی که در آن به اصالح دســت زده ایم 
رابطه خودروسازان و قطعه سازان است. بیشترین 
مشکالت ما در صنعت خودرو و قطعه سازان است. 
یک عده نمی خواهند اجازه دهند که صنعت خودرو 
اصالح شود البته شاید برخی از سر ناآگاهی اقدام به 

این کارها می کنند.
رتبه دوم اصفهان در ثبت سفارش کاال

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در 
این آیین با بیان اینکه امسال 10۷ طرح توسعه برای 
بخش صنعت اســتان در نظرگرفته شده گفت: در 
این مدت بیش از ۶8۷ پروانه بهره برداری در بخش 
صنعت صادر شده است. ایرج موفق به صادرشدن 4۷ 
پروانه بهره برداری معدن و همچنین 2۶ مجوز برای 
شــرکت های پخش کاال و صادرات در استان اشاره 
کرد و افزود: صادرات ســال گذشته استان اصفهان 

چهار میلیارد دالر بود.
وی، راهکار تسهیل صدور مجوزها و کاهش حجم 
بروکراســی اداری در اســتان را از برنامه های این 
سازمان برشمرد وگفت: رشد صادرات 42۶ میلیارد 
دالری در مقابل واردات موجب اســتفاده بیشتر از 
ظرفیت ها و خدمات فنی مهندسی استان اصفهان 
می شود. موفق با بیان اینکه ده درصد صنایع کشور 

در استان اصفهان فعالیت می کنند،گفت: این نشان 
از زنده بودن صنعت این اســتان در بستر اقتصادی 
کشور است. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان گفت: از همه ظرفیت های استان اصفهان 
برای دور زدن تحریم ها اســتفاده شــده و فعالیت 
مناسبی در واگذاری اختیارات به بخش خصوصی 

داشته ایم.
رونمایــی از میز ملی توســعه صادرات 

نساجی کشور
 رونمایی از میز ملی توسعه صادرات نساجی کشور 
یکی دیگر از برنامه های سفر رحمانی به اصفهان بود، 
طرحی که به اعتقاد کارشناسان می تواند راهگشای 
پیشرفت این صنعت مهم در کشور و استان اصفهان 
باشد و بیش از پیش چشم انداز روشنی را رقم بزند. 
این میز با هدف ایجاد تسهیالت برای فعاالن حوزه 
نساجی و رونق این بخش از صنعت که تاثیر بسیار 
زیادی در بخش اقتصاد کشور دارد، راه اندازی شد. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه افتتاح میز 
ملی توسعه صادرات نساجی اظهار داشت: پوشاک 
قاچاق از جمله معضالت صنعت نســاجی کشور به 
شمار می رود که با انجام اقداماتی موفق به کاهش 

آمار قاچاق به نصف شده ایم.
 رضا رحمانی همچنین در بخش دیگری از سخنان 
خود بر لزوم حمایت از صنعت نساجی تاکید کرد و 
افزود: تولید چادر مشکی، جزو اولویت های این حوزه 
است که در جهت افزایش تولیدات این بخش باید 
تالش کرد. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان نیز با اشــاره به آمار میزهای توسعه 
صادرات کاال بیان کرد: از ۷8 میز توســعه صادرات 
کاال در کشــور، 10 میز در اختیار استان اصفهان 
است که رقم بسیار باالیی به شــمار می رود. ایرج 

موفق با بیان اینکه 8050 واحد نســاجی در کشور 
وجود دارد، گفت: بخش نســاجی جایگاهی موثر 
در صنعت و اقتصاد کشور دارد و بهره برداری از این 
میز جهت توسعه فعالیت های نساجی با همین نگاه 
صورت گرفته اســت. وی، آمار واحدهای نساجی 
در استان اصفهان را 2212 واحد برشمرد و افزود: 
نســاجی از گذشــته تا امروز در صنعــت اصفهان 
جایگاهی ویژه داشته و اکنون نیز تعداد واحدهای 
این حوزه 25 درصد از کل صنعت اســتان را شامل 
می شود. رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان بر لزوم همکاری به منظور رفع موانع 
پیش روی واحدهای نساجی در استان و کشور اشاره 
کرد و گفت: تامین مواد اولیه از جمله مشکالت این 
واحدهاســت که نیازمند حل آن هستیم، از دیگر 
مسائل نیز نوســازی تجهیزات این حوزه است که 

باید مورد توجه قرار گیرد.
افتتاح خط تولید فیلم های پلی پروپیلن 

وکاغذ مصنوعی
باحضور وزیر صمت همچنین مرحلــه دوم تولید 
فیلم هــای تخصصی پلــی پروپیلــن )Bopp( و 
کاغذ مصنوعی در شــهرک صنعتی مبارکه افتتاح 
شــد. رییس هیئت مدیره شــرکت ســپهر پلیمر 
ســپاهان گفت: برای این طرح ۳0 میلیون یورو و 
دو هزار و ۳00 میلیارد ریال هزینه شده است. اکبر 
تاکی با بیان اینکه با اجرای ایــن طرح، به صورت 
مستقیم 220 نفر اشتغال زایی ایجاد شده افزود: با 
بهره برداری از این طرح، ضمن اینکه برای کشورمان 
10 میلیون دالر ارزآوری داشــته، از واردات چنین 
محصوالتی نیز بی نیاز می شــویم. مرحله اول این 
طرح سال ۹۶، با حضور اسحاق جهانگیری، معاون 

اول رییس جمهور به بهره برداری رسید.

یک عده اجازه نمی دهند صنعت خودرو اصالح شود
  وزیر صنعت، معدن و تجارت در اصفهان مطرح کرد: 

رییس هیئت عامل ایمیدرو از اســتقبال وزارت نفت نسبت به تولید 
»ورق لوله های انتقال گازترش« در فوالد مبارکه خبر داد. غریب پور 
که در جلسه ای با حضور اعضای هیئت مدیره فوالد مبارکه و مدیران 
ایمیدرو ســخن می گفت، تصریح کرد: مهندس زنگنه در نشســت 
مشــترک با مدیران ایمیدرو، تولید ورق مورد نیاز لوله های انتقال 

گازترش را اقدامی قابل تقدیر دانست.
 وی در ادامه به برنامه افزایش سرمایه فوالد مبارکه اشاره کرد و گفت: 

مقرر شده سرمایه این شرکت از 1۳ هزار میلیارد به 20 
هزار میلیارد تومان افزایش یابد. در این جلسه مدیرعامل 
فوالد مبارکه اعالم کرد: در جهت توسعه برنامه های این 
شرکت طی 5 سال آتی، نیاز به سرمایه گذاری 1۷0 هزار 
میلیارد ریالی اســت. وی همچنین از افزایش سرمایه 
فوالد مبارکــه از 1۳ هزار میلیارد بــه 20 هزار میلیارد 
تومان خبر داد. حمید رضا عظیمیان افزود: این مجموعه 
بیش از 8۳00 میلیارد تومان سرمایه گذاری در پنج سال 
گذشته از محل منابع داخلی داشته است. عظیمیان با 
اشاره به طرح های توسعه گروه فوالد مبارکه اظهار کرد: 
پروژه های داخل مجتمع، کنسانتره سنگان، نورد گرم 

2، فوالد سازی سفیددشت، الکترود گرافیتی اردکان، فوالد زاگرس 
اندیمشک، طرح گالوانیزه امیرکبیر و فوالد هرمزگان طرح های مورد 
توجه این شرکت اســت. وی افزود: میزان کل ســرمایه گذاری این 
طرح ها تا 5 سال آتی به 1۷0 هزار میلیارد ریال می رسد. مدیرعامل 
فوالد مبارکه بیان کرد: با مصرف و به حداقل رساندن موجودی مواد 
اولیه و ورود حداکثری آهن اســفنجی، افت تولید به حداقل رسیده 
است. وی در تشریح مشکالت فوالد مبارکه گفت: تامین مواد اولیه، 

توازن در زنجیره تولید فوالد، مهیا نبودن زیرســاخت های حمل و 
نقل و همچنیــن عدم امکان جابه جایی ارز را می توان از مشــکالت 
این فوالدساز بزرگ نام برد. عظیمیان با اشاره به نحوه تامین خوراک 
طرح های تحت پوشش خود اعالم کرد: بخشــی از مواد اولیه مورد 
نیاز شــرکت های تابعه از محل فروش محصول فوالد مبارکه تامین 
می شــود. مدیرعامل فــوالد مبارکه گفت: امســال برنامه فروش ۹ 
میلیون تن محصول در دســتور کار قرار گرفته است که 2 میلیون 
تن از این رقم، صادر خواهد شد. مدیر عامل فوالد 
مبارکه همچنین از افزایش سرمایه این شرکت از 
1۳ هزار میلیارد به 20 هزار میلیارد تومان خبر داد. 
وی افزود: میزان رقــم حاصل از فروش محصوالت 
فوالد مبارکه طی سال گذشته به 2۳ هزار میلیارد 
تومان رسید و در سال جاری برنامه فروش ۳5 هزار 
میلیارد تومانی هدف گذاری شده است. عظیمیان 
با بیان اینکه ۷ میلیون تن فوالد طی ســال ۹۷ به 
فروش رسید، اعالم کرد: سود انباشته فوالد مبارکه 
در سال گذشته 11/۹ هزار میلیارد تومان بوده که 

این امر با سیاست های ایمیدرو محقق شده است.

رییس هیئت عامل ایمیدرو خبر داد:

افزایش سرمایه فوالد مبارکه به 2۰ هزار میلیارد تومان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:
فرونشست زمین در دستور کار مدیریت بحران اصفهان است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تاکید بر اینکه فرونشســت زمین به طور جدی در دستور کار 
این بخش قرار دارد، اظهار داشت: جلساتی از سال های گذشته در قالب کارگروه تخصصی با حضور مسئوالن 
دستگاه های اجرایی مربوطه مانند آب منطقه ای، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی برای پیگیری 
این موضوع برگزار شده است. منصور شیشه فروش با بیان اینکه اصفهان از 20 سال گذشته در معرض کم آبی 
قرار داشت و به مرور زمان سفره های زیرزمینی تحت فشار برداشــت های بی رویه قرار گرفتند، افزود: مهیار 
شهرضا، برخوار، گلپایگان، کاشان، آران و بیدگل، دامنه، داران و اصفهان از جمله مناطق استان هستند که بیشتر 
با این معضل مواجه خواهند بود. وی ادامه داد: به دلیل این بحران راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و نظام مهندسی 

ساختمان نیز موظف به طراحی الگوهای ساخت و ساز ایمن و مقاوم در برابر اثر فرونشست زمین شدند.

معاون بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان:
26 هزار اصفهانی بیمه بیکاری می گیرند

معاون بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی اســتان اصفهان گفت: 2۶ هزار نفر در استان اصفهان بیمه بیکاری 
دریافت می کنند که متوسط اعتبار اختصاصی به آن در ماه حدود 40 میلیارد تومان است. وی ادامه داد: قانون 
مصوب بیمه بیکاری برای شرایط اقتصادی گذشته مناسب بود، این قانون قابلیت اصالح برای زمان امروز را 

دارد تا حدی که در کشورهای پیشرفته و برخوردار هم به این شیوه بیمه بیکاری پرداخت نمی شود.
 عبدالرسول آقاهادی در خصوص دالیل باال بودن دریافت بیمه بیکاری در استان اصفهان اظهار کرد: مهم ترین 
دلیل دریافت بیمه بیکاری مشکالت پیش روی فعالیت های اقتصادی است و به دلیل اینکه استان اصفهان هم 
دومین استان صنعتی کشور اســت تعدیل نیروها در صنایع بزرگ ترین عامل استفاده بیشتر از بیمه بیکاری 

است. 

حدیث زاهدی
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مفاد آراء
6/236 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

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

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

1- رای  شــماره  2371   مورخ  1398/02/26   خانم /آقای طاهره پریشــانی فروشانی  
فرزند  یداله به شماره کالســه  0137     وبه شماره شناســنامه 11732  و به شماره ملی    
1140493515  نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 270.43  مترمربع پالک 
شماره  1878    فرعی از   72    اصلی واقع  در   فروشــان   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند  239794   مورخ 89/08/22 دفتر 73 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
2- رای  شماره  2943   مورخ  1398/03/09  خانم / آقای پروانه هارونی ننادگانی  فرزند  
اسداهلل به شماره کالسه  1194 وبه شماره شناسنامه 848  و به شماره ملی    1129212963 
نسبت به4285714/ دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 207.40مترمربع 
پالک شــماره  873   فرعی از   99  اصلی واقع  در   جوی آباد   بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل ارائه انحصار از مالکیت اســد اهلل هارونی  سند  59753   
مورخ 66/03/09 دفتر 63 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
3- رای  شــماره  2945   مورخ  1398/03/09   خانم /آقای ســارا هارونــی ننادگانی  
فرزند  اسداهلل به شماره کالســه  1196     وبه شماره شناســنامه 913  و به شماره ملی    
1129155781 نسبت به4285714/ دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
207.40مترمربع پالک شماره  873   فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ارائه انحصار از مالکیت اسد اهلل هارونی  سند  
59753   مورخ 66/03/09 دفتر 63 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
4- رای  شماره  2947  مورخ  1398/03/09   خانم /آقای حمیرا هارونی  فرزند  اسداهلل به 
شماره کالسه  1201    وبه شماره شناسنامه 454 و به شماره ملی    1129208982 نسبت 
به4285714/ دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 207.40مترمربع پالک 
شماره  873   فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل ارائه انحصار از مالکیت اسد اهلل هارونی  سند  59753   مورخ 66/03/09 

دفتر 63 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
5- رای  شــماره  2949   مــورخ  1398/03/09   خانم /آقای ناهیــد هارونی ننادگانی  
فرزند  اسداهلل به شــماره کالســه  1195   وبه شماره شناســنامه 914  و به شماره ملی    
1129155791 نسبت به4285714/ دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
207.40مترمربع پالک شماره  873   فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ارائه انحصار از مالکیت اسد اهلل هارونی  سند  
59753   مورخ 66/03/09 دفتر 63 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
6- رای  شماره  2945   مورخ  1398/03/09   خانم /آقای علی اکبر هارونی ننادگانی  فرزند  
اسداهلل به شماره کالسه  1202   وبه شماره شناسنامه 24  و به شماره ملی    1129787591 
نسبت به3دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 207.40مترمربع پالک 
شماره  873   فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل ارائه انحصار از مالکیت اسد اهلل هارونی  سند  59753   مورخ 66/03/09 

دفتر 63 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
7- رای  شماره  2953   مورخ  1398/03/09   خانم /آقای فاطمه هارونی  فرزند  اسداهلل به 
شماره کالسه  1193    وبه شماره شناسنامه 832  و به شماره ملی    1129212785 نسبت 
به4285714/ دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 207.40مترمربع پالک 
شماره  873   فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل ارائه انحصار از مالکیت اسد اهلل هارونی  سند  59753   مورخ 66/03/09 

دفتر 63 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
8- رای  شماره  2941   مورخ  1398/03/09   خانم /آقای فرحناز هارونی ننادگانی  فرزند  
اسداهلل به شماره کالسه  1200 وبه شماره شناسنامه 912  و به شماره ملی    1129155773 
نسبت به4285714/ دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 207.40مترمربع 
پالک شــماره  873   فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد   بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل ارائه انحصار از مالکیت اســد اهلل هارونی  سند  59753   
مورخ 66/03/09 دفتر 63 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
9- رای  شــماره  6540   مورخ 1398/05/16  خانم / آقای عبدالحســین بیاتی  فرزند  
عروجعلی به شماره کالســه  0592     وبه شــماره شناســنامه 1244  و به شماره ملی    
5759375768 نســبت  به شــش   دانگ یکباب  خانه  به مســاحت 150.63مترمربع 
پالک شــماره  683   فرعی از   111  اصلی واقع  در   نخود جــاری بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل مع الواســطه از مالکیت منصور شمسی ثبت در 
 صفحه 95 دفتر 377 ومالحظه نقشــه ملــک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
10- رای  شماره  2225   مورخ 1398/02/24  خانم / آقای مجتبی گرجی  فرزند  محمد 
جعفر  به شماره کالسه  0290   وبه شماره شناسنامه 12  و به شماره ملی    1229909151 
نسبت  به شش   دانگ یکباب  ساختمان  به مســاحت 190مترمربع پالک شماره  393   
فرعی از   141    اصلی واقع  در   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع 
الواسطه از مالکیت شرکت تعاونی سپاه پاسداران ثبت در صفحه 574 دفتر 18 ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
11- رای  شماره  6344  مورخ 1398/05/12  خانم / آقای زهره کریمیان خوزانی  فرزند  
احمد  به شماره کالسه  2211  وبه شماره شناسنامه 944  و به شماره ملی    1141692686 
نسبت  به شــش   دانگ یکباب  خانه  به مســاحت 175.31مترمربع پالک شماره  126   
فرعی از   82    اصلی واقع  در   ســکه الزهر خوزان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل سند 12395ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و 

محرز گردیده است.
12- رای  شــماره  4734  مورخ 1398/04/13  خانم / آقای زهرا یزدانی خوزانی فرزند  
قدمعلی معروف به علی محمد به شــماره کالسه  1143     وبه شــماره شناسنامه 2  و به 
شماره ملی    1141713705 نسبت  به2 دانگ مشاع به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی از   
شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 143040مترمربع پالک شماره  502   فرعی از   107    
اصلی واقع  در   بابا فضلگاه  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 
85966 مورخ 69/12/25 دفتر 73ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و 

محرز گردیده است.
13- رای  شــماره  4731  مــورخ 1398/04/13  خانم / آقای امراله لطفی فروشــانی   
فرزند  عبداله  به شــماره کالسه  1142  وبه شماره شناســنامه 12056  و به شماره ملی    
1140496727 نسبت  به4 دانگ مشاع به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی از   شش   دانگ 
یکباب  خانه  به مساحت 143040مترمربع پالک شماره  502   فرعی از   107    اصلی واقع  
در   بابا فضلگاه  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 122546 
مورخ 79/06/24 دفتر 73ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
14- رای  شــماره  5781  مــورخ 1398/05/01  خانم / آقای فرامرز اســفندیاری پور  
فرزند  جعفر قلی به شــماره کالســه  1143   وبه شماره شناســنامه 1  و به شماره ملی    
1129843785 نسبت  به   شــش   دانگ یکباب  خانه و فوقانی   به مساحت 65مترمربع 
پالک شــماره  803   فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل مع الواســطه از مالکیت علی حاج حیدری  سند 62448 
مورخ 61/10/05 دفتر 73ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
15- رای  شــماره  6879  مورخ 1398/05/26  خانم / آقای عباســعلی شیخ سجادیه   
فرزند  علی به شــماره کالسه  0717     وبه شــماره شناســنامه1241  و به شماره ملی    
1285498217 نسبت  به   شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 1493.70مترمربع پالک 
شــماره  20  فرعی از   141    اصلی واقع  در   توران آباد بخــش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند 2380ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
16- رای  شماره  6837  مورخ 1398/05/26  خانم / آقای علی چوپان زاده  فرزند  علی 
محمد به شماره کالسه  0591  وبه شماره شناسنامه 231  و به شماره ملی    1140993593 
نسبت  به  3 دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 20000مترمربع پالک 
شــماره  189  فرعی از   122    اصلی واقع  در   بزمکه وراه کوه بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواســطه  ارائه قولنامه از مالکیت مریم سعیدی ثبت 
 در صفحه 494 دفتر 101 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
17- رای  شــماره  6835 مورخ 1398/05/26  خانم / آقای مریم سعیدی ورنوسفادرانی   
فرزند  حسن به شــماره کالسه  0593    وبه شــماره شناســنامه 128  و به شماره ملی    
1141044749 نســبت  به  3 دانگ مشــاع از   شــش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
20000مترمربع پالک شماره  189  فرعی از   122    اصلی واقع  در   بزمکه وراه کوه بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواســطه  ارائه قولنامه از مالکیت 
مریم ســعیدی ثبت در صفحه 494 دفتر 101 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
18- رای  شــماره  4601  مورخ 1398/04/11  خانم / آقای رسول محمدی جو آبادی   
فرزند  محمد به شــماره کالسه  0214   وبه شــماره شناســنامه 977  و به شماره ملی    
1142489566  صادره خمینی شهرنسبت  به  3 دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  خانه  
به مساحت 81مترمربع پالک شماره  776  فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 142ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
19- رای  شماره  4608  مورخ 1398/04/11  خانم / آقای محمد حسین هوازاده جو آبادی   
فرزند  جعفر  به شماره کالسه  0215  وبه شماره شناسنامه 1130590801 صادره اصفهان   
و به شماره ملی    1130590801 نسبت  به 1/5دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  خانه  
به مساحت 81مترمربع پالک شماره  776  فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 141ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
20- رای  شماره  4610  مورخ 1398/04/11  خانم / آقای اعالهوازاده جو آبادی   فرزند  
جعفر  به شماره کالسه  0216   وبه شماره شناسنامه 1130864111 صادره اصفهان   و به 
شماره ملی    1130864111 نسبت  به 1/5دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  خانه  به 
مساحت 81مترمربع پالک شماره  776  فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 141ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
21- رای  شماره  6795  مورخ 1398/05/24  خانم / آقای جواد اسماعیل زاده سود جانی   
فرزند  حسن علی  به شماره کالسه  0989  وبه شماره شناسنامه 1130664384 صادره   
و به شماره ملی    1130664384 نســبت  به 18 حبه از 72 حبه یکباب  خانه  به استثنای 
ثمنیه عرصه و اعیان  مساحت 156مترمربع پالک شــماره  1277  فرعی از   99    اصلی 
واقع  در   جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 
162 دفتر 42 حسنعلی اسماعیل زاده ارائه انحصار وراثت ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
22- رای  شــماره  6797  مورخ 1398/05/24  خانم / آقای ندا اسماعیل زاده سود جانی   
فرزند  حسن علی  به شماره کالسه  0986  وبه شماره شناسنامه 1130269957 صادره   و 
به شماره ملی    1130269957 نسبت  به 9 حبه از 72 حبه یکباب  خانه  به استثنای ثمنیه 
عرصه و اعیان  مساحت 156مترمربع پالک شــماره  1277  فرعی از   99    اصلی واقع  
در   جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل ثبت در صفحه 
162 دفتر 42 حسنعلی اسماعیل زاده ارائه انحصار وراثت ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
23- رای  شماره  6801  مورخ 1398/05/24  خانم / آقای ناهید اسماعیل زاده سود جانی   
فرزند  حسن علی  به شماره کالسه  0987 وبه شماره شناسنامه 1130205193 صادره   و 
به شماره ملی    1130205193 نسبت  به 9 حبه از 72 حبه یکباب  خانه  به استثنای ثمنیه 
عرصه و اعیان  مساحت 156مترمربع پالک شــماره  1277  فرعی از   99    اصلی واقع  
در   جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل ثبت در صفحه 
162 دفتر 42 حسنعلی اسماعیل زاده ارائه انحصار وراثت ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
24- رای  شماره  6803  مورخ 1398/05/24  خانم / آقای  ابوالفضل اسماعیل زاده سود 
جانی   فرزند  حسن علی  به شماره کالسه  0985   وبه شماره شناسنامه 1130731308 
صادره   و به شماره ملی    1130731308 نســبت  به 18 حبه از 72 حبه یکباب  خانه  به 
استثنای ثمنیه عرصه و اعیان  مساحت 156مترمربع پالک شماره  1277  فرعی از   99    
اصلی واقع  در   جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت 
در صفحه 162 دفتر 42 حسنعلی اسماعیل زاده ارائه انحصار وراثت ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
25- رای  شــماره  6805  مورخ 1398/05/24  خانم / آقای  بنیامین اسماعیل زاده سود 
جانی   فرزند  حسن علی  به شماره کالسه  0988   وبه شماره شناسنامه 1130928640 
صادره  و به شماره ملی    1130928640 نســبت  به 18 حبه از 72 حبه یکباب  خانه  به 
استثنای ثمنیه عرصه و اعیان  مساحت 156مترمربع پالک شماره  1277  فرعی از   99    
اصلی واقع  در   جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت 
در صفحه 162 دفتر 42 حسنعلی اسماعیل زاده ارائه انحصار وراثت ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
26- رای  شماره  6637  مورخ 1398/05/20  خانم / آقای زینب قورچانی خوزانی   فرزند  
حجت به شماره کالسه  0105     وبه شماره شناســنامه 1130485277  و به شماره ملی    
1130485277  صادره نسبت  به  2 دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
239.70مترمربع پالک شماره  1337  فرعی از   82    اصلی واقع  در  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل ســند 251ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
27- رای  شماره  6635  مورخ 1398/05/20  خانم / آقای مرتضی امینی خوزانی   فرزند  
مجید به شماره کالسه  0104     وبه شماره شناســنامه 1130382001  و به شماره ملی    
1130382001  صادره نسبت  به  1 دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
239.70مترمربع پالک شــماره  1337  فرعی از   82    اصلی واقع  در سکه الزهر خوزان 
بخش 14 اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 252و251ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
28- رای  شماره  6633  مورخ 1398/05/20  خانم / آقای مهدی امینی  خوزانی   فرزند  
مجید به شماره کالســه  0103  وبه شماره شناســنامه 1131124790  و به شماره ملی    
1131124790  صادره نسبت  به  3 دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 

239.70مترمربع پالک شــماره  1337  فرعی از   82    اصلی واقع  در سکه الزهر خوزان 
بخش 14   اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 252ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
29- رای  شــماره  6679  مورخ 1398/05/20  خانم / آقای علی نجار پور فرزند  حسین 
به شماره کالسه  0374     وبه شماره شناســنامه 559  و به شماره ملی    1141013800  
صادره نسبت  به  3 دانگ مشاع از   شــش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 200مترمربع 
پالک شــماره  766و 767  فرعی از   158   اصلی واقع  در صدر آباد بخش 14   اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از مالکیت شهرداری خمینی شهر ثبت در 
صفحه 301 دفتر 151 و صفحه 244 دفتر 151 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
30- رای  شــماره  6681  مــورخ 1398/05/20  خانم / آقای عفت عســگری  فرزند  
محمد علی به شماره کالســه  0375     وبه شماره شناســنامه 11581  و به شماره ملی    
1140491997  صادره نسبت  به  3 دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
200مترمربع پالک شماره  766و 767  فرعی از   158   اصلی واقع  در صدر آباد بخش 14   
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از مالکیت شهرداری خمینی شهر 
ثبت در صفحه 301 دفتر 151 و صفحه 244 دفتر 151 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
31- رای  شــماره  4269  مــورخ 1398/05/20  خانم / آقای سیدحســین نوربخش 
مرنوسفادرانی  فرزند  سید اسماعیل به شماره کالسه  0113     وبه شماره شناسنامه 404  
و به شماره ملی    1140930982  صادره نسبت  به  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
243مترمربع پالک شــماره  230  فرعی از   122   اصلی واقــع  در وراه کوه  بخش 14   
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ارائه انحصار وراثه از مالکیت سید اسماعیل 
نوربخش و ارائه سند 77691 مورخ 67/11/05 دفتر 73ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
32- رای  شــماره  6951  مــورخ 1398/05/27  خانم / آقای اعظــم قصری خوزانی 
فرزند  حسین به شــماره کالســه  2021   وبه شــماره شناســنامه 2502  و به شماره 
ملــی    1141193671  صادره نســبت  به  شــش   دانــگ یکباب  خانه  به مســاحت 
213.44مترمربع پالک شــماره  84  فرعی از   99   اصلی واقــع  در جوی آباد بخش 14   
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل مع الواسطه از مالکیت علی جوانمرد ثبت 
 در صفحه 103 دفتر 61ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
33- رای  شــماره  6810  مــورخ 1398/05/24  خانم / آقای محســن خلیلی خوزانی  
فرزند  عباس به شماره کالســه  0989   وبه شماره شناســنامه 5999  و به شماره ملی    
1142288021  صادره خمینی شهر  نسبت  به  شــش   دانگ یکباب  ساختمان در حال 
ساخت   به مساحت 157.5مترمربع پالک شماره  683و 177  فرعی از   113   اصلی واقع  
در بوستان ســهم خوزان  بخش 14   اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 
33511 مورخ 90/02/21 دفتر 139ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
34- رای  شــماره  6381  مــورخ 1398/05/12  خانم / آقای مهــدی  وطن  خوزانی  
فرزند  احمد  به شــماره کالســه  0420   وبه شماره شناســنامه 9507  و به شماره ملی    
1142319849  صادره نســبت  به  شــش   دانگ یکباب  خانه دو طبقه   به مســاحت 
163.54مترمربع پالک شماره  420  فرعی از   112   اصلی واقع  در ماسه دانی اندان  بخش 
14   اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل صفحه 395 دفتر 705ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
35- رای  شماره  6379  مورخ 1398/05/12  خانم / آقای  عبدالرضا وطن  فرزند  احمد  
به شماره کالسه  0192  وبه شماره شناسنامه 19380  و به شماره ملی    1140193341  
صادره خمینی شهر نسبت  به  شش   دانگ یکباب  خانه دو طبقه   به مساحت 172مترمربع 
پالک شماره  491  فرعی از   111   اصلی واقع  در نخود جاری اندان  بخش 14   اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 8003 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
36- رای  شماره  6894  مورخ 1398/05/27  خانم / آقای  احمد مختاری ورنوسفادرانی  
فرزند  شکراله  به شماره کالسه  0357  وبه شماره شناســنامه 15246  و به شماره ملی    
1140151241  صادره نسبت  به  شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 186.51مترمربع 
پالک شــماره  49  فرعی از   122   اصلی واقع  در بزمکه وراه کــوه  بخش 14   اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند /6311  مورخ 24/01/30 دفتر 35 مع الواسطه 
از نصرت علیرضایی ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده 

است.
37- رای  شــماره  3792  مورخ 1398/03/30  خانم / آقــای  ابوالفضل کریمی  فرزند  
رجبعلی   به شماره کالسه  0484   وبه شماره شناسنامه 1130025942  و به شماره ملی    
1130025942  صادره نسبت  به  شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 224.18مترمربع 
پالک شماره  1038  فرعی از   85   اصلی واقع  در خوزان   بخش 14   اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 224 دفتر 527ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
38- رای  شــماره  3568  مورخ 1398/03/26  خانم / آقای  زهرا ربیعی  فرزند  مرتضی  
به شماره کالسه  0294   وبه شــماره شناسنامه 43  و به شــماره ملی    6219668261  
صادره نســبت  به  شــش   دانگ یکباب  خانه به مســاحت 112مترمربع پالک شماره  
314 و 313  فرعی از   159   اصلی واقع  در اراضی شــمال شــهر بخــش 14   اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از مالکیت حبیب اهلل احمد زاده ثبت در 
 سند 14820 و سند 2688ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
39- رای  شماره  3796  مورخ 1398/03/30  خانم / آقای  علی برونی محمود صالحی   
فرزند  رحم علی  به شــماره کالســه  0036   وبه شــماره شناســنامه 583  و به شماره 
ملی    5759535064  صادره نسبت  به  شــش   دانگ یکباب  خانه دو طبقه به مساحت 
152مترمربع پالک شــماره  1060  فرعی از   99   اصلی واقــع  در جوی آباد  بخش 14   
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از مالکیت سکینه بدیحی  سند 
104851مورخ 56/11/22 دفتر 2 و سند 32075 مورخ 84/01/30 دفتر 38ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
40- رای  شماره  6880  مورخ 1398/05/27  خانم / آقای  رسول براتیان    فرزند  غالمرضا   
به شماره کالسه  0908   وبه شماره شناسنامه 16870  و به شماره ملی    1140167758  
صادره نسبت  به  شش   دانگ یکباب  خانه 3 طبقه به مساحت 252مترمربع پالک شماره  
6126  فرعی از   158   اصلی واقع  در صدر آباد  بخش 14   اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شــامل  ثبت در صفحه 80 دفتر 418 مع الواسطه از مالکیت شهرداری خمینی شهر 

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرزگردیده است.
41- رای  شماره  7167  مورخ 1398/06/03  خانم / آقای  توران وطن خواه ورنوسفادرانی 
فرزند  حسنعلی   به شماره کالسه  1365  وبه شماره شناســنامه 1730  و به شماره ملی    
1818175002  صادره نسبت  به  شــش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 200مترمربع 
پالک شــماره  562 و 561  فرعی از   158   اصلی واقع  در صدر آباد  بخش 14   اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ثبت در صفحه 130 دفتر 152 مع الواسطه از مالکیت 
 شهرداری خمینی شــهر ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
42- رای  شــماره  6961  مورخ 1398/05/27  خانــم / آقای  پروانه اســدی    فرزند  
محمد علی    به شــماره کالسه  0466  وبه شــماره شناســنامه 2201  و به شماره ملی    
1140878621  صادره خمینی شــهر  نسبت  به  شــش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 
265مترمربع پالک شــماره  1762  فرعی از   88   اصلی واقــع  در قرطمان   بخش 14   
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل  سند 400ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.

43- رای  شــماره  6156  مورخ 1398/05/08  خانم / آقای  فضــل اله حدادی خوزانی    
فرزند  قربانعلی    به شــماره کالســه  3596     وبه شماره شناســنامه 211  و به شماره 
ملــی    1141613515  صادره نســبت  به  شــش   دانگ یکباب  کارگاه  به مســاحت 
600مترمربع پالک شــماره  474  فرعی از   119   اصلی واقع  در ورنوســفادران   بخش 
14   اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل  سند 23230 مورخ 53/12/08 دفتر 
 38 محمد آقــا محمدی ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
44- رای  شــماره  7075  مورخ 1398/05/31  خانم / آقای  فاطمه بیگم امیر یوســفی 
ورنوســفادرانی  فرزند  غالمحسین   به شــماره کالسه  1165  وبه شــماره شناسنامه 
14739  و به شــماره ملی    1140146157  صادره نســبت  به  شــش   دانگ یکباب  
خانه به مســاحت 275مترمربع پالک شــماره  200  فرعــی از   122  اصلــی واقع  در 
بزمکه وراه کــوه    بخش 14   اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل  ثبت در 
 صفحه 111 دفتر 164ومالحظه نقشــه ملــک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز

 گردیده است.
45- رای  شماره  7246مورخ 1398/06/05  خانم / آقای  رضوان صالحی خوزانی     فرزند  
محمودبه شماره کالسه  0979  وبه شماره شناسنامه 11300202215  و به شماره ملی    
1130020215  صادره نسبت  به  شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 128.05مترمربع 
پالک شماره  799  فرعی از   111   اصلی واقع  در نخود جاری اندان  بخش 14   اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  سند 169131 مورخ 11/11 85 دفتر 73ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
46- رای  شــماره  7343  مورخ 1398/06/06  خانم / آقای  مریم رمضانی     فرزند  قایا 
قلی     به شماره کالسه  1101     وبه شماره شناسنامه 34  و به شماره ملی    5759759353  
صادره نسبت  به  شش   دانگ یکباب  خانه به مســاحت 155.37مترمربع پالک شماره  
1275  فرعی از   99   اصلی واقع  در جوی آباد   بخش 14   اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شــامل  ســند 24971 مورخ 88/07/28 دفتر 139ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/6/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/31

م الف: 587338 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

6/245 شماره: 918/98 حل2 ، مرجع رســیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ســاعت 04:30 بعدازظهر روز دوشنبه 
مورخه 1398/08/20 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی:  صندوق قرض الحسنه 
حضرت مهدی با مدیریت عاملی غالمحســین عموســلطانی و وکالت خانم اکرم صالح 
پور ، نشانی: خمینی شهر خ امام جنوبی کوچه شــترگلو ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام 
خانوادگی: پیمان اکبری ورنوسفادرانی ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه 26/000/000 
میلیون ریال ، گــردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعــالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 602448  رئیس شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی

6/246 شماره: 1980/97 حل8 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: محمدعلی 
ابوالفضلی ، نشــانی: تهران خ پیروزی ف 32 پ43 ؛ مشــخصات محکــوم له: نام و نام 
خانوادگی: علی پاکدل ، نشانی: خمینی شهر منظریه چهارراه کارمند، محکوم به:به موجب 
رای شماره 1880 تاریخ 97/11/30 حوزه هشتم شورای حل اختالف شهرستان خمینی 
شهرکه قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 100/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/280/000 ریال بابت خسارات دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک 97/10/5 لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بانک 
مرکزی در حق محکوم له و نیم عشر دولتی مینماید 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 باشــد و در صورتی که خود قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 602457  ایمان بختیاری 

قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر  
اخطار اجرایی

6/247 شماره: 196/98 حل 1 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:1-کورس 
کردســتی بمی 2- جمشــید طالبی خوندابی 3-میالد مختاری ، نــام پدر: 1-مصطفی 
2-حســینعلی 3-نوراله ، شــغل: همگی آزاد  ، نشــانی:1-مجهول المکان 2- کرمان 
کمربندی زرندی سنگ فروشــی نصف جهان 3- خمینی شــهر فلکه صنعت به طرف 
دوشاخ سنگبری آندلس ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: قدمعلی امیریوسفی 
، نام پدر: محمدحســین ، شغل: آزاد  ، نشانی: خمینی شهر خ ســلمان فارسی خ خیام بن 
بســت11 ، محکوم به:به موجب رای شــماره 353 تاریخ 98/04/19 حوزه اول شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه ها محکوم اند 
به:متضامنًا پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رســید چک 95/10/25 تا زمان اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی 
1/700/000 ریال 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 صریحًا اعالم نماید. م الف: 602597  عمار امیری قاضی شعبه 

اول شورای حل اختالف خمینی شهر 
فقدان سند مالکیت

6/248 شــماره صادره: 1398/42/583543- 1398/6/20 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 3080/59 واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 3013 در 
صفحــه 188 دفتر امالک جلد 304 به موجب ســند انتقال 666 مــورخ 1389/05/24 
دفترخانه 258 اصفهان به نام مهدیقلی صمیمی ســده تحت شــماره چاپی دفترچه ای 
736744 الف 88/16  ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به شماره وارده 139821702024017458 مورخ 1398/06/11 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شماره 36016 مورخ 1398/06/11 و شناسه 
یکتا  139802157036000327 به گواهی دفترخانه 58 اصفهان رســیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت جابه جائی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد 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 باشــد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
 طبق مقررات خواهد شد. م الف: 604307  قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان
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مفاد آراء
6/238 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح 
دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شــماره 139760302027006825 مورخ 1397/07/21 رضا دهقاني خیاداني 
فرزند علي بشــماره شناســنامه 30 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291334343 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5901 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت  332/20 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
2- راي شــماره 139760302027011398 مورخ 1397/11/23 سید مصطفي رفعتي 
پور فرزند سید ابوالحســن بشــماره شناســنامه 5211 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1287323138 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
196 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 34/66 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
3- راي شماره 139860302027000018 مورخ 1398/01/07 حسن زارعي خیاداني 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 938 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283916053 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 181/45 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عباس زارعی خیادان.
4- راي شــماره 139860302027001574 مورخ 1398/02/16 زهرا واعظ زاده اشنی 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 551 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288144611 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 14 فرعي از اصلي 43 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 197 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حاج کریم و عبدالرحیم حسینعلی زاده خراسانی .
5- راي شماره 139860302027001633 مورخ 1398/02/17 جمیله کریمي شمس 
آبادي فرزند ابوتراب بشماره شناسنامه 24 صادره از شهرکرد بشماره ملي 4622305569 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 82/29 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي سید حسین امین جواهری.
6- راي شماره 139860302027002921 مورخ 1398/03/19 دولت جمهوری اسالمی 
ایران به نمایندگی وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکي و 
خدمات بهداشتي درماني اصفهان به شناسه ملي 14000188533 در ششدانگ یکباب 
ســاختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12164 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 184/89 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
7- راي شــماره 139860302027002958 مــورخ 1398/03/20 فخــر الســادات 
مفتونی فرزند سیدشــمس الدین بشماره شناســنامه 13 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1289346828 در ششــدانگ یکبــاب خانه احداثي بــر روي قســمتي از قطعه زمین 
پالک 237 فرعــي از اصلي 15201 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 120 
 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد علی زارع شریف

 فرزند رحیم .
8- راي شــماره 139860302027003292 مــورخ 1398/03/28 احمدرضا خادمیان 
پوده فرزند محمود بشماره شناسنامه 27 صادره از دهاقان بشماره ملي 5129821157 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12504 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 103/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي خانم سکینه فروغی ابری.
9- راي شــماره 139860302027004200 مورخ 1398/04/18 رسول حیدری کمال 
آبادی فرزند عبدالحســین بشــماره شناســنامه 93584 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1281930458 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 13230 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 137/50 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
10- راي شماره 139860302027004202 مورخ 1398/04/18 محمد علي شریعتي 
فرزند فضل اله بشماره شناســنامه 35 صادره از اصفهان بشــماره ملي 5649901538 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 13230 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 137/50 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
11- راي شماره 139860302027004315 مورخ 1398/04/23 محسن غالمي هتم 
آبادي فرزند جعفر بشماره شناسنامه 1737 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283644762 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
12579 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 108/68 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي منوچهر بنکدارپور .
12- راي شماره 139860302027004318 مورخ 1398/04/23 شهناز اتحادي ابري 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 67 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291377921 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12579 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 108/68 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي منوچهر بنکدارپور .
13- راي شماره 139860302027004337 مورخ 1398/04/23 رسول یاري جوهراني 
فرزند محمد علي بشماره شناسنامه 64 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291394109 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9522 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 185/82 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
14- راي شماره 139860302027004339 مورخ 1398/04/23 محمد مهوری فرزند 
محمد حسین بشماره شناســنامه 186 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286773970 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 
12137 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 152/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي اسداله دارا فرزند محمد حسین.
15- راي شــماره 139860302027004413 مورخ 1398/04/25  مریم نعل شــکن 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 41283 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282342266 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 117/95 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي اکبر شاهزیدی .
16- راي شماره 139860302027004466 مورخ 1398/04/29 رضا وکیلي خوراسگاني 
فرزند هاشم بشماره شناسنامه 10806 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283809931 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6250 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 176/96 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
17- راي شماره 139860302027004773 مورخ 1398/05/01 مهدی فروغي ابري 
فرزند صفر علي بشماره شناســنامه 541 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293357634 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
12582 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 257/61 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
18- راي شماره 139860302027004777 مورخ 1398/05/01 صفرعلي فروغي ابري 

فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 35 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291219757 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12582 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 257/61 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
19- راي شــماره 139860302027004825 مورخ 1398/05/02 هاجر جبارپور فرزند 
قدمعلي بشماره شناسنامه 333 صادره از لردگان بشماره ملي 4668994081 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 39 واقــع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مســاحت 150/05 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي زهرا خانم ارباب زاده اصفهانی و آزیتا نادریان.
20- راي شــماره 139860302027004890 مــورخ 1398/05/05 منظــر محمدي 
گهروئي فرزند سعید بشماره شناسنامه 85 صادره از شهرکرد بشماره ملي 6339685080 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 149/10 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
21- راي شــماره 139860302027005020 مــورخ 1398/05/07 علی پدرام فرزند 
ابراهیم بشماره شناسنامه 973 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199294926 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 5783 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 172 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

علی اکبر روحانی.
22- راي شــماره 139860302027005522 مــورخ 1398/05/19 مونــا چایچیان 
فرزند قاسم بشــماره شناســنامه 51759 صادره از بغداد بشــماره ملي 4720668984 
در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 13 فرعي از 
 اصلي 43 واقــع در بخش 18 ثبت اصفهــان به مســاحت 159/29 مترمربع. خریداري

 طي سند رسمي.
23- راي شماره 139860302027005524 مورخ 1398/05/19 سید مهدي  حسینیان 
خوراسگاني فرزند سید محمود بشماره شناســنامه 8965 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283791528 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
فرعي از اصلي 5707 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 121/5 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
24- راي شماره 139860302027005527 مورخ 1398/05/19 خانم سادات حسینیان 
خوراســگاني فرزند احمد بشــماره شناســنامه 10983 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283811707 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
فرعي از اصلي 5707 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 122 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
25- راي شــماره 139860302027005529 مــورخ 1398/05/19 محمدرضــا 
کردگاری کردآبادی فرزند جواد بشماره شناسنامه 1113 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283986736 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 151 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 178/73 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
26- راي شماره 139860302027005532 مورخ 1398/05/19 زهرا کاظمی کردآبادی 
فرزند رضا  بشماره شناسنامه 598 صادره از اصفهان بشماره ملي 1290969353 در چهار 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 151 
فرعي از اصلي 10353 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 178/73 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
27- راي شــماره 139860302027005729 مورخ 1398/05/26 محمدرضا شماعي 
زاده به شناسنامه شماره 760 و شماره ملي 1287780466 صادره اصفهان فرزند یداله و 
علی شماعي زاده به شناسنامه شماره 505 و شماره ملي 1287589456 صادره اصفهان 
فرزند یداله و سعید شماعي زاده به شناسنامه شماره 52856 و شماره ملي 1280954612 
صادره اصفهان فرزند یداله و رضوان شــماعي زاده به شناسنامه شماره 27828 و شماره 
ملي 1282206192 صادره اصفهان فرزند یداله و بتول شماعي زاده به شناسنامه شماره 
32077 و شماره ملي 1282249304 صادره اصفهان فرزند یداله و زهره شماعي زاده به 
شناسنامه شماره 32076 و شــماره ملي 1282249312 صادره اصفهان فرزند یداله کما 
فرض اله )طبق قانون ارث( در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مورد تقاضا ملک 
بصورت باسکول بوده که بعلت اجرای تعریض خیایان قســمتی از آن در طرح و درحال 
حاضر بصورت یک قطعه زمین محصــور و بنای احداثی به مســاحت 28/90 مترمربع 
میباشد . احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
 به مســاحت 471/77 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي

 سلیمان خان ایروانی .
28- راي شــماره 139860302027005733 مــورخ 1398/05/26 فاطمه قبادوز به 
شناسنامه شماره 67 و شماره ملي 1285330212 صادره اصفهان فرزند باقر در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ مورد تقاضا ملک بصورت باسکول بوده که بعلت اجرای تعریض خیایان 
قسمتی از آن در طرح و درحال حاضر بصورت یک قطعه زمین محصور و بنای احداثی به 
مساحت 28/90 مترمربع میباشد به مساحت 471/77 مترمربع قسمتي از پالک شماره1 
اصلي واقع در بخش 18 ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي سلیمان خان ایروانی .
29- راي شماره 139860302027005746 مورخ 1398/05/26 علیرضا صفری فرزند 
مرتضي بشماره شناسنامه 7 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 1129732371 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1-2-3 فرعي از اصلي 43 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 135/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي احمد گوهرزائی فرزند عباس.
30- راي شماره 139860302027005771 مورخ 1398/05/27 علی امینی خوراسگانی 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 222 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291269215 در 
ششدانگ یکباب انبار ضایعات پالســتیکی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
9072 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 776/45 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
31- راي شــماره 139860302027005786 مورخ 1398/05/27 محسن کیاني ابري 
فرزند علی بشماره شناســنامه 8 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291341501 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی با کاربری فضای سبز احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 12778 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 899/74  
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي سید مهدی صالحی ابری .

32- راي شــماره 139860302027005788 مورخ 1398/05/27 علي محمد کیاني 
ابري فرزند علي بشماره شناســنامه 31 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291323880 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین کشــاورزی با کاربری فضای سبز 
احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12778 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان 
 به مســاحت 899/74  مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي

 سید مهدی صالحی ابری .
33- راي شــماره 139860302027005789 مــورخ 1398/05/27 محســن کیاني 
ابري فرزند علی  بشــماره شناسنامه 8 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291341501 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین کشــاورزی با کاربری فضای سبز  
احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12777 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان 
 به مســاحت 1064/94 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي 

تاج الملوک بنکدار.
34- راي شــماره 139860302027005791 مورخ 1398/05/27 علي محمد کیاني 
ابري فرزند علي بشماره شناســنامه 31 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291323880 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین کشــاورزی با کاربری فضای سبز 
احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12777 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان 
 به مساحت 1064/94  مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي

 تاج الملوک بنکدار.

35- راي شــماره 139860302027006535 مورخ 1398/06/10 ثریا احمدی فرزند 
خداداد بشــماره شناســنامه 10 صادره از فریدونشهر بشــماره ملي 1129203867 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6612 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 114/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي رمضان رضائیان.
36- راي شــماره 139860302027006819 مورخ 1398/06/21 فاطمه ســنجابیان  
فرزند حسینعلي بشماره شناسنامه 797 صادره از شادگان بشماره ملي 1899327495 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 143/05 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي سید علی شاه زیدی.
37- راي شــماره 139860302027006947 مورخ 1398/06/24 مرتضي منصوري 
حســن آبادي فرزند محمدرضا بشماره شناســنامه 3073 صادره از حســن آباد بشماره 
ملي 5649422702 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
پالک 160 فرعــي از اصلي 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 95/75 
 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي حســن فروغی ابری 

فرزند اسماعیل .
38-راي اصالحــی شــماره 139860302027006537 مورخ 1398/06/10 بلســم 
بروجردي فرزند باقر بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1274122351 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 14 فرعي از اصلي 43 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 216 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 
عادي از مالک رسمي کریم و عبدالرحیم حســینعلی زاده خراسانی صحیح می باشد که 

در رای شماره 139860302027001176 مورخ 1398/02/08 به اشتباه ثبت شده بود
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/06/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/15

م الف: 604400  مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 
مفاد آراء

237 /6 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در ثبت دهاقان

 مفــاد آراء هيات حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امــاک دهاقان که 
در اجراي ماده 1 قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده اســت و در اجراي ماده 3 قانون 
در دو نوبت بــه فاصله 15 روز از طريق روزنامه کثيراالنتشــار و محلي آگهي مي شــود 
تا شخص يا اشــخاصي که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شــهر از تاريخ انتشار 
 آگهي و در روســتاها از تاريخ الصاق آگهــي در محل تا دو ماه اعتراض خــود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تســليم و رســيد اخــذ نمايد و معتــرض بايد ظــرف يکماه از 
تاريخ تســليم اعتراض به اداره ثبــت محل مبادرت بــه تقديم دادخواســت به دادگاه 
عمومــي محل نمايــد و گواهي تقديــم دادخواســت را به ثبــت محل ارائــه نمايند. 
بديهي اســت در اينصورت اقدامــات ثبت منوط بــه ارائه حکم قطعــي دادگاه خواهد 
بــود در صورتي کــه اعتــراض در مهلت قانونــي واصل نشــود يا معتــرض گواهي 
تقديم دادخواســت بــه دادگاه محل ارائــه ننمايــد اداره ثبت مبادرت به صدور ســند 
 مالکيــت خواهد نمــود. صدور ســند مالکيــت مانــع از مراجعــه متضرر بــه دادگاه 

نخواهد بود.
1- راي شــماره 139860302019000253-1398/05/15-  خانــم شــوکت نوائی 
بروجنی فرزنــد باباخان ششــدانگ يک بــاب مغازه بــه مســاحت 47/71 متر مربع 
مجزی شــده از پاک شــماره 2108 فرعی از 121 اصلی که قبــًا 988/1 فرعی بوده 
 اســت انتقال عادی به رســمی مع الواســطه از طرف نعمت اله زين العابدينی دهاقانی 

)مالک رسمی(.
2- راي شماره 139860302019000255-1398/05/15-  آقای محمد زين العابدينی 
دهاقانی فرزند نعمت اله ششــدانگ يک باب مغازه به مساحت 49/46 متر مربع مجزی 
شــده از پاک 2108 فرعی از 121 اصلی که قبًا 988/1 فرعی بوده است واقع در ابنيه 
دهاقان انتقال عادی به رســمی مع الواســطه از طرف نعمت اله زين العابدينی دهاقانی 

)مالک رسمی(.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/06/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/31

م الف:583820  زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و اماک دهاقان
فقدان سند مالکیت

6/233 شــماره صادره: 1398/42/579045- 1398/5/17 نظر به اینکه سند مالکیت 
دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شــماره 17 فرعی از 728 اصلی واقع در بخش 
5 اصفهان به شــماره دفتر الکترونیکی 139820302024003428 تحت شماره چاپی 
012466 به نام خانم ماندانا بلوچســتانی ثبت و صادر و تســلیم گردیده اســت سپس 
نامبرده با ارائه درخواســت کتبی بــه شــماره وارده 139821702024014207 مورخ 
1398/05/09 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره یکتا 
139802155335000156 مــورخ 1398/05/08 و رمز تصدیــق 793134 به گواهی 
دفترخانه 163 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت نامعلوم مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنای 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 رســید 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 ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 602310 قویدل 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت 

6/239 شماره نامه: 139885602006005699 ، تاریخ: 1398/06/23 ، ورثه مصطفی 
مختاری اندانی فرزند عباسعلی به اســتناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا 
شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت چهار سهم و دوـ  سوم سهم مشاع 
از صد و سی و یک سهم و یک دوم سهم ششدانگ پالک شماره 111/51 واقع در خمینی 
شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 96 دفتر 135 اصفهان امالک ذیل ثبت 16541 
به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی دفترخانه اسناد رسمی 
به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده رهن است نحوه گم شدن یا از بین 
رفتن جابه جایی از بین رفته مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشــود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 597250 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

6/240 شماره: 942/98 حل2 ، مرجع رســیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ســاعت 04:45 بعدازظهر روز دوشنبه 
مورخه 1398/08/20 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی:  صندوق قرض الحسنه 
حضرت مهدی با مدیریت عاملی غالمحســین عموســلطانی و وکالت خانم اکرم صالح 
پور ، نشانی: خمینی شهر خ امام جنوبی کوچه شــترگلو ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام 
خانوادگی: پژمان فارقی ،نام پدر: مرتضی ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه 12/500/000 
ریال ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 

و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 602438 رئیس شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر
ابالغ رای

6/241 کالسه پرونده:3014/97 ، شــماره دادنامه:1388 ، تاریخ رسیدگی: 98/06/23 ، 
مرجع رسیدگی: شعبه چهارم شــورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: رضا امیرخانی 
فرزند عبداله به نشانی: خمینی شــهر منظریه خ راجی خ ژاله شمالی ک233 درب اول ؛ 
خوانده: مرادقلی نوروزی نشانی: مجهول المکان ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای رضا امیرخانی فرزند عبداهلل بطرفیت آقای مرادقلی نوروزی دائر 
بر مطالبه مبلغ 9/000/000 ریال ناشــی از واریز مبلغ اشتباهًا به حساب وی بدلیل تشابه 
اسمی به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بدین توضیح که خواهان اظهار می نماید 
بدلیل تشابه اسمی خوانده با احدی از کارگران وی در دو مرحله مبلغ مورد خواسته را اشتباهًا 
به حســاب وی واریز نمودم که با تماس های مکرر با خوانده ایشان از استرداد مبلغ فوق 
اســتنکاف می نماید علی ایحال نظر به مراتب و مدارک فوق الذکر و عدم حضور خوانده 
در جلسه شورا علی رغم ابالغ از طریق نشــر آگهی و عدم ارائه الیحه دفاعیه و استعالم 
از اجرای احکام که حاکی از توقیف حســابهای خوانده می باشد و همچنین کهولت سن 
خواهان که به نظر می رسد اشتباه صورت گرفته ناشی از کهولت سن خواهان می باشد لذا 
مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خواسته خواهان را ثابت دانسته 
و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ 9/000/000 ریال )نه میلیون ریال( بابت 
اصل خواسته و ملبغ 1/112/500 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 97/12/20 لغایت استهالک کامل دین بر مبنای 
شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضای مهلت واخواهی 
 قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان خمینی شــهر می باشد. 
م الف: 600407   عمار امیری قاضی شــعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر
ابالغ رای

6/242 کالسه پرونده:2591/97 ،شماره دادنامه:718 -98/04/01 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: علی اله خدا فروشانی با وکالت خانم 
پریسا غیاثی به نشانی:خمینی شهر خ شریعتی جنوبی پاســاژ الزهرا طبقه اول ؛ خوانده: 
فرشاد سلیمی نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک ، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای علی اله خدا فروشانی با وکالت خانم پریسا غیاثی 
به طرفیت آقای فرشاد سلیمی به خواســته مطالبه مبلغ 37/000/000 ریال وجه 1 فقره 
چک به شماره 69541/35 مورخ 97/3/24 عهده بانک ملت به انضمام خسارت دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه 
عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه مورخ 98/3/20 و عدم ارائه الیحه 
دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضاء شورا و احراز اشتغال ذمه خوانده 
و استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستنداً به مواد 9 و 18 
و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 
از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
37/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/522/500 ریال بابت خسارات 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مهلت 
20 روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی 
شهر می باشــد. م الف: 600763  عمار امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

6/243 شماره: 971/98 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 10:30 صبح روز شنبه 
مورخه 1398/08/11 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگــی:  صندوق قرض 
الحسنه حضرت مهدی با مدیریت عاملی غالمحسین عموسلطانی ؛ مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: پژمان فارقی ، خواســته و بهای آن: مطالبه وجه یک فقره چک ، 
گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند 
با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 602439 رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر
ابالغ رای

6/244 کالسه پرونده:2946/97 ،شــماره دادنامه:4238 ، تاریخ رسیدگی: 97/12/19 
،مرجع رسیدگی:شــعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: علی ابراهیمی 
خوزانی ، به نشانی: خمینی شهر خ شریعتی جنوبی کوی مسجد جامع , وکیل: اکرم صالح 
پور نشانی: بروجن گندمان بلوار اصلی روبروی دادگستری ؛ خوانده: مقتدا ذبیحی فروشانی 
نشانی: مجهول المکان ، خواســته: مطالبه ،گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دادخواســت خواهان علی ابراهیمی خوزانی با وکالــت خانم اکرم صالح پور 
بطرفیت خوانده مقتدا ذبیحی فروشانی به خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک به شماره 458966-96/4/13 بر عهده بانک مسکن شعبه منظریه خمینی 
شهر به شماره جاری 7259-8571 به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق 
الوکاله وکیل از توجه به مفاد دادخواســت تقدیمی خواهان مالحظه اصل چک و گواهی 
عدم پرداخت در ید خواهان که ظهور در مدیونیت خوانده دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل نیاورده است 
شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص مستنداً به مواد 198و 515 و 522 قانون آئین دادرسی 
مدنی و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره آن خوانــده را به پرداخت مبلغ 10/000/000 
ریال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 1/175/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان پرداخت مطابق با نرخ تورم اعالمی بانک 
مرکزی و حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان محکــوم می نماید. رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و ظرف مهلت 20 روز از 
 تاریخ انقضاء مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی خمینی شــهر می باشــد. 
م الف: 602447  محمد رضایی قاضی شعبه دوم شــورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر 
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ســرخابی های پایتخت در حالی عصــر امروز در 
تهران مقابــل یکدیگر صف آرایــی می کنند که 
سرمربیان این دو تیم تاکنون تجربه چنین دیداری 
در فوتبال ایران را نداشته اند، دیداری که اهمیت 
فوق العاده ای برای هواداران دو تیم داشته و ارزش 
پیروزی در این بازی برای آنها دست کمی از کسب 
جام قهرمانی ندارد. تیم فوتبال پرســپولیس در 
شرایطی آماده برگزاری حساس ترین دیدار هفته 
چهارم رقابت های لیگ برتر کشــور می شــود که 
قبل از شــروع این فصل به مشکلی بزرگ برخورد 
کرد. ســرخ پوشــان تهرانی که با هدایت برانکو 
ایوانکوویچ دســت به کار بزرگی زده و ســه سال 
متوالی جام قهرمانی این مســابقات را باالی سر 
بردند، با جدایی ســرمربی کروات شــان روبه رو 
شدند، اتفاقی که تا مدت ها آرامش کاروان قرمزها 
را به هم ریخته بود. تیم پرســپولیس پس از کش 
و قوس های فراوان در انتخاب ســرمربی این تیم 
در نهایت باگابریل کالــدرون آرژانتینی به توافق 
رسید تا فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتبال 
کشور را یک مربی جدید آغاز کند. سرخ پوشان با 
کالدرون از سه بازی انجام شــده در لیگ برتر دو 
پیروزی را به ثبت رســانده اند و هم اکنون با یک 
بازی کمتر در رده ششــم جدول رقابت های لیگ 
برتر قرار گرفته اند. اگر پرسپولیسی ها موفق شوند 
اســتقالل را در این بازی شکست دهند می توانند 
هم امتیاز شهر خودرو در صدر جدول قرار گیرند. 
نرسیدن سید جالل حسینی به این بازی بدترین 
خبر برای سرخ پوشان بوده، کاپیتان پرسپولیس 
به دلیل مصدومیت فرصت همراهی در این دیدار 

را از دست داد.

در آن سو، آبی پوشان تهرانی در آستانه نودهمین 
شــهرآورد، وضعیت چندان خوبی ندارند آنها در 
ابتدای فصل و پس از کنار گذاشتن وینفرد شفر و 
فرهاد مجیدی با سر و صدای زیادی استراماچونی 

که سابقه سرمربیگری اینتر میالن را نیز در کارنامه 
خود داشــته، به جمع آبی هــای پایتخت اضافه 
کردند و با خریدهای خود ســعی کردند بار دیگر 
استقالل تهران را به عنوان یک مدعی نشان دهند. 
اســتراماچونی هر چند نتایج خوبی در بازی های 

تدارکاتی اســتقالل در قبل از شروع فصل گرفت؛ 
اما با آغاز لیگ برتر هنوز آبی پوشــان نتایج خوبی 
نگرفته و به همین دلیل استراماچونی تحت فشار 

است.

بدترین خبــر ممکن برای اســتراماچونی در این 
دیدار، نبود فرشید اســماعیلی است. بازیکنی که 
تاثیر بسزایی در ترکیب استقالل دارد؛ اما به دلیل 
اخراج در بازی با نفت مسجد سلیمان استقاللی ها 
او را در این بازی در اختیار ندارند. از ســوی دیگر 

شیخ دیاباته، مهاجم پر ســر و صدایی که در این 
فصل به استقالل پیوسته نیز شرایط 100 درصدی 
را ندارد تا اســتراماچونی نتواند با ترکیب کامل به 

مصاف پرسپولیس در شهرآورد 90 برود.
 برای تماشای این بازی تنها 57 هزار بلیت 

به فروش می رسد
 در حالی که آبی پوشــان تهرانی میزبان نودمین 
شــهرآورد پایتخــت هســتند؛ امــا گزارش ها تا 
زمانی که این نوشــتار به مرحله نگارش در آمده 
اســت حاکی از خرید بلیت های بیشــتر توســط 
پرسپولیسی هاســت. علی اصغر انتظار خیر، مدیر 
پروژه گیت های ورزشگاه آزادی در خصوص تعداد 
بلیت های فروخته شــده برای نودمین شهرآورد 
پایتخت، اظهار داشت: حدود ۴۷ هزار و هشتصد 
بلیت به فروش رســیده و پیش بینی ما این است 
که این تعداد به ۵۷ هزار بلیت برســد. بر اســاس 
تصمیمی که گرفته شــده برای بــازی دربی تنها 
۵۷ هزار بلیت به فــروش می رســد. مدیر پروژه 
گیت های ورزشگاه آزادی در پاسخ به این سوال که 
سهم هواداران دو تیم از تعداد بلیت های فروخته 
شــده چه مقدار بوده است، پاســخ داد: از ابتدای 
بلیت فروشی تاکنون هواداران پرسپولیس حدود 
1۸00 بلیت بیشتر از هواداران استقالل خریداری 

کرده اند.
 برگزاری شــهرآورد همراه با یک دقیقه 

سکوت
نودهمین شهرآورد پایتخت که در چارچوب هفته 
چهارم رقابت های لیگ برتر عصر امروز و از ساعت 
16 در ورزشگاه آزادی آغاز می شود، با یک دقیقه 
سکوت به احترام عماد، کودک شش ساله هوادار 
پرسپولیس که بر اثر یک حادثه در ورزشگاه آزادی 

دارفانی را وداع گفت، برگزار می شود.

 میکل آرتتا
دستیار »پپ« خواهد شد

میکل آرتتای 3۷ ســاله بعد از آنکه در ســال 
2016 کفش هــا را آویخــت و از فوتبال بازی 
کردن بازنشســته شد، 
فورا به عضویت کادر 
فنی گواردیوال در 
اتحاد درآمد و در 
ســیتی  منچستر
بــه عنــوان یکی 
از مربیــان جــوان و 
نوظهور و آینده دار دنیای فوتبال مطرح شــد. 
آرتتا در تابســتان 201۸ تا یک قدمی امضای 
قرارداد با آرســنال و تبدیل شدن به سرمربی 
این تیم پیش رفت ولــی توپچی ها در آخرین 
لحظه، قرار و مدارها را به هم زده و اونای امری 
را جایگزین آرسن ونگر کردند. پپ گواردیوال، با 
تحسین دستیارش در کادر فنی منچسترسیتی 
درباره او گفت: »مطمئنم میکل آرتتا، جانشین 
من در سیتی خواهد شــد و در این تیم موفق 
خواهد بود، این اتفاق حتما می افتد و آرتتا دیر 
یا زود سرمربی می شــود. او یک مربی جوان 

است و همین حاال تجربه خوبی دارد«.

لمپارد:
»صالح« یک فوق ستاره است

چلســی در ســال 201۵ صالح را به صورت 
قرضی به رم فرســتاد و عملکرد درخشــان 
این بازیکن در ســری 
آ باعــث شــد که 
ردادی  قــرا بــا 
 ۴2 ارزش  بــه 
میلیون یورو از رم 
به لیورپول بپیوندد 
و با یورگن کلوپ کار 
کند. این بازیکن مصری در فصل 1۸ - 201۷ 
موفق شد 32 گل به ثمر برساند و رکورد لیگ 
برتر در 3۸ بازی را از آن خــود کند. لمپارد 
در آســتانه دیدار برابر لیورپول در گفت وگو 
با خبرنگاران گفت: » بازی ســختی در پیش 
است چون هرکس راه خود را دارد. متاسفانه 
صالح نتوانســت در چلســی موفق باشد؛ اما 
افتخاری بزرگ برای اوست. او به ایتالیا رفت 
و سپس بار دیگر به لیگ برتر بازگشت و حاال 

یک فوق ستاره است«.

»برانکو« سرمربی تیم ملی 
کویت می شود؟

برانکــو ایوانکوویچ بعد از باخــت تیم فوتبال 
االهلی برابر الوحده در هفته سوم لیگ عربستان 
از سمتش برکنار شد و 
در حال حاضر پیگیر 
فســخ قراردادش 
است. بعد از اخراج 
برانکو، خبرهایی از 
پیشنهاد تیم فوتبال 
امید ایران و یک تیم 
چینی به این مربی مطرح شد که وی این اخبار 
را رد کرد. در حال حاضر پیشنهاد سرمربی گری 
تیم ملی فوتبال کویــت جدیدترین نیمکتی 
است که برانکوی کروات را به آن نسبت داده اند. 
این خبر از طرف بعضی از حساب های مجازی 
در عربســتان منتشر شده اســت. فدراسیون 
فوتبال کویت چندی پیــش و بعد از باخت 3 
بر صفر تیم ملی این کشــور مقابل استرالیا در 
مرحله مقدماتی انتخابی جام جهانی »رومئو 
جوزاک« ســرمربی کویت را برکنار کرد، این 

مربی هم اهل کشور کرواسی بود.

افزایش چشمگیر درآمد 
یوونتوس با آمدن »رونالدو«

گــزارش مالی باشــگاه یوونتوس، افزایشــی 
چشــمگیر در درآمدهای این باشــگاه را طی 
نخستین فصل حضور 
کریستیانو رونالدو 
در کنار بانوی پیر 
نشــان می دهد. 
باشگاه یوونتوس 
گزارش مالی فصل 
گذشــته اش )از 30 
ژوئن ســال 201۸ تا 30 ژوئن سال 2019( 
را منتشر کرد که بر اساس آن درآمدهای این 
باشگاه 621/۵میلیون یورو بوده و از افزایشی 
116/۸میلیون یورویی نسبت به سال گذشته 
حکایــت دارد. در همین حال ایــن گزارش 
نشــان می دهد که یوونتــوس 39/9میلیون 
یورو هم ضرر کرده که 20جلســه نســبت به 
سال گذشــته افزایش داده است. در حالی که 
درآمدهای باشگاه یوونتوس 23 درصد افزایش 
 نشان می دهد، ضرری که این باشگاه متحمل 
 شــده هم تقریبا بــه دو برابر افزایــش پیدا

 کرده است.

بازگشت گرگ ایرانی به کشور

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

رقابت جذاب 2 دروازه بان 
ملی پوش برای رکوردشکنی

دو تیم تراکتــور و ســپاهان که خــود را در 
زمره مدعیان قهرمانی این فصــل از رقابت ها 
می دانند، در حالی دیدارشــان را پشــت سر 
گذاشــتند که مثل ســه هفته ابتدایی لیگ، 
در هفته چهارم هــم دروازه آنها بســته ماند. 
پیــام نیازمند، ســنگربان ســپاهان به همراه 
رشــید مظاهری، دروازه بان تراکتور چهارمین 
کلین شــیت متوالی خود را در این فصل ثبت 
کردند تا با 360 دقیقه متوالی بسته نگه داشتن 
دروازه شان، رقابتی جذاب با هم داشته باشند. 
این دو دروازه بان ملی پوش با این نمایش نشان 
دادند که همچنــان از مدعیــان برتن کردن 
پیراهن ملی هســتند. ســپاهان و تراکتور در 
هفته چهارم بــه ترتیب مقابل نفت مســجد 
سلیمان و گل گهر به میدان رفتند که شاگردان 
قلعه نویی مقابل نفت مســجد سلیمان تن به 
یک تساوی بدون گل خانگی داده و شاگردان 
دنیزلی به ســختی توانســتند در تبریز مقابل 
گل گهر تازه لیگ برتری شــده یــک بر صفر 

برنده شوند.

اتفاق عجیب در لیگ برتر؛
 2 گل به خودی برای یک 

تیم در چهار بازی
دیدار تیم های تراکتور و گل گهر از هفته چهارم 
لیگ برتر در حالی با پیروزی سرخ پوشان تبریز 
به پایان رسید که تک گل این بازی یک اتو گل 
بود؛ اتو گلی که ســیرجانی ها به اشــتباه وارد 

دروازه خودی کردند.
 این دومیــن اتو گل فصل نوزدهــم لیگ برتر 
و دومین اتو گل تیم گل گهر بود. شــاگردان 
بگوویچ ابتدا در هفتــه اول این رقابت ها مقابل 
نساجی دروازه خودی را به اشتباه باز کردند تا 
آن بازی با تســاوی یک-یک به پایان برسد و 
سپس در هفته چهارم یک اتو گل سه امتیازی 
به سود تیم تراکتور زدند. ســیرجانی ها با دو 
گل به خودی ضعیف ترین عملکــرد را از این 

لحاظ دارند.

در حاشیه

بازگشت گرگ ایرانی به کشور
به تازگی رقابت های مســتر المپیا برگزار شد و 
هادی چوپان، ستاره ایرانی موفق شد برای اولین 
بار در این رقابت ها شــرکت کند و مقام سومی 

جهان را به دست بیاورد. 
هادی چوپان دیروز ساعت 1۴ وارد تهران شد، 
دو مراســم اســتقبال برای او ترتیب داده شده 
بود، یکی در تهران و دومین مراســم استقبال 
از این قهرمان ایرانی در شــیراز. هادی چوپان 
قرار اســت امســال در رقابت های مهم دیگری 

هم حاضر شود.

در رقابت های تک مرحله ای اهداف 
پروازی به دست آمد؛

 مقام سومی تیرانداز اصفهانی
به گــزارش روابــط عمومــی فدراســیون 
تیرانــدازی، در رقابت هــای تــک مرحله ای 
اهداف پروازی در رشته تراپ، محمد حسین 
پرورش نیــا از اصفهان ســوم شــد. در این 
مسابقات، نمایندگان گیالن و تهران مقام های 
اول و دوم را به دست آوردند. رقابت های تک 
مرحله ای اهــداف پروازی در رشــته تراپ با 

حضور ۷0 تیرانداز برگزار شد.

منهای فوتبال

اظهارات تند امیر قلعه نویی، سرمربی تیم فوتبال سپاهان بعد از 
دیدار مقابل نفت مسجدسلیمان، واکنش قابل پیش بینی سرمربی 
زردپوشان خوزستانی را به دنبال داشت. مهدی تارتار در واکنش 
به صحبت های امیــر قلعه نویی در پایان دیدار ســپاهان - نفت 
مسجدســلیمان گفت: ابتدا باید بابت عدم حضور در کنفرانس 
مطبوعاتی عذرخواهی کنم، چون باید به پرواز می رسیدم و زمان 
محدود بود. اگر به کنفرانس می آمدم پرواز را از دســت می دادم، 

ولی چند ســاعت بعد دیدم که آقای قلعه نویــی صحبت کرده 
است و این حق را برای خودم و تیم مسجدســلیمان قائلم تا در 
مورد حرف های ایشان صحبت کنم. متاسفانه سرمربی سپاهان 
که پیشکســوت من اســت، زحمات بازیکنان و بازی تاکتیکی 
مسجدسلیمان را با حرف هایش زیر سوال برد. وی در ادامه تاکید 
کرد: من دوباره بازی را دیدم تا بتوانم با آگاهی کامل صحبت کنم. 
خیلی ها تصور می کردند که مسجدســلیمان روی کاغذ باید به 

سپاهان ببازد و قلعه نویی هم برای کسب سه امتیاز و بهبود شرایط 
تیمش در جدول روی سه امتیازی بازی مقابل ما حساب باز کرده 
بود، ولی بعد از پایان بازی صحبت هایی مطرح شد که فقط حکم 
توجیه نتیجه نگرفتن سپاهان را داشت. من فیلم بازی را دیدم و 
غیر از صحنه مصدومیت سوشا مکانی که در پایان بازی کارش به 
بیمارستان کشید، هیچ کدام از بازیکنان ما برای وقت تلف کردن 

خودشان را به زمین نینداختند تا برانکارد به زمین بیاید.

حمله »تارتار« به قلعه نویی!

  عکس روز

عجیب ترین مانع غیرطبیعی در تمرین استقالل!
تمرین عصر جمعه بازیکنان اســتقالل، با عجیب ترین مانع غیرطبیعی در حین گرم کردن 
بازیکنان مواجه شــد؛ جایی که دستیار اول اســتراماچونی صحنه عجیبی برای باال بردن 
روحیه بازیکنان خلق کرد. تصاویر منتشر شده نشان می دهد، عمردانسی دستیار اول آندره آ 
استراماچونی به عنوان مسئول اول ارتباط برقرار کردن با بازیکنان در حین تمرین نرم دوی 
مقابل تعدادی از اســتقاللی ها مانعی غیرطبیعی ایجاد کرد تا آنها از روی او درســت مثل 

دونده های سرعت و استقامت بپرند!

دروازه بان برزیلی رسما به تیم فوتسال گیتی پسند پیوست
با پیشنهاد حمید بی غم، سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند و مذاکره مدیران باشگاه با الکس فالکون، این 
دروازه بان برزیلی رسما به گیتی پسند پیوست. فالکون بعد از مذاکرات ابتدایی به ایران آمد و در تست های 
پزشکی و تمرینات گیتی پسند حاضر شد. طبق اعالم باشگاه گیتی پسند، فالکون فصل گذشته در تیم لیگ 
برتری کاسکاول حضور داشت و سابقه بازی در تیم های کارلوس باربوسا و اتلتیلکوی برزیل و لیگ برتر ایتالیا را 
دارد. وی همچنین دو بار عنوان برترین دروازه بان در مسابقات قهرمانی پارانا و ریوگرانده برزیل را کسب کرده 
است. فالکون در گیتی پسند جایگزین سپهر محمدی، دروازه بان ملی پوش شده است که در میانه های نیم 
فصل اول از گیتی پسند راهی تیم گازپروم روسیه شد. طبق اعالم بی غم، فالکون حدود ۴0 روز در تمرینات 

گیتی پسند حضور داشته و حاال با شروع نیم فصل دوم می تواند این تیم را همراهی کند.

روح جدید در فوالد نکونام!
پس از دو هفته ناکامی فوالد با ورود آذری، مدیرعامل جدید روحیه مثبتی به تیم تزریق شد.در اولین بازی 
پس از حضور مدیریت جدید برابر تیم سپاهان اصفهان که دو بازی قبل خود را برده بود، یک تساوی نسبتا 
خوب نصیب فوالدی ها شد. شــاگردان نکونام اما دســت به کار بزرگی در مقابل شهرخودرو زدند و با گل 
دقیقه آخری لوسیانو پریرا توانستند سه امتیاز حساس و مهم را به دست بیاورند. شاگردان نکونام پس از این 
برد قطعا با روحیه باالتر و البته تعداد هواداران بیشتری در فوالدآرنا در بازی آینده به مصاف پیکان خواهند 
رفت. فوالد با این برد ۵ امتیازی شد و موقتا به رده ششم جدول صعود کرد. حاال هواداران فوالد خوزستان 
امیدوار هستند تا با این روحیه تیم شان به رتبه های باالی جدول فکر کند، جایی که چند سال است دور از 

آن هستند و حال به فکر حضور در آن جایگاه و کسب حداقل سهمیه آسیایی هستند.

با توجه به جدایی سیاوش یزدانی از خط دفاعی سپاهان و هم چنین حضور مرتضی منصوری در جناح 
راست این خط دفاعی، انتظار می رفت سپاهان در فاز دفاعی برای رسیدن به هارمونی و هماهنگی های 
الزم نیاز به زمان داشته باشد؛ اما این خط دفاعی در همین هفته های ابتدایی هماهنگ نشان داده و این 
می تواند پشتوانه خوبی برای هافبک ها و هم چنین مهاجمان تیم امیر قلعه نویی برای رسیدن به گل 
باشد.در واقع خط دفاعی تیم سپاهان اطمینان خاطر خوبی برای مهره های تهاجمی تیم ایجاد کرده 
است. با این حال سپاهان در بازی خانگی با نفت مسجدسلیمان دو امتیاز حساس را از دست داد. آن هم 
در شبی که شهر خودرو در خانه اش مغلوب فوالد شــد و فرصت خوبی برای سپاهان بود که به صدر 
جدول برود. ولسیانی که مدافع بی حاشیه ای به شمار می رود در قلب خط دفاعی تیم سپاهان خیلی زود 
با عزت ا...پورقاز هماهنگ شد. مدافعی که همانند جورج بی حاشیه است و به لطف حضور در تیم های 
مختلف و سال ها حضور در اردوی تیم ملی باتجربه عمل می کند. او که فصل گذشته گلزن ترین مدافع 
تیم های لیگ برتری بوده با وجود عدم دعوت به اردوی تیم ملی طی یکی دو سال اخیر روحیه خود را 
از دست نداده و در قلب خط دفاعی تیم سپاهان مطمئن و بدون نقص بازی می کند به این امید که با 
سپاهان قهرمانی درلیگ برتر را تجربه کند و یک بار دیگر به اردوی تیم ملی دعوت شود. پیام نیازمند 
هم در رکوردی که به ثبت رسیده دخیل است. او که به اردوی آخر تیم ملی دعوت نشده بود و به گفته 
امیر قلعه نویی به این خاطر روحیه اش به هم ریخته است، در بازی های اخیر سپاهان با جدیت خاصی 
گلری کرده تا بار دیگر به اردوی تیم ملی دعوت شود. جالب اینکه معدل گل زده سپاهان در این فصل 
یک گل در هر بازی است. به نظر می رسد سپاهان این بار برای قهرمان شدن باید در فاز تهاجمی خوب 

عمل کند؛ چرا که در فاز دفاعی بی نقص است.

 زوج دفاعی موفق
 در قلب خط دفاعی سپاهان

نساجی قائمشهر در خانه موفق شد شاهین شهرداری بوشهر را با دو 
گل از پیش رو برداشته و به سه امتیاز ارزشمند دست یابد. این برد در 
حالی به دست آمد که علی شجاعی با به ثمررساندن یکی از گل ها بار 

دیگر ارزش های خود را نشان داد تا در صدر جدول گلزنان با شهریار 
مغانلو، رقابت جالبی برای آقای گلی داشته باشد.

 علــی شــجاعی در پایــان ایــن جــدال گفــت: »بــازی خیلی 
خوبی بود و نســاجی لیاقت کسب ســه امتیاز را داشــت. در نیمه 
اول دیدید واقعــا تیم ما بهتر بــازی کرد و موقعیت های بیشــتری 
برای گلزنی داشــت. ما باید این بــازی را می بردیم و خدا را شــکر 

با اتحــاد کامل به این برد رســیدیم«. یکــی از دو گلــزن برتر این 
روزهای لیگ برتــر در ادامه پیرامون آقای گلــی تصریح کرد: »صد 
درصد به آقــای گلی فکــر می کنم گرچه بیشــتر از این بــه تیم و 
 موفقیت نســاجی می اندیشــم. هدفم این اســت روز به روز بیشتر 
 در فوتبالــم پیشــرفت کنــم تــا هــم بــه رویاهایــی کــه دارم

 برسم هم برای طرفداران نساجی مهره ارزشمندی قلمداد شوم«.

مهاجم نساجی:

به آقای گلی لیگ می اندیشم

فوتبال

استقالل - 
پرسپولیس

ساعت 
16

شبکه 
سه و 
ورزش

فوتبال
چلسی - 
لیورپول

ساعت
19

شبکه 
ورزش

فوتبال
لیون - پاری 

سن ژرمن
ساعت
22:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

یکشنبه
 31 

شهریور

سمیه مصور

هیجان به وقت آزادی
 سرخابی های پایتخت به هم رسیدند؛
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رشد جایگاه طالب با رونق قرآن در حوزه های علمیه
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

شهرستان

فرماندار اردستان:
 دستگاه های اداری

 آلوده به مسائل انتخاباتی نشوند
فرماندار اردستان در  علی دهقانان زواره
جلسه شورای اداری 
در ســالن اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی گفت: 
امسال برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی 
را در پیش داریم که دستگاه ها باید مواظب باشند 
ماموریت های اداری آلوده به مســائل انتخاباتی 
نشود. حمیدرضا تاملی به نزدیکی زمان باز گشایی 
مدرسه ها اشاره و افزود: کلیه دستگاه ها با آموزش 
و پرورش همکاری کنند تا سال تحصیلی شادابی 
برای دانش آمــوزان رقم بخــورد، همچنین در 
برنامه های مختلف بهزیستی که پیش رو داریم 
مشارکت کرده و با اصحاب رسانه همکاری مستمر 
داشته باشند. وی اظهار داشت: الزم است که در 
بحث گردشگری و توسعه این صنعت، اداره ها با 
سرمایه گذاران این بخش همکاری داشته باشند، 
همچنین طبق ضوابط ابالغی سربازان می توانند به 
عنوان آتش نشــان در روســتاها فعالیت کنند. 
فرمانداراردستان با تاکید بر جدی گرفتن تشکیل 
کار گروه های تخصصی درفرمانداری تصریح کرد: 
نتیجه این جلسه ها در استانداری راستی آزمایی و 
در تهران ارزیابی می شود. اردستان سال 97 رتبه 
4 را در استان کسب کرد در حالی که سال 96 رتبه 

16 را داشت.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا:
مردمی بودن مهم ترین 

شاخصه انقالب اسالمی است
فرمانده ناحیه مقاومت  یدا... شاهچراغي 
بسیج شهرضا درجمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: بیش ازیکصدبرنامه 
درهفته بسیج دردستورکار ناحیه مقاومت بسیج 
شهرستان شــهرضا قراردارد. سرهنگ مسعود 
اکبری افزود: شعار امسال گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس » ماپیروزیم« اســت. وی به تشــریح 
برنامه های گرامیداشــت هفتــه دفاع مقدس 
پرداخت و افزود: انتشار فراخوان گردان های بیت 
المقدس، فراخــوان وهمایش پیشکســوتان 
نیروهای جهــاد و ایثار، یادواره شــهدای دفاع 
مقدس، برپایی موکب های شهدای دفاع مقدس، 
دیدار باخانواده معظم شهدا، برگزاری اردوهای 
جهادی، برگزاری نمایشگاه هفته دفاع مقدس، 
اهدای ســبدکاال به نیازمندان، مسابقات بومی 
محلی، غبارروبی گلزار شهدا، اعزام راویان دفاع 
مقدس بــه مــدارس در راســتای آشــنایی 
دانش آموزان بافرهنگ ایثاروشهادت و... ازجمله 
برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس است. 
فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج شهرضا دربخش 
دیگرسخنان خود با اشاره به ویژگی های انقالب 
اسالمی اظهارداشــت: مردمی بودن، مهم ترین 
شاخصه انقالب اسالمی است ومردم ولی نعمت 

ما هستند.

امام جمعه اصفهان مطرح کرد:
رشد جایگاه طالب با رونق 
قرآن در حوزه های علمیه

 جلسه ستاد برگزاری چهل ودومین دوره مسابقات 
سراسری قرآن کریم باحضور آیت ا... سید یوسف 
طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیــه و امام جمعه 
اصفهان و مسئوالن ســازمان اوقاف و امور خیریه 
برگزار شــد. در این جلســه آیت ا... سید یوسف 
طباطبایی نژاد، با تســلیت ایام ســوگواری امام 
حسین )ع( اظهار کرد: یکی از افتخارات جمهوری 
اسالمی در این سال ها روی آوردن به قرآن است. 
قبال اهل سنت به ما شیعیان ایراد می گرفتند که به 
قرآن توجه کمتری می کنیــم و تاحدودی حرف 
بحقی بود چون تعداد حافظان و قاریان آنها نسبت 
به ما بیشــتر بود. خطیب جمعه اصفهان تصریح 
کرد: در کشوری مانند یمن پیش از اتفاقات اخیر، 
دانش آموزان تا پایه 1۲ تحصیلی کل قرآن را حفظ 
می کردند و این اقدام قابل توجهی است؛ اگر برخی 
می گویند حفظ کردن بدون عمل فایده ای ندارد، ما 
به آنها می گوییم شما هم حفظ و قرائت کنید، هم به 
آن عمل کنید. وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری 
همواره در کنار تمام مسائل به قرآن اهمیت داده و 
اخیرا درخواست کردند که باید 1۰ میلیون حافظ 
قرآن در کشور داشته باشیم، ادامه داد: توجه ایشان 
به این امر باعث شد که در حوزه های علمیه توجه 
بیشتری به این مهم صورت گیرد؛ طلبه ای که در 
حوزه علمیه حافظ قرآن شود ارزش سخنگویی و 
علمی باالتری کســب کرده و می تواند قرآن را با 
ادبیاتی که در حوزه خوانده تطبیق دهد و چنین 

کاری باعظمت است.

عضو شورای اسالمی شهر:
خط یک، آینه عبرت خط دو 

مترو اصفهان شد
 عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان اظهار کرد: 
در دوره اول شورای شــهر اصفهان کلید آغاز به 
کار خط یک متروی این کالن شــهر زده شد؛ اما 
اجرای آن زمان زیادی طول کشید. اصغر برشان 
تصریح کرد: نکته ای که مدیریت شــهری را طی 
ســالیان گذشــته زجر می داد فرسایشی شدن 
بهره برداری از خط یک بود زیــرا نزدیک به 1۸ 
سال زمان نیاز بود تا خط یک به بهره برداری کامل 
برسد، این خط درس عبرتی شد تا برای احداث 
خط دو از تجربیات خط یک درس بگیریم. عضو 
شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: با توجه به 
محدودیت هــای موجود و تاریخی بودن شــهر 
اصفهان راهی به جز استفاده از حمل و نقل پاک 

و روان یا همان مترو نداریم.

وزیــر راه و شهرســازی صبح دیروز بــرای افتتاح 
پایانه های بارهوایــی )کارگو ترمینــال( فرودگاه 
بین المللی شهید بهشتی اصفهان، بازدید از آزادراه 
شرق اصفهان، قطار سریع السیر اصفهان - تهران، 
ریل ذوب آهن، محور طالخونچه – شهرضا، افتتاح 
بانددوم نایین - انارک، بازدید از متروی بهارستان، 
مسجد و مدرسه و افتتاح مسکن مهر و آغاز عملیات 
اجرایی هزار واحد مسکن در قالب طرح اقدام ملی، 

وارد اصفهان شد.
اصفهان یکی از کانون های مهم اقتصادی 

کشور است
وزیر راه و شهرسازی در حاشیه آیین بازدید از طرح 
توســعه ترمینال پروازهای خارجی شهید بهشتی 
اصفهان گفت: تمام تالش دولت به ویژه در ســطح 
این وزارتخانــه رفع موانع و جلوگیــری از وقفه در 

اجرای طرح هاست.
محمد اســالمی افزود: با توجه بــه اینکه اصفهان 
یکی از کانون هــای مهم اقتصادی و گردشــگری 
کشور به شمار می آید و سهم بزرگی در اقتصاد ملی 
 دارد، شایســته برخورداری از فرودگاه پیشرفته ای

 است.
 وی اظهارداشــت: بر این اساس طرح توسعه هفت 
هزار متری ترمینال پروازهای خارجی این فرودگاه 
با اســتفاده از ظرفیت انبار گمرک آن در حال اجرا 
بوده و تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد. 
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت پرداختن به 
طرح های فرودگاه اصفهان بیان کرد: برخی کارهای 
توســعه موقت و جزیره ای برای بهبود وضعیت این 
مکان در دست اجراســت. وی همچنین با اشاره به 
اینکه اصفهان معین و پشتیبان استان تهران است، 
بر ضرورت توسعه توقفگاه هواپیمایی آن اشاره کرد 
و گفت: در ســال گذشته مشــکلی پیش آمد ولی 
اصفهان ظرفیت پذیرش هواپیماها را نداشــت که 
با اجرای طرح توسعه، ظرفیت پارکینگ هوایی آن 

دو برابر می شود.
 اسالمی، هدف از سفر به اصفهان را بازدید و بررسی 
وضعیت طرح های در دســت اجرا برشمرد و اضافه 
کرد: همچنین در بحث خودکفایی در تولید ریلی، 
قســمتی از ریل ســاخت داخــل در ذوب آهن به 

بهره برداری می رسد.
کنارگذر شرق اصفهان سهم بزرگی در رفع 

ترافیک مرکز کشور دارد
  وزیر راه و شهرسازی در بازدید از روند اجرای پروژه 
کنار گذر شــرق اصفهان نیز گفت: کنارگذر شرق 
اصفهان یکی از طرح های بســیار موثر در ترافیک 

استان اصفهان و کشور است.
 اســالمی افزود: با توجه به موقعیــت اصفهان که 
در کانون صنعتی، ترافیکی و اقتصادی کشور قرار 
گرفته، این طرح ســهم بزرگی بر عهده دارد. وی 

خاطرنشــان کرد: متاســفانه طرح کنارگذر شرق 
اصفهان به دالیل گوناگون طوالنی شــده ولی هم 
اینک مشکالت مدیریتی که طرح را به رکود رسانده 
بود از طرف سرمایه گذار رفع شــده است. وزیر راه 
با اشاره به حمایت های اســتاندار و دیگر مسئوالن 
و همچنین قول و تعهد شهرســازی و سرمایه گذار 
ابراز امیــدواری کرد که این طرح تا پایان امســال 

تکمیل شود. 
وی یادآور شــد: همچنیــن تکمیــل کامل طرح 
نیازمند نصب و تکمیل عالئم ایمنی در مسیر است 
و بهره برداری کامل در پایان بهار 99 انجام می شود. 
کنارگذر شرق اصفهان، شــریانی مهم برای ارتباط 
هر چه بهتر و سریع تر ترافیک جنوب به جاده های 
منتهی به مرکز و شمال کشور به شمار می آید. قطعه 
اول آزادراه شرق اصفهان از آزادراه اصفهان- نطنز 
تا آزادراه اصفهان- اردستان به طول ۳۰ کیلومتر، 
قطعه دوم آن در ادامه تا جــاده اصفهان- نایین به 
طول ۳۳ کیلومتر و قطعه سوم این کنارگذر از جوار 
باغ رضوان تا گردنه الشتر پس از بهارستان، به طول 
۳۰ کیلومتر اســت. این طرح در کاهش آالینده ها، 
تصادف ها و ترافیک بســیار موثر خواهــد بود و با 
توجه به اینکــه روزانه 6۰۰ هزار تــردد خودرویی 

 در جاده هــای اصلی کالن شــهر اصفهــان انجام 
 می شــود، برآورد تــردد روزانه ۸۰ هزار وســیله
  نقلیــه از ایــن مســیر، نقشــی مهم و گره گشــا 

خواهد داشت.
طرح قطار پرسرعت اصفهان - تهران پس 

از سال ها وقفه آغاز شد
بازدید از طرح قطار ســریع الســیر اصفهان- قم- 
تهران یکی دیگر از برنامه های وزیر راه و شهرسازی 
در سفر دیروزش به اصفهان بود. اسالمی در حاشیه 
این بازدیدگفت: قطار ســریع السیر اصفهان- قم - 
تهران که چند سالی دچار رکود و وقفه شده بود از 

امروز فعال شده است. 
وی افــزود: این قطار، یکــی از طرح هــای مهم و 
راهبردی در حوزه زیربنایی حمل و نقل است. وی 
اظهار داشــت: اهمیت اجرای این طرح تنها از باب 
تردد آســان در حوزه تهران و اصفهان نیست بلکه 
موضوع اصلــی آن اتصال به زنجیــره حمل و نقل 

جهانی است. 
وزیر راه و شهرســازی با اشاره به ســرمایه گذاری 
کشــور چین برای اجرا و تکمیل این طرح تصریح 
کرد: رییس جمهور چین از این طرح به عنوان»یک 
کمربندی، یک راه« یاد کرد و بر ادامه و تکمیل این 

طرح بزرگ ریلی تاکید کرده است.
وی با اشاره به اینکه راه ابریشم در دوران گذشته به 
عنوان یک مسیر تاریخی از ایران عبور کرد، گفت: 
اجرای چنین طرح های بزرگی با تکنولوژی پیشرفته 
و حرکت ســریع اقتصادی می تواند احیاگر آن راه 
تاریخی باشــد ولی نمی توان بدون سرمایه گذاری 
سریع و ایمن به آن دســت یافت. اسالمی تصریح 
کرد: اکنــون ۲1۵ کیلومتر از این طرح در مســیر 
اصفهان، دست کم 7۰ درصد پیشرفت داشته است 
و از امروز هم با به کارگیری تجهیزات الزم، فعالیت 

این طرح بزرگ از سر گرفته می شود.
وی درخصوص زمان تکمیل طرح گفت: بنا به چند 
عامل ناشناخته نمی توان پیش بینی زمانی درستی 
اعالم کرد ولی تمام تالش دولت در ســطح رییس 
جمهوری و وزارتخانه مربوطه تکمیل هرچه سریع تر 

این گونه طرح های راهبردی است.
قطــار پرســرعت اصفهان- قــم- تهــران یکی از 
طرح های مهم ملی اســت کــه 4۲۲ کیلومتر خط 
ریلی دارد و دســتکم ۳۰۰ کیلومتر آن در محدوده 
اســتان اصفهان اســت. این طرح با اعتبار بالغ بر 
 1۳ میلیــارد یوآن )واحــد پول چیــن( فاینانس

 شده است.

اراده دولت، جلوگیری از وقفه در اجرای طرح هاست
 وزیر راه و شهرسازی در اصفها ن مطرح کرد:

اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو شهرستان اصفهان در نظر دارد 
تعدادی از رقبات موقوفات را بشرح ذیل از طریق مزایده کتبی برابر قانون 
موجر و مستأجر مصوب سال 76 و آئین نامه اجرائی آن با شرایط ذیل 
به متقاضیان واجد شرایط بمدت یکسال شمسی به اجاره واگذار نماید:

1- یکباب مغازه به مســاحت 1۸ متر مربع از موقوفه مســجد حمزه 
سید الشهداء واقع در شــهرک امیریه جنب مســجد با اجاره ماهیانه 
۸/۰۰۰/۰۰۰ ریــال و مبلــغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال ودیعــه و مبلــغ 

9/6۰۰/۰۰۰ ریال سپرده شرکت در مزایده.
۲- یکباب مغازه به مســاحت ۲۵ متر مربع از موقوفه مســجد حمزه 
سید الشهداء واقع در شــهرک امیریه جنب مســجد با اجاره ماهیانه 
4/۵۰۰/۰۰۰ ریــال و مبلــغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال ودیعــه و مبلــغ 

۵/4۰۰/۰۰۰ ریال سپرده شرکت در مزایده.
۳- یکباب مغازه از موقوفه مســجد الصادق )ع( به مســاحت ۳4 متر 
مربع واقــع در کوی امــام جعفر صادق )ع( جنب مســجد بــا اجاره 
ماهیانه ۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال و مبلــغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه و مبلغ 

6/6۰۰/۰۰۰ ریال سپرده شرکت در مزایده.
4- یکباب مغازه از موقوفه مســجد الصادق )ع( به مســاحت ۳1 متر 
مربع واقــع در کوی امــام جعفر صادق )ع( جنب مســجد بــا اجاره 
ماهیانه ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلــغ 4۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه و مبلغ 

6/۰۰۰/۰۰۰ ریال سپرده شرکت در مزایده.
۵- یکباب مغازه از موقوفه مســجد الصادق )ع( به مســاحت ۳1 متر 
مربع واقــع در کوی امــام جعفر صادق )ع( جنب مســجد بــا اجاره 
ماهیانه ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلــغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه و مبلغ 

6/۰۰۰/۰۰۰ ریال سپرده شرکت در مزایده.
6- یکباب منزل مسکونی از موقوفه امامزاده اسحاق واقع در خوراسگان 
جنب امامزاده به مســاحت ۵6 متر مربع با اجاره ماهیانه ۵/۵۰۰/۰۰۰ 
ریال و مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه و مبلغ 6/6۰۰/۰۰۰ ریال سپرده 

شرکت در مزایده.

7- یکباب مغازه )زیرزمین( از موقوفه احمد لفزوانی به مســاحت 1۰۵ 
متر مربع واقع در خوراسگان خیابان جی شرقی جنب کانال آب جهت 
سایر مشاغل با اجاره ماهیانه ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ 4۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال ودیعه و مبلغ 6/۰۰۰/۰۰۰ ریال سپرده شرکت در مزایده و جهت 
شغل چایخانه با اجاره ماهیانه 1۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ 4۰/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال ودیعه و 1۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال سپرده شرکت در مزایده.
۸- یکباب مغازه از موقوفه مســجد برکــت پاچنار واقــع در خیابان 
حکیــم نظامی جنب مســجد به مســاحت 4۰ متــر مربع بــا اجاره 
ماهیانه 6/۵۰۰/۰۰۰ ریال و مبلــغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه و مبلغ 
7/۸۰۰/۰۰۰ ریال سپرده شــرکت در مزایده. )ضمناً شغل مغازه همه 

مشاغل به جزء نانوائی(.
9- یکباب مغازه از موقوفه مسجد ابوالفضل فلکه ارتش به مساحت 1۰ 
متر مربع واقع در فلکه ارتش جنب مسجد با اجاره ماهیانه 1۳/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال و مبلــغ 4۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه و مبلــغ 1۵/6۰۰/۰۰۰ ریال 

سپرده شرکت در مزایده.
1۰- یکباب مغــازه از موقوفــه حمامین پاچنار به مســاحت 1۵ متر 
مربع واقع در خیابان حکیم نظامی کوچه شــماره ۳6 با اجاره ماهیانه 
9/۰۰۰/۰۰۰ ریــال و مبلــغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال ودیعــه و مبلــغ 

1۰/۸۰۰/۰۰۰ ریال سپرده شرکت در مزایده.
11- یکباب مغــازه از موقوفه مســجد الصادق )ع( به مســاحت ۲۰ 
متر مربع واقع در کوی امــام جعفر صادق )ع( جنب مســجد با اجاره 
ماهیانه ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلــغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه و مبلغ 

6/۰۰۰/۰۰۰ ریال سپرده شرکت در مزایده.
1۲- یکباب آپارتمان از موقوفه مسجد حاج عباس فروغی به مساحت 
1۳۰ متر مربع واقع در خیابان جی ســه راه شهید رجائی جنب مسجد 
فروغی با اجاره ماهیانه 1۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ 7۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

ودیعه و مبلغ 1۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال سپرده شرکت در مزایده.
1۳- یکباب مغــازه از موقوفه باغ مهدیخان به مســاحت 41 متر مربع 

واقع در خیابــان بزرگمهر روبروی مســجد الکریم با اجــاره ماهیانه 
۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریــال و مبلــغ 1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال ودیعه و مبلغ 

4۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال سپرده شرکت در مزایده.
14- یکبــاب زیرزمیــن از موقوفه بــاغ مهدیخان به مســاحت 1۵4 
متر مربــع واقع در خیابــان بزرگمهر روبروی مســجد الکریم با اجاره 
ماهیانه ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ 6۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه و مبلغ 

۳۸/4۰۰/۰۰۰ ریال سپرده شرکت در مزایده.
1۵- یکباب مغازه از موقوفه امامزاده حســین و ابراهیم پل شهرستان 
به مســاحت ۳1 متر مربع واقع در پل شهرستان خیابان بازارچه جنب 
امامزاده با اجاره ماهیانه ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ 6۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

ودیعه و مبلغ ۲7/6۰۰/۰۰۰ ریال سپرده شرکت در مزایده.
16- یکباب مغازه از موقوفه امامزاده اســحاق )ع( به مساحت ۲4 متر 
مربع واقع در خیابان جی خیابان مسجد علی جنب امامزاده اسحاق با 
اجاره ماهیانه 4/۵۰۰/۰۰۰ ریال و مبلــغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه و 

مبلغ ۵/4۰۰/۰۰۰ ریال سپرده شرکت در مزایده.
17- یکباب مغازه نانوائی از موقوفه مســجد الصادق )ع( به مســاحت 
۸1 متر مربع واقع در کوی امــام جعفر صادق جنب مســجد با اجاره 
ماهیانه ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه و مبلغ 

۲4/۰۰۰/۰۰۰ ریال سپرده شرکت در مزایده.
1۸- یکباب مغــازه از موقوفه مســجد المهدی قائمیه به مســاحت 
۲۵ متــر مربع واقــع در خیابان قائمیه نبش بن بســت آریــا با اجاره 
ماهیانه 7/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلــغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه و مبلغ 

۸/4۰۰/۰۰۰ ریال سپرده شرکت در مزایده.

شروط و تعهدات
1- متقاضیان می بایست تقاضای کتبی خود را بانضمام یک فقره چک 
تضمینی بانک ملی به مبلغ سپرده شرکت در مزایده در وجه اداره اوقاف 
و امور خیریه ناحیه دو شهرســتان اصفهان لغایت پایــان وقت اداری 

روز دوشــنبه مورخ 1۳9۸/7/1۵ به دبیرخانه این اداره واقع در خیابان 
بزرگمهر اوی کوی فرهنگیان تحویل و رسید دریافت نمایند.

۲- کمیســیون مزایده رأس ســاعت 1۰ صبح روز سه شــنبه مورخ 
 1۳9۸/7/16 تشــکیل و بــه پیشــنهادات واصله رســیدگی خواهد 

شد.
۳- کمیسیون مزایده در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بر طبق ضوابط 
مختار است و به پیشنهادات رسیده ناقص و یا مخدوش ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
4- برنده مزایده موظف است پس از اعالم کمیسیون مزایده ظرف مدت 
یک هفته کاری نسبت به تنظیم قرارداد اجاره نامه وفق قانون موجر و 
مستأجر مصوب سال 1۳76 و آئین نامه اجرائی آن اقدام نماید. در غیر 
اینصورت موضوع به منزله انصراف تلقی و ضمن ضبط ســپرده به نفع 
موقوفه برابر مقررات نسبت به تنظیم قرارداد با نفر دوم اقدام خواهد شد.
۵- مبلغ ودیعه فوق الذکر از نفر اول در هنگام تنظیم ســند اجاره نامه 
دریافت و تا پایان قرارداد در حساب موقوفه باقی خواهد ماند و سپرده 

نفر دوم پس از تنظیم سند اجاره با نفر اول مزایده مسترد خواهد شد.
6- هزینه انتشار آگهی مزایده و کارشناسی بعهده برنده مزایده خواهد 

بود.
7- در پایان مدت زمان اجاره مستأجر هیچگونه حق و حقوقی در ارتباط 

با موقوفه ندارد.
۸- از مستأجر وثیقه معتبر و تضمین کافی جهت تخلیه محل در پایان 

مدت قرارداد و تأدیه اجاره بهاء اخذ خواهد شد.
9- مزایده به صورت کتبی برگزار می گردد و حضور شــخص شــرکت 

کننده در مزایده الزامی نمی باشد.
1۰- در خصوص رقبات مساجد با توجه به موقعیت ملک )درب ورودی 
مسجد( شغل متقاضی صرفاً با تائید نظر اعضاء کمیسیون باید متناسب 

با فضای ورودی مسجد باشد.
تلفن تماس: 32646077-32646078

آگهی مزایده

سید محمد هادی روح االمینی علوی _ رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان ناحیه 2
م الف:605924

اداره کل اوقاف و امور خیریه 
ناحیه دو شهرستان اصفهان

حدیث زاهدی
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
هر کس مومنی را اندوهگین سازد و سپس 

همه دنیا را به او بدهد ، اين کار ، کفاره گناه او 
نخواهد بود .
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یادداشت

 به روزهای پایانی شهریور نزدیک می شــویم و باز جنب و 
جوش خانواده ها برای آماده کردن و خرید لباس و نوشــت 
افزار از سر گرفته می شود. شاید شما هم بارها با شروع مهر 
کودکان خواب آلودی را دیده باشــید که کیک و آب میوه 
به دست وارد محیط آموزشی می شــوند و آن طرف پدر و 
مادری خوشــحال تر؛ آن هم به خیال این که آب میوه را با 
شیر بسته بندی شده جایگزین کرده اند و چه لطف بزرگی به 

سالمت کودک خود روا داشته اند.
در این مطلب می خواهیم به شما راهکارهایی را ارائه کنیم 
که یک رژیم غذایی سالم و ساعت خواب مناسب برای خود 
و خانواده تان برنامه ریزی کنید تا اگر هر دوی والدین شاغل 

هم هستید، مشکلی نداشته باشید.
بهترینگزینهها: از مواد غذایی موجود در منزل برای 
تهیه ساندویچ وچاشت بچه ها استفاده کنید. سیب زمینی و 
تخم مرغ آب پز به همراه کمی سبزی خشک معطر و خیار 
شور، ساندویچ دلچســبی برای بچه شماست. در روزهای 
بعدی می توانید نوع سبزیجات ساندویچ را تغییر دهید هویج 
پخته به همراه کمی مرغ ریش شــده و ســس دلخواه هم 

مناسب است.
ازبچههاسوالکنید:برای تهیه چاشت از فرزند خود 
سوال کنید. او به شما کمک خواهد کرد تا بهترین چاشت را 
برایــش تهیه کنیــد. برای بســته بندی ســاندویچ هم با 
کیسه های فریزر خداحافطی کنید و از کیسه های پارچه ای 

زیبایی که خودتان آماده کرده اید، استفاده کنید.
میوهوسبزیجاتفراموشنشود: از آن جا که دانش 
آموزان ســاعات زیادی از روز را در بیرون از منزل ســپری 
می کنند، باید از همه گروه های غذایی استفاده کنند. بهتر 
اســت میوه را به عنوان میان وعده در ظرف چاشت او قرار 
دهید و از سبزیجات در ساندویچ استفاده کنید. البته به این 
نکته توجه داشته باشید که بعضی از بچه ها میوه های قاچ و 
مخلوط شده باهم را دوست ندارند و دلیل شان هم این است 
که میوه ها له می شود وطعم شان را به هم پس می دهد. در 
این مواقع از ظرف های چند قسمتی استفاده کنید و هر میوه 
را در یــک محفظه قرار دهید. همراه کــردن یک چنگال و 
دستمال پارچه ای برای زیر انداز و یادآوری شستن دست ها 
به فرزندتان از روزهای اول او را به رعایت بهداشــت فردی 

ملزم می کند.
مغزهایخوراکی:یک مشت مغز خوراکی از هر نوع که 
باشد به خصوص اگر خودتان در منزل تهیه و طعم دار کرده 
باشید، گزینه مناسبی برای میان وعده بچه هاست. می توانید 
از مغز میوه هایــی مانند زردآلو یا آلبالو خشــک شــده و 
برگه هایی که خودتان در تابســتان خشــک کرده اید هم 

استفاده کنید.
مدیریتپولتوجیبی:قبل از دادن پول توجیبی به 

فرزندتان ابتدا باید شــیوه مدیریت و 
هزینه کردن آن را آموزش دهید و او 

را برای خرید تنقالت ســالم 
کمک کنید. پدر و مادرهایی که 
بخشی از تهیه مایحتاج تابستان 

را بر عهده نوجوان یا جوان خود 
گذاشــته اند در ایــن زمینه 

موفق ترند.

برنامهریزیبرایتغذیهدانشآموزان
رافراموشنکنید

عکس روز

دوخط کتاب

بایــد در اطرافش رشــد 
کنــی؛ مثل ریشــه های 
درخــت کــه از اطــراف 
ســیمان بیرون می زنند؛ 
باید خودت را از ال به الی 

شیارها بیرون بکشی.

»دختری در قطار«
اثر پائوال هاوکینز

خــودت را از البه الی 
حفره هــای زندگی 

بیرون بکش
به این باور رسیده ام که 
چیزی را نمی توانی جبران 
کنــی و دوباره درســت 
ســرجایش.  بگــذاری  
حفره هــای زندگــی ات 
همیشگی هســتند. تو 

پلیس مکزیک اعالم کرد جسد بی جان »کلودیا اوچوا فیلیکس« را در یک 
خانه در شهر کولیاکان یافته است. این زن ۳۴ ساله که در کشورش به عنوان 
»خطرناک ترین زن جهان« معروف بود، مثل سلبریتی های سینمایی رفتار 
می کرد و یکی از ستارگان اینستاگرام به شمار می آمد. به او لقب امپراتور 
»آنتراکس« و »جذاب تریــن مافیا« را داده اند. کلودیا، ســرکرده یکی از 
مشهورترین گروه های ترور و قتل در مکزیک به نام »لوس آنتراکس« بود. 
او پیش از اینکه به عضویت این گروه دربیاید در بزرگ ترین سازمان تجارت 

مواد مخدر جهان در مکزیک به نام »سینالوا« به کار گماشته شده بود.

کشفجسدخطرناکترینستارهاینستاگرام

خانم »ســرن ایلماز« 21 ســاله تصمیم گرفت تا در مســابقه بزرگ یک 
رستوران واقع در آنتالیا برای برنده شدن یک دستگاه تلفن همراه هوشمند 
شرکت کند. سرن ایلماز 21 ساله، خوشبختانه در این مسابقه شرکت کرد 
و توانست 255 ســیخ کباب،۳ لیوان دوغ محلی، ساالد و نان که به هزینه 
رســتوران بود را تنها طی 2۳ دقیقه میل کند. وی موفق شد  گوشی تلفن 
همراه هوشــمندی که ارزش آن 5000 لیره ترکیه بود را به دست بیاورد. 
همچنین عالوه بر این تلفن همراه هوشمند، وعده های غذایی رایگان را به 

مدت ۴ ماه آینده از این رستوران کسب کند.

زنیکه255سیخکبابرادر23دقیقهخورد!

عجیبترینومتفاوتترینمشاغلیکهدردنیاوجوددارد!)2(
بیشتر ما مشغول کاری هستیم که برای همه آشناست؛ اما بعضی ها شجاعت این را داشتند که مسیر جدیدی برای خود خلق کنند. آنها 

شغل های عادی خود را رها کرده و سراغ کار جذاب تری رفته اند. در این مطلب با عجیب ترین و جالب ترین مشاغل دنیا آشنا می شوید.
کاربرانجعلیفیسبوک:این افراد از وبســایت هایی مثل فایور )Fiverr( یا کریگزلیست )Craigslist( به عنوان بستر خرید و 
فروش فعالیت ها در فسیبوک استفاده می کنند. مثال یک کاربر باهوش کامپیوتر می تواند چند حساب کاربری جعلی برای اهداف مختلف 

ایجاد کند، دوست قالبی کسی باشد، دوستان فیسبوکی یک نفر را زیاد کند و سپس این خدمات را به کسانی که نیاز دارند، بفروشد.
شیمیدانطعمومزه:شیمیدان های طعم کسانی هستند که فرمول شیمیایی طعم های طبیعی و مصنوعی را ایجاد می کنند. آنها 
اغلب دکترای بیوشیمی یا شیمی دارند؛ اما برخی هم عالوه بر آموزش های رسمی برای شرکت های »طعم دهنده« کارآموزی کرده اند. 

این شغل درآمد باالیی دارد.
شیمیدانعطر:شیمیدان های عطر دانشمندانی هستند که در بررسی مولکول های بو و چگونگی استفاده از این مولکول ها در عطر 
تخصص دارند. شیمیدان های عطر می توانند رایحه هایی برای عطرهای زنانه و مردانه، صابون، لوسیون و سایر لوازم آرایشی تهیه و آزمایش 

کنند. آنها معموال درجات علمی باال در شیمی و بیوشیمی دارند.
اسبدرمانگر:اسب درمانی به درمانی گفته می شــود که از حرکات طبیعی اسب به عنوان بخشی از برنامه درمانی بیمار استفاده 
می کند. از آنجا که لگن اسب حرکت سه بعدی دارد که بازتاب فیزیولوژی راه رفتن انسان است، اسب سواری برای بیمارانی که معلولیت 
جسمی و عصبی دارند بسیار مفید خواهد بود. از اسب درمانی در درمان جسمی، شغلی، روانی یا حتی گفتاردرمانی استفاده می شود و 

گزینه محبوبی برای کودکان مبتال به اسکلروزیس چندگانه، اوتیسم، سندروم داون و سایر بیماری هاست.
کارشناسباغبانیدرمانی:باغبانی درمانی، استفاده از گیاهان و فرآیند باغبانی در درمان جسمی یا روانی است. باغ درمانگران از 
عمل باغبانی به عنوان استراتژی درمانی برای بیماران روانی یا برای تقویت جسمی بیماران در کاردرمانی استفاده می کنند. از باغبانی 

درمانی در کلینیک های توانبخشی، زندان ها، مدارس، بیمارستان ها یا دفاتر روان شناسی استفاده می شود.

وبگردی

پلیس آمریکا دختری جوان را به جرم تهدید کردن ۴00 پســر دانشــجو 
به مرگ دســتگیر کرد. از قرار معلوم، متهم در فضای مجازی ۴00 پســر 
دانشــجوی دانشــگاه را تهدید به قتل کرده بود و گفت که آنها را خواهد 
کشت. پس از شکایت قربانیان و دســتگیری متهم ماموران پلیس در اتاق 
وی درخوابگاه دانشجویی، اســلحه پیدا کردند. متهم یک بار نیز به خاطر 
همراه داشتن چاقو از مدرسه اخراج شده بود. وی پسر از دستگیری هنوز 

انگیزه اش از تهدید این دانشجوها اعالم نکرده است.

وحشت۴۰۰پسردانشجوازایندختردردانشگاه!

پخشنمایشرادیویی»نامیرا«
ازرادیومعارف

مجموعه نمایشی »نامیرا« بر اساس رمانی با همین نام نوشته 
صادق کرمیار از شبکه رادیویی معارف در ایام ماه محرم پخش 
می شود. بنا بر این گزارش، این برنامه بر اساس رمانی از صادق 
کرمیار بازنویسی شــده اســت و پیرنگ اصلی رمان »نامیرا« 
داستان عاشقانه دختر و پسری از اهالی کوفه است که در متن 
وقایع عاشورا قرار می گیرند و بدون منفعت طلبی های روز افزون 
مردم کوفه به دنبال حقیقت هســتند؛ امــا در میان رفتارهای 
متناقض سرداران بزرگ کوفه، بین حمایت از امام حسین )ع( و 
یا وفاداری به یزید سرگردانند. نمایش نامیرا به تهیه کنندگی و 
کارگردانی حسن توکلی زاده از اول تا آخر محرم ساعت 1 و ۴5 
دقیقه بامداد و بازپخش ساعت 16 و 15 دقیقه در ۳0 قسمت به 
روی آنتن شبکه سراســری معارف می رود. در این نمایش علی 
فرحناک، سیدمهدی میرغیاثی، امیرحســین یاوری، شاهرخ 
فهیم، احمد اســدیان، احمد مقدم، محسن ســاجدی، میثم 
عابدینی، مریم صدر پور و ملیحه توکلی ایفای نقش می کنند. 
این رمــان از جمله رمان های موفق دینــی در زمینه به تصویر 
کشــیدن وقایع تاثیر گذار در ایجاد حادثه کربالست که صادق 

کرمیار به زیبایی آن را به تصویر کشیده است.

حضرتنوح)ع(
کتاب »حضرت نوح )ع(« نوشــته محمدرضــا عابدینی به همت 
دفتر نشر معارف در تابستان ســال جاری به بهای ۳5000 تومان 
منتشر شد. تحلیل سیره انبیا و اولیای الهی به عنوان حقیقتی زنده 
و تاثیرگذار در زندگی امروز ما- چه در جانب محبت به آنها و چه در 
جانب عبرت گرفتن و درس آموزی از سرنوشت مخالفان آنها- آن 
هم در بیان کامل قرآنی کامال الزم و ضروری است. از این رو با توجه 
به اینکه در دوران غیبت خاتم اوصیا، همه سنن و مواریث انبیا در 
کماالت و ابتالئات تکرار می شود، برای مصون ماندن از حیله های 
شیطانی به مدد آیات قرآن کریم و احادیث اهل بیت و عترت نبوی 
)ع( به شناخت و سیره و ســنت های انبیا و نحوه برخورد مومنان ، 
منافقان ، مشرکان ، کافران و معاندان می پردازیم تا با تطبیق آن بر 
شرایط امروز، صراط مستقیم هدایت را به طور مصداقی شناخته، 
با عنایت الهی از انحرافات و اعوجاجات شــیطانی محفوظ بداریم. 
سرفصل های این کتاب که در چهارده فصل با 2۹2 صفحه سامان 
یافته عبارت اســت از: عصر نوح )ع(، ویژگی های نوح )ع(، دوران 
دعوت نوح )ع(، ویژگی های دعوت نوح )ع(، زندگی در گستره تاریخ، 
قوم نوح، خالص سازی در قوم نوح، ساختن کشتی و رفتار قوم نوح، 
ســرانجام قوم نوح، آغاز طوفان، حرکت کشــتی، جاماندگان از 

کشتی، پایان عذاب، داستان نوح در آیات قرآن.

اربعین؛بهترینفرصتبرایتوسعه
جریانمهدویت

حجت االسالم سید حسین مومنی در مراسم افتتاحیه دومین 
گردهمایی فعاالن مردمی جبهه فرهنگی انقالب اســالمی در 
عرصه اربعین و چهارمین همایــش هیئت های فعال در عرصه 
اربعین که در شبستان کربال مســجد مقدس جمکران برگزار 
شد، طی سخنانی اظهار کرد: امام حسین )ع( به دنبال وفای به 
عهد بندگی بودند که به این هدف رسیدند؛ اما دشمنان ایشان 
به دنبال این بودند که هیچ نامی از اهل بیت )ع( باقی نماند که به 
لطف خداوند متعال نه فقط نام این بزرگواران از یاد نرفت بلکه 
امروز به نام اهل بیت )ع( به ویژه امام حسین )ع( بسیاری افراد 
به سمت عدالت و ایمان سوق داده می شوند. وی اضافه کرد: امام 
حسین )ع( به دنبال روشن کردن نور هدایت بودند که توانستند 
به این هدف هم برسند به همین علت ایشان عزتمند واقعی کربال 
هستند چراکه توانستند به اهداف اصلی خود برسند. سخنران 
هیئت های مذهبی با بیان اینکه عاطفه و عشق در جریان کربال 
موج می زند، تصریح کرد: عزاداری مجالس اهل بیت )ع( باید به 
خواندن مســتند و معقول مقتل اختصاص داده شود همانطور 
که رهبر معظم انقالب اسالمی نیز بر دو نکته مستند و معقول 

بودن تاکید داشته اند. 

دیدگاهخبرکتاب

نصباولیندستگاه
تغذیهحیوانات
شهریدرتهران

باانداختــنبطریهای
بازیافتیدردســتگاه،
غــذایحیوانــاتدر
جایگاهویژهدســتگاه

ریختهمیشود.

اینستاگردی

منوچهرهادیوکوروشتهامیوسطخیابون

تیپقجری»اللهاسکندری«

وقتی»مریمامیرجاللی«ازانسانبودنششرمدارد

منوچهر هادی با انتشــار این 
عکس نوشت: »پشت صحنه 
دل بــا کوروش عزیــز بازیگر 
درجه یک. با اخالق، منضبط 
و باهوش با وسواس شدید در 
ایفای نقش. منتظر درخشش 

بی نظیر این بازیگر باشین.«

اللــه اســکندری در توضیح 
این عکس نوشــت: یــادی از 
گذشــته های دور... مجموعه 
رسم عاشــقی که در روزهای 
گذشــته از شــبکه 5 دوباره 
پخش شد. در سال ۸۳ تولید 
شــد،یادآور خاطراتی خوش 
با همــکاران عزیز...تجربه ای 
دلچســب با ســعید سلطانی 
نازنین که این روزها مجموعه 

ســتایش ۳ را با بازی نرگس جان محمدی روی آنتن شــبکه ۳ دارد... به جرات 
می تونم بگم سعید سلطانی یکی از بهترین کارگردان هایی هست که من تجربه ای 
همکاری در ۳ پروژه رو باایشون داشتم... با آرزوی درخشش مجموعه ستایش ۳ 

که کلی از دوستان خوبم در اون بازی می کنند.
عکس از دوران نگاتیو.... در کنار سروش جان صحت و صالح میرزاآقایی عزیز

مریم امیرجاللــی با انتشــار این عکس 
نوشت: ازانسان بودنم شــرم دارم! گاهی 
می خواهم انسان نباشم گوسفندی باشم 
پاروی یونجه ها بگذارم؛ امــا دلی رادفن 
نکنم. گرگی باشم گوسفند هارابدرم؛ اما 
بدانم ازروی ذات است نه هوس. خفاشی 
باشم که شــب هاگردش کنم باچشم های 
کور؛ اما خوابی راپرپرنکنم. کالغی باشــم 
که قارقارکنم؛ اماپرهایم رارنگ نکنم که 

دلی رابادروغ به دست بیاورم.

میناحمیدی
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