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در سالروز شهادت شهید فهمیده؛

فیلم »منطقه پرواز ممنوع« 
در اصفهان اکران می شود

گزارش

دبیر جشنواره مردمی فیلم عمار اصفهان 
اظهار داشــت: با توجه به اینکه دهمین 
جشــنواره فیلم عمار در دی ماه برگزار 
می شود، هنوز جزییات آن اعالم نشده 
اســت؛ اما در حــال حاضر سیســتم 
جشنواره کشــوری عمار تمام توان را بر 
اکران فیلم »منطقه پرواز ممنوع« قرار 
داده تا حضور موفق آن در سینما اثبات 
شــود. مصطفی حدیدی افزود: اکران 
فیلم »منطقه پرواز ممنــوع« به عنوان 
نخستین فیلم سینمایی تولید مدرسه 
سینمایی عمار در دستور کار قرار گرفته 
اســت و این فیلم امســال در جشنواره 
بین المللــی فیلم کــودک و نوجوان در 
ردیف پر مخاطب تریــن فیلم ها از نگاه 
تماشاگران قرار گرفت و در آبان ماه سال 
جاری بر روی پرده سینما اکران خواهد 
شد. دبیر جشــنواره مردمی فیلم عمار 
اصفهان تصریح کرد: آموزش و پرورش، 
ســازمان بســیج دانش آمــوزی و هر 
سازمانی که با نوجوانان در ارتباط است 
برای حمایت از این فیلم اعالم آمادگی 
کرده اند و تالش شده که تبلیغ چهره به 
چهره برای این فیلم صورت گیرد و برای 
شهرستان هایی که سینما ندارند با راویان 
فیلم همکاری می شود. وی یادآور شد: 
تجربه موفق فیلم مســتند ســینمایی 
»عابدان کهن« و استقبال خوبی که در 
کل کشــور از آن شد، ســبب شده که به 
دنبال آن مستند ســینمایی »بانو« نیز 
نخستین اکران و رونمایی آن در اصفهان 
پایان این هفته انجام شــود و این روند 
ساخت مستند فیلم های ارزشی ادامه 
یابد. حدیدی با اشــاره به اینکه عملیات 
ویژه اکــران در 98/8/8اتفاق می افتد، 
گفت: در 8 آبان ماه که مصادف با سالروز 
شهادت شــهید فهمیده به عنوان الگوی 
نوجوانان است، تالش شده که در سراسر 
 کشور در این تاریخ اکران این فیلم صورت 

گیرد.

با وجود پایان مهلت پزشکان جهت نصب کارتخوان،حتی نیمی از آنها هم اقدام نکرده اند؛

برخورد از نوع خیلی مالیم
3

 تداوم جریان آب زاینده رود تا کشت پاییزه 
 معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان خبر داد:
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عضو هیئت مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی:

اصفهان، شرایط خوبی برای تولید طال دارد
عضو هیئت مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی گفت: در کشور حداقل ۲۵۰ تن تولید طال از معادن داریم که این رقم 
تا 3۴۰ تن هم می رسد. بهروز برنا افزود: هم اکنون 3۲معدن طال وجود دارد که ۲۱  عدد آن فعال و ۹ تای آن غیرفعال و 

۲ تای آن در حال تجهیز شدن هستند.

جدال مرگ و زندگی در فوالد شهر؛

پروژه برکناری منصوریان کلید می خورد؟
هفته هفتم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور در شــرایطی عصر امروز با برگزاری پنج دیدار به پایان می رسد که تیم 
بحران زده ذوب آهن در ورزشگاه فوالد شهر میزبان تیم پدیده شــهر خودرو است و دیگر تیم اصفهانی در این هفته در 

ورزشگاه امام علی )ع( سیرجان مقابل تیم گل گهر قرار می گیرد.

افتخاری جدید برای ذوب آهن اصفهان؛

دریافت گواهینامه استاندارد بین المللی در حوزه کالیبراسیون
ذوب آهن اصفهان موفق به اخذ گواهینامه تایید صالحیت استاندارد ۱۷۰۲۵ در حوزه کالیبراسیون شد. مهندس راد، 
مدیر مهندسی اتوماسیون و ارتباطات شــرکت با اعالم این خبر افزود: با توجه به ضرورت حفظ منافع شرکت سهامی 

ذوب آهن اصفهان در عرصه رقابت های تجاری، بازرگانی در سطح ملی، منطقه ای و...
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رییس شورای اسالمی شهر:

مدیریت شهری، بی طرفانه به انتخابات مجلس ورود کند
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مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان خبر داد:
 برقراری عدالت مکانی

 در تخصیص پروژه های مناطق 1۵ گانه اصفهان
مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان اظهار کرد: پیاده ســازی و بومی سازی مدل عدالت مکانی 
به عنوان ابزار تصمیم ساز به منظور رفع تبعیض و برقراری عدالت مکانی در تخصیص پروژه های مناطق 
۱۵ گانه یکی از اقدامات مدیریت برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان در یک سال گذشته بوده است. 
سعید فردانی با اشاره به فعالیت های مدیریت برنامه ریزی و بودجه در یک سال اخیر، تصریح کرد: تدوین 
آمارنامه سال ۹۷ با مشارکت بیش از ۷۰ ارگان شهری برای نخستین بار، راه اندازی و به روزرسانی سامانه 
یکپارچه مدیریت اطالعات در شــهرداری )سیما(، فعال ســازی طرح ها و پروژه های برداشت و تحلیل 
اطالعات مکانی مانند فضای سبز، معابر، ژئوئید اصفهان، RTK GPS، شناسایی امالک و رفت و روب معابر 
از دیگر اقدامات انجام شده است. مدیر برنامه ریزی و بودجه شــهرداری اصفهان با بیان اینکه بازنگری و 
استقرار نظام جامع آماری با رویکرد پشتیبانی از نظام ارزیابی عملکرد با همکاری دانشگاه اصفهان انجام 
شده است، افزود: با رویکرد ارائه داشبورد مدیریتی و آموزش کاربران و مدیران جهت استفاده از اطالعات 
و شاخص ها از طریق موبایل و کامپیوتر، سامانه رصد اطالعات )رصا( راه اندازی شد. وی خاطرنشان کرد: 
تدوین دستورالعمل راه اندازی تاالر مانیتورینگ شهرهای ایران )تماشا( به منظور اشتراک گذاری اطالعات 
مشترک کالن شهرها از دیگر اقدامات انجام شده به شمار می رود. فردانی با بیان اینکه نقشه راه مدیریت 
اطالعات مکانی و GIS تهیه شــده است، گفت: تهیه و تدوین ســند جامع SDI شهر اصفهان، انتخاب 
 )SDI( شهری و راه اندازی مجدد کارگروه اطالعات مکانی شهر SDI شهرداری اصفهان به عنوان دبیرخانه
نیز صورت گرفته است. وی با اشاره به شرکت در ارزیابی عملکرد شهرداری های کشور مربوط به سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور، اظهار کرد: تشکیل کارگروه ارزیابی عملکرد در جهت ارزیابی دو ساالنه 
برنامه و به روزرسانی تابلو عملکرد مناطق و لیست شاخص های ارزیابی عملکرد مناطق، تهیه داشبوردهای 
مدیریتی در سامانه رصا و ایجاد دسترســی برای مدیران مناطق و ستادی، تشکیل کارگروه های تحلیل 
ارزیابی عملکرد مناطق، تهیه گزارش تحلیلی سال ۹۷ از دیگر اقدامات انجام شده به شمار می رود.مدیر 
برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان از تهیه نقشه پهنه بندی فرونشست شهر اصفهان خبر داد و گفت: 
استقرار و توسعه سامانه یکپارچه گردش اطالعات و مدیریت پروژه های شهرداری اصفهان )سیگما( به 
عنوان ابزاری قدرتمند برای مدیریت پروژه های شهری و ایجاد داشبوردهای متنوع مدیریت پروژه و ارائه 
گزارشات آنی نیز انجام شده است. وی، کسب رتبه برتر شهرداری اصفهان در ارزیابی عملکرد جشنواره 
شهید رجایی و کسب تندیس به منظور بیشترین رشد در شاخص های عمومی مربوط به سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان اصفهان را از موفقیت های دیگر عنوان کرد و افزود: به روزرسانی عناوین شاخص ها، 
مقادیر تحقق شاخص ها و تکمیل هدف داری کمی شاخص های برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۰ تا سال 
افق برنامه و تهیه RFP طرح های آماری استخراج شده از برنامه عملیاتی سه ساالنه شهرداری اصفهان 
حائز اولویت در یک سال گذشته انجام شد.فردانی، از تدوین بودجه سال ۱3۹۸ براساس مقاصد راهبردی 
برنامه عملیاتی سه ساله )۱۴۰۰-۱3۹۸( خبر داد و اظهار کرد: تدوین برنامه عملیاتی سه ساله شهرداری 
اصفهان )۱۴۰۰-۱3۹۸( برگرفته از برنامه سنجش پذیر شهردار اصفهان و برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۰ 
است. وی گفت: تهیه گزارشات تحلیلی موضوعی جهت برنامه و بودجه سال ۹۸، ارزیابی وضعیت موجود 
محیط زیست جهت سیاست گذاری و برنامه ریزی کالن )SOE(، تسری نگرش مدیریت پروژه، طر ح و 
پرتفولیو براساس استانداردهای مرتبط آسیب شناسی چشم انداز، تهیه الگوی ورود به بازنگری آن و تهیه 
RFP با برگزاری جلسات هم اندیشی، محاسبه شاخص SPI برای ۱۱۸ پروژه مهم مناطق و برنامه ریزی 
 ،IT ،تهیه دستورالعمل های مدیریت پروژه های شهری )پروژه های عمرانی ،CPI جهت محاسبه شاخص
پژوهشی، مشارکتی( و بررسی و نهایی کردن برنامه های زمان بندی پروژه ها متناسب با ساختار سامانه 
سیگما  از دیگر اقدامات صورت گرفته در یک سال گذشته بوده است. مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری 
اصفهان از تشکیل کارگروه اولویت بندی پروژه های شــهری و به روزرسانی دستورالعمل اولویت بندی 
پروژه های برنامه عملیاتی خبر داد و گفت: پیگیری راه اندازی و ایجاد تغییرات الزم در منوی اولویت بندی 

سامانه سیگما مطابق بر دستورالعمل مربوطه از دیگر اقدامات انجام شده است.

خبر

نمایشگاه عکس »بازمانده ها«
عکسی از دامادی حسین خرازی، فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین)ع( در نمایشگاه عکس بازمانده ها. در این نمایشگاه عکس هایی از یحیی قاسمی از 

دوران هشت سال دفاع مقدس به نمایش در آمده است. نمایشگاه بازمانده تا ۸ آبان ماه ادامه دارد.

عکس خبر

برگزاری همزمان 
 3 نمایشگاه 
در اصفهان

گام مستحکم اصفهان 
برای کودکان و 
نوجوانان شهر
7 8

عکس: ایمنا

روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان، این موقعیت 

تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.
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 بازداشت ۷ تن در فرانسه
 به اتهام کمک به زنان داعشی

دستگاه قضایی فرانسه هفت تن را به جمع آوری 
پول برای فرار زنان داعشی از سوریه متهم کرد. 
این متهمان برای تســهیل فرار زنان تروریست 
بازداشــتی در ســوریه پول هایی را جمع آوری 
می کردند.  در بلژیــک نیز مقامــات قضایی در 
چهارچوب تحقیقاتــی در رابطه بــا تحقیقات 
فرانسه، دو تن را به مشارکت در فعالیت های یک 
گروه تروریستی متهم کردند. این دو تن مبالغی 

بین هشت تا ۱۰ هزار یورو به همراه داشتند.

تاکید وزیر خارجه آمریکا بر 
ادامه حضور نظامی در افغانستان

در حالی که طالبان خــروج نیروهای آمریکایی 
از افغانستان را پیش شــرط توافق صلح می داند، 
وزیر امــور خارجه آمریــکا در اظهاراتی بر ادامه 
حضور نظامی در افغانســتان تاکید کرد. »مایک 
پمپئو« وزیر امور خارجه آمریــکا پس از حمله 
به نمازگزاران در والیت »ننگرهار« در بیانیه ای 
گفت: آمریکا نسبت به صلح و ثبات در افغانستان 
متعهد می ماند و به جنگ ادامــه خواهد داد. در 
ادامه این بیانیه آمده اســت: مــا در کنار مردم 
افغانستان می ایســتیم که تنها خواستار صلح و 
آینده ای عــاری از چنین اعمــال منزجر کننده 

خشونت آوری هستند.

درخواست بدون امضای 
جانسون برای تاخیر در برگزیت

رییس کمیسیون اروپا یکشنبه اعالم کرد که نامه 
درخواست نخســت وزیر انگلیس برای تاخیر در 
خروج از اتحادیه اروپا )برگزیت( را دریافت کرده 
است. »دونالد تاســک« رییس کمیسیون اروپا، 
با انتشــار پیامی در توئیتر اعالم کرد: نامه بدون 
امضای بوریس جانسون را دریافت کره ایم و در این 
رابطه با رهبران اروپا صحبت می کنیم. بر اساس 
این گزارش، بوریس جانســون نامه درخواست 
تاخیر را بدون امضا فرستاده و به همراه این نامه 
دو سند دیگر را ارسال کرده است. در یکی از این 
اسناد که بوریس جانسون آن را امضا کرده، آمده 

است، تعویق برگزیت راه حل نیست.

ادامه اعتراضات در بارسلون 
۲۰۰ مجروح برجای گذاشت

ادامــه اعتراضات جدایی طلبان اســپانیا به احکام 
صادر شــده علیه رهبران کاتالونیا، منجر به زخمی 
شدن دستکم ۲۰۰ نفر شد. درگیری میان هواداران 
جدایی کاتالونیا و پلیس اسپانیا، در نیمه شب منتهی 
به بامداد یکشنبه، ادامه داشت. معترضان با پرتاب 
سنگ و فشفشــه های آتش بازی، در برابر نیروهای 
ضد شورش قرار گرفتند. دوشنبه ۲۲ مهر، دادگاهی 
در اســپانیا برای گروهی از رهبران جدایی طلبان 
کاتالونیا احکامی بین ۹ تا ۱۳ سال حبس صادر کرد. 
از آن روز، تظاهرات در بارســلون و چند شهر دیگر 

کاتالونیا آغاز شده است.

تاخیر در اعالم نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری افغانستان

کمیســیون انتخابات افغانســتان اعالم کرد که 
نتایج ابتدایی انتخابات ریاســت جمهوری این 
کشور برای مدت نامعلوم به تاخیر افتاده است. در 
حالی که کمیسیون انتخابات تاکید بسیار زیادی 
بر اعالم نتایج در تاریخ معین داشت یک روز مانده 
تا اعالم نتایج، خبر تاخیر اعالم نتایج توسط برخی 
رسانه ها منتشر شد. مقامات این کمیسیون برخی 
مشکالت فنی را علت تاخیر اعالم نتیجه ابتدایی 
انتخابات دانسته است. تاخیر اعالم نتایج انتخابات 
باعث نگرانی در میان دو تیــم انتخاباتی »دولت 
ساز« به رهبری اشرف غنی و »ثبات و همگرایی« 
به رهبری عبدا... نشده و هر دو تیم اعالم کرده اند 

که به تاخیر در اعالم نتایج اعتراضی ندارند.

 ماموریت »الریجانی«
 به کمیسیون بودجه

رییس کمیســیون برنامه و بودجــه مجلس از 
دســتور علی الریجانی به این کمیسیون درباره 
بررســی مجدد ۱4 میلیارد دالر تخصیص یافته 
برای واردات کاالهای اساسی خبر داد. غالمرضا 
تاجگردون گفت: مجلس در این باره معتقد است 
که اثــر تورمی این موضوع در جامعه گذشــته و 
عمال آنچه که در سفره مردم از کاالهای اساسی 
قرار دارد، با ارز 4 هزار و ۲۰۰ تومانی نیســت؛ اما 
چون دولت مجری تصمیمات پارلمان است، جور 
دیگری فکر کرده و ما بیش از این نمی توانیم در 
نظر خود اصرار کرده و به قوه مجریه فشار بیاوریم. 
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با 
توجه به شرایط درآمدی فعلی کشور، ۱4 میلیارد 
دالر تخصیص یافته برای واردات کاالهای اساسی، 
ارزش واقعی خود را از دست داده و شاید که ۹ تا 

۱۰ میلیارد دالر رسیده باشد.

وزیر ارتباطات:
 پول زوار اربعین را ازگردانید

وزیر ارتباطات از اپراتورها خواست مصارف اینترنت 
زوار اربعین را در قالب بسته محاسبه کنند. آذری 
جهرمی در توئیتی با تاکید بــر اینکه خدمت به 
زوار اربعین شرف ماست، نوشت: با ۳۰ زائر درباره 
کیفیت خدمات ارتباطــی صحبت کردم، گالیه 
اصلی )آنها( اینترنتی است که خارج از بسته و با 
نرخ آزاد محاسبه شده اســت. محمدجواد آذری 
جهرمی در این توئیــت اپراتورها را مخاطب قرار 
داد و افزود: از اپراتورها می خواهم با کسب رضایت 
ســهامداران عمده خود، همه مصارف را در قالب 
بسته محاســبه و پول های اخذ شــده را به زوار 

بازگردانند.

»حسین فریدون« به زندان 
نرفته، به مرخصی رفت!

حسین فریدون که صبح روز چهارشنبه، ۲4 مهر 
برای تحمل محکومیت اش به ۵ سال حبس راهی 
زندان اوین شــده بود، به مرخصی رفت. فریدون 
پیش از ورود به زنــدان، نامه ای را در رســانه ها 
منتشر کرد که در بخشی از آن، مدعی شده است: 
»اجرای حکم اینجانب نشان داد که»برادر رییس 
جمهور بودن« نه تنها هیچ مزیتی برای من نبود که 
می تواند خودش یک اتهام باشد! و من خوشحالم 
که حتی در این مقام برای انقالب و نظامی که آن را 
دوست داشته و تالش کرده ام قربانی می شوم« و اما 
نکته جالب تر چگونگی به مرخصی رفتن فریدون 
است. یک مقام مسئول در قوه قضاییه با اعالم این 
خبر گفت: فریدون یک مرحله از ســوی زندان 

پذیرش شد و قبل از تعطیلی به مرخصی رفت.

سخنگوی وزارت خارجه قطر:
اختالفات میان ایران و 

کشورهای عربی قابل حل است
سخنگوی وزارت خارجه قطر اعالم کرد: اختالف 
میان ایــران و برخی کشــورهای عربی از طریق 
گفت وگو قابل حل اســت. اختالفات آنگونه که 
برخی فکر می کنند طایفه ای نیست.لولوه الخاطر 
افزود: مشکالت منطقه اراده داخلی مستقل نزد 
کشورهای منطقه را طلب می کند که منافع جمعی 
کشورهای منطقه را در نظر گرفته شود. الخاطر 
بیان کرد: اســباب و دالیل منطقه متعدد است و 
همه به دنبال حل این مشــکالت هستند مانند 
سازمان های بین المللی و طرف های غیردولتی و 
بازیگران موثر در منطقه و دنیا اما جدای از یکدیگر 

عمل می کنند.

رضا شیران خراسانی
نماینده مردم مشهد در مجلس:

عضو هیئت رییسه مجلس درباره آخرین وضعیت 
طرح اصالح قانــون انتخابات با توجه بــه انتقاد 
آیت ا...جنتی از مســکوت ماندن این طرح، گفت: 
مجلس، ۸ ماه از وقت خود را صرف اصالح موادی 
از قانون انتخابات کرد و درست نیست که ما وقت 
خود را به بررســی یک طرح اختصــاص دهیم، 
امــا در نهایت به نتیجه نرســد. بهــروز نعمتی با 
بیان اینکه متاســفانه مســکوت ماندن این طرح 
باعث شــده که برخی افــراد تهمت هایــی را به 
نمایندگان مجلس بزنند، تصریح کرد: متاســفانه 
این روزهــا بحث هایی مطرح می شــود مبنی بر 
اینکه ممکن اســت نمایندگان بــه دلیل منافع 
خودشــان طرح اصالح قانون انتخابات را بررسی 
نکنند که بنده قســم می خورم این چنین نیست 
و برخالف ادعای این افــراد، نمایندگان به دنبال 
 فراهم کردن شــرایط الزم برای خود در انتخابات

 نیستند.

نمایندگان به دنبال ایجاد 
شرایط در انتخابات  نیستند

عضو هیئت رییسه مجلس:

کافه سیاست

عکس نوشت 

استفاده از اعضای سازمان 
منافقین از کامپیوترهای 

سوپرمدرن
حمید بعیدی نژاد،سفیر ایران در لندن  با انتشار 
عکسی در توییتر نوشــت: این عکس اعضای 
ســازمان منافقین در پادگان اشرف در آلبانی 
اخیرا به بیرون رسیده است. بسیاری از اعضای 
سازمان با لباس غیرنظامی دست به اسلحه های 
جدید برده اند که عبارتند از کامپیوترهای سوپر 
مدرنی که از طریق آنان برای مســموم کردن 
افکار عمومی به صورت وسیع به دروغ پردازی 

و جعل خبر می پردازند.

»حسین فریدون« به زندان نرفته، به مرخصی رفت!

پیشنهاد سردبیر:

نماینــده مردم مشــهد در مجلــس گفت: 
قالیباف قصــد کاندیداتــوری در انتخابات 
مجلس را ندارد؛ اما شــاید ســعید جلیلی 
بخواهــد از شــهرهای دیگــر در انتخابات 
آینده کاندیدا شود. رضا شــیران خراسانی 
در مــورد احتمال کاندیدا شــدن ســعید 
جلیلــی و محمدباقر قالیبــاف در انتخابات 
مجلس از حوزه انتخابیه مشهد، گفت: قطعا 
جلیلــی و قالیباف از حوزه مشــهد کاندیدا 
نمی شــوند و صحبت هایی که در این زمینه 
مطرح می شود، درست نیســت.وی افزود: 
در مشــهد پروسه ای چیده شــده است که 
همه جبهه های اصولگرا اعــم از پایداری و 
سایر جبهه به لیســت واحد برای انتخابات 
مجلس برســند. وی ادامه داد: قطعا عالوه 
بر نمایندگان فعلی، نمایندگان ادوار و افراد 

جدیدی هم در این لیست خواهند بود.

 قالیباف
 کاندید مجلس نمی شود

اکبر ترکی
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس:

نماینده مردم فالورجان در مجلــس با بیان اینکه 
مجلس دهم از بعد نظارتی ضعیف عمل کرده است، 
گفت: نمونه بارز این ضعف دربــاره اختصاص ۱4 
میلیارد دالر ارز 4۲۰۰ تومانی برای تامین کاالهای 
اساسی است، علی رغم تذکرات فراوان نمایندگان 
درخصوص این مجوز مجلس به دولت، متاســفانه 
این رقم بازخوردی برای مردم نداشــت و مشکلی 
از آنها حل نکرد. ســیدناصر موســوی الرگانی با 
بیان اینکه متاسفانه مجلس به موضوع هزینه کرد 
۱4 میلیارد دالر ورودی نداشته است، اضافه کرد: 
برخی از افــرادی که حتی از دســتگاه های دولتی 
بودند به جای واردات کاالهای اساســی، کاالهای 
غیر ضروری به مانند موبایل، ژله و مربا و کاالهای که 
در داخل هم می توان آنها را تولید کرد، وارد کردند. 
موسوی الرگانی تاکید کرد: اختصاص ۱4 میلیارد 
دالر برای تامین کاالهای اساسی سودی برای مردم 
نداشت و عده ای خاص این پول ها را به جیب زدند.

مجلس در بحث نظارت 
ضعیف است

نماینده مجلس:

عضو فراکســیون نمایندگان والیی مجلس 
گفت: روابــط ارزی امارات با ایــران بهبود 
یافتــه و این کشــور ۷۰۰ میلیــون دالر از 
پول های بلوکه شده ایران را آزاد کرده است. 
اکبر ترکی اظهار داشــت: فرانســه و دیگر 
کشــورهای اروپایی که اینستکس را مطرح 
کردند بــه دنبال این بودند تــا کمبود نفت 
خود را از ایــن طریق جبران کننــد، زیرا با 
تحریم ایــران نیاز به نفت در بــازار جهانی 
احساس می شود و غربی ها برای جبران این 
کمبود  به ساز و کار اینستکس روی آوردند. 
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان 
در مجلس شــورای اســالمی گفت: امارات 
خود را ســوئیس خاورمیانه معرفی می کند 
اما تجارت، بانکداری، انــرژی و هواپیمایی 
این کشور وابسته به امنیت است و می داند 

در صورت نبود امنیت نمی تواند کاری کند.

امارات ۷۰۰ میلیون دالر 
پول های ایران را آزاد کرد

پیشخوان

بین الملل

رییس جمهوری اســالمی ایران در پیامی بــه رییس جمهور و 
نخســت وزیر عراق، با قدردانی از تالش همه مردم، مسئوالن، 
علمــا و به ویژه مقــام مرجعیت بــرای تامین امنیــت کامل و 
میهمان نــوازی از زائرین اربعین حســینی، تصریــح کرد: این 
گردهمایی بیش از پیش نشان داد که اربعین فقط یک مناسبت 

تقویمی نیست، بلکه معجزه ماندگار تاریخی و قوی ترین رسانه 
برای معرفی فرهنگ حسینی و قیام عاشورایی است. در متن این 
پیام آمده است، این همایش جهانی سرشار از برکات است که هر 
سال بیش از پیش ابعادی آشکارتر می یابد و تجلی همبستگی 
و اتحاد و نزدیکی صمیمانه ارادتمندان رسالت و والیت به ویژه 

در بین مردم دو کشور ایران و عراق و تشــکیل جبهه ای واحد 
علیه ظلم، تبعیض و خشــونت اســت. اینجانب الزم می دانم از 
همه مسئوالن، علما و به ویژه مقام مرجعیت که با تامین امنیت 
کامل و میهمان نوازی از زائرین، از هیچ کوششی دریغ نکردند، 

صمیمانه تقدیر و تشکر کنم.

پیام »روحانی« به رییس جمهور و نخست وزیر عراق
اختیارات رییس جمهور ، 

مناقشه تاریخی

لوایح سه گانه علیه فساد

لبنان در بحران

لشکر 30 میلیونی و ده ها 
میلیون عاشق جامانده

طرح ۱۸.۴ میلیارد دالری ژاپن و فرانسه به ایران با شرط برجامی
ژاپن و فرانسه طرح مشترکی برای دادن وامی به ایران برای تامین مواد غذایی و دارویی ارائه داده اند. به گزارش 
پایگاه خبری اردوپوینت، رسانه ها گزارش داده اند که ژاپن و فرانسه طرحی مشترک برای دادن وامی حدودا 
به ارزش ۱۸.4 میلیارد دالر به ایران ارائه داده اند و شرط آن پایبندی کامل تهران به برجام است. طبق گزارش 
روزنامه ماینیچی، دولت ژاپن تصمیم داشت تا از اقدام فرانسه برای کمک رسانی به ایران با ایجاد خط اعتباری 
۱۵ میلیارد دالر پس از آن که تهران خواستار افزایش ارزش این وام به منظور جبران تاثیر منفی تحریم های 
سخت تر شد، حمایت کرده و این مقدار را به ۱۸.4۲ میلیارد دالر افزایش بدهد. این نشریه گزارش داد که مقامات 
ژاپنی امیدوارند که از این طریق، نارضایتی به وجود آمده از برنامه توکیو برای اعزام دو کشتی نیروهای دفاعی 
ژاپن به تنگه هرمز را تلطیف کنند. عالوه بر این، مطابق اظهارات منابع این روزنامه، دولت ژاپن بر این باور است 

که حمایت مالی می تواند موجب آغاز مذاکرات میان ایران و آمریکا درباره مسئله هسته ای شود.

دستگیری »روح ا...زم« به روایت رسانه های صهیونیستی
یک رسانه صهیونیســتی ادعا کرد روح ا... زم در آخرین لحظه و قبل از پیاده شدن از هواپیما توسط سازمان 
اطالعات عراق دستگیر شده است. پایگاه عبری زبان نزوه نت )nzivnet( در گزارشی ادعا کرد سازمان اطالعات 
عراق، روح ا... زم را به درخواست ایران دســتگیر و تحویل تهران داده است. این پایگاه اطالع رسانی به نقل از 
منابع عراقی ادعا کرد، زم روز شــنبه لحظاتی بعد از نشســتن هواپیمایش در فرودگاه بغداد توسط ماموران 
سازمان اطالعات عراق دســتگیر و در چهارچوب توافق اســترداد مجرمان که بین دو کشور به امضا رسیده 
تحویل مسئوالن ایرانی شده است. در ادامه این ادعا به نقل از یک سیاستمدار عراق آمده است: زم برای بیش 
از یک روز در بازداشت سازمان اطالعات عراق بود و بعد از آن از راه زمینی به ایران منتقل شد. وی تاکید کرد، 
سازمان اطالعات عراق اطالع قبلی از حضور زم در عراق نداشت بلکه این اطالعات روز پنجشنبه ۱۱ اکتبر در 

چهارچوب توافق نامه امضاشده بین دو کشور به دست شان رسید.

چهره ها

آشــوب های چند روز اخیر در لبنان از چند جهت 
قابل بررسی و ارزیابی اســت. وجه غالب علل بروز 
این دست از تنش ها در لبنان که طی سال های اخیر 
کم هم نبوده است، ناکارآمدی دولت هاست. بحران 
اقتصادی لبنان و عملکرد نامطلوب مسئوالن این 
کشــور هر از چند گاهی مانند یک زخم دهان باز 
کرده و به مناســبت های مختلف با اعتراض مردم 
این کشور نشان داده می شود. مردم لبنان گاهی به 
دنبال وقوع ســیل و آب گرفتگی خیابان ها، گاهی 
به دنبال عدم نظافت خیابان ها و عدم جمع آوری 
زباله ها از مناطق مختلف این کشور و گاهی نیز به 
دنبال آتش سوزی گســترده در جنگل های کشور 
و ناکارآمدی مســئوالن برای مهار این بحران ها، 
اعتراض خود را نشــان می دهند. سعد حریری که 
خود این نقص را پذیرفت و برای رفتن از دولت آماده 
بود، مورد هجمه منتقدان از جمله حزب ا... لبنان 
قرار گرفت که باید به عنوان نخســت وزیر بماند و 
اوضاع را سر و ســامان دهد. این البته نگرشی بود 
که اتفاقا کشورهای خارجی مانند فرانسه و انگلیس 
نیز به آن معتقد بودند، به همین دلیل ســناریوی 
استعفای وی منتفی شد. هر چند با ادامه اعتراضات 
به عملکرد کابینه چهار وزیر از آن خارج شــدند و 
دولت را در آســتانه انحالل قــرار دادند. بعد دیگر 
ماجرا اما مربوط به نقش حزب ا... در سیاست لبنان 
و بخشی از اعتراضاتی بود که به صورت مستقیم به 
عملکرد این نهاد در لبنان مربوط می شد. این بخش 
از اعتراضات که با تالش برخی مســئوالن سیاسی 
این کشــور برای اتهام زنی به حــزب ا... و تضعیف 
آن صورت گرفت، در سایه ذوق زدگی رسانه های 
رژیم صهیونیســتی، اتفاقا پــر رنگ تر هم نمایش 
داده شد و رســانه های عربی مخالف حزب ا... نیز 
با رسانه های صهیونیســتی برای مطرح کردن آن 

هم صدا شــدند. از جمله شبکه العربیه می کوشد تا 
با پوشش گسترده اعتراضات در لبنان، این طور القا 
کند که این اعتراضات در واقع علیه عملکرد حزب 
ا... صورت گرفته و مردم نســبت به حزب ا... لبنان 
ناراضی هستند. برخی از سیاسیون لبنانی نیز که از 
دیرباز با حزب ا...لبنان عداوت داشته، یکصدا با افراد 
مذکور، مدعی شدند که علت تمام مشکالت لبنان، 
حزب ا... است! آنها بدون اشاره به عملکرد نامطلوب 
مســئوالن لبنانی، نوک پیکان اتهامات را به سمت 
حزب ا... نشانه رفته و مدعی هستند که علت اصلی 

بحران اقتصادی کنونی، عملکــرد حزب ا... لبنان 
است. هر چند دولت اعالم کرده به  زودی اعتراضات 
مخالفان را در تغییرات اعمالــی در قانون مالیات 
اعمال خواهد کــرد؛ اما شــرایط درلبنان به دلیل 
حساســیت های ویژه منطقه ای می تواند هر لحظه 
 انبار بــاروت خاورمیانه را بار دیگر به آتش بکشــد
 به خصوص آنکه ایــن بار اعتراضات بــه حزب ا...
پررنگ تر از ســایر اعتراضات مدنی در این کشور 
صــورت گرفته و به نظــر حمایت های رســانه ای 
گســترده ای هم از این مسئله شــده است. در هر 

صورت باید گفت که بدون شــک برخی گروه های 
داخلی در لبنان بــه دنبال تضعیف حــزب ا... به 
بهانه های مختلف و در شــرایط زمانــی متفاوت 
هستند و این مســئله قطعا با حمایت جریان های 
غربی و عربی صــورت می گیرد چرا کــه به اذعان 
برخی از مســئوالن سیاســی لبنان، خــون این 
افراد از مشــارکت فعال حزب ا... لبنــان در مهار 
کردن جنگ ســوریه به جوش آمــده و هم صدا با 
 کشــورهای غربی، علیه محور مقاومت شــعار سر

 می دهند.

تاریک و روشن اعتراضات در لبنان
علیرضا کریمیان آشوب و اعتراض در خیابان های بیروت همچنان ادامه دارد؛
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جریان آب زاینده رود  تا کشت پاییزه ادامه دارد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

 بدهی جهان به رکورد
 ۱۹ تریلیون دالر نزدیک شد

صندوق بین المللی پول هشدار می دهد 
اگر بدهی جهان به نــوزده تریلیون دالر 
برسد که بسیار نزدیک است، میزان بدهی 
به بیشترین حد طی تاریخ انسان خواهد 
رسید. سارا مانتس، خبرنگار راشا تودی 
طی گزارشــی از اجالس هــای صندوق 
بین المللی پول در واشــنگتن گفت: »در 
ماه اوت متوجه شــدیم که 17 تریلیون 
دالر بدهی جهانی با ســود منفی داریم. 
صندوق بین المللی پول هشدار می دهد 
اگر این مقدار به نوزده تریلیون دالر برسد 
که بسیار نزدیک اســت، میزان بدهی به 
بیشترین حد طی تاریخ انسان می رسد«. 
مانتس گفت این شرایط چندان هم دور 
نیست چون بانک های مرکزی در سراسر 
جهان در حال کاهش نرخ بهره هستند. 
کاهش بیشتر نرخ بهره تنها این گودال را 

عمیق تر می کند.

  روسیه از یوان و یورو
 به جای دالر آمریکا 

استفاده می کند
وزیر دارایی روسیه گفت، روسیه به منظور 
دوری بیشــتر از دالر آمریکا قصد دارد از 
یوان و یورو به عنوان ارزهایی برای اوراق 
قرضه اروپا در ســال آینده استفاده کند. 
آنتون ســیلوانف، وزیر دارایی روسیه در 
حاشیه اجالس صندوق بین المللی پول 
و بانــک جهانی گفت روســیه به منظور 
دوری بیشــتر از دالر آمریکا قصد دارد از 
یوان و یورو به عنوان ارزهایی برای اوراق 
قرضه اروپا در ســال آینده استفاده کند. 
گرچه سرمایه گذاران کمتری برای یورو 
وجود دارد، ولی روســیه هیچ مشکلی با 
محدودیت هایی که بــرای وام گیری به 
دالر وضع شده ندارد و اوراق قرضه اروپا با 
پشتوانه دالر را منتشر نمی کند. آمریکا در 
سال جاری محدودیت های مالی بیشتری 
علیه روسیه وضع کرد که مربوط می شود 
به مسموم شــدن سرگئی اســکریپال، 
جاسوس دوجانبه سابق در انگلیس. این 
تحریم ها مانع مشارکت بانک های آمریکا 
در بازار بدهی دولتی روســیه می شود و 
مخالفت واشنگتن را با وام دادن موسسات 
مالی بین المللی به روسیه تصریح می کند.

بازار

شامپو

نماینده شاهین شهر:
 کمبود آب، مانع اصلی ایجاد 

واحدهای پتروشیمی است
نماینــده برخــوار، شاهین شــهر و میمه در 
مجلس شورای اسالمی گفت: ایجاد واحدهای 
پتروشــیمی به ۲۵۰ لیتر بر ثانیــه به آب نیاز 
دارد کــه این کمبود اصلی تریــن مانع ما برای 
ایجاد این واحدها به شــمار می رود. حسینعلی 
حاجــی دلیگانی، درباره وضعیت اشــتغال در 
اســتان اصفهان و لزوم استفاده از ظرفیت های 
موجود برای کاهش بیکاری اظهار داشــت: از 
جمله مطالعاتی کــه در این زمینه انجام دادیم 
ایجاد واحدهای پتروشــیمی در منطقه است. 
وی افزود: این واحدها نیاز کشــور است و گاز 
به عنوان مواد اولیه آن در کشــور وجود دارد، 
همچنین زمین و نیروی انســانی الزم نیز برای 
ایجاد این واحدها موجود است. نماینده برخوار، 
شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه تنها مشکل بر ســر راه ایجاد این 
واحدها کمبود آب است، گفت: ایجاد واحدهای 
پتروشیمی به ۲۵۰ لیتر بر ثانیه به آب نیاز دارد 
که این کمبود اصلی ترین مانــع ما برای ایجاد 
این واحدها به شــمار می رود. وی ادامه داد: در 
حال هماهنگی با مسئوالن ذی ربط هستیم تا 
حتی از پساب جاده حبیب آباد به اصفهان برای 
این موضوع استفاده کنیم زیرا سرمایه گذار نیز 

اکنون وجود دارد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای اصفهان خبر داد:

 تداوم جریان آب زاینده رود
 تا کشت پاییزه

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
اصفهان گفــت: جریان کنونــی آب در رودخانه 
زاینده رود تا زمان تصمیم گیری برای کشت پاییزه 
کشاورزان ادامه دارد. حسن ساسانی اظهارداشت: 
بر اســاس هماهنگی هــا، جریان آب در بســتر 
زاینده رود تا روزهای آینده ادامه دارد و تصمیمات 
به گونه ای خواهد بود که سبب خشکی رودخانه 
در باالدست، کالن شــهر و پایین دست اصفهان 
نشود. وی با اشاره به تامین بخشی از حقابه محیط 
زیست در روزهای اخیر، افزود: تاکنون حدود سه 
میلیون متر مکعب آب برای بخشی از حقابه زیست 
محیطی به تاالب بین المللی گاوخونی وارد شده 
اســت و در روزهای آینده این روند ادامه خواهد 
یافت. ساسانی با اشــاره به کاهش ذخیره سد در 
ســال های اخیر نســبت به دهه های قبل، ادامه 
داد: میزان ذخیره سد زاینده رود در متوسط بلند 
مدت )۴۴ ســاله( 7۰۹ و میزان اندوخته پارسال 
1۳۹ میلیون متر مکعب بــود. معاون حفاظت و 
بهره برداری شــرکت آب منطقه ای تاکید کرد: با 
توجه به اینکه بارش هــای موثر در نیمه دوم آبان 
آغاز می شــود و وضعیت اندوخته سد در ماه های 
گذشــته کاهش پیدا کرد، نیاز است که استفاده 
بهینه در منابع آبی بطور جدی لحاظ شود و این امر 
باید در تمامی بخش ها شامل آشامیدنی و بهداشت، 
کشاورزی، صنعت و محیط زیست به عنوان یک 

اصل مد نظر قرار گیرد.

سامانه سککوک به توسعه 
صادرات اصفهان کمک می کند

مدیرعامــل ســامانه کشــوری کســب و کار 
)ســککوک( گفت: سامانه ســککوک با توجه 
به صنعتی بودن اصفهان به توســعه صادرات 
واحدهای تولیــدی آن کمک می کند. فردوس 
باقری افزود: اصفهان با بیــش از ۹ هزار واحد 
صنعتی نقش مهمی در صادرات کشــور دارد 
و سامانه ســککوک می تواند در شرایط جنگ 
اقتصادی و تحریم ظالمانه، فرصت های بسیاری 
را برای توســعه صادرات در اختیار این واحدها 
قرار دهــد. وی با بیــان اینکه امــکان فعالیت 
واحدهــای تولیــدی اصفهــان در زمینه های 
مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات در سامانه 
سککوک فراهم شــد، اظهار داشت: بانک ملی 
آمادگی خــود را برای تامین مالــی بنگاه های 
اقتصادی این استان در ســامانه مذکور اعالم 
کرده اســت. وی با تاکید بر اینکه سککوک با 
هدف ارتقای تولیدات داخلــی، تولید ناخالص 
ملی کشــور و مدیریت منابع راه اندازی شــد، 
گفت: از مهر سال گذشــته تا کنون این سامانه 
در ۲۹ اســتان معرفی و راه اندازی شد و 6 هزار 
و ۴۰۰ عضــو با 1۲۰ میلیــارد تومان تراکنش 

مالی دارد.

 Garlic شامپو پرژک مدل
مقدار 450 میلی لیتر

 13,500
تومان

شامپو ضد شوره هد اند 
Citrus Fresh شولدرز مدل

 39,600
تومان

شامپو ضد شوره کلیر 
Hairfall Defense مدل

 43,500
تومان

با وجود اینکه از اولتیاتوم ســازمان مالیاتی کشور 
به صنف پزشــکان نزدیک به یک ماه می گذرد؛ اما 
همچنان روند پیوســتن این افراد به پروسه شفاف 
ســازی های مالی و نصب کارتخوان بســیار کند 
پیش می رود. بر اساس اعالم ســازمان مالیاتی تا 
پایان شــهریور ماه کمتر از۳۰درصد از پزشــکان 
کارتخوان نصب کردنــد و آنگونه که مدیر کل امور 
مالیاتی استان اصفهان اعالم کرده تا کنون تنها ۴۵ 
درصد پزشــکان کارتخوان های مطب های خود را 
راه اندازی کرده اند. هر چند بهروز مهدلو  به تازگی 
اعالم کرده  که با پزشکانی که کارتخوان خود را به 

سامانه مالیاتی متصل نکنند، برخورد خواهد شد.
برخورد از نوع خیلی مالیم

ســازمان مالیاتی با بخش های صنعتی تولیدی و 
حتی اصناف در شــرایط فعلی مســامحه و تعامل 
زیادی دارد و به دلیل شرایط اقتصادی، تسهیالت 
زیادی بــرای پرداخت های قســطی و معوقات در 
نظر گرفته است؛ اما به نظر می رسد نوع برخورد با 
پزشکانی که به رغم اعالم های رسمی همچنان از 
نصب کارتخوان تمرد می کنند، مالیمت بیشتری 
دارد و همچنان ایــن برخورد در حــد تهدیدات 
رســانه ای باقی مانده اســت. هر چنــد مدیر کل 
امور مالیاتی اســتان اصفهان اعالم کرده اســت 
برخوردهای قانونی با پزشکانی که به قانون تمکین 
نکرده اند صورت می گیرد، تراکنش های مالی این 
پزشکان گرفته می شــود و مالیات های واقعی آنها 

مطالبه خواهد شد.
پزشکان قربانی یا مقصر؟

این صنــف معتقدنــد، قربانــی مــوج خبری و 
جنجال های رسانه ای بی موردی شده اند که عمال 
دســتورالعمل های مالیاتی مرتبط با آنها را تحت 
تاثیر قرار داده و در حق آنها اجحاف شــده است. 
این بند چنان عجوالنه و بدون مطالعه تصویب شده 
اســت که در اجرا با معضالت زیادی مواجه خواهد 
شد. به عنوان مثال بر اساس دســتورالعمل ابالغ 
شده از سوی سازمان مالیاتی کشور، مراکز درمانی 
مکلف اند 1۰ درصد از حق الزحمــه یا حق العملی 
را که به موجب دریافت وجه صورتحســاب مالیات 

ارسالی به بیمه ها و یا دریافت نقدی از طرف بیمار 
به پزشکان مشــمول این دســتورالعمل پرداخت 
می کنند، به عنوان علی الحســاب مالیات کســر و 
تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحســاب، طی 
قبض دریافتی از اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده 
به مالیات عملکــرد مراکز درمانی به نام پزشــک 
 به حســاب ســازمان امــور مالیاتی کشــور واریز

 کنند. 
پزشــکان در برابر این دســتور، معتقدند این بند 
چنان عجوالنه و بدون مطالعه تصویب شــده است 
که در اجرا با معضالت زیادی مواجه خواهد شــد 
و منجر به اجحاف به گروه قابل توجهی از پزشکان 
شاغل در حوزه درمان می شود و طبعا باعث کاهش 
انگیزه در ادامه حرفه مربوطه خواهد شــد. جامعه 
پزشــکان می گویند این صنف هم مانند هر شغل 
دیگری دهک های درآمدی متفاوتی دارد و سازمان 

مالیاتی باید به صورت شفاف این درآمدها را بررسی 
کند اما در حال حاضر تحت تاثیر جو روانی خبر فرار 
مالیاتی پزشکان قرار گرفته و روش های نادرستی را 

برای کسب مالیات ابالغ کرده است.
چرا ما بدهیم ولی بقیه ندهند 

اولین استدالل جامعه پزشــکی این است که چرا 
بقیه اصناف مانند وکال و ســردفتران اجباری برای 
شــفافیت مالی ندارند؟ بعد از  بیان این استدالل، 
ســازمان مالیاتی اعالم کرد به زودی به سراغ آنها 
هم خواهد رفت. این سخنان موجب شد تا موجی از 
استدالالت واظهار نظرهای عجیب و غریب در مورد 
درآمدهای این اصناف مطرح شــود؛ سخنانی که 
بیشتر به نوعی سیاه نمایی  شبیه بود تا استدالالت 
منطقی. فرار مالیاتی اتفاقی است که سال های زادی 
رخ داده و اکنون با تیز شدن حواس مردم و رسانه ها 
در برابرانی رویه قدیمی، موضع گیری ها آغاز شده 

اســت.باوجود قانون گذاری و ایجاد مجازات های 
مختلف، همچنان روند فرارهای مالیاتی ادامه دارد؛ 
فرارهای مالیاتی عجیب با ارقام بسیار باال که باعث 
انتقادات فراوان در جامعه شــده است. طبق اعالم 
مرکز پژوهش هــای مجلس تنها فــرار مالیاتی دو 
صنف وکال و پزشکان بیش از 6۰۰۰ میلیارد تومان 
در سال است. حال ســوال اصلی این است که چرا 
باوجود قوانین ایجادشــده، همچنان فرار مالیاتی 
وجود دارد؟ این وضعیت موجب شده تا کارشناسان 
اجتماعی برخورد سازمان مالیاتی با صنف پزشکان 
را نوعی امتحان تعیین کننده برای آینده مالیاتی و 
اقتصادی کشور بدانند، روشی که می تواند تبدیل به 
یک رویه بارز مالیاتی شود و به نوعی همه را وادار به 
کرنش در برابر قانون کند و یا به نوعی روش سمبل 
شده ظاهری برای رفع و رجوع مطالبات عمومی در 

زمنیه مالیاتی باشد.

برخورد از نوع خیلی مالیم
 با وجود پایان مهلت پزشکان جهت نصب کارتخوان،حتی نیمی از آنها هم اقدام نکرده اند؛

رییس اداره صنعت و معدن کاشــان گفت: در نیمه نخســت امســال ۳۳ میلیون دالر فرش ماشــینی از 
کاشان صادر شده است. مجید برازنده با اشاره به اینکه ســاالنه 8۰۰ واحد تولید فرش ماشینی شهرستان 
کاشــان، ۲۰ میلیون متر مربع فرش تولید و روانه بازار می کنند افزود: این میزان فرش به ۴۵ کشور ارسال 
شده است. وی ادامه داد: بر اســاس آمار گمرک، در شش ماهه نخست ســال جاری حدود 1۲8 میلیون 
 دالر صادرات از کاشــان صورت گرفته کــه از این میزان صــادرات ۳۳ میلیــون دالر آن مربوط به فرش

 است.

صادرات 33 میلیون 
دالر فرش ماشینی از 

کاشان

در نیمه نخست امسال صورت گرفت؛

عت
صن

 

  عکس روز

آغاز برداشت سیب زمینی به روش GAP در سمیرم

عضو هیئت مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی:

اصفهان، شرایط خوبی برای تولید طال دارد
عضو هیئت مدیره شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی گفت: در کشور حداقل ۲۵۰ تن تولید 
طال از معادن داریم که این رقم تا ۳۴۰ تن هم 
می رسد. بهروز برنا افزود: هم اکنون ۳۲معدن 
طال وجود دارد که ۲1  عدد آن فعال و ۹ تای 
آن غیرفعال و ۲ تای آن در حال تجهیز شدن 
هستند. برنا، با اشاره به تعداد معادن طال در 
کشور و میزان اســتخراج آن، ادامه داد: در 
کشور، حداقل ۲۵۰ تن تولید طال از معادن داریم که این رقم تا ۳۴۰ تن هم می رسد، یعنی اگر بخواهیم 
روی طال کار کنیم شاید پتانسیل ذخایر تا هزار تن را هم داشته باشیم. عضو هیئت مدیره شرکت تهیه 
و تولید مواد معدنی ایران با اشاره به اینکه اســتان های طالخیز خیلی خوبی در کشور داریم، گفت: 
آذربایجان غربی، کردستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، سمنان، زنجان، 
آذربایجان شرقی و حتی اصفهان و استان مرکزی شرایط خوبی برای تولید مواد معدنی دارند. وی  در 
پاسخ به این سوال که کشور توانایی تولید و صادرات طال را دارد؟ افزود: کشورمان خوشبختانه پتانسیل 
این را دارد که به عنوان تولید کنندگان طال در جهان به شمار آییم. زمانی در موته ۵ تن ذخیره در بحث 
طال داشتیم که در اکتشافات طال سرمایه گذاری شد و این عدد را ارتقا دادیم و هم اکنون ذخایر از ۵ تن 
به ۳۴۰ تن رسید که اتفاق خیلی خوبی بود که همین شرایط را اکنون ترکیه دارد و می توانیم بگوییم 

اگر طال به عنوان یک منبع خاص تعریف شود، می توانیم این شرایط را بهینه کنیم.

مدیرامور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان خبر داد:
افزایش ۹0 درصدی برداشت پسته از باغ های استان

برداشــت پســته از باغ های اســتان اصفهان ۹۰ درصد افزایش یافــت. مدیرامور باغبانی ســازمان 
جهادکشاورزی استان سطح زیرکشت باغ های پسته اســتان را 8 هزار و ۵۰۰ هکتار بیان کرد وگفت: 
برداشت پسته از ۵ هزار 8۲۹ هکتارباغ های بارور پســته استان از اوایل مهر ماه آغازشده وتا نیمه آبان 
ادامه دارد. احمد رضا رییس زاده، عمده ارقام پسته تولیدی استان را احمد آقایی، اکبری، کله قوچی، 
اوحدی و فندقی برشمرد وافزود: این ارقام از باغ های پسته شهرســتان های اصفهان، آران و بیدگل، 
اردستان، نایین، کاشــان و شاهین شــهرو میمه تولید برداشت می شود. وی با اشــاره به اینکه پیش 
بینی می شــود تا پایان فصل برداشــت حدود ۴ هزار و ۵۰۰ تن پسته برداشت شــود،گفت: محصول 
 پسته برداشت شــده در ۲6 ترمینال ضبط و فرآوری می شــود و در بازارهای داخل و خارج به فروش

 می رسد.

رییس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی:
دولت برای تامین آب، حق حقابه داران استان اصفهان را تضییع نکند

 رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اســالمی از اقدام دولت برای کاهش حق حقابه 
داران اصفهان انتقاد کرد و گفت: مردم اصفهان با تامین آب آشامیدنی شهرستان های بن و بروجن مخالفتی 
ندارند. حجت االسالم سیدناصر موســوی الرگانی افزود: براساس گفته های وزارت نیرو، استان چهارمحال و 
بختیاری به ۲۳7 میلیون مترمکعب ســهم آبه نیاز دارد که هم اکنون برداشت آب دراین استان از زاینده رود 
حدود ۳۳۰ میلیون مترمکعب است. وی اضافه کرد: وزارت نیرو بنا دارد سهمیه سنگینی برای شهرستان های 
بن و بروجن در نظر گیرد چرا که براساس فرمول تعریف شده این شهرستان حدود 1۵۰ هزار نفر جمعیت دارد 
و آب مورد نیاز این جمعیت ساالنه ســه میلیون و 7۰۰ مترمکعب است. نماینده مردم فالورجان در مجلس 
شورای اسالمی افزود: درباره اصالح مرز دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری نامه ای از وزارت کشور در 
اختیار داریم؛ اما باید مشخص شود برای اجرای طرح انتقال آب، حقابه کدام کشاورز انتقال خواهد پیدا کرد.

مرضیه محب رسول
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مفاد آراء
7/304 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی و  ماده 13 آئین نامه اجرائي آن 
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است ، لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های  نســل فردا وزاینده رود چاپ 
اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی نسبت به بند)الف( به مدت 2 ماه و 
نســبت به بند)ب( به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه 
نمایند. ، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد
بند الف(

بخش یک ثبتي شهرضا
یکم : شماره هاي فرعي از 1- اصلي ابنیه

1- رای شماره 139860302008002014 –  01 / 03 / 98 –  زهراباباربیع فرزند محمد 
ششدانگ یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مجزی شده از پالک 933 فرعي به 

مساحت دویست وبیست و دومتروهفتادودو صدم متر مربع
2- رای شــماره 139860302008003639 –  07 / 05 / 98 – فرشته براهیمی فرزند 
مسیح اله نسبت به دوسهم وسی وچهار – یکصدم سهم مشاع از هفت سهم ویک – چهارم 
سهم ششدانگ یک باب مغازه باطبقات تحتانی وفوقانی آن مجزی شده از پالک 2067 

فرعي به مساحت شصت وپنج متروسی و شش صدم متر مربع
3- رای شماره 139860302008003642 –  07 / 05 / 98 – علی اصغر براهیمی فرزند 
عباسعلی نسبت به چهارسهم ونودویک – یکصدم سهم مشاع از هفت سهم ویک – چهارم 
سهم ششدانگ یک باب مغازه باطبقات تحتانی وفوقانی آن مجزی شده از پالک 2067 

فرعي به مساحت شصت وپنج متروسی و شش صدم متر مربع 
4- رای شــماره 139860302008003643 –  07 / 05 / 98 – غالمرضا شیرانی زاده 
فرزند مصطفی ششدانگ یک باب مغازه باطبقات تحتانی وفوقانی آن مجزی شده از پالک 

2067 فرعي به مساحت شصت وهشت متروهفتادو پنج صدم متر مربع
5- رای شــماره 139860302008004373 –  14 / 06 / 98 – فرشــته آقاسی فرزند 
محمدششــدانگ باب مغازه مجزی شــده از پالک 2. 3412 فرعي که به شماره 8133 
فرعی تبدیل شده به مساحت پانزده متروهشــتادوهفت صدم مترمربع درازاء بیست حبه 
وهفتادصدم حبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ که میزان هشت حبه وده صدم حبه مشاع 
آن انتقال عادی ازطرف محمدحسین نظریت ومیزان دوازده حبه وشصت صدم حبه مشاع 

آن انتقال عادی ازطرف شهنازسبزواری
6- رای شــماره 139860302008003716 –  12 / 05 / 98 – اشرف وقار فرزند فتح 
اله ششدانگ باب خانه مجزی شــده از پالک 3481 فرعي به مساحت دویست وبیست 

وچهارمتر مربع
7-  رای شــماره 139860302008003529 –  01 / 05 / 98 – پروانه طاهری فرزند 
حبیب اله ششدانگ یک باب خانه دوطبقه نیمه تمام مجزی شده ازپالک 4076 فرعي به 

مساحت شصت وشش مترونود صدم متر مربع 
دوم : شماره های فرعی از 2- اصلی مزرعه فضل آباد

8- رای شــماره 139760302008002351 –  28 / 04 / 97 – سید علی رضا بطحائی 
فرزند سیدجعفر ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 51 فرعي که به شماره 

14599 فرعی تبدیل شده به مساحت یکصدوبیست وشش مترو نود و دو صدم متر مربع
9- رای شماره 139860302008003720 –  12 / 05 / 98 – حبیب اله سلطانی فرزند 
نصراله نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 73 فرعي 
به مساحت دویست ونود متر وهشــتاد صدم متر مربع درازاء دویست وپنجاه و پنج سهم 
وپنج – ششم سهم مشاع ازدوهزارسهم ششدانگ که میزان یکصدسهم مشاع آن انتقال 

عادی مع الواسطه بالسویه ازطرف علیرضاپیروی شهرضاوسهیال رزی
10- رای شماره 139860302008003721 –  12 / 05 / 98 – نصرت سلطانی بابوکانی 
فرزند عباسعلی نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 
73 فرعي به مساحت دویست ونود متر وهشــتاد صدم متر مربع درازاء پنجاه و یک سهم 
ویک – ششم سهم مشاع ازدوهزارسهم ششدانگ که میزان بیست سهم مشاع آن انتقال 

عادی مع الواسطه بالسویه ازطرف علیرضاپیروی شهرضاوسهیال رزی
11- رای شماره 139860302008004561 –  21 / 06 / 98 – زینت خدادادی شهرضا 
فرزند حســن ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 258 فرعي به مساحت 

یکصدوبیست و هشت متروسی صدم متر مربع
12- رای شماره 139860302008004392 –  16 / 06 / 98 – طاهره السادات میرحاج 
محمدآبادی فرزند سید افضل ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های 260 
فرعی که به شماره 13810 فرعی تبدیل شده و 7876 و 7879 و 8611 فرعی به مساحت 

دویست و چهل وسه متروهشتادصدم متر مربع
13- رای شــماره 139860302008003726 –  13 / 05 / 98 – میترابــال افکنــده 
فرزند رمضانعلی ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 274 فرعی به مساحت 

یکصدوبیست و دومتر و شصت وپنج صدم متر مربع
14- رای شــماره 139860302008003727 –  13 / 05 / 98 – محمدعلــی عدالت 
فرزند مهدی به والیت پدرش ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 274 فرعي به 

مساحت یکصدوبیست وپنج متروهفتادوهفت صدم متر مربع
15- رای شــماره 139860302008003731 –  13 / 05 / 98 – فاطمه عدالت فرزند 
مهدی به والیت پدرش ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 274 فرعي به 

مساحت یکصدوچهل متر وپنج صدم متر مربع
16- رای شــماره 139860302008004438 –  20 / 06 / 98 – مهــدی نباتی فرزند 
فضل اله ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 436 فرعي به مساحت 

یکصدودومتروسه صدم مترمربع
17- رای شــماره 139860302008004436 –  17 / 06 / 98 – زینب افشک فرزند 
غالمعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه سه طبقه مجزی شده از 

پالک 476 فرعي به مساحت یکصدوهشت متروسی ودو صدم مترمربع
18- رای شــماره 139860302008004437 –  17 / 06 / 98 – شهربانو قاسمی فرند 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مجزی شده از پالک 

476 فرعي به مساحت یکصدوهشت متروسی ودو صدم مترمربع
19- رای شماره 139860302008003693 –  09 / 05 / 98 – زهرا امرآبادی اصفهانی 
فرزند عبدالرسول ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 744 فرعي به مساحت 

یکصدوده متروشصت ویک صدم مترمربع
20- رای شماره 139460302008010050 –  21 / 10 / 94 – ورای اصالحی شماره 
139860302008004847 –  25 / 06 / 98 - روح اله آقائی فرزند علی اکبر نسبت به سه 
دانگ مشاع ازششدانگ قســمتی ازیک باب خانه مجزی شده از پالک 4. 753 فرعي به 
مساحت شصت ونه متروهفتادوپنج صدم مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک 3. 753 

فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه راداده است
21- رای شماره 139460302008010055 –  21 / 10 / 94 – ورای اصالحی شماره 
139860302008004848 –  25 / 06 / 98 - پریساسرحدی فرزند قدرت اله نسبت به 
سه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتی ازیک باب خانه مجزی شده از پالک 4. 753 فرعي به 
مساحت شصت ونه متروهفتادوپنج صدم مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک 3. 753 

فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه راداده است
22- رای شــماره 139860302008004490 –  20 / 06 / 98 – محمدرضا کاشــی 
فرزند محمدعلی ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک های 825 
فرعي که به شــماره 13542 فرعی تبدیل شــده و 10152 و 10232 فرعی به مساحت 

یکصدوچهارمترونودوچهارصدم مترمربع

23- رای شماره 139860302008004621 –  23 / 06 / 98 – مهدی غالم الدین فرزند 
سیف اله نسبت به چهاردانگ مشاع از ششــدانگ قسمتی ازیک باب خانه مجزی شده از 
پالک های 909 فرعي باقیمانده و 9341 و 9343 فرعی به مساحت هفتاد و دومترمربع که 

به انضمام قسمتی ازپالک 908 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه راداده است
24- رای شــماره 139860302008004624 –  23 / 06 / 98 – محبوبه دهقان فرزند 
محمدعلی نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ قسمتی ازیک باب خانه مجزی شده از 
پالک های 909 فرعي باقیمانده و 9341 و 9343 فرعی به مساحت هفتاد و دومترمربع که 

به انضمام قسمتی ازپالک 908 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه راداده است
25- رای شــماره 139860302008005064 –  06 / 07 / 98 – ابوالفضل ســمیعی 
فرزند عبدالحسین ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 985 فرعي به مساحت 

یکصدوسی و پنج متروچهل وپنج صدم متر مربع 
26- رای شــماره 139860302008003681 –  09 / 05 / 98 – حمیدرضائــی فرزند 
هوشنگ ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 986 فرعي به مساحت 
یکصدوبیست و هفت متروده صدم متر مربع درازاء تمامت یک سهم مشاع ازهجده سهم 

ششدانگ انتقال عادی ازطرف غالمرضا دهقان
27- رای شماره 139860302008003687 –  09 / 05 / 98 – عارفه کاویانی دستگردی 
فرزند فریبرز ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 999 فرعي به مســاحت 

یکصدوسی ونه متروهفتادویک صدم مترمربع
28- رای شــماره 139860302008004335 –  12 / 06 / 98 – وحیدرحمتــی فرزند 
مرتضی نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از 

پالک 1068 فرعي به مساحت یکصدوهشتادوسه متروچهل صدم مترمربع
29- رای شماره 139860302008004336 –  12 / 06 / 98 – فرشته گیوی فرزند فضل 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 

1068 فرعي به مساحت یکصدوهشتادوسه متروچهل صدم مترمربع
30- رای شــماره 139860302008004302 –  11 / 06 / 98 – فهیمه دانائی فرزند 
مهرداد نسبت به یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه نیمه تمام مجزی 
شده از پالک های 1142 و 8498 فرعي به مساحت دویست وچهل وشش متروپنجاه و 

پنج صدم مترمربع 
31- رای شــماره 139860302008004303 –  11 / 06 / 98 – مســعودکافی فرزند 
حیدرعلی نسبت به یک دانگ ونیم مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه نیمه تمام 
مجزی شــده از پالک های 1142 و 8498 فرعي به مســاحت دویســت وچهل وشش 

متروپنجاه و پنج صدم مترمربع
32- رای شماره 139860302008004304 –  11 / 06 / 98 – مهدیه پورشریف فرزند 
علی محمد نســبت به یک دانگ ونیم مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه نیمه 
تمام مجزی شده از پالک های 1142 و 8498 فرعي به مساحت دویست وچهل وشش 

متروپنجاه و پنج صدم مترمربع
33- رای شــماره 139860302008004305 –  11 / 06 / 98 – مصطفی کافی فرزند 
حیدرعلی نسبت به یک دانگ ونیم مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه نیمه تمام 
مجزی شــده از پالک های 1142 و 8498 فرعي به مســاحت دویســت وچهل وشش 

متروپنجاه و پنج صدم مترمربع
34- رای شــماره 139860302008004389 –  14 / 06 / 98 – محمود پازشگرفرزند 
حسینعلی نسبت به ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده از 
پالک 1149 فرعي به مساحت یکصدوسي و چهارمترمربع درازاء شصت وهفت سهم مشاع 
ازدوهزارویکصدوشصت وسه سهم وبیست صدم سهم ششدانگ انتقال عادي سهم االرث 

ازطرف فاطمه صغری قانع احدی ازورثه سیف اله قانع واقلیمانقوی شهرضا
35- رای شــماره 139860302008004390 –  14 / 06 / 98 – مهدیه نصیری فرزند 
جمشید نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده از پالک 
1149 فرعي به مساحت یکصدوســي و چهارمترمربع درازاء شصت وهفت سهم مشاع 
ازدوهزارویکصدوشصت وسه سهم وبیست صدم سهم ششدانگ انتقال عادي مع الواسطه 

سهم االرث ازطرف فاطمه صغری قانع احدی ازورثه سیف اله قانع واقلیمانقوی شهرضا
36- رای شــماره 139860302008004428 –  17 / 06 / 98 – سیدمحمدعلی صالح 
فرزند سیدمهدی ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 1160 فرعي به 

مساحت دویست و چهل وچهارمتروهشتادویک صدم متر مربع
37- رای شــماره 139860302008004558 –  21 / 06 / 98 – علــی یعقوبی فرزند 
اسمعیل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده از پالک 

1198 فرعي به مساحت یکصدوهجده مترونودوچهار صدم متر مربع
38- رای شــماره 139860302008004559 –  21 / 06 / 98 – سعید یعقوبی فرزند 
اسماعیل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده از پالک 

1198 فرعي به مساحت یکصدوهجده مترونودوچهار صدم متر مربع
39- رای شــماره 139860302008004491 –  20 / 06 / 98 – حسن برزوکی فرزند 
حسینعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1292 

فرعي به مساحت یکصدوپنجاه ویک متروشصت وپنج صدم متر مربع
40- رای شــماره 139860302008004492 –  20 / 06 / 98 – مریم خیرمند فرزند 
منصور نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1292 

فرعي به مساحت یکصدوپنجاه ویک متروشصت وپنج صدم متر مربع 
41- رای شــماره 139860302008003666 –  08 / 05 / 98 – فروغ زعفرانی فرزند 
عباس ششدانگ قسمتی ازیک باب خانه مجزی شده از پالک 1294 فرعي به مساحت 
یکصدوشصت وهشت متروهفتادوپنج صدم مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک 1290 
فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه راداده است درازاء تمامت هشت حبه وهفتادصدم حبه 

مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ انتقال عادي ازطرف محمدجعفراسحاقی 
42- رای شماره 139860302008004562 –  31 / 06 / 98 – صدیقه نصیری فرزند 
هدایت اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1367 فرعي به مساحت دویست 

و سی وشش متروپنجاه صدم متر مربع
43- رای شماره 139860302008004961 –  02 / 07 / 98 – عبدالرضاعطائی فرزند 
شیرعلی ششدانگ یک باب انبار مجزی شــده از پالک 1378 فرعي به مساحت بیست 

وپنج مترونه صدم متر مربع
44- رای شماره 139860302008004466 –  20 / 06 / 98 – محسن شایان بابوکانی 
فرزند ولی اله ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 1549 فرعي به 

مساحت دویست وبیست مترمربع 
45- رای شماره 139860302008004503 –  20 / 06 / 98 – اکبررضائی فرزند علیرضا 
نسبت به سه دانگ مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی از ششدانگ یک باب خانه مجزی 

شده از پالک 1552 فرعي به مساحت یکصدوبیست وچهارمتروپنجاه صدم مترمربع
46- رای شــماره 139860302008004504 –  20 / 06 / 98 – ایمــان وکیلی فرزند 
صادق نسبت به ســه دانگ مشــاع به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانی از ششدانگ یک باب 
 خانه مجزی شــده از پالک 1552 فرعي به مساحت یکصدوبیســت وچهارمتروپنجاه 

صدم مترمربع 
47- رای شماره 139860302008004312 –  11 / 06 / 98 – غالمرضایزدانی فرزند 
نصراله نسبت به دودانگ مشاع به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانی یک دانگ وسی ودوهزار 
وچهارصدویازده – نودوپنج هزاروهشــتصدونود و دوم دانگ مشــاع از ششدانگ یک 
باب خانه مجزی شده از پالک 1582 فرعي به مساحت دویست وسی ونه مترونود صدم 
مترمربع درازاء تمامت چهل سهم مشاع به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانی سی سهم وچهل 
وپنج – شصت ویکم سهم مشاع ازپنج هزارسهم ششدانگ انتقال عادي ازطرف آغا زهرا 

سجادی
48- رای شماره 139860302008004314 –  11 / 06 / 98 – صغری بیگم مدینه فرزند 
سید ابراهیم نسبت به چهاردانگ مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی دو دانگ وسی ودوهزار 
وچهارصدویازده – چهارصدوهفتادونه هزاروچهل وششم دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه مجزی شده از پالک 1582 فرعي به مساحت دویست وسی ونه مترونود صدم 
مترمربع درازاء تمامت هشتادســهم مشاع به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانی چهل ونه سهم 
وهفتادویک – یکصدوسی ویکم سهم مشاع ازپنج هزارسهم ششدانگ که میزان بیست 

سهم مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی نه سهم وهفتادویک – یکصدوسی و یک سهم 
مشاع آن انتقال عادي ازطرف حسینعلی کریم ومیزان شصت سهم مشاع به استثنائ بهاء 

ثمنیه اعیانی چهل سهم مشاع آن انتقال عادی ازطرف مرضیه کریم
49- رای شماره 139760302008006496 –  03 / 11 / 97 – امیرکیوان سرائی فرزند 
محمدرضا نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب انبار مجزی شده از پالک 1663 

فرعي به مساحت دویست وهفت متروپنجاه وپنج صدم متر مربع
50- رای شماره 139760302008006497 –  03 / 11 / 97 – ارغوان محمودی فرزند 
محمدرضا نسبت به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب انبار مجزی شده از پالک 

1663 فرعي به مساحت دویست وهفت متروپنجاه وپنج صدم متر مربع
51- رای شــماره 139860302008004372 –  14 / 06 / 98 – حسن احمدی فرزند 
محمدخان ششدانگ یک قطعه زمین محصورباســاختمان موجود درآن مجزی شده از 
پالک 1717 فرعي به مســاحت یکصدونودونه متروچهارده صدم مترمربع درازاء تمامت 
یکصدونودونه – ششصدم حبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه 

ازطرف یداله همت
52- رای شماره 139860302008003738 –  13 / 05 / 98 – کرامت کیامرزی فرزند 
علی اکبر ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1719 فرعي به مساحت یکصدوپنج 

متروهشتادوپنج صدم متر مربع
53- رای شــماره 139860302008003724 –  13 / 05 / 98 – بتــول مندک فرزند 
جمشــید ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 2692 فرعي به مســاحت 

یکصدوپنجاه و دومتروچهل ونه صدم متر مربع
54- رای شــماره 139860302008004022 –  24 / 05 / 98 – مهــدی مهرعلیان 
فرزند سلیمان ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 2692 فرعي به مساحت 

یکصدوپنجاه ودومتروچهل ونه صدم متر مربع
55- رای شــماره 139760302008007195 –  30 / 11 / 97 – حمیدرضا ماهر فرزند 

مسیح اله ششدانگ:
الف( قســمتي ازیک باب مغازه وطبقات تحتانی وفوقانی آن مجزی شده از پالک 3024 
فرعي به مساحت سیزده متروهشت صدم متر مربع که به انضمام قسمتي ازپالک 7514 

فرعي جمعًا تشکیل یک باب مغازه وطبقات تحتانی وفوقانی آن راداده است
ب( قســمتي ازیک باب مغازه وطبقات تحتانی وفوقانی آن مجزی شده از پالک 7514 
فرعي به مساحت هفتادوهفت متروهفتادوشــش صدم متر مربع که به انضمام قسمتي 
ازپالک 3024 فرعي جمعاً تشکیل یک باب مغازه وطبقات تحتانی وفوقانی آن راداده است

56- رای شماره 139860302008004327 –  12 / 06 / 98 – سیدعلی موسوی فرزند 
سید جواد ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 3192 فرعي به مساحت بیست 

وچهارمتر مربع
57- رای شماره 139860302008003692 –  09 / 05 / 98 – احمداسفندیاری ده علی 
فرزند اسفندیار ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 3766 فرعي به مساحت 

یکصدوهشتاد متر مربع
58- رای شماره 139860302008004334 –  12 / 06 / 98 – شهین فرهادی فرزند 
عطاء اله ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 3766 فرعي به مساحت 

سیصدوهشتادویک متروپنجاه وپنج صدم متر مربع
59- رای شماره 139860302008004020 –  24 / 05 / 98 – محمدجوادفالح فرزند 
ابراهیم ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مجزی شده از پالک 4375 فرعي به مساحت 

هفتادوسه مترویازده صدم متر مربع
60- رای شــماره 139860302008004493 –  20 / 06 / 98 – محمدعلی پورحاجی 
حاجی دولو فرزند سروعلی ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 4476 فرعي به 

مساحت یکصدوشصت وسه متروپنجاه وپنج  صدم متر مربع
61- رای شماره 139860302008003817 –  15 / 05 / 98 – عوض محمدی جانبازلو 
فرزند غالمحسین ششــدانگ یک باب خانه به شــماره پالک 6868 فرعي به مساحت 
دویست ونه مترمربع درازاء ششدانگ انتقال عادی ازطرف عبدی محمداحمدی جوکانی 

62- رای شــماره 139860302008004935 –  01 / 07 / 98 – ابوالقاســم قــادری 
فرزند علی اکبر نســبت به چهاردانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از 
پــالک هــای 8115 و 17282 و 17283 و 17284 فرعي به مســاحت یکصدوچهل و 

چهارمتروهفتادوهشت صدم مترمربع 
63- رای شــماره 139860302008004936 –  01 / 07 / 98 – مریم کاجی شهرضا 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های 8115 و 
17282 و 17283 و 17284 فرعي به مســاحت یکصدوچهل و چهارمتر وهفتادو هشت 

صدم مترمربع
64- رای شماره 139860302008001448 –  17 / 02 / 98 – محمدعلی مردانی فرزند 
حسن ششدانگ یک باب انبار مجزی شده از پالک 12763 فرعي به مساحت یکصدوسه 

متروبیست صدم متر مربع
65- رای شــماره 139860302008004332 –  12 / 06 / 98 – حسن مهرعلی فرزند 
اسداله ششدانگ یک باب ساختمان مجزی شده از پالک 14848 فرعي که قباًل شماره 
5145 فرعی بوده به مساحت دویست وچهل متروده صدم متر مربع درازاء تمامت دویست 
وچهل سهم وده صدم سهم مشاع ازبیســت ودوهزاروهفتصدوهشت سهم وپنجاه صدم 

سهم ششدانگ انتقال عادی ازطرف امیرمیرزائی
سوم: شماره های فرعی از 3- اصلی مزرعه موغان

66- رای شــماره 139860302008004103 – 27 / 05 / 98 – لیال قاســمی فرزند 
منصورنسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب انبارمجزی شده از پالک 369 فرعی 

به مساحت دویست و پنجاه ویک مترمربع
67- رای شماره 139860302008004104 – 27 / 05 / 98 – مصطفی صبوری فرزند 
ابوالقاسم نسبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب انبارمجزی شده از پالک 369 

فرعی به مساحت دویست و پنجاه ویک مترمربع
68-  رای شماره 139860302008004574 – 21 / 06 / 98 – احمدرضاقبادی فرزند 
حبیب اله ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 438 فرعی به مساحت 

یکصدوچهل ونه متروهفتاد صدم مترمربع
69- رای شماره 139260302008004606 – 13 / 09 / 92 – نرجس شریفانی فرزند 
غالمعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 441 

فرعی به مساحت یکصدونوزده مترمربع
70- رای شماره 139860302008004483 – 20 / 06 / 98 – محمدکمانی فرزند فضل 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 476 فرعی 

به مساحت یکصدمتروشصت وهشت صدم مترمربع
71-رای شماره 139860302008004484 – 20 / 06 / 98 – فاطمه ناظری گهکانی 
فرزند غالمعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 

476 فرعی به مساحت یکصدمتروشصت وهشت صدم مترمربع
72- رای شماره 139860302008004291 – 09 / 06 / 98 – مسعود برهان شهرضا 
فرزند علی اکبر ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 787 فرعی به 

مساحت یکصدوپنجاه وشش مترونودوپنج صدم مترمربع
73-  رای شــماره 139860302008004505 –  20 / 06 / 98 – مجیدیزدخواســتی 

فرزند اکبرششدانگ:
الف( قســمتي از یک باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 790 فرعي به مساحت 
نودوچهارمتروهفتادصدم مترمربع که به انضمام قسمتي ازپالک 791 فرعی جمعاً تشکیل 

یک باب خانه نیمه تمام راداده است
ب( قســمتي از یک باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 791 فرعي به مساحت 
یکصدوپنجاه ودومتروهفتادوپنج صدم مترمربع که به انضمام قسمتي ازپالک 790 فرعی 

جمعًا تشکیل یک باب خانه نیمه تمام راداده است
74- رای شــماره 139860302008004337 – 12 / 06 / 98 – ولــی الــه 
دهقان ضاد شــهرضا فرزند اســماعیل نسبت به ســه دانگ مشــاع از ششدانگ یک 
 باب خانه مجزی شــده از پــالک 810 فرعي بــه مســاحت یکصدونودودومتروچهل

 صدم مترمربع

75- رای شماره 139860302008004338 – 12 / 06 / 98 – شهال دهقان ضاد شهرضا 
فرزند خلیل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 810 

فرعي به مساحت یکصدونودودومتروچهل صدم مترمربع
76- رای شماره 139860302008003669 – 08 / 05 / 98 – عبدالجواد سلطانپور فرزند 
یداله ششدانگ یک قطعه زمین باساختمان موجوددرآن مجزی شده از پالک 910 فرعی 
به مساحت پنجاه وشش متروهفتادوسه صدم مترمربع درازاء تمامت پانصدونودوچهار – 

یکهزارم سهم مشاع ازهجده سهم ششدانگ ازقسمت مجهولی آن
77- رای شماره 139860302008004488 – 20 / 06 / 98 – مرتضی دهقانپورشهرضا 
فرزند محمدعلی ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 943 فرعي به مساحت 

یکصدمترمربع
78- رای شــماره 139860302008004292 – 09 / 06 / 98 – جوادجاوری شهرضا 
فرزند علیرضا ششدانگ یک باب مغازه باساختمان فوقانی آن مجزی شده از پالک 1126 

فرعي به مساحت چهل وسه مترمربع
79- رای شماره 139760302008002810 –  17 / 05 / 97 – کرمعلی جاوری فرزند 
براتعلی نسبت به چهل وپنج حبه مشاع از هفتادودوحبه ششدانگ یک باب خانه مجزی 

شده از پالک 1181 فرعي به مساحت یکصدوسی وهشت متروهشتاد صدم متر مربع
80- رای شــماره 139760302008002811 –  17 / 05 / 97 – نیــره جاوری فرزند 
کرمعلی نسبت به بیست وهفت حبه مشاع از هفتادودوحبه ششدانگ یک باب خانه مجزی 

شده از پالک 1181 فرعي به مساحت یکصدوسی وهشت متروهشتاد صدم متر مربع
81- رای شماره 139860302008000914 –  03 / 02 / 98 – عبداله کاظم زاد فرزند 
بهرام ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 1253 فرعي به مساحت دویست 

وچهارده متروسی و سه صدم مترمربع
82- رای شــماره 139860302008004575 – 21 / 06 / 98 – طاهــره زراونــدی 
فرزند محمد ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 1290 فرعي به مساحت 

نودودومتروشصت صدم مترمربع
83- رای شــماره 139860302008004081 –  26 / 05 / 98 – محمدحسین ندیمی 
فرزند جمشید نسبت به پنج دانگ ونیم مشــاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از 

پالک 1306 فرعي به مساحت هفتادمتروهفتادوهفت صدم مترمربع
84- رای شــماره 139860302008004082 –  26 / 05 / 98 – ایــران امیری فرزند 
غالمرضا نسبت به نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1306 

فرعي به مساحت هفتادمتروهفتادوهفت صدم مترمربع
85- رای شــماره 139860302008004127 –  28 / 05 / 98 – مجید یزدخواســتی 
فرزند اکبر ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 4951 فرعي به 
مســاحت چهارصدودوازده متروهفتاد صدم مترمربع درازاء هفتصدوســی ونه ســهم و 
سه – پنجم سهم مشاع از یک هزارونهصدوهفتادســهم ودو - یازدهم سهم ششدانگ 
که میزان یکصدوشــصت وسه سهم ودو – پنجم سهم مشــاع آن انتقال عادي ازطرف 
غالمرضارحمتی شهرضا ومیزان یکصدوبیست وچهارسهم وهفت – دهم سهم مشاع آن 
انتقال عادی ازطرف عزت میرپوریان ومیزان دویست وبیست ویک سهم وهفده – بیست 

و پنجم سهم مشاع آن انتقال عادی ازطرف حسام میرپوریان 
چهارم : شماره فرعی از 5- اصلی مزرعه اسفه ساالر

86- رای شماره 139860302008004333 – 12 / 06 / 98 – ساسان محمدی فرزند 
محب علي ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده از پالک 175 فرعی به مساحت 

یکصدوهشتادمتروهفده صدم مترمربع 
پنجم: شماره فرعی از 21- اصلی مزرعه رشکنه

87- رای شــماره 139460302008009345 – 28 / 09 / 94 – کمال یوسفیان فرزند 
حیدرعلی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 133 
فرعی که به شــماره 2491 فرعی تبدیل شده به مساحت دویســت وهفتادوپنج متروده 

صدم مترمربع
88- رای شــماره 139460302008009346 – 28 / 09 / 94 – اقدس آقاخانی فرزند 
حسن نسبت به یک دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 133 
فرعی که به شــماره 2491 فرعی تبدیل شده به مساحت دویســت وهفتادوپنج متروده 

صدم مترمربع
89- رای شــماره 139460302008009349 – 28 / 09 / 94 – حیدرعلی یوســفیان 
فرزند یوسف نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 
133 فرعی که به شماره 2491 فرعی تبدیل شده به مساحت دویست وهفتادوپنج متروده 

صدم مترمربع
90- رای شــماره 139860302008004793 – 24 / 06 / 98 – آیت اله امیری فرزند 
عباس ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 152 فرعی به مساحت دویست 

وهشت متروهشتاد صدم مترمربع
91- رای شــماره 139860302008004625 – 23 / 06 / 98 – محمد صدری فرزند 
عبدالجواد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ دو باب مغازه باطبقات تحتانی وفوقانی 
مجزی شده از پالک 455 فرعی به مســاحت یکصدوچهل وهشت متروهفتادوسه صدم 

مترمربع
92- رای شماره 139860302008004626 – 23 / 06 / 98 – سیدقدراله موسوی فرزند 
سیدمحمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ دو باب مغازه باطبقات تحتانی وفوقانی 
مجزی شده از پالک 455 فرعی به مســاحت یکصدوچهل وهشت متروهفتادوسه صدم 

مترمربع
93- رای شــماره 139860302008004563 – 21 / 06 / 98 – حبیب اله بنائی فرزند 
امراله ششــدانگ یک باب مغازه مجزی شــده از پالک 577 فرعی به مساحت بیست 

وچهارمتروچهل وپنج صدم مترمربع
94- رای شــماره 139860302008003985 – 22 / 05 / 98 – پرویــن حقیقی پوده 
فرزند نعمت اله ششــدانگ یک باب مغازه باســاختمانهای تحتانی وفوقانی احداثی آن 
 مجزی شــده از پالک 629 فرعی که به شــماره 2507 فرعی تبدیل شــده به مساحت

 هفتاد مترمربع
95- رای شماره 139860302008004560 – 21 / 06 / 98 – سیدغالمرضا حسینی 
اردلی فرزند سیدعنایت اله ششدانگ یک باب مغازه باطبقات تحتانی وفوقانی آن مجزی 
شده از پالک 629 فرعی که به شماره 2507 فرعی تبدیل شده به مساحت چهل و هشت 

متروبیست وهفت صدم مترمربع
ششم: شماره هاي فرعی از 23- اصلی مزرعه سودآباد

96- رای شماره 139860302008003589 – 05 / 05 / 98 – حسنعلی راستگو فرزند 
قربانعلی نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 2. 88 
فرعی که به شــماره 2520 فرعی تبدیل شده به مساحت سیصدمتروبیست و شش صدم 
مترمربع درازاء یک هزاروپانصدوسی وهشت ویکصدونوزده – یکصدوپنجاهم سهم مشاع 
ازدوهزاروهشتصدوشصت سهم ونوزده صدم سهم ششــدانگ که میزان شصت وشش 
سهم ودو – سوم سهم مشاع آن انتقال عادی مع الواســطه ازطرف سیدصادق موسوی 
ومیزان هفتادسهم مشــاع آن انتقال عادی مع الواســطه ازطرف ربابه موسوی ومیزان 
یکصدوچهل وچهارسهم مشــاع آن انتقال عادی مع الواســطه ازطرف ابراهیم موسوی 
ومیزان یکصدوپنجاه وسه سهم ویک – سوم سهم مشــاع آن انتقال عادی مع الواسطه 
ازطرف سیدمهدی اسدی ومیزان یکصدوپنجاه وسه سهم ویک – سوم سهم مشاع آن 
انتقال عادی مع الواسطه ازطرف بلقیس صمدی موســی آبادی ومیزان یکصدوسی سه 
سهم ونودوچهار –دویست وبیست وپنجم سهم مشاع آن انتقال عادی مع الواسطه ازطرف 
شهالجعفرپور ومیزان شــصت وشش سهم وســیصدونوزده – چهارصدوپنجاهم سهم 
مشاع آن انتقال عادی مع الواسطه ازطرف سیدامین اولیائی ومیزان یکصدوشصت وشش 
سهم و دو – سوم سهم مشاع آن انتقال عادی مع الواسطه ازطرف حبیب اله وقار ومیزان 
یکصدوسی وسه ســهم ویک – سوم سهم مشــاع آن انتقال عادی مع الواسطه ازطرف 
رمضانعلی کفاش ومیزان دویست سهم مشاع آن انتقال عادی مع الواسطه ازطرف ابراهیم 
مطهر ومیزان بیست وسه سهم ویک – سوم سهم مشــاع آن انتقال عادی مع الواسطه 

ازطرف نصرت نبیان
ادامه در صفحه 5
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97- رای شماره 139860302008003590 – 05 / 05 / 98 – رضوان اسالمی فرزند 
محمدقاسم نســبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 
2. 88 فرعی که به شــماره 2520 فرعی تبدیل شــده به مســاحت سیصدمتروبیست و 
شــش صدم مترمربع درازاء هفتصدوشــصت ونه ویکصدونوزده – سیصدم سهم مشاع 
ازدوهزاروهشتصدوشــصت ســهم ونوزده صدم سهم ششــدانگ که میزان سی وسه 
سهم ویک – سوم سهم مشــاع آن انتقال عادی مع الواسطه ازطرف سیدصادق موسوی 
ومیزان سی وپنج سهم مشاع آن انتقال عادی مع الواسطه ازطرف ربابه موسوی ومیزان 
هفتادودوســهم مشــاع آن انتقال عادی مع الواســطه ازطرف ابراهیم موسوی ومیزان 
هفتادوشش سهم ودو – سوم سهم مشاع آن انتقال عادی مع الواسطه ازطرف سیدمهدی 
اسدی ومیزان هفتادوشش سهم و دو – سوم سهم مشــاع آن انتقال عادی مع الواسطه 
ازطرف بلقیس صمدی موســی آبادی ومیزان شــصت وشش سهم وســیصدونوزده –

چهارصدوپنجاه سهم مشــاع آن انتقال عادی مع الواسطه ازطرف شهالجعفرپور ومیزان 
سی وسه سهم وسیصدونوزده – نهصدم سهم مشاع آن انتقال عادی مع الواسطه ازطرف 
 ســیدامین اولیائی ومیزان هشتادوسه سهم و یک – سوم سهم مشــاع آن انتقال عادی 
مع الواسطه ازطرف حبیب اله وقار ومیزان شصت وشش سهم و دو – سوم سهم مشاع آن 
انتقال عادی مع الواسطه ازطرف رمضانعلی کفاش ومیزان یکصد سهم مشاع آن انتقال 
عادی مع الواســطه ازطرف ابراهیم مطهر ومیزان یازده سهم و دو – سوم سهم مشاع آن 

انتقال عادی مع الواسطه ازطرف نصرت نبیان
98- رای شــماره 139860302008003147 – 18 / 04 / 98 – فاطمه موسوی فرزند 
شکراله ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 150 فرعی به مساحت 

دویست وبیست وچهارمتروسی و هشت صدم مترمربع 
99- رای شماره 139860302008004933 – 01 / 07 / 98 – زهرافخار فرزند حبیب 
اله ششدانگ یک درب باغ به شماره پالک 280 فرعی درازاء ششدانگ انتقال عادی مع 

الواسطه ازطرف شاهزاده بیگم مسادات
100- رای شماره 139860302008004588 – 21 / 06 / 98 – منصورضرغامی فرزند 
عبداله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 366 فرعی به مساحت یکصدوبیست 

وهفت متروهفتادوپنج صدم مترمربع
101- رای شــماره 139860302008003744 – 13 / 05 / 98 – نسرین باقی فرزند 
سیف اله نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ قسمتی ازیک باب خانه مجزی شده از پالک 
428 فرعی به مساحت دویست وهشتادوچهارمترمربع که به انضمام قسمتی ازحریم قنات 

منوچهرآبادجمعًا تشکیل یک باب خانه راداده است
102- رای شــماره 139860302008003744 – 13 / 05 / 98 – علیرضــا نصیبــی 
شــهرضافرزند حیدرعلی نســبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ قســمتی ازیک باب 
خانه مجزی شــده از پالک 428 فرعی به مســاحت دویست وهشــتادوچهارمترمربع 
 که به انضمــام قســمتی ازحریم قنــات منوچهرآبادجمعًا تشــکیل یک بــاب خانه را

داده است
103- رای شــماره 139860302008004797 – 24 / 06 / 98 – غضنفرثالثــی 
فرزند یعقوب ششــدانگ یک باب مغازه مجزی شــده از پالک 433 فرعی به مساحت 
یکصدوســی ودومتروبیســت وپنج صدم مترمربع درازاء تمامت یکصدووهفت ســهم 
 مشــاع ازدویســت وهفتادوچهارســهم ششــدانگ انتقال عادی ازطــرف رحمت اله

 نورمحمدی
104- رای شماره 139860302008003694 – 09 / 05 / 98 – محمدرضاابوالحسنی 
فرزند فتح اله نســبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی 
 شده از پالک 862 فرعی به مســاحت یکصدوبیست وشــش متروپنجاه وهشت صدم 

مترمربع 
105- رای شماره 139860302008003696 – 09 / 05 / 98 – الهام عشقی شهرضا 
فرزند مرتضی نسبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی 
 شده از پالک 862 فرعی به مســاحت یکصدوبیست وشــش متروپنجاه وهشت صدم

 مترمربع
106- رای شــماره 139860302008004780 –  24 / 06 / 98 – اعظــم کیاصادق 

خسروآبادی فرزند رمضانعلی ششدانگ:
الف( قســمتي از یک باب خانه دوطبقه مجزی شــده از پالک 1357 فرعي به مساحت 
نودوهفت متروهفت صدم مترمربع که به انضمام قســمتي ازپــالک 1356 فرعی جمعًا 

تشکیل یک باب خانه دوطبقه راداده است 
ب( قسمتي از یک باب خانه دوطبقه مجزی شده از پالک 1356 فرعي به مساحت یکصد 
متروهفتادوهشت صدم مترمربع که به انضمام قسمتي ازپالک 1357 فرعی جمعاً تشکیل 

یک باب خانه دوطبقه راداده است
107- رای شماره 139860302008003697 – 09 / 05 / 98 – احسان انصاری فرزند 
هدایت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از 
پالک 2733 فرعی که قباًل شماره 1. 13 فرعی بوده به مساحت یکصدوهفتادمتروهفتاد 

صدم مترمربع
108- رای شماره 139860302008003698 – 09 / 05 / 98 – مهدیه حق پناه فرزند 
فیض اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از 
پالک 2733 فرعی که قباًل شماره 1. 13 فرعی بوده به مساحت یکصدوهفتادمتروهفتاد 

صدم مترمربع
هفتم: شماره های فرعی از 25 – اصلی مزرعه جرم افشار

109- رای شــماره 139860302008004876 –  27 / 06 / 98 – سیدحسن میرنیام 
فرزند سیدمحمود نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه باغ وزمین متصله 
به مساحت یکصدوچهل وهشــت هزاروهفتصدوهفت مترمربع درازاء یک – دوم ازسی 
وهفت – دویست وشصتم حبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه 

ازطرف مالکین اولیه
110- رای شــماره 139860302008004877 –  27 / 06 / 98 – زهــره ناظم فرزند 
ابوالقاسم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ وزمین متصله به مساحت 
یکصدوچهل وهشــت هزاروهفتصدوهفت مترمربع درازاء یک – دوم ازســی وهفت – 
دویست وشصتم حبه مشاع ازهفتادودوحبه ششــدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف 

مالکین اولیه 
هشتم: شماره های فرعی از 32 – اصلی مزرعه دست قمشه

111- رای شماره 139760302008005703 –  09 / 10 / 97 – زینب صهبا فرزند ناصر 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 106 فرعي به 

مساحت نودوهشت متروهشتادوهشت صدم مترمربع
112- رای شماره 139760302008005704 –  09 / 10 / 97 – سمیه صالحپور فرزند 
اکبر نسبت به یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 106 

فرعي به مساحت نودوهشت متروهشتادوهشت صدم مترمربع
113- رای شماره 139760302008005705 –  09 / 10 / 97 – اقلیماعبدی شهرضا 
نسبت به دو دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 106 فرعي 

به مساحت نودوهشت متروهشتادوهشت صدم مترمربع
114- رای شــماره 139860302008003634 –  06 / 05 / 98 – ناصرگیــوی 
فرزند حســین ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 110 فرعي به مساحت 
یکصدوهشتادمتروشانزده صدم مترمربع درازاء یک سهم ویک – دوم سهم مشاع ازپنجاه 
وچهارسهم ششدانگ که میزان سه – چهارم سهم مشــاع آن انتقال عادی مع الواسطه 

ازطرف فردوس ناظمی
115- رای شماره 139860302008004385 –  14 / 06 / 98 – منوچهرکاظم پور فرزند 
نعمت اله نسبت به چهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 322 

فرعي به مساحت یکصدوپانزده متروهفتادویک صدم مترمربع
116- رای شماره 139860302008004386 –  14 / 06 / 98 – فاطمه عشقی فرزند 
حجت اله نسبت به دو دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 322 

فرعي به مساحت یکصدوپانزده متروهفتادویک صدم مترمربع
117- رای شماره 139860302008003592 –  05 / 05 / 98 – الهام عظیمی میرآبادی 
فرزند اسماعیل ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده از پالک 2377 فرعي به 

مساحت یکصدوپنجاه وهشت متروهشت صدم مترمربع 
نهم: شماره های فرعی از 33- اصلی مزرعه مهرقویه 

118- رای شــماره 139860302008004794 –  24 / 06 / 98 – فاطمه نادری فرزند 
منصور نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 242 فرعي 

به مساحت سیصدوهفت متروهفتاد صدم مترمربع
119- رای شماره 139860302008004795 –  24 / 06 / 98 – محمدرضاقدیمی فرزند 
عوض نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 242 فرعي 

به مساحت سیصدوهفت متروهفتاد صدم مترمربع
120- رای شــماره 139760302008001347 –  31 / 02 / 97 – محمدطاهــری 
فرزند علی اکبر ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 639 فرعي به مساحت 

یکصدوپنجاه ونه متروچهل وهشت صدم مترمربع 
121- رای شماره 139760302008001351 –  31 / 02 / 97 – امیرممیز فرزند نصراله 
ششدانگ قسمتی از دو باب مغازه وطبقه فوقانی آن مجزی شده از پالک 639 فرعي به 
مساحت چهل ویک متروهفده صدم مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک های 640 و 

641 فرعی جمعًا تشکیل دو باب مغازه وطبقه فوقانی آن راداده است
 دهم: شماره های فرعی از 50- اصلی مزرعه اله آباد

122- رای شــماره 139860302008004012 –  23 / 05 / 98 – نعمــت اله الصاق 
فرزند رحمت اله نســبت به پنج دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از 
 پالک های 61 و 1359 و 1360 فرعي به مساحت یکصدوچهل وهشت متروپانزده صدم 

مترمربع
123- رای شــماره 139860302008004013 –  23 / 05 / 98 – مهری ســبزواری 
فرزند بهرام نسبت به یک دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 
 هــای 61 و 1359 و 1360 فرعي به مســاحت یکصدوچهل وهشــت متروپانزده صدم

 مترمربع
124- رای شماره 139860302008004331 –  12 / 06 / 98 – محمدحسین شفقت 
فرزند صفدرقلی ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه نیمه تمام مجزی شده از پالک های 
73 فرعی که به شماره 2281 فرعی تبدیل شده و 1775 فرعی به مساحت دویست ویازده 
مترونود صدم مترمربع درازاء تمامت دوســهم ونودوسه صدم ســهم مشاع ازیازده سهم 

ونودویک صدم سهم ششدانگ ازقسمت مجهولی
125- رای شماره 139860302008004807 –  24 / 06 / 98 – اعظم السادات طیبی نیا 
فرزند سیدحسام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 

213 فرعي به مساحت دویست ویازده متروسی وپنج صدم مترمربع
126- رای شماره 139860302008004808 –  24 / 06 / 98 – احمدرضافخاری فرزند 
رحمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 213 

فرعي به مساحت دویست ویازده متروسی وپنج صدم مترمربع
127- رای شماره 139860302008004295 –  10 / 06 / 98 – مسلم احمدی فرزند 
کلبعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 239 

فرعي به مساحت یکصدوپنجاه وسه متروده صدم مترمربع
128- رای شــماره 139860302008004296 –  10 / 06 / 98 – اکرم ناظری فرزند 
اسماعیل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 239 

فرعي به مساحت یکصدوپنجاه وسه متروده صدم مترمربع
129- رای شماره 139860302008004964 –  02 / 07 / 98 – مصطفی اطرشی فرزند 
محمدحسن نسبت به یازده حبه وسیصدوبیســت ونه – نهصدوهشتادونهم حبه مشاع از 
هفتادودوحبه ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده از پالک 315 فرعي به مساحت 

یکصدونودوپنج متروچهل ویک صدم مترمربع
130- رای شــماره 139860302008004965 –  02 / 07 / 98 – زهراتاکی شهرضا 
فرزند احمد نسبت به شصت حبه وششصدوشــصت – نهصدوهشتادونهم حبه مشاع از 
هفتادودوحبه ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده از پالک 315 فرعي به مساحت 

یکصدونودوپنج متروچهل ویک صدم مترمربع
131- رای شــماره 139860302008003931 –  20 / 05 / 98 – فریبایاحقی فرزند 
منوچهر ششدانگ یک باب مغازه مجزی شــده از پالک 1096 فرعي به مساحت پنجاه 

وپنج متروپنجاه صدم مترمربع
132- رای شماره 139860302008004128 –  28 / 05 / 98 – سیده کافیه موسوی 
فرزند سیدولی اله ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 1253 فرعي 
به مساحت یکصدودوازده مترونودصدم مترمربع درازاء تمامت یکصدوبیست وهفت سهم 
مشاع ازسه هزاروپانصدوپانزده سهم ششدانگ انتقال عادی بالسویه ازطرف سیدمحمد 

داستاروالهام خوشخوئی
133- رای شماره 139860302008004085 –  27 / 05 / 98 – مهرزاد شمسبگی فرزند 
حیدر نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 2519 

فرعي به مساحت یکصدوهفتادمتروپنجاه ویک صدم مترمربع
134- رای شــماره 139860302008004086 –  27 / 05 / 98 – ندا فربد فرزند علی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 2519 فرعي به 

مساحت یکصدوهفتادمتروپنجاه ویک صدم مترمربع
135- رای شماره 139860302008004087 –  27 / 05 / 98 – علیرضا اسماعیل پور 
فرزند نعمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 

2519 فرعي به مساحت یکصدوشصت وپنج مترمربع
136- رای شــماره 139860302008004088 –  27 / 05 / 98 – مهدی امیری فرزند 
عباس  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 2519 

فرعي به مساحت یکصدوشصت وپنج مترمربع
یازدهم: شماره فرعی از 51- اصلی مزرعه فودان

137- رای شماره 139860302008004464 –  20 / 06 / 98 – منصورایمان پور فرزند 
عوضعلی ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 11 فرعي به مساحت سی ویک 

متروسی ونه صدم مترمربع
دوازدهم : شماره فرعی از 68- اصلی مزرعه سیدآباد

138- رای شــماره 139860302008004596 –  21 / 06 / 98 – ســعید جان قربان 
فرزند اصغر ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت دویســت مترمربــع درازاء تمامت 
هشــتادصدم حبــه مشــاع ازهشــتادوچهارحبه هفت دانــگ انتقال عــادی ازطرف 
 محمدحســین رضائی احدی ازورثه رقیه بیگم مدنی احدی ازورثه میرزاابوالقاسم مدنی 

وفاطمه بیگم مدنی 
سیزدهم : شماره فرعی از 72- اصلی مزرعه دامزاد

139- رای شــماره 139860302008003707 –  10 / 05 / 98 – زهرا شاه محمدی 
فرزند شمسعلی ششــدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 172 فرعي به مساحت 

هشتادوچهارمتروچهل و هشت صدم مترمربع
چهاردهم : شماره فرعی از 76- اصلی مهیار

140- رای شماره 139860302008003735 –  13 / 05 / 98 – قلی صادقی قهفرخی 
فرزند رجبعلی ششدانگ یک درب باغ مجزي شده ازپالک 300 فرعي به مساحت شصت 

هزارودویست وهفتادوچهارمترمربع
پانزدهم : شماره فرعی از 79- اصلی مزرعه مدرس آباد

141-  رای شماره 139860302008003729 –  13 / 05 / 98 – مسعودرحمتی فرزند 
حسین ششدانگ یک باب ساختمان سوله به مساحت چهارهزاروششصدوپنجاه مترونود 
وهفت صدم مترمربع درازاء تمامت هفت هزارونهصدوپانزده سهم مشاع از1440000 سهم 
ششدانگ که میزان دویست وپنجاه وپنج سهم مشاع آن انتقال عادی ازطرف محمدحسن 

افشاری سمیرمی 

 شانزدهم : شماره هاي فرعی از 100- اصلی مزرعه فیض آباد
142- رای شــماره 139860302008004875 –  27 / 06 / 98 – طلعت رجبی موسی 
آبادی فرزند محمدعلی ششــدانگ یک باب خانه دو طبقه به مســاحت دویست وپنجاه 

ودومترونود صدم مترمربع 
143- رای شــماره 139860302008004489 –  20 / 06 / 98 – مهدی شیر احمدی 
فرزند خانعلی ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده ازپالک 1 فرعي به مساحت 

یکصدو پنجاه و دومتروشصت وپنج صدم مترمربع 
144- رای شماره 139860302008004556 –  21 / 06 / 98 – ادهم محمدی فرزند 
مظفر ششدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 1 فرعي به مساحت دویست ویک 

متروهفتادوپنج صدم مترمربع
145-  رای شــماره 139860302008004973 –  03 / 07 / 98 – جمــال نجفی باغ 
بهزادی فرزندحسن ششدانگ یک باب ساختمان مجزي شده ازپالک 1 فرعي به مساحت 

یکصدویک مترمربع 
146- رای شماره 139860302008004800 –  24 / 06 / 98 – حمیدرضا ممیز فرزند 
عبدالرحیم ششدانگ یک باب مغازه باساختمان تحتانی وفوقانی آن مجزي شده ازپالک 

189 فرعي به مساحت هشتادویک متروچهل وهفت صدم مترمربع 
147- رای شــماره 139860302008004620 –  23 / 06 / 98 – حامد عبدالی فرزند 
اله وردی ششدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 258 فرعي به مساحت دویست 

وچهارمتروسی وهفت صدم مترمربع 
148- رای شــماره 139860302008004014 –  23 / 05 / 98 – سیده اعظم حسینی 
فرزند سید نگهدار نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزي 
شده ازپالک 278 فرعي به مساحت دویست وسی وهشت متروهفتاد صدم مترمربع درازاء 
تمامت یک – دوم از نه حبه ویک – هشــتم حبه مشاع ازهفتادودو حبه ششدانگ انتقال 

عادی ازطرف زهرامدنی 
149- رای شماره 139860302008004015 –  23 / 05 / 98 – علیرضا رضائی فرزند 
نجفعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزي شده ازپالک 
278 فرعي به مســاحت دویست وسی وهشــت متروهفتاد صدم مترمربع درازاء تمامت 
یک – دوم از نه حبه ویک – هشتم حبه مشــاع ازهفتادودو حبه ششدانگ انتقال عادی 

ازطرف زهرامدنی
150- رای شماره 139860302008004279 –  06 / 06 / 98 – سید مهرعلی موسوی 
فرزند سیدعلی مردان ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده ازپالک 384 فرعي 

به مساحت دویست وبیست مترمربع
151- رای شماره 139860302008004280 –  06 / 06 / 98 – خداکرم سبحانی فرزند 
حبیب اله ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده ازپالک 384 فرعي به مساحت 

دویست وبیست مترمربع
152- رای شــماره 139860302008004024 –  24 / 05 / 98 – حسن یعقوبی فرزند 
محمدرضا ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزي شده ازپالک 497 فرعي به مساحت 

نودوپنج مترمربع
153-  رای شماره 139860302008004289 –  09 / 06 / 98 – حسین موسوی فرزند 
سید یوسف نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 498 
فرعي به مســاحت یکصدونودوســه متروچهل صدم مترمربع درازاء تمامت یکصدسهم 
مشاع ازهجده هزاروچهارصدوشــصت ودو سهم ششــدانگ انتقال عادي ازطرف سید 

اسماعیل میرعابدی
154- رای شماره 139860302008004290 –  09 / 06 / 98 – ماه بس بختیار کهنگانی 
فرزند خداوردی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 
498 فرعي به مساحت یکصدونودوسه متروچهل صدم مترمربع درازاء تمامت یکصدسهم 
مشاع ازهجده هزاروچهارصدوشــصت ودو سهم ششــدانگ انتقال عادي ازطرف سید 

اسماعیل میرعابدی 
155- رای شــماره 139860302008004943 –  01 / 07 / 98 – فاطمه امیری فرزند 
فیض اله نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 514 
فرعي به مساحت یکصدونودمتروچهل صدم مترمربع درازاء شصت وسه سهم ویک – سوم 
سهم مشاع ازیکصدوچهارده هزاروبیست وشش سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه 

ازطرف حبیب اله ذوالفقاری
156- رای شماره 139860302008004944 –  01 / 07 / 98 – علیرضا کهزادی فرزند 
بهمن یار نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 514 
فرعي به مساحت یکصدونودمتروچهل صدم مترمربع درازاء یکصدوبیست وشش سهم و 
دو – سوم سهم مشاع ازیکصدوچهارده هزاروبیست وشش سهم ششدانگ انتقال عادی 

مع الواسطه ازطرف حبیب اله ذوالفقاری
157- رای شــماره 139860302008004446 –  20 / 06 / 98 – رحمــت الــه 
آقاسی شهرضا فرزند نوراله نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دو 
 طبقه مجزي شــده ازپــالک 533 فرعي به مســاحت یکصدونــوزده متروپنجاه صدم 

مترمربع 
158-  رای شماره 139860302008004447 –  20 / 06 / 98 – فاطمه کاظمپور فرزند 
عوضعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزي شده ازپالک 

533 فرعي به مساحت یکصدونوزده متروپنجاه صدم مترمربع
159- رای شماره 139860302008004934 –  01 / 07 / 98 – محمود مرادخانی فرزند 
علیرضا ششــدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزي شده ازپالک 1064 فرعي به مساحت 

یکصدوسی مترو هفده صدم مترمربع 
160- رای شماره 139860302008004942 –  01 / 07 / 98 – مجتبی سالمی موسی 

آبادی فرزند رمضانعلی  ششدانگ:
الف( قســمتي ازیک باب خانه دوطبقه مجزی شــده از پالک 1334 فرعي به مساحت 
یکصدوبیســت متروچهل و هشــت صدم متر مربع کــه به انضمام قســمتي ازپالک 
1327 فرعي جمعًا تشــکیل یک باب خانه دو طبقــه راداده اســت درازاء تمامت هفده 
 حبه وســی و پنج صدم حبه مشــاع ازهفتادودوحبه ششــدانگ انتقال عــادی ازطرف

 رمضانعلی سالمی موسی آبادی
ب( قســمتي ازیک بــاب خانه دوطبقــه مجــزی شــده از پــالک 1327 فرعي به 
مســاحت یکصدونوزده مترونودونــه صدم متر مربــع که به انضمام قســمتي ازپالک 
1334 فرعي جمعًا تشــکیل یک باب خانه دو طبقه راداده اســت درازاء تمامت بیســت 
 وهشت حبه وهشــتاد صدم حبه مشاع ازهفتادودوحبه ششــدانگ انتقال عادی ازطرف 

رمضانعلی سالمی موسی آبادی
161- رای شــماره 139860302008004788 –  24 / 06 / 98 – محمد گالبی فرزند 
عبدالرسول نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 
1699 فرعي به مساحت یکصدوبیست ودو متروچهل وپنج صدم مترمربع درازاء تمامت 
شصت و دو سهم مشاع از پانصدوچهل ســهم وشصت وپنج صدم سهم ششدانگ انتقال 

عادی ازطرف لیال سعید
162- رای شماره 139860302008004789 –  24 / 06 / 98 – مرضیه شیرعلی فرزند 
محمود نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1699 
فرعي به مساحت یکصدوبیست ودو متروچهل وپنج صدم مترمربع درازاء تمامت شصت 
و دو سهم مشاع از پانصدوچهل سهم وشــصت وپنج صدم سهم ششدانگ انتقال عادی 

ازطرف لیال سعید 
هفدهم : شماره فرعی از 169- اصلی مزرعه سپهر آباد

163- رای شماره 139860302008004495 –  20 / 06 / 98 – مهدی سهیلی فرزند 
محمدباقر ششدانگ یک باب کارگاه سرامیک ســازی مجزي شده ازپالک 8 فرعي به 

مساحت یکصدوهفتادونه متروبیست وپنج صدم مترمربع
هجدهم : شماره فرعی از 171- اصلی مزرعه مهدیه 

164- رای شــماره 139560302008003093 –  04 / 05 / 95 – نگارمحمدی فرزند 

محمد ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 14 فرعي به مساحت دویست وسی 
وپنج مترمربع درازاء تمامت دویست وسی و پنج سهم مشاع ازسیزده هزاروچهارصدوشصت 

وشش سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف ستوده بهرامی
بند ب(

بخش یک ثبتی شهرضا
یکم : شماره فرعی از 2- اصلی مزرعه فضل آباد

1- رای شــماره 139760302008007794 – 13 / 12 / 97 وراي اصالحي شــماره 
139860302008004637 – 23 / 06 / 98 – محمدرضامنصف فرزند عطااله ششدانگ 
یک باب خانه مجزی شده از پالک 1005 فرعی به مســاحت یکصدوهجده متروپنجاه 
صدم مترمربع که در راي اولیه وبه تبع آن درآگهي اولیه مساحت ملک اشتباهًا قید شده و 

اینک تجدید آگهی می گردد
دوم : شماره های فرعی از 21- اصلی مزرعه رشکنه

2- رای شــماره 139860302008000578 – 20 / 01 / 98 وراي اصالحي شــماره 
139860302008004059 – 26 / 05 / 98 –  ناصربهبــودی فرزنــد بهبود نســبت 
به دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پــالک 655 فرعی به 
مساحت یکصدوچهل و هفت متر وشش صدم مترمربع ، این رای به انضمام رای شماره 
139860302008000579 مورخ 20 / 01 / 98  موردتقاضای پروانه ربیعی جمعًا درازاء 
تمامت یکصدونودونه سهم مشاع ازپانصدوســی و دوسهم چهاردانگ مشاع ازششدانگ 
انتقال عادی ازطــرف مرتضی پورکرمان نســبت به چهل ویک ســهم ونهصدوچهل 
وســه – نهصدوهفتاد و دوم سهم مشاع وســمانه خوشخوئی نســبت به هشت سهم 
وسیصدوهشتادوسه – نهصدوهفتادودوم سهم مشاع واسماعیل کاویانپورنسبت به چهل 
وهشت سهم مشاع وعاطفه کاظمزادنسبت به پنجاه و یک سهم وپنجاه صدم سهم مشاع 
وامیر رزی شهرضا نسبت به چهل ونه سهم ویازده – هشتادویکم سهم مشاع که در راي 
اولیه وبه تبع آن درآگهي اولیه میزان مالکیت انتقال دهندگان عادی اشــتباهًا قید شده و 

اینک تجدید آگهی می گردد
3- رای شــماره 139860302008000579 – 20 / 01 / 98 وراي اصالحي شــماره 
139860302008004060 – 26 / 05 / 98 –  پروانــه ربیعــی فرزند رمضان نســبت 
به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 655 فرعی به 
مساحت یکصدوچهل و هفت متر وشش صدم مترمربع ، این رای به انضمام رای شماره 
139860302008000578 مورخ 20 / 01 / 98  موردتقاضای ناصربهبودی جمعًا درازاء 
تمامت یکصدونودونه سهم مشاع ازپانصدوســی و دوسهم چهاردانگ مشاع ازششدانگ 
انتقال عادی ازطــرف مرتضی پورکرمان نســبت به چهل ویک ســهم ونهصدوچهل 
وســه – نهصدوهفتاد و دوم سهم مشاع وســمانه خوشخوئی نســبت به هشت سهم 
وسیصدوهشتادوسه – نهصدوهفتادودوم سهم مشاع واسماعیل کاویانپورنسبت به چهل 
وهشت سهم مشاع وعاطفه کاظمزادنسبت به پنجاه ویک سهم وپنجاه صدم سهم مشاع 
وامیر رزی شهرضا نسبت به چهل ونه سهم ویازده – هشتادویکم سهم مشاع که در راي 
اولیه وبه تبع آن درآگهي اولیه میزان مالکیت انتقال دهندگان عادی اشــتباهًا قید شده و 

اینک تجدید آگهی می گردد
تاریخ انتشار نوبت یکم :    14 / 07 / 1398 
تاریخ انتشار نوبت دوم :     29 / 07 / 1398 

م الف: 617515 سید اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
مفاد آراء

305 /7 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در ثبت دهاقان

مفاد آراء هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجراي ماده 
1 قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده اســت و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طريق روزنامه کثيراالنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي 
که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ انتشار آگهي و در روستاها از تاريخ 
الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســليم و 
رسيد اخذ نمايد و معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تســليم اعتراض به اداره ثبت محل 
مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به 
ثبت محل ارائه نمايند. بديهي است در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي 
دادگاه خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي 
 تقديم دادخواســت به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت 
 خواهــد نمــود. صــدور ســند مالکيــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه

 نخواهد بود.
1- راي شــماره 139860302019000273-1398/05/30-  آقای اسماعيل رمضانی 
دهاقانی فرزند جواد ششــدانگ يک باب مغازه به مساحت 28/85 متر مربع مجزی شده 
از پالک 1838 فرعی از 121 اصلی که قباًل پالک 966 و 967 فرعی بوده است واقع در 

ابنيه دهاقان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/07/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/29

م الف:612231 زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
حصر وراثت

7/306  آقای سید حسن تقوی دهاقانی دارای شناسنامه شماره 5588 به شرح دادخواست 
به کالسه 474/98  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سید ناصر تقوی دهاقانی به شناسنامه 9 در تاریخ 98/7/10 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- عفت رضوانی دهاقانی فرزند 
نعمت اله به شماره ملی 5129618114 همسر متوفی 2- سید حسین تقوی دهاقانی فرزند 
سید ناصر به شماره ملی 5129395875 پسر متوفی 3- سید محسن تقوی دهاقانی فرزند 
سید ناصر به شماره ملی 5129672658 پسر متوفی 4- سید محمد تقوی دهاقانی فرزند 
سید ناصر به شماره ملی 5129679377 پســر متوفی 5- سید علی تقوی دهاقانی فرزند 
سید ناصر به شماره ملی 5120016936 پســر متوفی 6- ربابه السادات تقوی دهاقانی 
فرزند ســید ناصر به شــماره ملی 5129952243 دختر متوفی. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 636428 شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف دهاقان

آگهی تغییرات شــرکت حمل و نقل هجرت فالورجان 
 شــرکت ســهامی خــاص به شــماره ثبــت 617 

و شناسه ملی 10260118524
 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/05/30 و نامه شماره 21/53006  مورخ 1397/09/01 اداره 
کل راهداری و حمل و نقــل جاده ای اســتان اصفهان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : ترازنامه وعملکردســودوزیان ســال مالی 1396 
موردتصویب مجمع قرارگرفــت 0 نصراله موذنی به شــماره ملی 
1111082820 ومحسن کریمی به شماره ملی 1111835489 به 
ترتیب بعنوان بازرس اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یک سال 
انتخاب گردیدند روزنامه زاینده رود به عنوان روزنامه کثیراالنتشاربه 
منظوردرج آگهی ودعوتنامه های شرکت انتخاب گردید0 اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری فالورجان )632656(
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هفته هفتــم رقابت هــای لیگ برتر 
فوتبال کشــور در شــرایطی عصر 
امروز با برگزاری پنج دیدار به پایان 
می رســد که تیم بحــران زده ذوب 
آهن در ورزشگاه فوالد شهر میزبان 

تیم پدیده شــهر خودرو است و دیگر 
تیم اصفهانی در این هفته در ورزشــگاه 

امام علی )ع( سیرجان مقابل تیم گل گهر 
قرار می گیرد.

 ذوب آهن- پدیده شهر خودرو
 تیم ذوب آهن اصفهان در حالی درچهارچوب هفته هفتم 

رقابت های لیگ برتــر عصر امروز و از ســاعت 16:50 به مصاف تیم 
پدیده شهر خودرو می رود که این بازی حکم مرگ و زندگی را برای 
علیرضا منصوریان خواهد داشــت. ذوبی ها که در هفته های برگزار 
شــده از فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبــال عملکرد ضعیفی 
را از خود به نمایش گذاشــته و در رده های پایین جدول رده بندی 
جا خوش کرده اند، چهارشنبه گذشــته و در جریان رقابت های جام 
حذفی مقابل تیم لیگ یکی مس کرمان متحمل شکســت سنگینی 
شدند تا شرایط برای این تیم اســفناک بارتر از گذشته شود. حذف 
سبزپوشان اصفهانی از رقابت های جام حذفی در شرایطی رقم خورد 
که شــاگردان منصوریان در این بازی حرفی برای گفتن نداشــتند، 

عی  ضو مو
که سبب شد تا انتقادها 
از این تیم افزایش یابد 
و هــواداران این تیم 
خواســتار برکناری 
علی منصور شــوند 
کــه البتــه تاکنون 
مســئوالن باشــگاه 
ذوب آهــن نســبت 
به این مســئله واکنش 
نداده انــد؛ امــا تجربه این 
تیم در گذشته به خوبی نشان 
می دهد که مســئوالن این باشگاه 
مدت زمان زیادی ضعف در نتیجه گیری 
را دوام نمی آورند و اگر ذوبی ها در بازی با پدیده شهر 
خودرو و در فوالد شهر مغلوب شوند باید فاتحه همکاری منصوریان با 
این تیم را خواند. شرایط حکم فرما بر حال وهوای این روزهای ذوب 
آهن مسلما بر کیفیت بازی سبزپوشان اثر خواهد گذاشت و نمی توان 
از این تیم انتظار بازی خوبی را داشــت به خصوص اینکه حریف این 
تیم در این هفته، یکی از مدعیان قهرمانی اســت. تیم پدیده شــهر 
خودرو که در فصل گذشــته رقابت های لیگ برتر هم عملکرد خوبی 
را به نمایش گذاشــته بود در فصل جاری این مســابقات نیز تاکنون 
خوب عمل کرده و با 13 امتیاز در رده ســوم جدول رده بندی جای 
گرفته است. یحیی گل محمدی که سابقه نشستن روی نمیکت ذوب 

آهن در ورزشگاه فوالد شهر را داشته و به خوبی با فضای این ورزشگاه 
آشناســت به دنبال برتری در این دیدار خارج از خانه است تا تیمش 
هم چنان در صف مدعیان باقی بماند. روی کاغذ کفه ترازو به نفع تیم 
مشهدی اســت مگر این که منصوریان بتواند با برقرار کردن آرامش 
بر اردوی سبزپوشــان و به کارگیری تاکتیک و راه کار مناسب 

سه امتیاز این دیدار خانگی را به حساب تیمش واریز کند.
گل گهر سیرجان- سپاهان

 برخالف ذوب آهن، شــرایط برای سپاهان این روزها گل 
و بلبل اســت. شــاگردان امیر قلعه نویی با دو پیروزی 
شیرین مقابل تیم پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی 
و پیروزی در دربی اصفهان بــه تعطیالت لیگ رفته اند. 
طالیی پوشان نصف جهان که هم اکنون با 14 امتیاز در 
صدر جدول رده بنــدی رقابت های لیگ قــرار گرفته اند 
برای تداوم صدرنشینی نیاز مبرمی به سه امتیاز این دیدار 
خارج از خانه دارند. شاگردان قلعه نویی در دیدارهای برگزار 
شــده از فصل جاری رقابت های لیگ عملکــرد خوبی را از خود 
به میان گذاشــته اند تا حسابی برای ســایر مدعیان قهرمانی خط و 

نشان بکشند.
نگاهی به چند دیدار گذشــته این تیم به ویژه بازی های آنها مقابل 
پرســپولیس و ذوب آهن، گویای این واقعیت اســت کــه بازیکنان 
سپاهان نه تنها با تفکرات سرمربی خود به خوبی عجین شده و درک 
نسبتا کاملی از وظایف خود در زمین و حرکات سایر هم تیمی هایشان 
پیدا کرده اند؛ بلکه از نظر تاکتیک تیمی نیز به مرز پختگی رســیده 
و بازی کم نقصی را به نمایش می گذارند. تقابل ســپاهان و گل گهر 
ســیرجان را می توان ابتدای پیچ خطرناک لیگ برای زردپوشــان 
دانست. سپاهان در هفته های هشــتم تا چهاردهم، 7 بازی سنگین 
مقابل تیم های سایپا، پارس جنوبی، تراکتور، صنعت نفت، استقالل، 
نساجی و شهرخودرو دارد و همین امر لزوم کسب برد و اندوختن هر 
3 امتیاز طی 2 دیدار آینده را مشخص می سازد. سپاهانی ها با توجه 
به رقابت نزدیک تیم های نخست تا هفتم جدول فرصت کوچک ترین 
اشتباهی را ندارند و همین امر، می تواند کار را برای آنها تا حد زیادی 
ســخت کند، اما قلعه نویی نشان داده که به ســادگی از صدرنشینی 

نمی گذرد.
در آن ســو تیم گل گهر ســیرجان قــرار دارد که با توجــه به عدم 
نتیجه گیری در 6 بازی قبلــی، محکوم به برد در این دیدار اســت. 
آبی پوشــان ســیرجان که در فصل جاری بــرای نخســتین بار به 
لیگ برتر آمده اند، در 6 هفته گذشــته بردی نداشــته و با کســب 
3 مســاوی و 3 باخت، تنها با 3 امتیــاز، در رده پانزدهم جدول قرار 
گرفته اند. نکتــه جالب توجه بــرای تیم گل گهر آن اســت که آنها 
در 3 هفته اخیر 3 شکســت متوالــی را تجربه کردند کــه منجر به 
 برکناری بگوویچ و حضور مجید جاللــی در رأس کادر فنی این تیم

 شد.

چلسی در آستانه تمدید قرارداد 
با »تامی آبراهام«

 مهاجم انگلیسی در استمفورد بریج ماندنی است. 
اگــر اتفــاق خاصی رخ 
ندهد، تامی آبراهام 
به زودی قراردادش 
با چلسی را تمدید 
خواهــد کــرد. به 
گــزارش فابریتزیو 
رومانو، یــک ماه پیش 
بود که گفته شد چلسی مذاکرات اولیه را با ایجنت 
آبراهام برای تمدید و بهبود قرارداد این بازیکن آغاز 
کرده است. از همان زمان هم چلسی اعتقاد داشت 
خیلی زود با این مهاجم جوان برای تمدید به توافق 
خواهد رسید. حاال ظاهرا همه چیز همان طور که 
باشگاه می خواســت، پیش رفته و اکنون چلسی 
به تمدید با آبراهام بسیار نزدیک است و از طرف 
آنها هیچ شکی در ماندنی بودن تامی وجود ندارد. 
گفتنی است؛ آبراهام 22 ساله و ملی پوش امسال 
در 8 بازی برای چلســی در لیگ برتر، 8 گل زده 
است. او، فصل پیش هم برای استون ویال در 40 

بازی موفق به زدن 26 گل شده بود.

 ایراد بزرگ لوکاکو
 از نظر »زالتان«

زالتان ایبراهیموویــچ در یونایتد با روملو لوکاکو 
هم تیمی بود و در نهایت 
مهاجــم ســوئدی 
راهی لیگ آمریکا 
و  شــد   )MLS (
از  نیــز  لوکاکــو 
این فصــل در اینتر 
بازی می کنــد. زالتان 
ایبراهیموویچ، درباره روملو لوکاکو مهاجم جدید 
اینتر گفت: لوکاکو، مهاجم خوبی است و من معتقد 
هستم اینتر از خرید او سود خواهد کرد ولی او یک 
ایراد بزرگ از نظر من دارد و آن هم این است که 
در کنترل اولیه توپ، مشکل دارد. من در یونایتد 
هم به او گفتم حاضرم شرط ببندم که از 20 توپی 
که برایت ارسال شود، نتوانی کنترل اولیه خوبی 
داشته باشی البته او ترســید و این شرط را قبول 
نکرد. حاال خارج از شوخی باید بگویم که لوکاکو 
از نظر تاکتیکی در سطحی نیست که بتواند برای 

تیمش تاثیر داشته باشد.

پاسخ فیفا به درخواست 
فدراسیون فوتبال عراق

جهانی فوتبال درخواست فدراسیون فدراسیون 
فوتبال عــراق به منظور 
رفــع محدودیــت 
برگزاری بازی های 
بین المللی در این 
کشور را نپذیرفت. 
عراقی هــا پــس از 
جنگ ها و ناامنی های 
چند ســال اخیر، برای نخســتین بــار موفق به 
برگزاری بازی هــای خانگی خــود در خاک این 
کشور و در شهرهای بصره، کربال و اربیل شده اند. 
با این وجود، فدراسیون فوتبال عراق به دنبال رفع 
محدودیت کامل و برگزاری مسابقات بین المللی 
در همه شــهرهای این کشور اســت. فدراسیون 
جهانی فوتبال با رد این درخواســت اعالم کرد: 
رفع محدودیت کامل بر اســاس بررسی شرایط 
امنیتی عراق در ماه هــای آتی صورت می گیرد و 
فعال مجوز برگزاری مســابقات در سایر شهرهای 
عراق صادر نخواهد شــد. بر این اساس، عراقی ها 
تنها می توانند دیدارهای بین المللی فوتبال خود 
را در ورزشگاه های شهرهای بصره، کربال و اربیل 

برگزار کنند.

 رکوردی خاص
 برای »لواندوفسکی«

روبرت لواندوفسکی فصل بسیار خوبی را با بایرن 
مونیخ تجربــه می کند. 
این بازیکن لهستانی 
بــرای  توانســت 
هشتمین بار پیاپی 
در فصــل جــاری 
گلزنی کنــد. بایرن 
مونیخ در فصل جاری 
بوندسلیگا 8 بار به میدان رفته و روبرت لواندوفسکی 
توانســته در هر 8 دیدار برای تیمش گلزنی کند. 
بایرن در هفته هشتم بوندسلیگا، مهمان آگزبورگ 
بود که با تساوی دو بر دو متوقف شد و لواندوفسکی 
توانست گل نخســت تیمش را به ثمر برساند. در 
تاریخ بوندســلیگا، تنها اوبامیانگ توانسته بود که 
در 8 دیدار آغازین برای دورتموند گلزنی کند که 
لواندوفســکی توانســت به رکورد این بازیکن که 
االن در آرســنال بازی می کند برسد، با این تفاوت 
که اوبامیانگ در 8 بازی ۹ گل به ثمر رســاند؛ اما 

لواندوفسکی 12 گل به ثمر رسانده است.

همه ما یک »شیخ منصور بن مشعل« درون داریم!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

در رده بندی جدید AFC مشخص شد؛
 ذوب آهن بهترین تیم ایران

کنفدراسیون فوتبال آســیا جدیدترین رده بندی 
باشگاه های فوتبال قاره کهن را اعالم کرد. در این رده 
بندی جدید ذوب آهن، تیم دهم آســیا و اول ایران 
شد. پرسپولیس و استقالل به ترتیب تیم های دوم 
و سوم ایران شدند و در رده بندی کلی آسیا در رده 
یازدهم و سیزدهم ایستادند. تراکتور نیز در این رده 
بندی با قرار گرفتن در رده 2۹ آسیا در ردیف چهارم 

تیم های ایران قرار گرفت.

در حاشیه

یک اصفهانی به هایپر 
شاهین شهر پیوست

در پنجره نقــل و انتقاالت نیم فصــل لیگ برتر 
فوتسال کشــور، مهرداد جابری بازیکن با سابقه 
فوتســال اصفهان به هایپر شهر شــاهین شهر 
پیوســت. جابــری در کارنامه خــود حضور در 
تیم های گیتی پســند اصفهان و مس سونگون 
ورزقان را ثبت کرده  و با این دوتیم به مقام های 
متعدد کشوری و آسیایی دست یافته است. پس 
از پیوســتن علیرضا افضل به تیم مس سونگون 
زمزمه های حضور جابری در این تیم نیز شنیده 
شد؛ اما جابری در اصفهان ماند تا به عنوان بازیکن 

به تیم جدید خود خدمت کند.

 نایب قهرمانی تیم سپاهان 
در دوچرخه سواری مالزی

در مرحله پنجم و آخرین مرحله تــور بین المللی 
دوچرخه سواری مالزی، محمد اسماعیل چایچی، 
رکاب زن تیم فوالد مبارکه ســپاهان موفق شد در 
یک رقابت نفس گیر رقبای سرسخت خود را پشت 
سر گذاشــته و به مقام نایب قهرمانی این مرحله از 
رقابت ها دســت یابد. مرحله پایانی این رقابت ها با 
حضور 116 رکابزن از 18 تیم باشــگاهی و 2 تیم 
ملی از کشورهای مختلف جهان به مسافت 151.4 
کیلومتر با سه خط امتیازی در کیلومترهای 48.2، 
81.2 و 141.۹ و دو خط کوهستان در کیلومترهای 
72.2 و 116.4 برگزار شــد. مهــدی ناطقی، دیگر 
دوچرخه سوار تیم سپاهان نیز در خط امتیازی اول 

به مقام سوم دست یافت.

 حقوق ماهیانه
 برای مدال آوران جودو

فدراسیون جودو قصد دارد به منظور افزایش روحیه 
و ایجاد انگیزه بــرای مدال آوران خــود به تمامی 
جودوکارانی که موفق شدند در رقابت های قهرمانی 
آســیا و اقیانوســیه چین تایپه 201۹ در رده های 
ســنی نوجوانان و جوانان به مدال دست یابند، به 
مدت یک ســال حقوق ماهیانه بدهد. این طرح از 
ماه آینده اجرایی خواهد شد تا قهرمانان بین المللی 
جودو تحت پوشش و حمایت فدراسیون جودو قرار 
گیرند. ابوالفضل عیســی زایی، رامین احمدزاده، 
سعید کرجی ونوشی در رده سنی نوجوانان و علی 
پرهیزکار، امین کامیابی، قاسم باغچقی و مریم بربط 
در رده ســنی جوانان موفق شــدند در رقابت های 
قهرمانی آســیا و اقیانوســیه چیــن تایپه 201۹ 
صاحب مدال شوند. با دستور آرش میراسماعیلی، 
رییس فدراســیون جودو چند تن از ملی پوشــان 
تیم بزرگساالن هم از ابتدای ســال ۹8 تاکنون از 
فدراسیون جودو، حقوق ماهیانه دریافت می کنند.

منهای فوتبال

فوتبال
نساجی

 - 
تراکتور

ساعت 
15:30

شبکه 
ورزش

سایپافوتبال
 - 

استقالل
ساعت
16:45

شبکه 
سه

ذوب آهن فوتبال
-

 شهرخودرو
ساعت
16:50

شبکه 
ورزش

شفیلد فوتبال
یونایتد - 

آرسنال

ساعت
22:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

دوشنبه 

29 مهر

  عکس روز

روز ضد نژادپرستی لیگ برتر
بعد از توهین به بازیکنان سیاهپوســت تیم ملی انگلیس در بلغارســتان، اتحادیه فوتبال 
انگلیس با همکاری موسســه Kick It Out اقدام جالبی علیه نژادپرستی انجام داد. شعار 
»جایی برای نژادپرستی نیست« در همه دیدارهای هفته نهم لیگ برتر به چشم می خورد و 

حتی این شعار روی توپ هم نقش بسته است.

نامه عجیب فیفا به استقالل
فیفا تا این لحظه موفق نشده پول پروپئیچ را پرداخت کند. با شکایت این بازیکن و محکوم شدن استقالل، 
این باشگاه از فیفا درخواست کرد از منابع مالی اش از جام جهانی 2018 که هنوز پرداخت نشده، پول او را 
بدهند. فیفا هم در نامه ای به استقالل و فدراسیون فوتبال اعالم کرد این کار را انجام می دهد، در واقع آنها 
تضمین داده اند. حاال اما اتفاق عجیبی افتاده؛ فیفا از باشگاه استقالل درخواست کرده تا پول پروپئیچ را 
خودشان بدهند و آن ها بعدا این پول را به حساب استقالل واریز کنند! باشگاه هم این مسئله را قبول نکرده 
است. جالب اینجاست فیفا همین نامه را به باشگاه شهر خودرو هم زده است. آنها تضمین داده بودند پول 
 بازیکن خارجی این باشگاه را هم که شــکایت کرده بود، پرداخت کنند که در نهایت این اتفاق نیفتاده

 است.

برگزاری کارگاه آموزشی برای باشگاه های فوتسال
کارگاه آموزشی )workshop( فوتسال با موضوع بازاریابی، رســانه و امور اداری/اجرایی از ششم آبان ماه 
به مدت ســه روز، زیر نظر دی فلیس و علی تارقلی زاده مدرسین کنفدراسیون فوتبال آسیا در هتل المپیک 
برگزار خواهد شد. این کارگاه سه روزه با حضور نمایندگان 14 باشگاه حاضر در مسابقات لیگ برتر فوتسال 
کشور )آقایان(، 5 باشگاه در مسابقات لیگ دسته اول فوتسال )آقایان( و 6 باشگاه حاضر در مسابقات لیگ برتر 
فوتسال )بانوان( برگزار خواهد شد. الزم به توضیح است، حضور نماینده باشگاه ها در این کارگاه الزامی است 
و گواهی حضور در دوره توسط AFC پس از اتمام دوره و امتحان چهار گزینه ای برای شخص شرکت کننده با 
قید نام باشگاه صادر خواهد شد. همچنین اخذ این گواهی نامه به عنوان یکی از مدارک الزم و ضروری جهت 

صدور مجوز حرفه ای باشگاه هاست.

همه ما یک »شیخ منصور بن مشعل« درون داریم!
شکست برابر بحرین، اتفاقی نبود که کسی منتظرش باشــد. این باخت ناگهانی، حاال شرایط ایران 
در گروهش را دشــوار کرده و حتی ممکن است کابوس 16 ســال پیش را دوباره زنده کند؛ زمانی 
که ما با برانکو در همین مرحله پیش مقدماتی جام جهانی بــه اردن باختیم و صعودمان به 2 بازی 
نفســگیر در خاک امان و دوحه کشــیده شــد. االن هم گروه مان با حضور عراق و بحرین پیچیده 
است و این باخت بدموقع می تواند برای مان گران تمام شــود. دیگر پیامد شکست منامه اما متوجه 
شخص مارک ویلموتس است؛ کسی که حاال بعد از موج اولیه تایید و تحسین ها، با روی دیگر سکه 
هم آشنا می شود. با همه عیوب و آالمی که داشت، شکســت سه شنبه شب فرصت بهتری به مارک 
ویلموتس می دهد تا با واقعیت های اجتماعی کشــور میزبانش آشنا شــود. او حاال بهتر از هر زمان 
دیگری خواهد فهمید که بخشــی از ایرانیان تا چه اندازه به افراط و تفریــط اعتیاد دارند. واقعیت 
آن است که نه پیروزی های پرگل تیم او برابر کامبوج یا حتی ســوریه در بازی دوستانه سزاوار آن 
همه تعریف و تمجید بود و نه این شــماتت های بی رحمانه فعلی بعد از باخت به بحرین حق اوست. 
برخی رســانه ها با اســتفاده از تحلیل های جامع و بلند باال نتیجه گرفته بودنــد: »ویلموتس برای 
ما کی روش نمی شــود« که این جمع بندی بعد از فقط 5 بازی، به معنــای واقعی کلمه حیرت انگیز 
اســت. در حقیقت اگرچه ما مدیران عربســتانی را به خاطر اخراج برانکو بعد از فقط 5 بازی رسمی 
به ســخره می گیریم، اما خیلی هایمان یک »شیخ منصور بن مشــعل« درون داریم که آماده است 
ظرف کوتاه ترین زمان ممکن، احکام قطعی و ســنگین صادر کند. حاال بایــد حضور ویلموتس در 
ایران واقعی را به او خوش آمد گفــت؛ جایی که در آن با یک موفقیت تبدیل به قهرمان می شــوی 
و فقط با یک ناکامــی، تو را عنصری بی مصرف و زاید به شــمار می آورند؛ روزی که پیروز شــوی، 
 مهربان و انعطاف پذیر هســتی و روزی که می بازی، ســازش کار و منفعل به حســاب می آیی. بله،

 اینجا ایران ماست!

علی دشتی در حالی این فصل به عنوان یکی از بازیکنان جدید 
به تیم فوتبال استقالل پیوست که قراردادش را با باشگاه سایپا 

فسخ کرده بود.
 در ادامه، باشگاه ســایپا از این بازیکن و استقالل به کمیته 

تعیین وضعیت فدراســیون فوتبال شکایت کرد و مدعی شد 
که دشتی با آنها قرارداد داشته و نمی توانسته بدون پرداخت 
پول برای رضایت نامه با باشگاه دیگری قرارداد ببندد. دشتی 
به دلیل بندی در قراردادش که اشاره شده بود با جدایی علی 
دایی می تواند قراردادش را با سایپا فســخ کند، با استقالل 

قرارداد بست. 
سایپا اما اعالم کرد که دشــتی قرارداد داشته و نمی توانسته 
یک طرفه قراردادش را فسخ کند. همچنین طبق قوانین، یک 

بازیکن نمی تواند به دلیل حضور یا عدم حضور شخص دیگری 
قراردادش را فسخ کند. باشگاه استقالل نیز مجبور شد برای 
اینکه کار به جای باریک کشیده نشود، با سایپا برای رضایت نامه 
این بازیکن به توافق برسد و قرار است مبلغ 400 میلیون تومان 
در سه قســط به طرف مقابل بپردازد. این در حالی است که 
دشتی  به تازگی به دلیل آنچه که از سوی باشگاه بی انضباطی 
اعالم شده، از سوی استراماچونی در اختیار باشگاه قرار گرفته 

است.

توافق ۴۰۰ میلیونی استقالل و سایپا 
بر سر »دشتی«

پروژه برکناری منصوریان 
کلید می خورد؟

جدال مرگ و زندگی در فوالد شهر؛

سمیه مصور
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 راهکار ویژه شورای شهری ها برای مقابله با کاهش آلودگی هوا؛

شهردار اصفهان با شــرکت در نخستین اجالس »سران شهرهای 
دوستدار کودک« در شهر کلن آلمان، بیانیه مشترکی را امضا کرد 
که گامی مســتحکم برای تایید تعهد این جوامع نسبت به ایجاد 
شهرهای مناسب برای زندگی کودکان و نوجوانان است. از آنجایی 

که کودکان، آینده سازان جوامع هستند و سالمت 
آن ها، تضمین کننده سالمت جوامع است، شهرها 
و جوامع امروزی با سرعت در حال پیشبرد اهداف 
خود در زمینه حقوق کودکان هستند و در حقیقت 
از مهم ترین دست اندرکاران ایجاد شهرهای پایدار 
و دوستدار کودک آینده به حســاب می آیند که 
در مســیر تحقق هدف خود برای ایجاد شــرایط 
مناسب برای این قشر نوپا از هیچ تالشی فروگذار 
نمی کنند. کلن، یکی از شهرهای آلمان است که 
تاکنون اقدمات موثری در زمینه شــهر دوستدار 
کودک انجام داده است؛ این شهر در طول آخرین 
روز هفته گذشته، میزبان نخستین اجالس سران 
شهرهای دوستدار کودک بود. در این اجالس که 
به مناسبت بزرگداشت سی امین سالگرد تاسیس 
»کنوانســیون حقوق کودک« در این شهر برگزار 

شد و تا ۱۸ اکتبر ادامه داشت، شهرداران و رهبران شهری جهان 
به دعوت یونیســف گرد هم آمدند تا بر تعهد خود مبنی بر بهبود 
شرایط زندگی، فرصت ها و رفاه کودکان خود از طریق پیاده سازی 

طرح شهرهای دوستدار کودک تاکید کنند.
انتقال تجربه شهر دوستدار کودک در آلمان

شهردار اصفهان نیز به عنوان شهر دوستدار کودک به این دعوت 
پاسخ مثبت داد و در این گردهمایی شرکت کرد. قدرت  ا...نوروزی 

که در حاشــیه این دیدار با شــهردار کلن مالقات داشت درباره 
اجالس سران شهرهای دوســتدار کودک گفت: سفر سه روزه به 
شهر کلن آلمان و حضور در اجالس شهر دوستدار کودک یونیسف 
در اصل انتقال تجربه میان شــهرهای بزرگ دنیا در زمینه دست 

یافتن به شهر دوســتدار کودک بود و هر شهر تجربیات خود را از 
راهکارهای خوبی که به دســت آورده بود در اختیار بقیه شهرها 
قرار داد. وی افزود: باتوجه به تجربیاتی که از شهرهای کشورهای 
مختلف به دست آوردیم در تالش هستیم تا با بومی سازی بعضی 
از اقدامات، شهر را به گونه ای بسازیم تا کودکان زندگی خوبی در 

آن داشته باشند.
مذاکره اصفهان با کلن درباره حمل و نقل عمومی

شهردار به دیدار و مذاکره با نمایندگان بسیاری از کشورهای حاضر 
در این اجالس خبر داد و گفت: در دیدار با شهردار کلن مذاکراتی 
درباره حمل و نقل عمومی و انرژی های پاک انجام شــد و توافق 
کردیم تا ادامه این مذاکرات در اصفهان پیگیری شود. وی با اشاره 
به برپایی کارگاه های مختلف در حاشیه برگزاری 
اجالس شهر دوستدار کودک، ادامه داد: موضوع 
کارگاه های برگزار شده این بود که شهرها چگونه 
ســاخته شــود تا حقوق کودکان رعایت و آنها 
بتوانند در یک فضای آرام زندگی کنند. شهردار 
اصفهان ادامه داد: در این کارگاه ها پیرامون نقش 
مشارکت کودکان در ساختن شــهر و فضاهای 
عمومی، پارک هــا، خیابان ها، بحث و تبادل نظر 
شده و کشورهای مختلف تجربیات خود را بیان و 
سخنرانان اظهارنظر کردند.  شرکت کنندگان در 
این نشست، استقبال همه جانبه خود را از بیانیه 
ارائه شده توسط نمایندگان کودکان و نوجوانان 
سایر مناطق و شهرهای دوستدار کودک سراسر 
جهان اعالم کردنــد و با وجود آگاهــی از نقاط 
مشترک موجود میان کنوانسیون حقوق کودک 
و اهداف توسعه پایدار )SDG( که اجرای یکی تاثیر مستقیمی بر 
دیگری دارد، متعهد شدند که اقدامات الزم در خصوص تحقق شهر 
دوستدار کودک را متناسب با شــرایط شهرهای کشورهای خود 
انجام دهند. شرکت کنندگان همچنین اعالم کردند که به منظور 
برقراری عدالت و حفظ حقوق کودکان و نوجوان در جوامع خود، 
تمامی اقدامات الزم در رابطه با موضوع جلسه را در شهرهای خود 

پیاده سازی خواهند کرد.

گزارشی از سفر شهردار به کلن آلمان؛

گام مستحکم اصفهان برای کودکان و نوجوانان شهر

گام مستحکم اصفهان برای کودکان و نوجوانان شهر
پیشنهاد سردبیر:

شورا

اخـبار

به همت مدرسه علمیه ناصریه صورت 
گرفت؛

توزیع 500 جلد کتابچه 
اربعین دربین گردشگران

امسال در ایام اربعین حسینی ۵۰۰ جلد کتابچه 
اربعین در سه زبان خارجی در اختیار گردشگران 

خارجی قرار گرفت.

 مدیر مدرســه علمیــه ناصریه اصفهــان گفت: 
کتابچه اربعین در ســه زبان انگلیسی، فرانسوی 
و اسپانیایی برای آشــنایی با اربعین حسینی در 
اختیار گردشــگران قرار گرفت. حجت االسالم 
سید محسن اخوان افزود: گفت و گوهای چهره به 
چهره مبلغان با گردشگران خارجی با موضوع های 
اربعین و معرفی شخصیت واالی اباعبدا... الحسین 
)ع( وقیام عاشورا از فعالیت های این ایام بوده است. 
وی با اشــاره به یک دهه فعالیت مدرسه علمیه 
ناصریه در حوزه گردشگری مذهبی گفت: پارسال 
۲۸ هزار گردشگر از مدرسه علمیه ناصریه بازدید 
کردند و با شرکت در گفت و گوی چهره به چهره 
بیش از گذشته با مضامین اســالم و تشیع آشنا 
شدند. مدیر مدرسه علمیه ناصریه اصفهان افزود: 
بنا به هر مناســبت مذهبی محتویات متناسب 
تولید می شــود و در اختیار گردشگران خارجی 
قرار داده می شــود. حجت االسالم سید محسن 
اخوان گفت: نمایشگاهی به مناسبت ایام اربعین 
حسینی در مدرسه علمیه ناصریه اصفهان به پنج 
زبان زنده دنیا برگزار شد و در غرفه چندرسانه ای 
نیز گردشگران به طور ملموس با اربعین حسینی 

آشنا شدند.

 طراحی تیم»هزمت«
 در آتش نشانی اصفهان

تیم مقابله با مواد شیمیایی خطرناک در سازمان 
آتش نشانی و خدماتی ایمنی شهرداری اصفهان 
طراحی و برنامه ریزی شــده اســت. مدیرعامل 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان با اشــاره به اینکه طراحــی تیم هزمت 
)HAZMAT مقابله با مواد شیمیایی خطرناک( 
و برنامه ریزی جهت تشکیل آن در سازمان آتش 
نشانی اصفهان انجام شده گفت: در این تیم افراد 
پس از گذراندن دوره های آموزشــی مخصوص 
فعالیت خود را آغاز می کنند. محسن گالبی افزود: 
برنامه ریزی با دانشگاه علوم پزشکی جهت برگزاری 
همایش استانی ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
)HSE( و تدوین اظهارنامه مدل تعالی ســازمان 
EFQM و ارزیابی با کمک ارزیابان بیرونی در آتش 
نشانی به عنوان نخســتین سازمان در شهرداری 

اصفهان انجام شده است. 

اعزام ۱500 دستگاه اتوبوس 
از اصفهان به مرزهای کشور

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
اصفهان با اشــاره به فعالیت های کمیته حمل و 
نقل ستاد اربعین اســتان اصفهان اظهار داشت: 
فعالیت برای اعزام ناوگان اتوبوسرانی بین شهری 
به مرزهــای چهارگانه به منظور انتقــال زائران 
اربعین حســینی به خوبی در حال انجام اســت.  
وی افزود: براین اســاس ۱۵۰۰ دستگاه اتوبوس 
عازم مرزهای چهارگانه کشــور شده اند تا نسبت 
به انتقال زائران اربعین به اســتان اصفهان اقدام 
کنند. مهدی خضری بیان کــرد: فعالیت ناوگان 
اتوبوسرانی بین شهری تا یک هفته پس از اربعین 
حسینی و انتقال زوار به استان ادامه خواهد داشت. 
خضری با بیان اینکه راهدارخانه ها و مجتمع های 
خدماتی جاده ای آماده خدمات رســانی به زوار 
هستند، گفت: با توجه به تمهیدات صورت گرفته 
امکانات اداره کل راهداری در خدمت زائران اربعین 
قرار دارد و زائرانی که با وسیله شخصی خود راهی 
مرزها شــده اند، می توانند از خدمات ارائه شده 
بهره مند شوند تا سفر بی خطری داشته باشند.

 
رییس شورای اسالمی شهر:

 مدیریت شهری، بی طرفانه
 به انتخابات مجلس ورود کند

رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان در نطق 
پیش از دستور خود در نود و نهمین جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر اصفهان ضمن تسلیت ایام 
اربعین حسینی و قدردانی از همه دست اندرکاران 
برگزاری این آیین معنوی با اشاره به در پیش رو 
بودن یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای 
اســالمی در دوم اسفند ماه ســال جاری اظهار 
کرد: الزم است شــرایط برای برگزاری بهتر این 
انتخابات و حضور حداکثری مردم فراهم شــود. 
علیرضــا نصراصفهانی افزود: الزمــه این حضور 
بسترســازی برای ایجاد امید در بین مردم است 
و امیدواریم شــرایط به گونه ای فراهم شود که 
دســت اندرکاران این اتفاق مهم با انتخاب افراد 
شایسته و اجازه ورود آنها به میدان انتخابات شور 
و نشاط را در کشــور فراهم کنند. رییس شورای 
اســالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه گروه های 
سیاســی و احزاب نیز در ایجاد شــور و نشــاط 
انتخابات تاثیر بسزایی دارند، اضافه کرد: احزاب 
باید برای دعوت از گروه های موثر برای حضور در 
انتخابات برنامه ریزی داشته باشند ودر این میان 
نیز مدیریت شهری به دور از هر گونه جهت گیری 
سیاسی مساعدت الزم را داشته باشد. وی با تاکید 
بر اینکه الزمــه حضور حداکثــری در انتخابات 
پرهیز از سختگیری های بالوجه و سلیقه ای است، 
گفت: در این زمینه توجه به حقوق آحاد جامعه 
بسیار ضروری اســت و اگر در انتخابات به دنبال 
پیروزی نظام هســتیم باید برنامه ریزی خوبی 
داشته و برای پیروزی احزاب خود نیز باید دنبال 
حضور حداکثری مردم باشــیم. نصر اصفهانی با 
بیان اینکه اصفهان شهری متعلق به همه مردم 
ایران و حتی جهان اســت، افزود: هر کس در هر 
جایگاهی با هر ایده ای باید به اصفهان عشق بورزد 
و در این میان نقش سرمایه گذاران و مدیران بی 
بدیل است و دولتمردان و نمایندگان مجلس باید 

توجه ویژه ای به این شهر و استان داشته باشند.

 رییس کمیسیون امور اجتماعی
 شورای شهر:

گزارش مناسب سازی معابر برای 
تردد نابینایان ارائه شود

رییس کمیســیون امور اجتماعی و محیط زیست 
شورای اســالمی شــهر اصفهان در برخی مناطق 
شهرداری اصفهان مناسب سازی برای تردد نابینایان 
انجام نشده است، اظهار کرد: از این رو ضروری است 
که همه مناطق ۱۵ گانه میزان مناسب سازی انجام 
شده و موانع و مشکالت برای اجرای این طرح را به 
شورای شــهر اعالم کنند. کوروش محمدی با بیان 
اینکه یکی از شرکت های حفاظت فیزیکی سازمان 
قطار شهری اصفهان هفت ســال است بدون طی 
تشریفات قرارداد امضا می کند، ادامه داد: این شرکت 
می تواند شائبه رانت و فســاد را ایجاد کند و باید با 
نظارت الزم افراد خاطی مجازات شوند. وی با بیان 
اینکه در اصفهان قحط الرجال نیســت و می توان از 
دیگر ظرفیت ها استفاده کرد، گفت: قطعا شرکت های 
بهتری می توانند در این زمینــه فعالیت کرده و در 

راستای تحقق اهداف ما گام بردارند.

رییس کمیسیون عمران شورای شهر:
محل دقیق درختان را قبل از 

صدور پروانه مشخص کنند
رییس کمیســیون عمران، معماری و شهرسازی 
شورای شهر اصفهان با بیان اینکه تذکر اینجانب 
برگرفته از حضورم در کمیسیون حفظ و گسترش 
ســازمان پارک ها و پرونده ها و درخواست هاست، 
اظهار کرد: در این کمیســیون مواردی مانند اخذ 
مجوز قطع درخت یــا درختانی که بــرای مثال 
در مســیر ورودی پارکینگ یا رمــپ پارکینگ 
یا مواردی از این قبیل اســت، مورد بررسی قرار 
می گیرد. شــیرین طغیانی با بیان اینکه بررسی 
نقشــه های معماری پرونده هــای ارجاعی به این 
کمیسیون نشان می دهد که اگر طراح یا طراحان 
در همان ابتدا و قبل از تهیه نقشه های ساختمانی 
در فرآیند طراحی بازدید از محل و مشخص کردن 
جای عوارض طبیعی مانند درختان را در دستور 
کار خود قرار دهند و پس از آن پروانه ساختمانی و 
یا نقشه را ارائه کنند، آسیب ها و مشکالت کاهش 
می یابد و البته تعداد این پرونده ها کم نیست. وی 
اضافه کرد: معاونت شهرسازی باید با اتخاذ تدابیر 
الزم مهندسان طراح را ملزم به ارسال نقشه های 
دقیق ســایت پالن با تعیین دقیق محل درختان 
در زمان اخــذ پروانه های ســاختمانی کند تا از 
قطع درختان به دلیل حقــوق حاصل از دریافت 

پروانه های ساختمانی جلوگیری شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پســماند شهرداری اصفهان اظهار 
کرد: خطوط جدیــد کارخانه کــود آلی با اصــالح حدود ۵۰ 
 )Layout( درصدی در چیدمان فرآیندهای پیش  بینی شــده
و طراحی تمام جزییات در ســازمان مدیریت پسماند، از اواخر 
ســال گذشــته وارد مرحله اجرایی شــد و تاکنون بالغ بر ۷۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته اســت. علی دهنوی ادامه داد: 

یکی از بخش  های مهم این خطوط، ســرندهای دوار هســتند 
که در هر خط جدید دو ســرند دوار به جای یک ســرند که در 
خطوط قدیم اســتفاده می شــد، به کار رفته است که دو سرند 
با آزمایشــات کاربردی تســت و مشــخص شــد تا ۱۳ درصد 
 راندمان جداسازی پسماندهای تر از سایر پسماندها را افزایش

 دهد.

 وی با اشــاره به تاثیرگذاری مدیریت بهینــه در صرفه جویی 
هزینه ها، تصریح کرد: بررســی های نهایی نشان داده که قیمت 
هرکدام از این سرندها با احتساب تورم ســال جاری و مالیات 
برارزش افزوده کمتر از ۳۲۰۰ میلیون ریال بوده که بالغ بر ۴۰ 
درصد صرفه جویی ایجاد کرده و در شرایط اقتصادی فعلی بسیار 

مهم و قابل توجه است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:
40 درصد صرفه جویی در هزینه احداث سرندهای کارخانه کود آلی

میزبانی اصفهان از هنرمندان چینی
۱۸ نفر از هنرمندان کشــور چین به همراه »هو موچین« 
مدیر موزه هنرهای کلکسیونی شانگهای صبح دیروز وارد 
تهران شدند. این هیئت که شــامل مجسمه ساز، چاپگر و 
نقاش و همچنین دو پروفسور در حوزه هنر و صنایع دستی 
هستند پس از بازدید از تهران و شیراز روز چهارشنبه یکم 
آبان ماه مهمان موزه هنرهای اصفهــان خواهند بود. این 

هنرمندان با شعار »یک جاده، یک کمربند« برای تعامل هنری و فرهنگی قبل از ورود به ایران به کشور 
ترکیه سفر کرده و از موزه های استانبول دیدن کرده اند و در ایران حضور خواهند داشت و از شهرها و 

موزه های هنری بازدید خواهند کرد.
شرکت عمران شهر جدید مجلسی

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی
شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی ذیل از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نماید.
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 نرگس طلوعی
چند ســالی اســت که به حضورش در شهر عادت 
کرده ایم، مهمان ناخوانده ای که هر ساله با شروع فصل 
سرد خود نمایی کرده و کار را به جایی می رساند که 
نفس شهروندان به شماره می افتد. مهمان ناخوانده ای 
که به تهدید جدی برای سالمت مردمان شهر تبدیل 
شده و با وجود اینکه سال به سال هم بر میزان حضور 
و خطراتش افزوده می شــود؛ اما هنوز راهکارهایی 
مناسبی برای مقابله با آن از سوی مسئوالن شهر ارائه 
نشده اســت. آلودگی هوا طی یکی دو سال گذشته 
در اصفهان بیداد کرده و وضعیت این کالن شهر که 
روزگاری از فاصله های دور هم گنبدهای فیروزه اش 
نمایان بود را بدتر از پایتخت کرده تا جایی که از فاصله 
نزدیک هم نمی توان شــاهد گنبدهای سر به فلک 
کشیده آن بود. وضعیت بغرنجی که به دنبال تشدید 
آلودگی هوا در نصف جهان ایجاد می شود باعث شد تا 
این مسئله مهم که ارتباط تنگاتنگی با جان شهروندان 
دارد بــه موضوع نطق میان دســتور یکی از اعضای 
شورای شهر تبدیل شــود تا مسئوالن شهری پیش 
از وقوع واقعه به عالج آن بپردازند تا در ســال جاری 
شاهد خطرات کمتری از ســوی این معضل دردسر 
ساز باشیم. فتح ا...معین در جلسه دیروز شورای شهر 
۱۲ پیشنهاد اجرایی برای کاهش آلودگی هوای شهر 

اصفهان در فصل پاییز ارائه کرد.
رییس سابق شورای شهربا بیان اینکه با گذشت یک 
ماه از فصل پاییــز، وارونگی هوا در اصفهان همچون 
سال های گذشته تهدید جدی اســت، اظهار کرد: 

ضمن قدردانی از زحمات مدیریت ارشد استان با توجه 
به شرایط موجود ضروری است که شهرداری و اداره 
کل حفاظت محیط زیست به موضوعات اصلی در این 

زمینه توجه بیشتر داشته باشد.
وی، تکمیل مطالعات مربوط به منشــأ آلودگی هوا 
که با همکاری دانشــگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی 
اصفهان در حال انجام است را ضروری دانست و افزود: 
این مطالعات با تامین اعتبار شهرداری در حال انجام 

است که باید هر چه زودتر تکمیل شود.
تجهیــز اتوبوس هــا و تاکســی ها به 

فیلترگازهای دفعی

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان از دیگر امور مورد 
توجه اجرای بهتر قوانین راهنمایــی و رانندگی در 
خصوص الزام خودروها به داشتن معاینه فنی و رعایت 
استانداردهای زیست محیطی دانست و گفت: تجهیز 
اتوبوس های شرکت اتوبوسرانی و خودروهای سازمان 
تاکسیرانی شــهر به فیلتر گازهای دفعی خودرو نیز 
از دیگر موارد الزم اجرا بــرای کاهش آلودگی هوای 

اصفهان است.
وی، برنامه ریزی برای افزایش راندمان ناوگان حمل و 
نقل عمومی برای کاهش تردد خودروهای شخصی در 
شهر را نیز از دیگز ملزومات کاهش آالینده ها در شهر 

اصفهان دانست و ادامه داد: همچنین ضروری است 
پیگیری الزم برای اجرای دقیق محدوده ممنوعیت 
تردد در مرکز شهر با توجه به تراکم جمعیت و تردد 

خودروها در آن مورد توجه باشد.
معین با اشــاره به لزوم جلوگیــری از تغییر کاربری 
اراضی فضای ســبز و اولویت بندی آن ها را از دیگر 
موارد الزام آور برای کاهش آالینده ها در شهر اصفهان 
دانســت و گفت: تامین کامل اعتبــار اجرای طرح 
پارک ها و محوطه های فضای سبز که در بودجه سال 

9۸ پیش بینی شده نیز باید مورد توجه باشد.
جلوگیری از آتش زدن برگ ها و ضایعات 

فضای سبز
عضو شــورای شــهر تعییــن ضوابــط تخریب و 
خاک برداری در اراضی در دســت ســاخت جهت 
جلوگیری از انتشار گرد و خاک و ذرات معلق در هوا 
را ضروری عنوان کرد و گفت: صدور دســتورالعمل 
نظارت بر واحدهای خدمات شــهری و پیمانکاران 
فضای ســبز جهت جلوگیری از آتش زدن برگ ها 
و ضایعات فضای ســبز نیز مورد توجه باشــد. عضو 
شورای اسالمی شهر اصفهان اطالع رسانی مناسب به 
شهروندان در خصوص عوامل آلودگی هوا به منظور 
جلب مشارکت مردم را نیز ضروری خواند و ادامه داد: 
توسعه و به روزرسانی تابلوهای اعالم وضعیت هوا در 
چهار راه ها و میادین اصلی شهر نیز باید مورد توجه 

قرار گیرد.
وی ابراز امیــدواری کرد با همــکاری مردم و همت 
دســتگاه های اجرایــی گام هــا موثــری در جهت 

پیشگیری از آلودگی هوا برداشته شود.

مردم و مسئوالن توامان به پای کار بیایند
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یادداشت

تا حاال فکر کرده اید همان طور که جســم ما نیاز به بهداشت و 
مراقبت دارد، روان مان هم رســیدگی و مراقبت می خواهد؟ 
امروزه دیگر متخصصان، جسم و روان را جدا از هم نمی بینند؛ 
یعنی گاهی ریشه مشکالت جسمانی را می توان در روان پیدا 
کرد و برعکس بعضی مسائل روانی، می توانند در جسم ما بروز 
داده شوند. مثال ثابت شده است که یکی از دالیل کمردردهای 
مزمن و طوالنی مدت، تنش و اســترس های روزمره اســت. 
جسم و روان دو بعد از ما هســتند که دست به دست هم جلو 
می روند. برای همین الزم است از بهداشت روان، سبک زندگی 
و مراقبت از خود اطالعاتی داشته باشیم. بهداشت روان یعنی 
کارهایی که انجام می دهیم تا از سختی ها، تنش ها و مشکالت 
زندگی جلوگیری کنیم. سبک زندگی همان طور که از اسمش 
پیداســت یعنی شــیوه هر فرد برای طی کردن بیشتر اوقات 
خود که شامل رفتارها، کارها، عقاید و تفکرات می شود. وقتی 
این شــیوه باعث عادت های خوب و مثبت در زندگی ما بشود 
و از مشکالت جسمی، سختی ها و استرس ها پیشگیری کند، 
یعنی داریم از خودمان مراقبت می کنیم. اما چطور می شــود 
سبک زندگی مناسب و درنتیجه خودمراقبتی داشت و مراقب 

بهداشت روان بود؟
یکی از عواملی که شــاید خیلی هایمان به آن اهمیت ندهیم، 
خواب شبانه است؛ مغز ما در ساعات خاصی از شب و در خواب 
به بازســازی نورون ها )ســلول های عصبی( و تارهای عصبی 
می پردازد. این فرآیند در ساعات دیگر روز، به طور کامل اتفاق 
نمی افتد و به این ترتیب در انجام کارها به مشکالتی مثل نقص 

توجه و کندی برمی خوریم.
 ورزش، عالوه بر تقویت اعضای بــدن، هورمون هایمان را هم 
تحت تاثیر قرار می دهد و باعث می شود حال و خلق مان بهتر 
باشد. پس حداقل هفته ای یک بار ورزش کردن را در برنامه تان 

داشته باشید.

مراقبت از خودتان را جدی بگیرید

 مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

حقیقــت کــه آن را در خــودت 
مشــاهده کــرده ای پاالیــش 
می یابــد. از تــرس دوری کن، 
گرچه ترس صرفــا پیامد هر 
دروغی است. از کم دلی خودت 
در دستیابی به عشق نهراس، و 
در عین حال حتی از کارهای بد 

خودت هم نهراس.

»برادران کارامازوف«
فئودور داستایوفسکی

از دروغ بپرهیز، به خصوص 
دروغ به خودت

 از دروغ بپرهیــز، از همــه 
دروغ هــا، مخصوصــا دروغ به 
خــودت. مراقــب دروغ خودت 
باش و هر ســاعت، هر دقیقه، 
آن را وارســی کن. از سرزنش 
بپرهیز، هم ســرزنش خودت 
و هم سرزنش دیگران: آن چه 
در تو بد می نماید به صرف این 

یک رســتوران بلژیکی، آبــی را کــه از توالت هایش بازیافت شــده، برای 
مشتری هایش سرو می کند. این رستوران برای به رخ کشیدن توانایی سیستم 
تصفیه آبش، آبی که از توالت ها و ســینک هایش بازیافت شده را به صورت 
رایگان در اختیار مشتری ها قرار می دهد. آبی که در این رستوران سرو می شود 
هیچ فرقی با آب قابل شرب معمولی ندارد. این آب بو، طعم و رنگی ندارد و 
نمی شود آن را از آب معمولی تشخیص داد. این رستوران با سیستم بازیافت 
آب پنج مرحله ای، می تواند فاضالب هایش را به آب پاکیزه و سالم تبدیل کند 

تا حدی که برای خوردن آن، فقط نیاز به اضافه کردن مواد معدنی باشد!

آب بازیافتی چندش آور!

تصور یک پرواز معمولی به مدت هفت، هشت ســاعت درحالی که جلوی پا و 
پشت سرتان ردیفی از صندلی ها قرار گرفته، به تنهایی خسته کننده و وهم آور 
است حاال فکرش را بکنید در پروازی بدون توقف به مدت 20 ساعت در آسمان 
معلق باشید! شرکت هواپیمایی »کانتاس« در استرالیا روز جمعه طوالنی ترین 
پرواز مستقیم جهان از نیویورک به سیدنی را انجام داد. پیش از این پروازی با این 
طول زمان در این مسیر انجام نگرفته است. در این پرواز آزمایشی تعداد زیادی 
از پزشکان و دانشمندان هم حضور داشتند تا آثار چنین پروازهای طوالنی را در 

عملکرد خواب، غذاخوردن و... بررسی کنند.  

طوالنی ترین پرواز مستقیم جهان

اگر پول کم آورده اید و نیاز به یک مقدار پول دارید، می توانید حق صورت تان 
را به شرکت های روباتیک به قیمت 130 هزار دالر بفروشید تا آن ها از آن برای 
ساخت روبات های شبه انسان استفاده کنند. بر اساس پست وبالگ جیومیک، 
یک شرکت روباتیک به دنبال یک صورت مهربان و دوستانه است تا برای تولید 
انبوه روبات از آن بهره ببرد. از آن جا که قرار است این صورت روی هزاران روبات 
در سراسر دنیا پیاده شود، شرکت حاضر است مقدار بسیارزیادی پول به صاحب 

چهره پرداخت کند.

روبات هوشمند با چهره انسان

تعزیه حضرت 
اباعبدا... الحسین)ع( 

در امامزاده 
شاه کرم اصفهان

حضرت  تعزیــه  آیین 
اباعبدا... الحسین )ع( 
در روز اربعین با حضور 
خیل عظیم عزاداران در 
امامــزاده جعفربن رضا 
)ع( معروف به شاه کرم 

اصفهان برگزار شد.

ذوب آهــن اصفهان موفــق به اخــذ گواهینامه تاییــد صالحیت 
اســتاندارد 1۷02۵ در حوزه کالیبراسیون شد. مهندس راد، مدیر 
مهندسی اتوماســیون و ارتباطات شرکت با اعالم این خبر افزود: با 
توجه به ضرورت حفظ منافع شرکت ســهامی ذوب آهن اصفهان 
در عرصه رقابت هــای تجاری، بازرگانی در ســطح ملی، منطقه ای 
و بین المللی، این شرکت در ســال 13۹۴ برای نخستین بار اقدام 
به اخذ گواهــی نامه اســتاندارد 1۷02۵: 200۵ در آزمایشــگاه 
کالیبراسیون به مدت سه ســال از مرکز ملی تایید صالحیت ایران 
کرد. در این راستا طی سال های ۹۴، ۹۵، ۹۶ و ۹۷ پس از مطالعه، 
تحقیق، تجهیز وبرنامه ریزی منسجم این مدیریت در سال 13۹۷ 
ضمن انجام ارزیابی مجدد از طرف مرکز ملی تایید صالحیت ایران 
موفق به تجدید گواهی نامه تایید صالحیت اســتاندارد 1۷02۵ و 

اخذ آن با دامنه ای وسیع تر از سال 13۹۴ شد.
با روند تخصصی شــدن روش های کالیبراســیون آزمایشــگاه ها، 
سازمان های تدوین کننده استاندارد را بر آن داشت تا نیازمندی های 
خاصی را جهت حصول اطمینــان از کیفیت خدمات تدوین کنند. 
استاندارد 1۷02۵ برای کلیه آزمایشگاه های ارائه دهنده خدمات 
کالیبراســیون )آزمایشــگاه های صنعتی( قابل کاربرد است. این 
استاندارد، کالیبراسیون را با روش های استاندارد، غیر استاندارد و 
روش های توسعه یافته آزمایشگاهی را تحت پوشش قرار می دهد. 
آزمایشگاهی که اســتاندارد 1۷02۵ را اجرا و از یک مرجع ملی یا 
بین المللی تاییدیه گرفته باشــد به عنوان یک آزمایشگاه معتبر به 
رسمیت شناخته می شود و نتایج کالیبراسیون های آن آزمایشگاه 
در سراسر دنیا قابل پذیرش اســت. مهندس راد در پایان از فعالیت 
مدیریت های نت راه وســاختمان، روابط عمومی، کیفیت، حراست 
و آموزش در انجام هرچه بهتر این ممیزی قدردانی کرد. همچنین 
مهندس علی دهقانی، مهندس ارشــد آزمایشگاه ابزار دقیق برخی 
از مزایای پیاده ســازی 1۷02۵ در شــرکت ذوب آهن اصفهان را 

چنین بیان کرد: در خصوص صادرات محصوالت فوالدی شــرکت 
)ممیزی های کرز، CE و...( و تولید ریل دارا بودن 1۷02۵ از اهمیت 

زیادی برخوردار است.
 به روز آوری روش های کالیبراســیون و توصیــه در به کارگیری 
روش های استاندارد،توجه به صالحیت پرسنل آزمایشگاه، ارتقای 
ســطح دانش علمی وفنی آنها با توجه به الزام این استاندارد وخط 
مشــی آن، اطمینان از نتایج آزمایشــگاه و پذیرش بهتر گزارشات 
کالیبراسیون در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی، همزبانی و هم 
راستایی آزمایشگاه با سایر آزمایشــگاه های تایید صالحیت شده 
دنیا، صرفه جویی در هزینه هایی که شرکت، در قبال کالیبراسیون 
دستگاه ها بر اساس اســتاندارد 1۷02۵، ســاالنه به شرکت های 
بیرونی پرداخت می کرد، افزایش حجم کاری آزمایشگاه و حصول 
شــاخص های اقتصادی بهتر، شــرکت در تســت های مقایسه ای 
PT)تســت مهارت بین آزمایشــگاه های کالیبراســیون در سطح 
کشور(، افزایش رضایت مشتریان کالیبراسیون، پذیرش آزمایشگاه 
کالیبراســیون به عنوان آزمایشــگاه دارای تایید صالحیت ملی از 
طرف موسسه استاندارد، سودآوری شرکت از استفاده منابع موجود 
در خصوص امکان جذب مشــتریان جدید )خــارج از ذوب آهن( 
که خود را ملزم می دانند خدمات کالیبراســیون خود را از مراجع 
تایید شــده دریافت کنند. برقراری ارتباط میان این آزمایشگاه، با 
سایر آزمایشگاه های مرجع، در راســتای تبادل اطالعات، تجارب، 
هماهنگ ســازی اســتانداردها، روش های اجرایــی و نیز تضمین 
کیفیت نتایج کالیبراســیون ها، تســهیل همکاری میان شــرکت 
 و سایر ســازمان ها، ســازگاری با سیســتم های مدیریت کیفیت 
ISO ۹۰۰۱ و انطبــاق اســتانداردهای ISO ۹۰۰۱، ۹002 با 
مقدمات این استاندارد )به خصوص برای آزمایشگاه هایی که بخشی 

از یک سازمان بزرگ دارای گواهینامه ISO ۹۰۰۱  هستند(.

افتخاری جدید برای ذوب آهن اصفهان؛

دریافت گواهینامه استاندارد بین المللی در حوزه کالیبراسیون نمایشگاه اصفهان، طی چهار روز میزبان سه نمایشــگاه همزمان خواهد بود تا 
فعاالن حوزه در و پنجره، تجهیزات فروشــگاهی و مبلمان و دکوراسیون اداری، 
ظرفیت ها و توانمندی های خود را به نمایش بگذارند. به گزارش روابط عمومی 
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، »نخستین نمایشگاه مبلمان 
و دکوراســیون اداری، ماشــین آالت، محصوالت و ملزومات اداری«، »دومین 
نمایشــگاه کاال، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشــگاه های زنجیره ای« و 
»چهارمین نمایشــگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابسته«، سه نمایشگاهی 
هستند که طی روزهای 30 مهر تا سوم آبان به صورت همزمان در محل برپایی 
نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پل شهرستان برپا خواهند شد. نخستین 
نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون اداری، ماشین آالت، محصوالت و ملزومات اداری 
اصفهان با حضور 18 مشارکت کننده از استان های تهران و اصفهان و در فضایی 
به مســاحت یک هزار و 200 مترمربع فضای نمایشــگاهی برپا می شود. در این 
نمایشگاه انواع ماشین آالت و ملزومات اداری مانند مبلمان و صندلی های اداری، 
میزهای کاری و تحریر، اتوماسیون اداری و دکوراسیون داخلی اداری به نمایش 
درمی آید و برندهای معتبری همچون گروه تولیدی چوکا، پرشــین پالســت، 
ایمن گستر، مدیران صنعت، پیام صنعت، پاوید، سهالن نما، مبتکران و صندوق 
نسوز کاوه حضور دارند. در کنار این نمایشگاه، دومین نمایشگاه کاال، خدمات، 
تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای برپا می شود که ۹00 مترمربع 
فضای نمایشگاهی وســعت خواهد داشت. مشــارکت کنندگانی از استان های 
اصفهان، تهران و آذربایجان شرقی در این نمایشگاه حضور دارند و فروشگاه های 
زنجیــره ای، نمایندگی کاالهــا و برندها، فعاالن دکوراســیون فروشــگاهی، 
سیستم های حسابداری و انبارداری، تولیدکنندگان و ارائه دهندگان نرم افزارهای 
فروشگاهی و دیگر خدمات و تجهیزات مرتبط با عنوان نمایشگاه، توانمندی های 
خود را به نمایش می گذارند. از مهم ترین برندهای حاضر در این نمایشــگاه نیز 
می توان به صنایع عدل، صنایع برودتی و تجهیزات فروشگاهی بهشتی، سپاهان 

مشبک و اصفهان یخچال اشاره کرد. چهارمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره و 
صنایع وابسته هم نمایشگاه دیگری است که طی روزهای 30 مهر تا سوم آبان ماه 
۹8 در اصفهان برپا می شود. در این نمایشگاه 2۷ شرکت تولیدکننده در و پنجره 
و پروفیل های آلومینیومی، تولیدکنندگان در و پنجره های UPVC، سازندگان 
ماشین آالت تولیدکننده در و پنجره و شــرکت های تولیدکننده یراق آالت در و 
پنجره از استان های اصفهان، تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و مرکزی 

حضور خواهند داشت.
آکپا ایران کیش، آسمان پنجره، آرارات، پارس آلومینیوم، آلومینیوم حکمتی، 
آلومینیوم آلترال، پارسیان یراق، پارس آلومینیوم و اپل وین نیز به عنوان برندهای 
فعال صنعت در و پنجره در این نمایشگاه به عرضه توانمندی های خود خواهند 

پرداخت.
عالقه مندان به بازدید از این سه نمایشــگاه همزمان می توانند از ساعت 1۶ تا 
22 روزهای 30 مهر تا سوم آبان به محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان 

اصفهان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

برگزاری همزمان 3 نمایشگاه در اصفهان

درادامه خودکفایی و بومی سازی انجام شد؛

امضای قرارداد برای ساخت المپ اشعه ایکس در فوالد مبارکه
شرکت فوالد مبارکه، نخســتین باربرای تامین المپ های وارداتی اشعه ایکس 
خود، با شرکتی دانش بنیان تفاهم نامه بومی سازی امضا کرد. شرکت آشکار پرتو 
پویا از زیرمجموعه های پـــــارک علـــــم وفناوری قزوین قرار است با ساخت 
المپ های اشعه ایکس 100 و ۷۵ کیلوولت، کشور را ازواردات این محصول بی نیاز 
کند. مدیر بازرسی فنی و اتوماســیون ابزار دقیق شرکت فوالد مبارکه گفت: در 
ناحیه نورد سرد برای کنترل ضخامت ورق ها در ابتدا و انتهای خطوط تولیدی از 
22 دستگاه ضخامت سنج ایکس به علت داشتن دقت باال استفاده می شود. بهزاد 
شیرانی افزود: المپ های مولد اشعه ایکس از نوع آند ثابت در دستگاه، پرتوهای 
ایکس موردنیاز در این روش را تولید می کند. وی با تاکید بر اینکه تعویض نشدن 
المپ های مستعـــمل می تواند مـــــوجب اختـالل در خطـــوط تولیـــد و 
تضمیـــن کیفیـــت محصـــول شرکت فوالد مبارکه شود، گفت: با توجه به 
استهالک و خرابی این المپ ها، به طور متوسط ساالنه حدود هشت عدد المپ 
اشــعه ایکس در ناحیه نورد ســرد تعویض می شود. شــیرانی گفت: با توجه به 
تحریم ها و حمایت شرکت دانش بنیان و بومی سازی و ساخت این المپ ها که 
عالوه بر صنعت فوالد در پزشــکی هم کاربرد دارد، کشور از واردات آن و خروج 

مبالغ قابل توجهی ارز بی نیاز خواهد شــد. گروه فوالد مبارکه در حال حاضر با 
تولید حدود نیمی از فوالد کشور )ســاالنه بیش از هفت میلیون و 200 هزار تن 
فوالد خام(، بزرگ ترین فوالدساز کشــور و خاورمیانه و بزر گ ترین تولیدکنند 

آهن اسفنجی دنیاست.
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