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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی

معاون خدمات شهری شهردار 
اصفهان خبر داد:

تشکیل شورای هماهنگی 
محیط زیست شهرداری اصفهان

گزارش

معــاون خدمــات شــهری شــهردار 
اصفهــان گفــت: در راســتای تحقق 
اهداف شــهرداری اصفهــان در زمینه 
حفاظت محیط زیست، نظارت و رصد 
بر جنبه های زیســت محیطی پروژه ها 
انجام می شود.حسین امیری اظهار کرد: 
شــهر اصفهان به عنوان یک کالن شهر 
شاخص از اهمیت و ویژگی های تاریخی، 
فرهنگی و صنعتی ویــژه ای برخوردار 
اســت و با توجه به این شاخص بودن با 
چالش ها و معضالت زیســت محیطی 
مختلفی نیز مواجه است.وی با اشاره به 
ضرورت توجه به کنترل آلودگی هوای 
شهر اصفهان، افزود: چنانچه در خصوص 
تخریب محیط زیست و کنترل آلودگی 
هوای شهر و بهینه سازی محیط زیست 
شهری براســاس اصول محیط زیست 
اقدام نشود، اصفهان در آینده ای نزدیک 
با معضالت شــدیدی روبه رو می شود.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان 
گفت: به منظور حفظ و نگهداری محیط 
زیست، همچنین ارتقای زندگی شهری 
و با تاکید بر رفع مشــکالت و مســائل 
ناشی از آالینده های محیط زیست باید 
اقدامات زیربنایی انجام شود. امیری با 
اشاره به لزوم ایجاد شهر زیست پذیر به 
عنوان هدف محوری شهرداری و شورای 
اسالمی شهر اصفهان، خاطرنشان کرد: 
در راســتای اعمال سیاست های کلی 
نظام در حوزه محیط زیست، همچنین 
به منظور عملیاتی کــردن تفاهم نامه 
بین اداره کل حفاظت از محیط زیست 
اســتان، شهرداری و شــورای اسالمی 
شــهر اصفهان، شــهرداری اصفهان با 
رعایت حــدود و شــرح وظایف تعیین 
شده در قانون شــهرداری ها، اقدام به 
 تشکیل شورای هماهنگی محیط زیست

 کرد.

بر اساس آمار سامانه اطالعات سوانح و حوادث حمل و نقل کشور، در تعطیالت اخیر بیشترین تصادفات در جاده های اصفهان رخ داده است؛

جوالن مرگ در جاده ها
5

 اتوکام،  نقطه اتصالی برای پیوند صنایع سنتی و فناوری اطالعات
  در بیست و پنجمین نمایشگاه اتوکام اصفهان مطرح شد؛ 

3

یمنا
س: ا

عک

رییس مجمع نمایندگان استان:

مردم شهرستان های اصفهان به کالن شهرها مهاجرت می کنند
عدم حضور سرمایه گذاران در استان اصفهان و شهرستان ها باعث شده تا مردم به کالن شهرها مهاجرت کنند.

مدیر بیمه سالمت شمال استان:

 افراد فاقد درآمد رایگان تحت پوشش بیمه سالمت 
قرار می گیرند

ارزیابی وسیع که طرح وسع سنجی نام دارد توسط وزارت کار صورت می گیرد تا افرادی که فاقد توانایی پرداخت حق بیمه 
سالمت هستند به طور رایگان تحت این پوشش بیمه ای قرار بگیرند.

امام جمعه موقت اصفهان:

برای شادی مردم هر کاری الزم است، انجام شود
برای شادی و سالمت مردان و زنان هرکاری الزم است انجام شود؛ اما شادی کردن با گناه کردن متفاوت است.

صفحه 3

صفحه 5

صفحه 7

 رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان خبر داد: 

آمادگی اصفهان برای برپایی راهپیمایی روز 13 آبان
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 جزئیات انفجار کپسول گاز در شهرضا
مسئول اورژانس ۱۱۵ شهرضا گفت: به دنبال انفجار کپسول گاز در روستای بوان شهرضا ۱۰ نفر 
مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.  حبیب صادقی افزود : در این حادثه 3 دستگاه آمبوالنس 
اورژانس ۱۱۵ شــهرضا به محل فرستاده شد و ۱۰ مصدوم را به بیمارســتان امیرالمومنین )ع( 
شهرضا منتقل کردند. در این حادثه 4 نفر خانم ، 2 نفر آقا و 4 دختر بچه مصدوم شدند که ۵ نفر 

از مصدومین زیر ۱۵ سال سن داشتند.

کشف سنگ نگاره های تاریخی در لتحر کاشان
یک فعال حوزه میراث فرهنگی با راهنمایی یکی از کشــاورزان محلی در منطقه لتحر کاشان، 
ســنگ نگاره هایی پیدا کرده که تعیین قدمت آنها نیازمند بررسی کارشناسان باستان شناسی 
است.مهدی عرشی می گوید: سنگ نگاره های موجود شامل تصاویری از انسان، بزکوهی، گوزن، 
پلنگ، صحنه شکار و عالئم انتزاعی است که به فاصله چند متری روی سنگ های چند تنی نقش 

بسته است.

عکس خبر

عکس خبر

 وقتی آشفتگی 
کار دست بازیکنان 
سپاهان داد

 آمادگی اصفهان برای 
برگزاری هفته فرهنگی 
بوسنی و هرزگوین
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 صدور ۶۰ حکم بازداشت
  و احضار مسئوالن عراقی 

به اتهام فساد
هیئت نظارت عراق از صدور ۶۰ حکم بازداشت و 
احضار نمایندگان و مسئوالن محلی به اتهام فساد 
و هدر رفت اموال عمومی خبر داد. این هیئت اعالم 
کرد که دستور احضار یک وزیر و ۵ نماینده کنونی 
پارلمان و دو وزیر سابق صادر شده است. این اداره 
تاکید کرد که حکم های بازداشت یک استاندار و 
رییس شورای استانداری کنونی و ۵ مدیر کل نیز 

صادر شده است.

 توفق کمک نظامی آمریکا 
به لبنان

دو مقام آمریکایی که خواســته ند نام شان فاش 
نشــود، اعالم کردند که دولــت دونالد ترامپ، 
رییــس جمهوری ایــن کشــور دو روز پس از 
استعفای سعد حریری از سمت نخست وزیری 
لبنان، کمک نظامی ۱۰۵ میلیون دالری خود 
به بیــروت را متوقف کرده اســت. این منابع به 
رویترز گفتند، وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه 
به کنگره اطالع داد که دفتر بودجه کاخ سفید و 
شورای امنیت ملی آمریکا تصمیم گرفته است 
کمک های نظامی به لبنان را متوقف کنند. این 
دو مقام آمریکایی به دلیل اتخاذ این تصمیم از 

سوی دولت کشورشان اشاره نکردند.

آمادگی داعش برای گرفتن 
انتقام »البغدادی«

منابع مطلع از آمادگی گروه تروریستی داعش 
برای گرفتن انتقام ســرکرده خود با انجام یک 
عملیات تروریســتی گســترده در بغداد پرده 
برداشــتند. گزارش العهد نیوز فاش کرد، طرح 
تروریستی که داعش در حال برنامه ریزی برای 
انجام آن اســت، با بهره برداری از تظاهرات در 
عراق، با هــدف بحرانی کــردن اوضاع عمومی 
این کشور اســت. طبق این گزارش، اطالعات 
حاکی از آمادگی باالی داعش برای اثبات وجود 
و قدرت خود است و این گروه برای این کار قصد 
اســتفاده از پهپاد و نفوذ چند فرد انتحاری به 

میان معترضان را دارد.

 ضربه دانمارک
 به سیاست گازی آمریکا

دانمارک، مجوز ساخت بخشی از خط لوله گاز 
نورد استریم-۲ در بستر آب های سرزمینی خود 
در دریــای بالتیک را صادر کــرد. بدین ترتیب 
دانمارک آخرین کشور اتحادیه اروپا شد که در 
مورد مسیر خط لوله به توافق رسید، که ساخت 
آن ممکن است تا پایان سال تکمیل شود. به این 
ترتیب، دانمارک با اعطای مجوز برای نصب خط 
لوله گاز زیرآبی روسیه-آلمان در قلمرو خود، به 
مواضع ایاالت متحده که در مقابل این پروژه بود، 

ضربه بزرگی وارد آورد.

احتمال اخراج سفیر تل آویو 
از اردن

وزیر مشاور در امور اطالع رســانی و ارتباطات 
سابق اردن گفت به دنبال بازداشت دو شهروند 
اردنی به دســت رژیم صهیونیســتی، احتمال 
اخراج سفیر اسراییل در امان وجود دارد. محمد 
المومنی افزود: دولت ها ایجاد شدند تا از امنیت 
و استقالل مردم خود محافظت کنند. حادثه ای 
وحشــتناک و غیرقانونی که برای شــهروندان 
اردنی رخ داده اســت )بازداشــت دو شهروند 
اردنی بــه نام های هبه اللبــدی و عبدالرحمن 
مرعی به دست رژیم اشــغالگر صهیونیستی(, 
طبیعــی اســت کــه دولــت اردن را عصبانی 
 کنــد و بخواهد به دنبــال آن تدابیــری اتخاذ

 کند.

گزارش »جنیدی« درباره 
کنوانسیون حقوقی خزر

معاون حقوقــی رییــس جمهــوری از انجام 
مطالعاتی جامع از ســوی ایــن معاونت درباره 
کنوانســیون حقوقی خزر از سوی این معاونت 
و ارائــه نتایج ایــن مطالعات و پیشــنهادات و 
مالحظات معاونت حقوقی ریاست جمهوری به 
رییس جمهوری و وزارت امور خارجه خبر داد. 
لعیا جنیدی، درباره اقدامــات معاونت حقوقی 
ریاســت جمهوری در خصــوص تهیه الیحه 
پیوستن ایران به کنوانسیون حقوقی خزر اظهار 
کرد: از آنجایی که از سال ها پیش این موضوع در 
وزارت امور خارجه مطرح بــوده، این وزارتخانه 
مسئول پیگیری الیحه مربوط به آن است. وی 
ادامه داد: ما در معاونت حقوقی مطالعه ای دقیق 
و تحقیقی انجام داده ایم و نظرات، پیشنهادات و 
مالحظات خود را برای آقای رییس جمهوری و 

وزیر محترم خارجه ارسال کرده ایم. 

وزیر بهداشت به مجلس 
فراخوانده شد

وزیر بهداشت برای پاسخگویی به سواالت چهار 
نماینده خانه ملت، به کمیســیون بهداشــت و 
درمان مجلس فرا خوانده شد. دستور کار جلسات 
کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس شورای 
اسالمی در روزهای یکشــنبه تا سه شنبه )۱۲ تا 
۱۴ آبان( اعالم شــده که بر این اســاس در روز 
دوشنبه این کمیســیون به مرور اخبار و بررسی 
موضوع دانشــجویی و آموزش پزشکی مطرح در 
ســطح جامعه با حضور مقامات وزارت بهداشت، 
دانشگاه آزاد، ســازمان سنجش، انجمن آموزش 
پزشکی و مســئولین مرکز پژوهش های مجلس 
خواهد پرداخت. بر اساس این گزارش کمیسیون 
بهداشــت و درمان روز سه شنبه )۱۴ آبان ۹۸( از 
وزیر بهداشــت، دعوت کرده تا به سواالت بیت ا... 
عبدالهی نماینده مردم اهر و هریس، ســیدعلی 
ادیانی نماینده مردم قائمشــهر، سهراب گیالنی 
نماینده مردم شوشــتر و احمد بیگدلی نماینده 

مردم خدابنده پاسخ دهد.

شکایت معاون دادستان تهران 
از »محمود صادقی«

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
ضمن اعالم خبر احضار شدنش به دادگاه انقالب 
برای رسیدگی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، 
متن احضاریه دادگاه خود را منتشر کرد. محمود 
صادقی در حساب تویتری خود نوشت: »شنبه 
۱۱ آبان)امروز( جلســه رسیدگی به اعالم جرم 
دادیار جانشین دادسرای فرهنگ و رسانه تهران 
علیه اینجانب به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام 
در شعبه ۲۸ دادگاه انقالب اسالمی تهران تشکیل 
خواهد شــد. مســتند این اعالم جرم جمالتی 
تقطیع شده از ســخنرانی من در تاریخ ۱۶ آذر 

سال ۹۵ در دانشگاه امیرکبیر است.«

رییس جمهوری سوریه:
 با ایرانی ها و روس ها 
در یک جبهه هستیم

رییس جمهــوری ســوریه در مصاحبــه ای 
تلویزیونی، تاکید کرد که سوریه هیچ اطالعی از 
عملیات ادعایی آمریکا درباره کشته شدن رهبر 
گروه تروریستی داعش نداشت و این سناریوی 
قتل، بخشی از عملیات فریب آمریکایی هاست. 
بشار اسد همچنین در مورد همکاری های ایران، 
روسیه و ســوریه در زمینه جنگ با تروریسم 
نیز گفت: »مــا، ایرانی ها و روس هــا وارد نبرد 
نظامی واحد و نبرد سیاســی واحدی شده ایم. 
بارها توافقات سه جانبه ای در مورد موعد دقیق 
عملیاتی داشــته ایم که ایــن عملیات بیش از 
یک بار به تعویق افتاده است؛ چرا که تحوالتی 
نظامی یا سیاسی وجود دارد که این امر نیز یک 

بحث طبیعی است. 

فرج ا... رجبی
نماینده شیراز:

رییس شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان 
با تاکیــد بر اینکــه دولت اقدامات ارزشــمندی 
در مســائل زیربنایی داشــته که البتــه خوب به 
مردم اطالع رســانی نشده اســت، گفت: اصالح 
طلبان در دام ســیاه نمایی علیه دولــت نیفتند. 
محمدرضا عارف،حضــور در انتخابــات مجلس 
یازدهم در اسفند سال جاری را گام سوم شورای 
عالی اصالح طلبان خواند و گفــت: با جمع بندی 
از عملکرد این شــورا در گام های اول و دوم و رفع 
ضعف ها و فعالیت بیشتر برای رســیدن به نتایج 
بهتر، ارتباط نزدیک تر با مــردم و بدنه اجتماعی 
اصالح طلبــان و توجیــه آنان جهــت حضور در 
انتخابات برای برداشتن گام سوم آماده می شویم. 
عارف در ادامه اظهار کرد: باید حداکثر تالش خود 
را به کار ببریم تا با حضور پرشــور و موثر مردم در 
انتخابات پیش رو در راســتای گام های اول و دوم 
 و توجه به دستاوردهایشــان در گام ســوم موفق

 شویم.

اصالح طلبان در دام 
سیاه نمایی علیه دولت نیفتند

نماینده مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

اعتراض خانواده قربانیان 
سوانح اخیر بوئینگ

اعتراض خانواده هــای قربانیان ســوانح اخیر 
هواپیمــای بوئینگ »737 مکس« در جلســه 
مدیران ایــن کمپانی آمریکایی بــا نمایندگان 

کنگره.

دشمنراضربهفنیمیکنیم

پیشنهاد سردبیر:

نماینده شــیراز در مجلس شــورای اسالمی 
گفت: مجلس قدرت استیضاح رییس جمهور 
را داشت؛ اما واقعیت ها را در نظر گرفت. فرج ا...

رجبی در پاسخ به پرسشی در مورد استیضاح 
رییس جمهور نیز گفت: مجلس توانایی و اختیار 
استیضاح روحانی را داشت؛ اما به جمع بندی 
نرســید. رجبی افزود: به مشکالت کشور باید 
نگاه واقعی داشت؛ وقتی دولت نمی تواند نفت 
بفروشد طبیعتا درآمدی هم ندارد تا مشکالت 
را حل کند لذا این مسائل در معیشت مردم نیز 
تاثیر دارد. وی خاطرنشان کرد: یا ما باید چشم 
خود را روی مشکالت کشــور ببندیم یا اینکه 
مسائل را حل کنیم که شرط آن گفت وگو است 
نه اینکه مدام همدیگــر را متهم کنیم. رجبی 
افزود: مــا به جای آنکه مــدام غریبه و خودی 
کنیم، باید همه را وارد دایــره نظام کرده و با 

فضای گفت وگو، مشکالت را حل کنیم.

 مجلس، قدرت استیضاح 
روحانی را داشت

 سردار سالمی
فرمانده کل سپاه:

معاون اقتصادی وزارت امــور خارجه گفت: امروز 
شــاهدیم دولت، مردم و در واقع تولیدکنندگان 
از زیر بار فشــار تحریم ها بیرون آمــده و نه تنها 
موفق شده اند این فشــارها را از سر بگذرانند بلکه 
صندوق بین المللی پول تایید می کند که اقتصاد 
ایران سال آینده سال رشد اقتصادی خود را تجربه 
خواهد کرد و چشــم انداز مثبتی بــرای اقتصاد 
کشور پیش بینی می کند. غالمرضا انصاری افزود: 
ایرانی ها بر این سیاســت غلط آمریکایی ها پیروز 
شــده اند و حتی خود آمریکایی ها متوجه شده اند 
که این سیاســت دیگر بر ایران کاربــردی ندارد 
بنابراین موفقیت ایرانیان قطعی است و در این بین 
با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های استان کرمان، 
موفقیت کرمانی ها نیز حتمی است. انصاری اظهار 
کرد: ما نمی توانیم از خودمان چیزی اختراع کنیم، 
بلکه مــا می توانیم معرف اقتصــاد، توانمندی ها، 
تولید، کیفیت تولید، محیط کسب و کار و ... داخل 

کشور باشیم.

فشارهای سنگین آمریکا را 
پشت سر گذاشتیم

معاون اقتصادی وزارت امور خارجه:

فرمانده کل ســپاه با بیان اینکــه ملت ایران، 
مرد عبور از گردنه های سخت هستند، گفت: 
نیروهای مسلح جمهوری اســالمی ایران هر 
دشمنی را شکست داده و با کوچک ترین تجاوز 
ضربه فنی و درهم می شــکنند. سردار حسین 
سالمی با بیان اینکه ســختی های بزرگی را با 
جهاد پشت سر گذاشته ایم و بر دشمنان بزرگی 
پیروز شده ایم، گفت: مردم ایران دشمنان خود 
را تا قبرستان آرزوهایشان بدرقه کردند و اجازه 
ندادند از ما سبقت بگیرند و از رویاهای باطل 
و خواســت آنها عبور کرده و با جهاد، کشور را 
از دســت دشــمنان نجات دادند که همه این 
دستاوردها ناشــی از پیروی از ولی فقیه بود. 
وی تصریح کرد: نیروهای مســلح جمهوری 
اســالمی ایران هر دشــمنی را شکست داده 
و با کوچک تریــن تجاوز ضربه فنــی و درهم 

می شکنند.

 دشمن را 
ضربه فنی می کنیم

پیشخوان

بین الملل

عقب گرد دانشــگاه به 
دوران احمدی نژاد؟

یادگار طالقانی خاموش شد

اولویت اصلی در لبنان و 
عراق عالج ناامنی است

خطر خأل سیاسی در لبنان 
و عراق

 در برابر ایران نباید روی ترامپ حساب کنیم
شبکه ۱3 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر فعلی اسراییل اخیرا به 
گروهی از وزیران کابینه خود گفت که نباید از ایاالت متحده انتظار داشته باشند حداقل برای مدت یک 
سال آینده، اقدام جدی در برابر ایران انجام دهد. نتانیاهو که احتماال روزهای پایانی نخست وزیری خود 
را در مصدر قدرت تل آویو طی می کند، برای اولین بار نارضایتی خود را از انفعال واشنگتن در برابر تهران 
ابراز کرده و گفت: »شــجاعت ایران در منطقه رو به افزایش است و به دلیل نبود یک واکنش، قوی تر نیز 
شده است«. به نوشته وبگاه »تایمز اسراییل« به نقل از این شبکه، این نارضاتی نتانیاهو اما در هفته های 
گذشته به شکل واضح تری در جلسات محرمانه و پشت درب های بسته با کابینه امنیتی بیان شده است. 
بر این اساس، نتانیاهو به وزیران خود گفته حداقل تا نوامبر سال ۲۰۲۰ و مشخص شدن نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا نباید انتظار اقدام علیه تهران را داشته باشند و تا آن زمان تل آویو در برابر ایران 

تنهاست.

توضیحات همسر حداد عادل درباره اظهارات جنجالی اش
طیبه ماهروزاده، استاد دانشگاه و همسر غالمعلی حداد عادل، با اشاره به صحبت هایش در برنامه زاویه شبکه چهار، 
توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرد: درپی برداشت های نادرستی که از صحبت اینجانب در برنامه زاویه شبکه چهار 
در شامگاه چهارشنبه هشتم آبان نودوهشت در فضای مجازی منتشر شــد، توجه کاربران محترم را به نکات زیر 
جلب می کنم: ۱ - تاسیس دبیرستان فرهنگ بعداز فراغت فریدالدین از دوره دبیرستان صورت گرفته و وی در این 
دبیرستان تحصیل نکرده است.۲- اشاره به تحصیل وی صرفا به منظور بیان وضعیت نامطلوب رشته علوم انسانی در 
آن زمان بوده و این مطلب با دقت در صحبت اینجانب به روشنی قابل اثبات است.3- در برنامه به صراحت گفته شد 
که مدارس دولتی فرهنگ )که تعداد آنها در حال حاضر در حدود یکصد مدرسه تخمین زده می شود و باعث توسعه 
علوم انسانی شده است( هیچ ارتباطی با موسسه غیرانتفاعی فرهنگ ندارد.۴- اینجانب همواره یکی از آثار پربرکت 
وجود مقام معظم رهبری راهدایت وحمایت ایشان از طرح های مختلف علمی وفرهنگی می دانم که هدایت ایشان 

در تاسیس موسسه فرهنگ )مخصوص علوم انسانی( به احیا وگسترش علوم انسانی درایران انجامید.

چهره ها

با استعفای عادل عبدالمهدی، معادالت عراق وارد 
فاز جدیدی شده است. گروه های مدعی در صحنه 
سیاسی این کشور حاال برای رسیدن به قدرتی که 
بتواند افکار عمومی را اقناع و اعتراضات را خاموش 
کند با هم در رقابت هســتند. مقتدی صدر یکی از 
اصلی ترین احزاب برنده انتخابــات اخیر در عراق ، 
جزو مدعیان تصاحب قدرت و از منتقدانی بود که 
در جریان اعتراضات بارها خواســتار کناره گیری 

عبدالمهدی شده بود. 
به تناســب تداوم اعتراضات در عــراق، بیانیه های 
مقتدی صــدر نیز آتش درگیری ها را شــعله ورتر 
کرده و با وجود بســته های اصالحاتــی که دولت 
ارائه می داد تا خواســته های معترضان را برآورده 
کند، این بیانیه ها بخشــی از نیروهای تندرو را به 
خیابان کشانده و صحنه اعتراضات به میدان جنگ 
و تسویه حساب های سیاسی و جناحی تبدیل شد. 
این واکنش ها از ســوی صدر، موجب شد تا برخی 
از تحلیلگران این ادعا را مطرح کنند که او و جناح 
همسو با سیاســت های صدر، در راســتای اجرای 
اهداف خود و پایین کشیدن عبدالمهدی از مسند 

قدرت با موافقت ایران عمل کرده اند.
 رســانه ها معتقدند عبدالمهدی با چراغ سبز ایران 
کنار رفته اســت و مقتدی صدر به زودی به قدرت 
خواهد رسید؛ شایعه ای که به دلیل اقامت طوالنی 
مدت وی در ایران قوی تر شــده است. تحلیلگران 

بر این عقیده اند که صدر تــالش می کند بار دیگر 
خود را به عنــوان راه حل مشــکلی مطرح کند که 
به عقیده تظاهر کنندگان، خود او، بخشــی از این 
مشکل است. العرب نوشت: موج اعتراضات مردمی 
در عراق و اصرار ملت برای ادامــه آن، نظام احزاب 
حاکم را در برابر تنگنای بی ســابقه ای قرار داده و 
 باعث شده است تا سقوط این نظام، به امری محتمل 

تبدیل شود.
 العرب مدعی شده: آنها احتمال می دهند که صدر در 
تهران نقشه ای را بررسی کرده باشد که براساس آن، 
قصد دارد زمام رهبری معترضان را بر عهده بگیرد، 

تا در نهایــت بتواند با قربانی کــردن عبدالمهدی، 
جانشین وی شود.

 در همین راستا، مقتدی صدر از رهبر شبه نظامیان 
بدر خواســت تا برای اجرای رای گیری در شورای 
نماینــدگان، در مــورد برکناری نخســت وزیر، با 
او همراهی کنــد. آنچه ظن حضور صــدر در پس 
ماجراهای عراق را جدی تــر می کند مصون ماندن 

دفاتر این حزب از خرابکاری های اخیر است.
 طی یک دهه گذشــته هرگاه اعتراضات در عراق 
افزایــش یافتــه، معترضان بــه دفاتر احــزاب در 
شهرهای مختلف و نیز ســاختمان های حکومتی 

 در بغداد حمله برده و اعتراض خود را اینگونه نشان 
داده اند.

 در بغــداد عناصــر معترض مســلح بــا حمله به 
ســاختمان های حکومتی شــعارهایی را می دهند 
که رهبر جریان صدر از آنها خواسته و در شهرهای 
دیگر اکثر دفاتر احزاب مورد حمله قرار می گیرد به 
جز دفاتر جریان صدر که ایــن گویای خط فکری 
معترضان مســلح و تندی اســت که در پی آشوب 
هســتند. در دوره کنونــی عالوه بــر دفاتر جریان 
صدر، بــه دفاتر احزاب کمونیســت نیــز حمله ای 
نشد زیرا ائتالف سائرون متشکل از برخی جریانات 
کمونیستی هم هست. همینطور باید به سوء استفاده 
عناصر تنــدروی جریان صــدر از وضعیت موجود 
برای تسویه حساب های سیاســی هم اشاره کرد. 
طی روزهای گذشته برخی رهبران حشد الشعبی 
مورد حمله قرار گرفته و به شکل فجیعی به شهادت 

رسیدند. 
آنچه صدر و جریان متبوعش در حال انجام در عراق 
هستند در حال ورود به مرحله خطرناکی است که 
حتی نگرانی هایی را از ســوی ایران هــم به همراه 
داشته اســت. هر چند این اقدامات هر گونه پیش 
بینی برای آینــده عراق را دشــوار خواهد کرد؛ اما 
آنچه مشهود اســت مقتدی صدر به خوبی توانسته 
با مدیریت اعتراضات مدنی به خواسته های سیاسی 
خود در عراق دســت یابد و در روزهای آینده باید 
منتظر قــدرت نمایی او در صحنه سیاســی عراق 

باشیم.

»صدر«درانتظارنخستوزیری

وزارت خارجــه آمریکا ضمــن تمدیــد معافیت هــای مربوط به 
همکاری های صلح آمیز هســته ای با تهران اعالم کرد تحریم های 
جدیدی علیه بخش عمران و مواد مرتبط با فعالیت های هســته ای، 
نظامی و موشــک بالســتیک ایران اعمال کرده اســت. »مورگان 
اورتاگوس« ســخنگوی وزارت خارجه آمریــکا در بیانیه ای مدعی 
شد که مایک پمپئو، محدودیت های هسته ای علیه ایران را با هدف 
حفظ نظارت بر برنامه هسته ای صلح آمیز تهران، کاهش خطر اشاعه، 

مهار توانایی ایران برای کاهش زمان رســیدن به سالح هسته ای و 
پیشگیری از بازسازی سایت هایی با هدف اشاعه، تمدید می کند. به 
گفته اورتاگوس،پمپئو همزمان با تمدید محدودیت های هسته ای، 
دو تصمیم دیگر نیز گرفته که در ارتباط با فصــل ۱۲۴۵ از »قانون 
آزادی و تقابل با اشاعه ایران« مصوب سال ۲۰۱۲ است. پمپئو در این 
دو تصمیم، بخش عمران ایران که به ادعای وی به صورت مستقیم یا 
غیرمستقیم توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی کنترل می شود و 

چهار ماده راهبردی خاص که در ارتباط با برنامه های هسته ای، نظامی 
و موشک بالستیک ایران به کار می رود را تحت این قانون شناسایی 
کرده که به معنای تحریم این دو بخش اســت. این بیانیه همچنین 
ادعا کرده است: آمریکا به مذاکره برای اعمال محدودیت های دائمی 
بر برنامه هسته ای ایران با هدف پیشگیری از دسترسی آن به سالح 
هسته ای و همچنین استفاده از همه ابرازهای دیپلماتیک و اقتصادی 

برای مهار فعالیت های بی ثبات کننده ایران پایبند است.

آمریکا همزمان با تمدید معافیت همکاری هسته ای با تهران، تحریم های جدید علیه ایران اعمال کرد

 مقتدی صدر در پس پرده آشوب ها در عراق چه می کند؟

علیرضا کریمیان
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مدیران حاضر در بیست و پنجمین نمایشگاه اتوکام اصفهان به پتانسیل 
شــرکت های نرم افزاری این اســتان برای تولید نرم افزارهــای مالی و 
اتوماســیون اداری با توجه به حضور صنایع بزرگ در این استان تاکید 
کردند. رییس نظام صنفی رایانه ای کشــور و رییس ســازمان فناوری 
اطالعــات هر دو در ســخنان خود بــه مزیت شــرکت های نرم افزاری 
این اســتان برای ارائه راهکارهــای نرم افزاری به صنایع بزرگ اشــاره 
داشــتند. حضور صنایع بزرگی مانند فوالد، ذوب آهــن، پلی اکریل و 
وجود معادن طال در این اســتان، این منطقه را عــالوه براینکه به یکی 
از نقاط صنعتی کشور تبدیل کرده است، امکان ارائه خدمات IT محور 
از ســوی شــرکت های نرم افزاری را به این صنایع فراهم کرده است و 
 برگزاری نمایشگاه اتوکام می تواند نقطه اتصالی باشد برای پیوند صنایع 

سنتی و فناوری اطالعات.
علی یارمحمدیان در بیست و پنجمین دوره نمایشگاه اتوکام اظهار کرد: 
این نمایشــگاه از قدیمی ترین 
نمایشــگاه های استان اصفهان 
محسوب می شود که به بیست 
و پنجمین دوره خود رســیده 
شــرکت  اســت.مدیرعامل 
نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان گفت: این نمایشگاه از 
پرمخاطب ترین نمایشگاه های 
استان اصفهان به شمار می رود و 
به دلیل جایگاه ویژه شرکت های معتبر در حوزه آی تی )IT( و همچنین 
پتانسیل ها، قابلیت ها و اوضاع بســیار خوبی که استان اصفهان در این 
حوزه دارد، باعث شده این نمایشگاه جایگاه ویژه ای در کشور داشته باشد.

یارمحمدیان تصریح کرد: برنامه های جانبی که در این نمایشگاه ها وجود 
دارد، بعد علمی این رویداد در حوزه آی تی را افزایش داده است همچنین 
امسال که به نام ســال تولید رونق ملی نامیده شده انتظار داریم که این 
نمایشگاه بتواند جهت بهبود فضای کســب و کار در حوزه آی تی موثر 
واقع شود.مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه ارائه آخرین توانمندی ها 

و دستاوردها در حوزه نوآفرین و افزایش تولید و صادرات دانش است.
تحول دیجیتال، نیاز به رهبری واحددر سطح ملی و استانی دارد

رییس ســازمان نظام صنفی کشــور نیز با اشــاره به تحریم های ۴۰ 
ســاله علیه ایران گفــت:  »با 
خــروج شــرکت های بــزرگ 
بین المللی در ســال ۱۳۶۰ از 
ایران هیچ گاه شرکت های بزرگ 
فناوری در ایران حضور نیافتند 
این در حالی است که بسیاری 
از صنایع بــزرگ بین المللی در 
بخش هــای خــودرو و نفت در 
دوره های مختلــف وارد ایران 
شدند و سرمایه گذاری هایی را انجام دادند؛ اما شرکت هایی مانند اپل یا 
مایکروسافت برای سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطالعات وارد ایران 
نشدند و اگر پیشرفتی در این زمینه صورت گرفته  به دلیل تالش های 
شــرکت های ایرانی فعال در این زمینه بوده است.«وی با اشاره به سن 
۲۵ ساله نمایشگاه اتوکام افزود: »نمایشگاه اتوکام زمانی شکل گرفت که 

اتوماسیون اداری در کشور اهمیت یافته بود و با توجه به تمرکز صنایع 
در استان اصفهان این استان تبدیل به یکی از قطب های نرم افزاری برای 
توسعه اتوماسیون اداری شده بود؛ از همین رو شرکت های فعال در این 
اســتان باید از این مزیت همچنان بهره ببرند.«اثنی عشری به آمار ارائه 
شده از سوی کافه بازار اشاره کرد و افزود: »طبق آمار ارائه شده از سوی 
این مارکت پلیس، استان اصفهان در بخش توسعه نرم افزاری مالی مقام 
دوم را برعهده دارد. این آمار نشان می دهد که این استان پتانسیل خوبی 
برای توسعه نرم افزارهای مالی دارد و شــرکت های فعال در این استان 
می توانند از این پتانسیل بهره مند شــوند.«رییس سازمان نظام صنفی 
کشور به الزام برای آماده کردن زیرساخت های کشور برای ورود اقتصاد 
کشور به اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: »سهم اقتصاد دیجیتال در 
جهان در سال ۲۰۱۶ در حدود ۱۵ درصد بوده است این در حالی است که 
پیش بینی می شود این سهم تا سال ۲۰۲۵ به ۲۴.۳ برسد از همین رو ما 
باید برای این بازار ۱۱۵ میلیارد دالری فکر کرده و برنامه ای داشته باشیم 
در غیر این صورت از این بازار جا می مانیم و سهم خود را از دست خواهیم 
داد.« وی تاکید کرد: تحول دیجیتال نیاز به رهبری واحد در سطح ملی 
و استانی دارد و اگر همه راه توسعه کشور و استان را در تحول دیجیتال 
می دانیم باید کنار یکدیگر بنشینیم و با یکدیگر تعامل کنیم.محمد باقر 
اثنی عشری با اشاره به آمارهای زیرساختی استان اصفهان گفت: ضریب 
نفوذ تلفن همراه در استان ۱۱۷ درصد و ضریب نفوذ اینترنت پهن باند ۹۲ 
درصد است؛ همین آمار و ارقام نشان می دهد که ما چه فرصت گسترده ای 

را در استان اصفهان در اختیار داریم.
فقط IT رشد کرد

در این مراســم همچنین رییس ســازمان فناوری اطالعات با اشاره به 
پیشینه صنعتی استان، یکی از 
راه های توسعه فناوری اطالعات 
در این اســتان را بــه کارگیری 
فناوری اطالعات و ارتباطات در 
زیرســاخت های صنعتی عنوان 
کرد.امیر ناظمی به ۳ استراتژی 
برای رشد حوزه IT اشاره کرد و 
گفت: »یکی از استراتژی ها ورود 
شرکت ها و بازیگران جدید است، 
این بازیگران با شهروندان در ارتباط هستند و خدمات جدیدی در اختیار 
آنان قرار می دهند به طور مثال تاکسی های اینترنتی یا کسب و کارهایی 
مانند کافه بازار در این زمره قرار می گیرند که متاسفانه تا کنون اصفهان 

در این بخش ضعیف عمل کرده است.«
وی ادامه داد: »مسیر دوم همکاری شرکت های IT با صنایع و شرکت های 
قدیمی تر برای ارائه خدمات اتوماســیون به آنهاست تا شرکت و صنایع 
قدیمی بتوانند با فناوری روز همراه شــوند. اتوکام برآمده از این بخش 
بازار اســت و با همین رویکرد فعالیت خود را آغاز کرد؛ اما متاسفانه به 
نظر می رسد صنایع بزرگ اصفهان به این مقوله بی توجهی کرده و روی 
 IT نشــان ندادند. اما این صنایع باید توجه کنند که اگر به IT خوش به
بی توجهی کنند در آینــده ای نه چندان دور فراموش خواهند شــد.« 
ناظمی افزود: شرکت های فناوری اطالعات اصفهان باید در مسیر دوم 
گام بردارند تا موفق شــوند. وی همچنین به مسیر ســوم برای توسعه 
فناوری اطالعات اشار کرد و گفت: دراین مسیر شرکت های بومی بخشی 
از زنجیره تامین شرکت های بزرگ تر و بین المللی می شوند که در ایران 
به دلیل تحریم ها این اتفاق تا کنون رخ نداده اســت.رییس ســازمان 
فناوری اطالعات اعالم کرد: در شرایطی که رشــد اقتصاد در سال ۹۷ 

منفی ۴.۹ درصد و رشــد صنعت منفی ۹.۶ درصد بود فناوری اطالعات 
و ارتباطات رشدی معادل ۶.۴ درصد را تجربه کرد و بخش ارتباطات در 
حدود ۱.۷ درصد رشد کرده است. ناظمی با اشاره به اعتبارات اختصاص 
یافته به اشتغال گفت: از کل مجموع اعتبارات اختصاص یافته به اشتغال 
۹۲ درصد به بخش کشــاورزی و صنعت اختصاص داده شد و ۸ درصد 
اعتبارات به بخش خدمات و از این میزان تقریبــا ۲ درصد اعتبارات به 
بخش فناوری اطالعات اختصاص یافته اســت. معــاون وزیرارتباطات 
تاکید کرد که اگر رشدی در بخش فناوری اطالعات اتفاق افتاده ، مرهون 
تالش های بخش خصوصی است و ما تمام تالش خود را خواهیم کرد تا 
از حقوق تمام شرکت های فعال در این حوزه پشتیبانی کنیم. وی اضافه 
کرد: شرکت های فعال بخش خصوصی این حوزه عالوه بر اینکه کمترین 
انتظار را از دولت دارند، در مقابل بیشترین رشد را داشته و با بیشترین 
چالش ها مواجه شده اند.ناظمی ادامه داد: این شرکت ها به بهانه امنیتی، 

دینی و اخالقی به راحتی فیلتر می شوند.
کمبود نیروی انسانی متخصص

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان هم در مراسم افتتاحیه بیست 
و پنجمین نمایشگاه بین المللی 
کامپیوتر و اتوماســیون اداری 
و دومین نمایشگاه تکنولوژی، 
نوآوری و استارت آپ ها، صنعت 
نســاجی و خدمــات را دو گام 
جدید دانست که در نمایشگاه 
امسال رونمایی می شود.محمد 
اطرج ادامــه داد: طرح اجرایی 
ســازمان نظام صنفی رایانه ای 
برای افزایش گردش مالی در این صنعت، صنعت نســاجی است که ۲۵ 
درصد مشاغل این اســتان را به خود اختصاص داده و محصوالت خود 
را در نمایشگاه اتوکام امســال به نمایش درآورده است. رییس سازمان 
نظام صنفی رایانه ای اســتان اصفهان افزود: گام دوم در توسعه اقتصاد 
دیجیتال، در حوزه خدمات اســت، زیرا می دانیم که۹۰ درصد توسعه 
اقتصاد در دســت خدمات خواهد بود.وی افزود: حکام آمریکایی سعی 
کرده اند باعث یأس و ناامیدی مردم شــوند، در همین زمینه شــورای 
سیاســت گذاری نمایشــگاه تصمیم گرفت فضای اختصــاص یافته به 
نوآفرین ها و کســب وکارها را افزایش دهد.اطرج با اعالم اینکه یکی از 
مشکالتی که شرکت های فناوری اســتان اصفهان با آن مواجه هستند 
تامین نیروی انسانی متخصص است، اظهار داشت: در این رابطه باید با 

توجه بیشتری عمل کرد.
در پایان مســعود گل شــیرازی، رییس اتاق بازرگانــی اصفهان نیز 
حرکت به سمت کسب وکارهای 
دانش بنیان را ضروری دانست 
و تاکیــد کــرد کــه از طریق 
رویدادهایی مانند اتوکام است 
که خدمات ســنتی شــانس 
آشنایی با خدمات نوین و به روز 
رســانی خود را پیدا می کنند.

گلشیرازی در پایان خاطر نشان 
کرد: اقتصاد دانش بنیان یکی از 
ستون ها و ارکان اقتصاد مقاومتی است و تاکید دارد ایده های نو نخبگان 
جوان به منظور راه اندازی جریان دانــش در صنعت و نجارت اصفهان 

موردتوجه ویژه اتاق بازرگانی قرار دارد.

اجاره ساعتی یا روزانه منازل مبله ممنوع است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

تولید نفت اوپک، ۶۹۰ هزار 
بشکه در روز افزایش یافت

۱۴ تولید کننده عضو اوپک در ماه اکتبر ۲۹.۵۹ 
میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده اند که ۶۹۰ 
هزار بشکه بیشتر از ماه سپتامبر است.۱۴ تولید 
کننده عضو اوپک در ایــن ماه۲۹.۵۹میلیون 
بشــکه در روز نفت تولید کرده اند که ۶۹۰ هزار 
بشکه بیشــتر از ماه سپتامبر اســت. تولید ماه 
ســپتامبر اوپک پایین ترین حد تولید از ســال 
۲۰۱۱ بود. انتظار می رفت بازگشت عربستان به 
ظرفیت کامل تولید پس از حمله های چهاردهم 
سپتامبر ماه ها طول بکشــد ولی این اتفاق تنها 
طی چند هفته اتفاق افتاد. قیمت نفت که پس 
از این حمله ها تا ۷۲ دالر در هر بشــکه افزایش 
یافته بود حــاال تا ۶۰ دالر پایین آمده اســت و 
تحلیلگران انتظار دارند عربســتان همچنان به 
تالش برای حمایت از بازار ادامه دهد. تولید در 
لیبی و ایران، دو کشور دیگری که از این قرارداد 
معاف شده بودند، تغییری نکرده است. امارات 
متحده عربی صادراتش را افزایش داده وتولید 
نفت آن در ماه اکتبر کمی باال رفته اســت. پس 
از اکوادور بیشترین کاهش تولید مربوط به عراق 
می شــود که نفت کمتری از بنادر شمالی خود 
صادر کرده اســت. دومین تولیدکننده بزرگ 
 اوپک همچنان بیشتر از سهمیه اش طبق قرارداد

 نفت تولید می کند.

ضرر ۹۰ میلیارد دالری انگلیس 
با خروج از اتحادیه اروپا

موسســه ملی تحقیقات اجتماعی و اقتصادی 
انگلیس هشدار داد طرح نخست وزیر این کشور 
برای خروج از اتحادیه اروپــا ۹۰ میلیارد دالر 
برای این کشور ضرر خواهد داشت. در گزارش 
این موسسه آمده است، اگر طرح جانسون برای 
خارج کردن انگلیس از اتحادیه اروپا پذیرفته 
شــود، تا پایان سال ۲۰۲۰ شــاهد کوچک تر 
شدن ۴ درصدی اقتصادی انگلیس خواهیم بود 
که معادل ۱۴۰۰ دالر به ازای هر شهروند این 
کشور است. موسسه ملی تحقیقات اجتماعی و 
اقتصادی انگلیس که به تعبیر روزنامه گاردین 
یکی از مهم ترین اتاق های فکر در این کشــور 
است، معتقد است طرح جانسون برای اقتصاد 
انگلیس بدتــر از طرح ترزا می، نخســت وزیر 
قبلی این کشور اســت و اجرای طرح های می 
می توانســت ضرر کمتری به اقتصاد انگلیس 
برساند. به ادعای این موسسه، اجرای طرح ترزا 
می، اقتصادی انگلیــس را ۳ درصد کوچک تر 

می کرد.

بازار

چتر

سرمایه گذاری چهار هزار 
میلیاردی جهت توسعه 

واحدهای تولیدی
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع 
اســتانداری اصفهان اظهار کرد: امســال بیش 
از چهار هزار و ۳۰۷ میلیارد ریال برای توســعه 
واحدهای تولیدی و صنعتی موجود در اســتان 
اصفهان سرمایه گذاری شــده است. سید حسن 
قاضی عسگر افزود: این چهار هزار و ۳۰۷ میلیارد 
ریال ســرمایه گذاری در نتیجه صدور ۱۰۷ فقره 
پروانه برای توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی 
موجود استان اصفهان اســت. وی ادامه داد: این 
میزان سرمایه گذاری زمینه اشتغال هزار و ۵۷۶ 
نفر را در نیمه اول امسال فراهم کرده است. قاضی 
عسگر گفت: همچنین نیمه نخست امسال ۵۲۵ 
فقره پروانه ایجادی و توسعه ای با سرمایه گذاری 
بیش از ســه هزار و ۶۳۹ میلیارد ریال صادر شد 
که پیش بینی می شود برای ۱۱ هزار و ۴۳۳ نفر 

شغل ایجاد کند.

۵۰ طرح عشایری تا آخر امسال 
در اصفهان اجرا می شود

مدیرکل امور عشــایر اصفهان گفــت: ۵۰ طرح 
مرتبط بــا عشــایر در بخش های آب رســانی، 
سوخت رســانی و آمــوزش و ترویجــی تا آخر 
سال جاری در این اســتان اجرا می شود. مختار 
اســفندیاری، هزینه اجرای طرح های مذکور را 
۲۰۰ میلیــارد ریال اعالم کرد و افــزود: تاکنون 
بالغ بر ۴۰ درصد طرح ها انجام شده و ۶۰ درصد 
تا تکمیل فاصله دارد. وی بــا بیان اینکه طرح ها 
در غرب، شرق و جنوب استان اصفهان عملیاتی 
خواهد شد، تاکید کرد: تکمیل به موقع طرح های 
عمرانی و خدماتی برای عشایر نیازمند تخصیص 
به موقع و مکفی اعتبارات اســت. مدیرکل امور 
عشــایر اصفهان خاطرنشان کرد: سوخت رسانی 
به موقع به عشایر، ضمن حفظ سالمتی این قشر 
از جامعه سبب کاهش وابســتگی آنان به چوب 
درختــان و در نتیجه حفاظت هرچه بیشــتر از 
پوشــش گیاهی می شــود. طبق آمار اداره کل 
امور عشایر استان اصفهان، ۹ هزار و ۶۰۵ خانوار 
عشایری در استان اصفهان زندگی می کنند که 
این تعداد شامل ایالت قشقایی، بختیاری و عرب 

جرقویه هستند.

اتاق بازرگانی ایران اعالم کرد:
واگذاری کارت بازرگانی به 

غیر، معاونت در بزه قاچاق است
در پــی ابالغیه دادســتان کل کشــور مبنی بر 
ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی به غیر، پیش از 
این نیز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران بر این مهم تاکید کرده بود. صفحه رسمی 
اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی در 
توییتر نوشت:دادستان کل کشور در ابالغیه ای 
به دادستان های عمومی و انقالب سراسر کشور، 
واگذاری کارت بازرگانی به غیر برای اســتفاده 
از مزایــای آن را خالف مقــررات و ورود کاال از 
این طریق را، معاونت در بــزه قاچاق اعالم کرد. 
ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی به غیر، پیش 
از این از ســوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 
تخلف در ایــن زمینه به ابطــال کارت متخلفان 

منجر خواهد شد.

 مایحتاج روزانه
 چقدر گران شد؟

از ۲۴ قلــم کاالی خوراکی که در ســبد مایحتاج 
روزانه خانوارها قرار می گیرد فقط سه مورد نسبت 
به سال گذشته ارزان شده و مابقی با افزایش قیمت 
همراه بوده است. در حال حاضر تورم ساالنه حدود 
۴۲ درصد و تورم نقطه بــه نقطه حدود ۲۸ درصد 
است، بیشترین افزایش قیمت به چای بسته ای با 
۸۷ درصد، گوشت ۶۸ و شیر ۶۱ درصد اختصاص 
دارد. هر بسته نیم کیلویی چای از ۲۹ هزار تومان در 
مهرماه پارسال با ۲۷ هزار تومان افزایش به ۵۶ هزار 
تومان رسیده است. هر کیلوگرم گوشت گوسفندی 
از ۵۸ هــزار تومان به ۹۸ هزار تومان رســیده که 
رشــد ۴۰ هزار تومانی دارد. هر لیتر شــیر نیز از 
متوسط ۳۶۰۰ به ۵۸۰۰ تومان رسیده که رشد ۶۱ 
درصدی آن را نشان می دهد؛ اما در این بین گوجه 
فرنگی با کاهش ۱۹۰۰ تومانی به طور متوســط 
به کیلویی ۲۵۰۰ تومان رســیده است. همچنین 
تخم مرغ حدود ۱۱۰۰ تومان در هر کیلو وســیب 
 درختی حــدود ۳۰۰ تومان در هــر کیلو کاهش

 قیمت داشته اند.

 UB 96 چتر واته مدل 

 74,000
تومان

 FASHION TS147 چتر مدل 

 110,000
تومان

چتر شوان مدل 1-4290002 

 91,000
تومان

اتوکام،  نقطه اتصالی برای پیوند صنایع سنتی و فناوری اطالعات
  در بیست و پنجمین نمایشگاه اتوکام اصفهان مطرح شد؛ 

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: عدم حضور سرمایه گذاران در استان اصفهان و شهرستان ها باعث شده 
تا مردم به کالن شهرها مهاجرت کنند. حجت االسالم موسوی الرگانی ادامه داد: در حال حاضر سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی باید جذب شوند و دوندگی در ادارات که از مشکالت مهم آنان است، برطرف  شود چراکه این موضوع بعضا موجب 
صرف نظر سرمایه گذار از هدف اصلی شده و در نهایت به دلیل نبود زیر ساخت های الزم منجر به شهر گریزی می شود. 
وی، عدم استقبال از سرمایه گذار را از دالیل عدم پیشرفت دانست و گفت: زمانی استان اصفهان در سطح کشور پیشرو 
بوده، اما در حال حاضر وضعیت آن با ۱۰ سال گذشته قابل مقایسه نیست و از بسیاری استان های دیگر عقب مانده است. 

موسوی الرگانی افزود: اگر در این استان محدودیت هایی وجود دارد، نباید این محدودیت هارا مانع پیشرفت دانست.

رییس مجمع نمایندگان استان:

مردم شهرستان های 
اصفهان به کالن شهرها 

مهاجرت می کنند

ان
لم

پار
 

  عکس روز

آغاز دومین جشنواره انار شهرضا

رییس اتحادیه صنف مشــاوران امالک اصفهان گفت: تاکنون گزارشی پیرامون اجاره ساعتی یا 
روزانه منازل مبله به مشتری های مشکوک به بازرسی اصناف ارجاع داده نشده است و در صورت 
شناســایی خاطیان به صورت جدی با آنها برخورد خواهد شد. رســول جهانگیری در پاسخ به 
نحوه فعالیت، اجاره دهندگان منازل مبله ساعتی و روزانه، اظهار کرد: هر گونه اجاره منازل در 
غیر از بازه زمانی بیش از یک ســال به غیر از مواردی که صاحب خانه تمایل به تعمیر منزل و یا 

ساختمان های مسکونی دارد، ممنوع است. 
وی افزود: قرارداد اجاره تحت عنوان یک ساعتی، یک روزه، هفتگی و ماهانه نداریم و با خاطیان 
به شدت برخورد می شود. رییس اتحادیه صنف مشــاوران امالک اصفهان با بیان اینکه تاکنون 
مورد صنفی در این باره گزارش نشده است، خاطر نشان کرد: بازرسی اصناف با دقت واحدهای 
صنفی مربوط به حوزه مسکن را زیر نظر دارد و تاکنون گزارشــی پیرامون اجاره منازل مبله به 
صورت ســاعتی به این مرکز ارجاع نشده اســت؛ در صورتی که مردم شاهد شکل گیری چنین 
قراردادهــا و اجاره نامه هایی هســتند و متوجه تعویض اجاره نشــینان یک منــزل به صورت 
 روزانه می شــوند، موارد را به اطالع بازرســی اصناف و واحد بازرســی اتحادیه صنف مشاوران 

امالک برسانند. 
جهانگیری افــزود: تبلیغ بــرای چنیــن اجاره هایی، بیشــتر در فضای مجازی و بســترهای 
غیرامن اینترنتی صورت می گیرد. دســتگاه های امنیتی و نیروهــای انتظامی همچون پلیس 
 اماکن در نظارت این حوزه فعال هســتند و مــردم می توانند جرائمی از این دســت را به آنها 

گزارش دهند.

رییس اتحادیه صنف مشاوران امالک اصفهان:

اجاره ساعتی یا روزانه منازل مبله ممنوع است

دومین جشنواره انار امامزاده شاه سیدعلی اکبر شهرستان شهرضا آغاز شد.

حدیث زاهدی
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مفاد آراء
8/42 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

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

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

1- رای  شماره  8226  مورخ  1398/07/03  خانم /  آقای مریم غفوریان  فرزند حسنعلی  
به شماره کالسه  2051  وبه شماره شناسنامه 13525  و به شماره ملی    1142350088  
نسبت به3 دانگ مشاع از شش   دانگ یکباب خانه  به مساحت 200 مترمربع پالک شماره  
502  فرعی از  158 اصلی واقع  در صدر آباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی 
شهر شامل مع الواسطه از شهرداری  خمینی شهر ثبت در صفحه 219 دفتر 385 ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
2- رای  شماره  8224  مورخ  1398/07/03  خانم /  آقای احسان کوچکی ورنوسفادرانی 
فرزند  محمد رضا به شــماره کالسه  2050 وبه شماره شناســنامه 223  و به شماره ملی    
1141188880  نســبت به3 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 200 
مترمربع پالک شــماره  502  فرعی از  158 اصلی واقع  در صدر آباد  بخش  14 اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 
219 دفتر 385 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.

3- رای  شــماره  8937  مورخ  1398/07/14  خانم /  آقای رحمت اهلل سیاه مرد خوزانی 
فرزند یحیی به شــماره کالســه  1638 وبه شــماره شناســنامه 448  و به شماره ملی    
1141679957  نسبت به3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 196.78  
مترمربع پالک شــماره  443  فرعی از  84   اصلی واقع  در فتح آبــاد خوزان  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 86 دفتر 390 ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
4- رای  شماره  8935  مورخ  1398/07/14  خانم /  آقای فاطمه سیاهمرد خوزانی  فرزند  
براتعلی   به شماره کالسه  1640 وبه شماره شناسنامه 88  و به شماره ملی    1141142953  
نسبت به3 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 196.78 مترمربع پالک 
شماره  443  فرعی از  84   اصلی واقع  در   فتح آباد خوزان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شــامل ثبت در صفحه 83 دفتر 390 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
5- رای  شماره  7271  مورخ  1398/06/06  خانم /  آقای حسین رحیمی فرزند  کریم  به 
شماره کالسه  0815  وبه شماره شناسنامه 179  و به شماره ملی    1284802817  نسبت 
به4دانگ مشاع از شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 204.51  مترمربع پالک شماره  
491    فرعی از  111 اصلی واقع  در   نخود جاری  انــدان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند 25889 مورخ 97/03/01 دفتر 322ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
6- رای  شــماره  7273  مورخ  1398/06/06  خانــم /  آقای طیبه مانــدگاری اندانی  
فرزند  قدیر علی  به شــماره کالســه  0816  وبه شماره شناســنامه 1918  و به شماره 
ملــی    1141187833  نســبت به2دانگ مشــاع از شــش دانــگ یکبــاب  خانه به 
مســاحت 204.51  مترمربع پالک شــماره  491  فرعی از  111  اصلــی واقع  در  نخود 
جاری  اندان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل ســند 25889 
 مورخ 97/03/01 دفتــر 322ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و 

محرز گردیده است.
7- رای  شــماره  7279  مــورخ  1398/06/06  خانم /  آقای مصطفــی رحیمی اندانی  
فرزند  براتعلی  به شماره کالســه  0410  وبه شماره شناســنامه 2111  و به شماره ملی    
1141156891  نسبت به3دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 327.30  
مترمربع پالک شماره  843    فرعی از  111  اصلی واقع  در  نخود جاری  اندان  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 332 دفتر 362ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
8- رای  شــماره  7275  مورخ  1398/06/06  خانم /  آقای فاطمــه ابراهیمی خوزانی  
فرزند  خدارحم  به شماره کالســه  0412   وبه شماره شناســنامه 259  و به شماره ملی    
1141685841  نسبت به3دانگ مشاع از شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 327.30  
مترمربع پالک شماره  843   فرعی از  111  اصلی واقع  در  نخود جاری  اندان   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 371 دفتر 347ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
9- رای  شــماره  8551  مــورخ  1398/07/08  خانــم /  آقای طاهره حاج هاشــمی 
ورنوسفادرانی فرزند  حسن به شماره کالســه  1112  وبه شماره شناسنامه 13373  و به 
شماره ملی    1142348563  نســبت به3دانگ مشاع از شــش   دانگ یکباب  خانه  به 
مساحت 200.70  مترمربع پالک شماره  642   فرعی از  158   اصلی واقع  در   صدر آباد  
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از شهرداری خمینی 
شهر  ثبت در صفحه 445 دفتر   180 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
10- رای  شماره  8549  مورخ  1398/07/08  خانم /  آقای مهدی حقیقت نیا  فرزند  احمد  
به شماره کالسه  1113  وبه شماره شناسنامه 312  و به شماره ملی  1141312077  نسبت 
به3دانگ مشاع از شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 200.70  مترمربع پالک شماره  
642   فرعی از  158  اصلی واقع  در صدر آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر  ثبت در صفحه 445 دفتر   180 ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
11- رای  شماره  7048  مورخ  1398/05/30  خانم /  آقای حسنعلی نوروزی  فرزند  محمد  
به شماره کالسه  1160  وبه شماره شناسنامه 546  و به شماره ملی  1141105071  نسبت 
به2دانگ مشاع از شش دانگ یکباب دامداری  به مساحت 389.60  مترمربع پالک شماره  
70.1   فرعی از  119  اصلی واقع  در  ورنوسفادران  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل مع الواسطه از  مالکیت رجبعلی رحیمی  سند 12091 مورخ 33/09/28 
دفتر 61 و ســند 18014 مــورخ 39/03/05 دفتر 61ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
12- رای  شــماره  7050  مورخ  1398/05/30  خانم /  آقای قاســمعلی نوروزی  فرزند  
محمد به شماره کالسه  1159 وبه شماره شناسنامه 912  و به شماره ملی   1141086271  
نسبت به2دانگ مشاع از شــش   دانگ یکباب  دامداری  به مساحت 389.60  مترمربع 
پالک شــماره  70/1 فرعی از  119   اصلی واقع  در ورنوســفادران  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از  مالکیت رجبعلی رحیمی  سند 12091 
مورخ 33/09/28 دفتر 61 و سند 18014 مورخ 39/03/05 دفتر 61ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
13- رای  شماره  6784  مورخ  1398/05/24  خانم /  آقای محمد نوروزی  فرزند  داراب  
به شماره کالسه  0881  وبه شماره شناسنامه 9  و به شماره ملی    5759701487  نسبت 
به2دانگ مشاع از شش   دانگ یکباب  دامداری  به مســاحت 389.60  مترمربع پالک 
شــماره  70/1 فرعی از  119   اصلی واقع  در   ورنوســفادران  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از  مالکیت رجبعلی رحیمی  سند 12091 مورخ 
33/09/28 دفتر 61 و ســند 18014 مورخ 39/03/05 دفتر 61ومالحظه نقشــه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
14- رای  شماره  7264  مورخ  1398/06/05  خانم /  آقای فائزه مختاری اندانی  فرزند  

مصطفی  به شماره کالسه  2018  وبه شماره شناسنامه 1130530671  و به شماره ملی    
1130530671 صادره خمینی شهر نسبت به 1/5 دانگ مشــاع از شش   دانگ یکباب  
ساختمان  به مساحت 150.60  مترمربع پالک شــماره  98  فرعی از  110   اصلی واقع  
در  کک وموش اندان    بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل سند 

10869ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
15- رای  شماره  7262  مورخ  1398/06/05  خانم /  آقای امراله رحیمی  فرزند  مصطفی 
به شماره کالسه  2020 وبه شماره شناسنامه 52  و به شماره ملی    1141603160 صادره 
خمینی شهر نسبت به4/5دانگ مشاع از شش دانگ یکباب  ساختمان  به مساحت 150.60  
مترمربع پالک شــماره  98  فرعی از  110 اصلی واقع  در کک وموش اندان بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 10867ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
16- رای  شماره  8588  مورخ  1398/07/08  خانم /  آقای فروغ کوچیا  فرزند  عبدالرسول  
به شــماره کالســه  1196    وبه شــماره شناســنامه 1130319865  و به شماره ملی    
1130319865  نسبت به2/5دانگ مشاع از شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 227.30  
مترمربع پالک شــماره  16/1فرعی از  77   اصلی واقع  در   وراه کوه  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 229931 مورخ 94/08/11 دفتر 73ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
17- رای  شــماره  8586  مــورخ  1398/07/08  خانم /  آقای امیــد مختاریان  فرزند  
احمد  به شماره کالســه  1195 وبه شماره شناســنامه 1130293343  و به شماره ملی    
1130293343  نسبت به3/5 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 227.30  
مترمربع پالک شــماره  16/1فرعی از  77   اصلی واقع  در  وراه کوه  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 190228 مورخ 88/04/09  دفتر 73 و مالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
18- رای  شماره  4134  مورخ  1398/04/04  خانم /  آقای احمد رضا مانی ورنوسفادرانی  
فرزند  اکبر  به شــماره کالســه  2151  وبه شــماره شناســنامه 61  و به شــماره ملی    
1141032473  نســبت به3دانگ مشــاع از شــش   دانگ یکباب  خانه  به مســاحت 
200مترمربع پالک شــماره  595 و 596و597 و 598 فرعی از  158 اصلی واقع  در صدر 
آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل مع الواسطه از شهرداری 
خمینی شهر ثبت در صفحه 448 و 446 دفاتر 4 و 3 و 126ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
19- رای  شــماره  4133  مورخ  1398/04/04  خانم /  آقای محمد  مانی ورنوسفادرانی  
فرزند  احمد رضا   به شماره کالسه  2147  وبه شماره شناسنامه 1130353966  و به شماره 
ملی    1130353966  نســبت به3دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
200مترمربع پالک شماره  595 و 596و597 و 598 فرعی از  158   اصلی واقع  در   صدر 
آباد    بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل مع الواسطه از شهرداری 
خمینی شهر ثبت در صفحه 448 و 446 دفاتر 4 و 3 و 126ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
20- رای  شــماره  8898  مورخ  1398/07/13  خانم /  آقای ابوالفضل عابدی خوزانی  
فرزند  عبداله به شماره کالســه  0423  وبه شماره شناســنامه 14515  و به شماره ملی    
1142359883  نسبت به4دانگ مشاع از شش   دانگ یکباب  خانه 2 طبقه  به مساحت 
181.86مترمربع پالک شــماره  1540 فرعی از  85   اصلی واقع  در   خوزان  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 257 دفتر 712ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
21- رای  شماره  8900  مورخ  1398/07/13  خانم /  آقای محدثه عابدی خوزانی فرزند  
لطف علی  به شماره کالسه  0424 وبه شماره شناسنامه 1130346706  و به شماره ملی    
1130346706  نسبت به2دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب  خانه 2 طبقه  به مساحت 
181.86مترمربع پالک شــماره  1540 فرعی از  85   اصلی واقــع  در خوزان  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل ثبت در صفحه 304 دفتر 191 ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
22- رای  شماره  2067  مورخ  1395/08/24  خانم /  آقای زهرا اامینی  فرزند  خسرو  به 
شماره کالسه  0051  وبه شماره شناسنامه 907  و به شماره ملی    1288813783  نسبت 
به شش   دانگ یکباب  خانه به مســاحت 106.96مترمربع پالک شماره  2549 فرعی از  
99   اصلی واقع  در  جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل 
ثبت در صفحه 274 دفتر312 امالک ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
23- رای  شماره  7183  مورخ  1398/06/03  خانم /  آقای اصغر هارونی فرزند  خیر علی  
به شماره کالسه  0101  وبه شماره شناســنامه 1070  و به شماره ملی  5759435388  
نسبت به شــش   دانگ یکباب  مغازه  به مســاحت 28.27مترمربع پالک شماره  2121 
فرعی از  99 اصلی واقع  در   جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر 
شامل ثبت در صفحه 311 دفتر 610 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
24- رای  شماره  9024  مورخ  1398/07/15  خانم /  آقای رضا اخالقی ورنوسفادرانی  
فرزند  محمد علی  به شماره کالسه  0099  وبه شماره شناسنامه 17593  و به شماره ملی    
1140175416  نسبت به شش   دانگ یکباب  مغازه  به مساحت 205.53مترمربع پالک 
شــماره  2008 فرعی از  87   اصلی واقع  در ورنوسفادران  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند  36563 مورخ  97/08/05  دفتر خانه 301ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
25- رای  شــماره  9112  مورخ  1398/07/17  خانم /  آقای هوشنگ هارون رشیدی 
فرزند  شاه  کرم  به شماره کالســه  1415 وبه شماره شناســنامه 755  و به شماره ملی 
1299211983  نسبت به شش   دانگ یکباب  مغازه متصله  به مساحت 188.83مترمربع 
پالک شــماره  666 فرعی از  99   اصلی واقع  در  جوی آباد  بخــش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواســطه از مالکیت خان علی اشکش ثبت در صفحه 
314 دفتر 170 علی اشکش  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
26- رای  شــماره  6131  مورخ  1398/05/07  خانم /  آقای طلعت آقا طاهری خوزانی  
فرزند  مســیب   به شماره کالســه  0868 وبه شــماره شناســنامه 87  و به شماره ملی 
1141555352  نسبت به شــش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 24.75مترمربع پالک 
شماره  1351 و 1352  فرعی از  87   اصلی واقع  در ورنوســفادران بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از اســماعیل صفار سند 10143 مورخ 
 57/12/12 دفتــر 59ومالحظه نقشــه ملک  وگــزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
27- رای  شماره  8520  مورخ  1398/07/07  خانم /  آقای سعید امینی   فرزند  غالمعلی 
به شماره کالسه  1172 وبه شماره شناسنامه 488  و به شماره ملی  1141313839  نسبت 
به شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 184.48 پالک شماره  248 فرعی از  115   اصلی 
واقع  در  کهندژ بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل مع الواسطه از 
مالکیت عزیز اهلل امینی واکرم رحمتی  ثبت در صفحه 393 و 396 دفتر 541ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
28- رای  شــماره  8791  مــورخ  1398/07/11  خانــم /  آقای محمــد علی نوروزی 
فروشانی  فرزند  حسن  به شماره کالسه  0703  وبه شماره شناسنامه 88  و به شماره ملی  
1141514451 صادره خمینی شهر نسبت به شش دانگ یکباب  مغازه به مساحت 56.92 
پالک شماره  97 فرعی از  72   اصلی واقع  در  فروشــان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند 7763ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
29- رای  شــماره  8811  مورخ  1398/07/11  خانم /  آقای اشــرف محمدی    فرزند  
قربانعلی   به شماره کالسه  1244 وبه شماره شناسنامه 11  و به شماره ملی  1142193276  
نسبت به شش   دانگ یکباب  مغازه   به مســاحت 56.23 پالک شماره  3837 فرعی از  

99   اصلی واقع  در  جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل 
ثبت در صفحه 33 دفتر 565ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
30- رای  شــماره  9534  مــورخ  1398/07/29  خانم /  آقای فاطمــه محمدی فرزند  
قربانعلی  به شماره کالسه  1246  وبه شماره شناسنامه 24  و به شماره ملی  1142189562  
نسبت به شش   دانگ یکباب  مغازه   به مســاحت 55.83 پالک شماره  1897 فرعی از  
99   اصلی واقع  در  جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل 
ثبت در صفحه 155 دفتر 499ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
31- رای  شماره  8510  مورخ  1398/07/07  خانم /  آقای محمد صالحی فرزند  حسین  
به شماره کالسه  0760  وبه شماره شناسنامه 210  و به شماره ملی  1142232387  نسبت 
به شش   دانگ یکباب  ســاختمان در حال ساخت    به مســاحت 332.52 پالک شماره  
910.1 فرعی از  99   اصلی واقع  در  جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شــامل مع الواســطه از مالکیت زین العابدین نعمت الهی ثبت در صفحه 426 دفتر 

152ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
32- رای  شماره  7633  مورخ  1398/06/14  خانم /  آقای محمد صالحی فرزند  حسین  
به شماره کالسه  0747   وبه شماره شناسنامه 210  و به شماره ملی  1142232387  نسبت 
به شش   دانگ یکباب  ساختمان در حال ساخت    به مساحت 381.64 پالک شماره  913 
فرعی از  99   اصلی واقع  در  جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر 
شامل مع الواسطه از مالکیت ســهیال اعالیی ثبت در صفحه 11 دفتر 710 و محمد رضا 
خلقی  سند 2209 و ثبت در صفحه 14 دفتر 710 پرویز صفاری پور ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
33- رای  شماره  9185  مورخ  1398/07/20  خانم /  آقای حسن روح الهی ورنوسفادرانی 
فرزند  محمد حسین  به شماره کالسه  1271  وبه شماره شناسنامه 238  و به شماره ملی 
1140983970  نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 201.21 پالک شماره  20 
فرعی از  159 اصلی واقع  در  اراضی شمالی  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل مع الواسطه از مالکیت سید محمد منتظری و سید هاشم منتظری ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
34- رای  شماره  7522 مورخ  1398/06/12  خانم /  آقای احمد کشوری فرزند  علیرضا  
به شماره کالسه  0780  وبه شماره شناســنامه 1398  و به شماره ملی    1129176118  
صادره فریدونشهر  نســبت به شــش   دانگ یکباب  خانه 2 طبقه  به مساحت 109.27 
پالک شــماره  584 فرعی از  99   اصلی واقع  در   جوی آباد  بخــش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل مع الواســطه از مالکیت  بیگم بدیحی از سند 31725 
 مورخ 52/11/21 دفتر 73ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
35- رای  شــماره  9414  مورخ  1398/07/25  خانم /  آقای محمد مهدی پریشــانی 
فروشانی  فرزند  رجبعلی به شماره کالسه  0890  وبه شماره شناسنامه 810  و به شماره 
ملی    1141150182  نسبت به شــش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 161.85 پالک 
شــماره  936 فرعی از  72   اصلی واقع  در   فروشان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شــامل صفحه 314 و 50 دفتر 656 و 521ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
36- رای  شــماره  8164  مورخ  1398/07/02  خانم /  آقای محمد تقی مومنی  فرزند  
اصغر به شماره کالسه  2142     وبه شماره شناســنامه 1130213781  و به شماره ملی    
1130213781  نسبت به شــش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 199.20 پالک شماره  
775 فرعی از  158   اصلی واقع  در  صدر آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل مع الواسطه از مالکیت شــهر داری  ثبت در صفحه 304 دفتر 151ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
37- رای  شــماره  8621  مورخ  1398/07/09  خانم /  آقای میــالد تقی مومنی  فرزند  
اصغر به شــماره کالسه  2140 وبه شــماره شناســنامه 113096513  و به شماره ملی    
113096513  نســبت به شش   دانگ یکباب  خانه  به مســاحت 195.65 پالک شماره  
776 و 775 فرعی از  158   اصلی واقع  در   صدر آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل مع الواسطه از مالکیت شــهرداری خمینی شهر  ثبت در صفحه 304 
دفتر 151 ثبت در صفحه 566 دفتر 4ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
38- رای  شــماره  2363  مورخ  1397/08/15  خانم /  آقای حبیــب اله کریمی اندانی  
فرزند  قربانعلی  به شماره کالسه  1748     وبه شــماره شناسنامه 2538  و به شماره ملی    
1141194031  نسبت به شش   دانگ یکباب  مغازه به مســاحت 39.60 پالک شماره  
744فرعی از  99   اصلی واقع  در  جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل سند 168977 مورخ 85/11/01 دفتر خانه 73 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
39- رای  شماره  8997  مورخ  1398/07/15  خانم /  آقای بتول واحدی  فرزند  احمد به 
شماره کالسه  2154     وبه شماره شناسنامه 149  و به شماره ملی    1141033356  نسبت 
به شش   دانگ یکباب  خانه   به مســاحت 100 پالک شماره  597 فرعی از  158   اصلی 
واقع  در  صدر آباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از 
مالکیت شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 561 دفتر 3ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
40- رای  شــماره  8508  مورخ  1398/07/07  خانم /  آقای محمد پور حاجی خوزانی  
فرزند  حسین به شماره کالسه  2041   وبه شماره شناسنامه 1130114627  و به شماره 
ملی    1130114627  صادره خمینی شهر  نسبت به شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
173.70 پالک شماره  71.1 فرعی از  114   اصلی واقع  در  شمس آبادبخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ســند 41848 مورخ 91/12/05 دفتر 12ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
41- رای  شماره  8776  مورخ  1398/07/10  خانم /  آقای متین بیاتی  فرزند  حسن  به 
شماره کالسه  1321 وبه شماره شناسنامه 2425  و به شماره ملی  1817025570  نسبت 
به شــش   دانگ یکباب  مغازه    به مساحت 14 پالک شــماره  645 فرعی از  99   اصلی 
واقع  در  جوی آباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از 
مالکیت حسین مجیری  سند 23484 دفتر 73ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
42- رای  شماره  8778  مورخ  1398/07/10  خانم /  آقای متین بیاتی  فرزند  حسن  به 
شماره کالسه  1319     وبه شماره شناسنامه 2425  و به شــماره ملی    1817025570  
نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه    به مساحت 216.50 پالک شماره  645 فرعی از  99   
اصلی واقع  در  جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل مع 
الواسطه از مالکیت حسین مجیری  سند 23484 دفتر 73ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
43- رای  شماره  8772  مورخ  1398/07/10  خانم /  آقای متین بیاتی  فرزند  حسن  به 
شماره کالسه  1320   وبه شماره شناسنامه 2425  و به شماره ملی    1817025570  نسبت 
به شش   دانگ یکباب  مغازه    به مساحت 34.50 پالک شماره  645 فرعی از  99   اصلی 
واقع  در   جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از 
مالکیت حسین مجیری  سند 23484 دفتر 73ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
44- رای  شــماره  9012  مورخ  1398/07/15  خانم /  آقای زهرا حلوایی ورنوسفادرانی  
فرزند  حاجی علی اکبر  به شماره کالسه  1380   وبه شماره شناسنامه 15189  و به شماره 
ملی    1140150677  نسبت به شــش   دانگ یکباب  خانه    به مساحت 176.74پالک 
شــماره  740 و 739 فرعی از  158   اصلی واقع  در   صدر آباد  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از  شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 490 
دفتر 4 و صفحه 492 دفتر 4ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
45- رای  شماره  8920  مورخ  1398/07/13  خانم /  آقای حسن صالحی   فرزند  علی  به 
شماره کالسه  0615   وبه شماره شناسنامه 160  و به شماره ملی    5759417495  نسبت 
به شش   دانگ یکباب  مغازه    به مساحت 50.38 پالک شماره  484 فرعی از  99   اصلی 
واقع  در   جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از 
مالکیت سید حسین مویدی    17/03/10دفتر 22ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/08/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/08/26 

م الف: 643384  نبی اله یزدانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
مفاد آراء

8/41  آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره

آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی« 
که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد و 
 امالک زواره صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکــور در دو نوبت به فاصله ی 15 
روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشــار و محلی آگهی می شــود ودر روستاها عالوه بر 
انتشار آگهی، رأی هیئت باحضور نماینده شورای اسالمی روستا در محل الصاق می گردد 
تا شخص یا اشــخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شــهرها از تاریخ انتشار اولین 
آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
 اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف

 یکماه مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل نمــوده و گواهي تقدیم 
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تســلیم نمایند، در این صورت اقدامات ثبت  موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت.در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض،گواهی تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل را ارائــه نکند،اداره ثبت 
 مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید. صدور ســند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به 

دادگاه نیست:
1- رای شــماره 139860302021000091 مورخ 98/07/20- آقای امین اله عسکری 
تورزنی فرزند علی مراد بشماره ملی 1189720991 ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی 
قسمتی از مزرعه تورزن 60 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان بمساحت 157/92 

متر مربع موروثی و خریداری عادی از ورثه علیمراد عسکری تورزنی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/07/25                                                                                                                            

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/08/11          
م الف:  631140  خیراله عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

ابالغ دادخواست وضمائم
8/44 بدینوســیله به آقاي عباس رزمجویــی  فعاًل مجهول المــکان ابالغ مي گرددکه 
خواهان یوسف آقایی فرزند حبیب اله به نشانی شهرضا فلکه ژاندارمری روبروی کالنتری 
پ 34 دادخواستي به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ هشتادوپنج میلیون ریال بابت الباقی 
خسارات وارده ناشی ازتصادف به این شورا تســلیم که بکالسه 98 / 327 ش2 ح  ثبت و 
وقت رسیدگي براي روز شنبه مورخ  16 / 9 / 98  ساعت 30 / 3 عصر تعیین گردیده اینک 
حسب درخواست خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
دریکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شــودتا ازتاریخ انتشارظرف یک ماه بامراجعه به 
دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره دوم شهرضا واخذ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم 
،آدرس کامل خودرااعالم وهردفاعي داریدبیان نماییدوبراي رسیدگي فوق نیزدرشوراي 
حل اختالف شماره دوم حقوقي شهرضاحاضرشویدواگربعداً احتیاج به نشرآگهي باشد یک 
نوبت منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهدبود. م الف: 644559  رئیس دبیرخانه 

شوراي حل اختالف شعبه دوم حقوقي شهرضا
ابالغ دادخواست وضمائم

8/43 بدینوســیله به سیدفرهادموســوی فرزند علی نظر فعاًل مجهول المکان ابالغ مي 
گرددکه خواهان جعفر رجائیان فرزند عیدی محمد به نشاني شهرضا بلوارآیت اله غفاری 
روبروی پمپ بنزین قائم تعمیرگاه حافظ دادخواســتي با موضوع انتقال سند به این شورا 
 تســلیم که به کالســه 98 / 284 ش3 ح  ثبت و وقت رســیدگي براي روز شنبه مورخ

  16 / 9 / 98  ساعت 4 عصر تعیین گردیده اینک حسب درخواست خواهان و به تجویزماده 
73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ 
انتشارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شوراي حل اختالف شعبه سوم حقوقي شهرضا 
حاضرشویدواگربعداً احتیاج به نشرآگهي باشــد یک نوبت منتشرخواهدشدومدت آن ده 
روزخواهدبود. م الف: 644571  عکاشــه رئیس دبیرخانه شوراي حل اختالف شعبه 

سوم حقوقي شهرضا 
اخطار اجرایی

8/45 شماره: 337/98 حل3 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-نادر حاجی 
مرادی 2-محمد کبیری پور ، نام پدر: 1-حسینعلی 2-محمدحسین ، نشانی: 1-خمینی 
شهر دوشاخ نبش اســتاد باغبان سوپرمارکت مســعود 2- مجهول المکان ؛ مشخصات 
محکوم له: نام و نام خانوادگی: حســین هادیزاده ، نام پدر: عباس ، شــغل: آزاد ، نشانی: 
خمینی شــهر خ امام خ هادی ک افضلی پ70 ، محکوم به:به موجب رای شماره 1155 
تاریخ 98/05/20 حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته 
است. محکوم علیها محکوم اند به: نحو تضامنی پرداخت 70/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت 1/905/000 ریال بابت خسارات دادرســی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک 97/9/25 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عشر دولتی 
رای صادره غیابی اســت. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید.  

م الف: 643374 قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

8/46 شماره: 1439/98 حل12 ، مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 09:30 صبح روز شنبه 
مورخه 1398/09/16 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: یاسر جهانگیری ، نام 
پدر: غالمعلی ، نشانی: خمینی شــهر خ نبوی منش وازیچه کوچه 129 عرفان44 غربی ؛ 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: پویا سلطانی ، نام پدر: نصرت اله ، 2- نام و نام 
خانوادگی: سهیال جهانگیری ، نام پدر: علی ، خواسته و بهای آن: الزام خواندگان به حضور 
در دفترخانه و انتقال سند مالکیت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 642743 رئیس 

شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
اخطاریه

8/51 شــماره پرونده: 2642/97  ، نام و نام خانوادگی: محمدرضا درعلی ، محل حضور: 
شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر واقع در خ پاسدران به پیوست دادخواست 
و ضمائم تجدیدنظر خواهی آقای عبدالحسین درعلی نسبت به دادنامه 879 - 98/4/31 
در پرونده کالسه 2642 ارسال می گردد در اجرای ماده 346 ق.آ.د.م نسبت به تبادل لوایح 
)ارائه پاســخ( ظرف ده روز اقدام نمایید. م الف: 644221  شعبه یازدهم شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر
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کمبود 12 هزار و 700 نیروی انسانی در آموزش  و پرورش استان اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

مدیر بیمه سالمت شمال استان:
افراد فاقد درآمد رایگان 
 تحت پوشش بیمه سالمت 

قرار می گیرند
مدیر بیمه سالمت شمال استان اصفهان گفت: 
ارزیابی وسیع که طرح وسع ســنجی نام دارد 
توسط وزارت کار صورت می گیرد تا افرادی که 
فاقد توانایی پرداخت حق بیمه سالمت هستند 
به طور رایگان تحت این پوشــش بیمه ای قرار 
بگیرند.مسلم آشوری با اشاره به پوشش بیمه 
اجباری برای تمام آحاد جامعه  اظهار داشت: 
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه همه افراد 
باید تحت پوشش بیمه سالمت قرار گیرند و این 
قانون برای همه آحــاد جمعیت ایران اجباری 
و توســط طرح وسع ســنجی انجام می شود.

مدیر بیمه ســالمت شمال اســتان اصفهان 
افزود: ارزیابی وسیع که طرح وسع سنجی نام 
دارد توســط  وزارت رفاه کار و امور اجتماعی 
صورت می گیرد تــا افرادی که فاقــد توانایی 
پرداخت حق بیمه ســالمت هســتند به طور 
رایگان تحت این پوشش بیمه ای قرار گرفته و 
حق بیمه آنها از طرف دولت پرداخت می شود.

آشوری با اشاره به دهک های سنجش در این 
طرح تصریح کرد: مردم 6 ماه  فرصت دارند تا 
با مراجعه به دفاتر پیشــخوان دولت نسبت به 
تحت پوشــش قرار گرفتن بیمه سالمت خود 
اقدام کنند تا اگر افراد جــزو دهک گروه های 
این طرح باشند، طبق آن کســانی که کمتر از 
40  درصد حقــوق قانــون کار را می گیرند از 
پرداخت حق بیمه اجباری معاف می شــوند و 
افرادی که هم ســطح باالی 40  درصد حقوق 
کار را گرفتــه نیمی از بیمــه را خودپرداخت 
کنند و دهک های باالی حقــوق قانون کار یا 
هم ســطح آن کامال حق بیمه خود را بدهند و 
بدین ترتیب تمامی آحاد مردم جزو پوشــش 
سالمت قرار گیرند.آشوری با اشاره به جمعیت 
42 میلیون نفری بیمه ســالمت در کشــور، 
گفت: یک میلیون و 555 هزار نفر بیمه شــده 
استان اصفهان، 75 هزار نفر بیمه شده سالمت 
در شهرســتان کاشان هســتند که 85 درصد 
بیمه شدگان خدمات رایگان دریافت می کنند 
از جمله روستاییان،  دانشجویان، خانواده های 
شــهدا ، ایثارگران و طالب، زندانیــان، افراد 
تحت پوشــش بهزیســتی و همچنیــن افراد 
 مجهول الهویــه که کســی تکلف آنهــا را به

 عهده ندارد.

 یک ایرانی، برنده جایزه
 »نوبل توسعه پایدار« شد

آرش درمبخش، حقوقدان فرانسوی ایرانی تبار، 
برنده جایزه محیط زیستی گوتنبرگ سوئد شد، 
جایزه ای که از آن با عنوان »نوبل توسعه پایدار« 
نام برده می شود.فیگارو چاپ پاریس نوشت: آقای 
درمبخش این جایزه را به دلیل تالش هایش در 
جهت مبارزه با هدر رفتن مواد غذایی و تصویب 
قوانین ضد اسراف به خود اختصاص داده است.

وی پیش تر کتابی با عنوان »مانیفست علیه هدر 
رفتن مواد غذایی« منتشــر کرده بود. این کتاب 
جایزه ادگار فور برای بهترین کتاب سیاسی سال 

را برای او به همراه آورد.
 جایزه توســعه پایــدار گوتنبرگ، موســوم به 
 WinWin معادل یــک میلیون کرون ســوئد

 )۹4 هزار یورو( ارزش دارد و از ســال 2000 به 
برندگان اهدا می شــود. کوفی عنــان، دبیر کل 
اسبق ســازمان ملل و ال گور معاون اول پیشین 
 رییس جمهور آمریکا از برندگان قبلی این جایزه

 بوده اند.

سقوط جوان ۲۳ ساله از ارتفاع 
۶ متری سیتی سنتر اصفهان

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان از ســقوط جوان 2۳ ساله از 
ارتفاع شش متری در سیتی سنتر خبر داد.فرهاد 
کاوه آهنگران در خصوص حادثه سقوط از ارتفاع 
در سیتی سنتر اظهار کرد: این حادثه ساعت 2۱ و 
20 دقیقه روز پنجشنبه به ستاد فرماندهی آتش 

نشانی اصفهان گزارش شد.
وی افزود: در این حادثه یک جوان 2۳ ســاله از 
ارتفاع شش متری محوطه کارگاهی سیتی سنتر 

به پایین سقوط کرده است.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان اضافه کرد: این جوان توسط 
نیروهای آتش نشــانی در محل امن قرار گرفته 
و تحویــل نیروهــای اورژانس شــد. وی افزود: 
نیروهای امــداد و نجات از ایســتگاه های ۱2 و 
 ۱۳ آتش نشانی برای امدادرسانی به این حادثه

 اعزام شدند.

اصفهان همواره در صدر لیست بیشترین تصادفات 
و فوتی های ناشی از تصادفات و رخدادهای جاده ای 
در کشــور قرار دارد. طی روزهای اخیر سه آمار از 
سوی سه مقام مســئول در زمینه میزان فوتی ها 
و تصادفات در جاده های اســتان اصفهان منتشر 
شد که قابل تامل است. در حالی که بر اساس آمار 
و اطالعاتی که در سایت »سامانه اطالعات سوانح و 
حوادث حمل نقل کشور« منتشر شده است از تاریخ 
اول آبان تا 8 آبان، هزار و ۱84حادثه در جاده های 
کشــور رخ داده که در این تصادفات 2۱5 نفر جان 

خود را از دست داده اند.
 با توجــه به اینکه ایــن تعداد تصادف هــا تنها در 
یک هفته اتفاق افتاده اســت، آمار نگران کننده ای 
محســوب می شــود. آنچه قابل توجه است اینکه 
اصفهان در میان اســتان های کشور با 8۱ تصادف 
بیشــترین میزان تصادفات جاده ای در تعطیالت 

اخیر را به خود اختصاص داده است.
 اســتان فارس با 6۳ حادثــه و ۱80 زخمی و ۳6 
کشــته آمار بیشترین کشــته را به خود اختصاص 
داده و اردبیــل با 7 حادثــه و ۱6 مجروح کمترین 
آمار تصادفــات را در ایــن هفتــه از تعطیالت به 
خود اختصاص داده اســت. بخش دوم آمار مربوط 
به کاهش ۱۳ درصــدی تلفات جانــی تصادفات 
جــاده ای اصفهان می شــود که ســردار معصوم 
بیگی آن را مطرح کــرده اســت. وی در بازدید از 

طرح آموزشــی رانندگی 
و ترافیــک کــودکان در 
تیران و کرون با بیان اینکه 
بهترین و تاثیرگذارترین 
زمان آمــوزش و فرهنگ 
ســازی بــرای فرهنــگ 
ترافیک و رانندگی سنین 
کودکــی اســت، گفت: 

با ارتقای ســطح فرهنگ رانندگــی و ترافیک در 
استان ، جان باختگان ناشــی از تصادفات جاده در 
استان اصفهان از ابتدای ســال تاکنون ۱۳ درصد 

کاهش یافته اســت. در 
ادامه این آمــار و ارقام اما 
سازمان پزشــکی قانونی 
هم اعــالم کرده اســت 
میزان  آمار مــرگ و میر 
حــوادث ترافیکی در این 
منطقه  و در6 ماه نخست 
سال جاری نسبت به مدت 
مشابه سال قبل کاهش 6.5 درصدی داشته است. 
علی ســلیمان پور اعالم کرد: در 6 ماه اول ســال 
جاری،60۳ نفر در حــوادث ترافیکی اصفهان جان 

خود را از دســت دادند که این افراد بــه اداره کل 
پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع داده شده اند. 
وی با اشــاره به اینکه 456 نفر از این فوتی ها مرد و 
۱47 نفر نیز زن بوده اند تصریح کرد: ۱4 هزار و ۹۹4 
نفر شامل چهار هزار و 4۱۳ نفر زن و ۱0 هزار و 58۱ 
نفر مرد نیــز در این 6 ماه در حــوادث رانندگی در 

راه های استان مصدوم شدند.
وی بیان کرد: این تعداد نســبت به مدت مشــابه 
سال قبل با ۱4 هزار و 680 نفر، 2.۱ درصد افزایش 
داشته است.وی بیشترین تلفات حوادث ترافیکی با 
۳50 نفر را مربوط به جاده های برون  شهری  عنوان 
کرد و ادامه داد: ۱87 نفر فوتی در مسیرهای درون 
 شــهری و 66 نفر فوتی نیز مربوط به راه های خارج 

استان بوده است.
این آمار ضد و نقیض در حالی همواره میان  سخنان 
مدیران و یا آمار و ارقام آنها کم و زیاد می شــود که 
همچنان  تعداد جاده های نا ایمن در استان اصفهان 
با وجود قرار گیری بر سر شــاهراه ترانزیتی کشور  
زیاد است و البته بر اساس اعالم مسئوالن راهداری 
کشور، بودجه ای برای ترمیم و اصالح این موارد یا 
تخصیص نمی گیرد یا تامین نمی شود و یا ناکافی 

و اندک است. 
هر چند نمی توان تنها مبحث جاده های استان را 
عاملی برای تصادفات دانست؛ اما بخش عمده ای از 
این بحران مربوط به راه های اصفهان می شود.جاده 
هایی که همچنان سفیران مرگ هستند و در میان 

ایرانیان قربانی می گیرند.

جوالن مرگ در جاده ها

مدیرکل آموزش  و پرورش استان اصفهان گفت: با توجه به کمبود 
فضای آموزشی ناچار به مدارس دو شیفته در استان اصفهان هستیم؛ 
هم اکنون نیز ۱2 هزار و 700 در آموزش و پرورش استان کمبود نیرو 
داریم.محمد اعتدادی در خصوص وجود مدارس دو نوبت در استان 
اصفهان اظهار داشــت: در خصوص چالش های مــدارس دو نوبت 
اعتقاد ما این اســت که آموزش در نوبت بعدازظهر کارایی آموزش 
صبح را ندارد و این امر منجر به کم شدن سطح یادگیری دانش آموز 

می شود.مدیرکل اداره آموزش  و پرورش استان اصفهان افزود: این 
چالش آموزشی همچنان در عدم استفاده از فضای بعد از ظهر مدرسه 
برای دوره فوق برنامه احساس می شــود که خود ضعف آموزشی و 
کمک درسی را به دنبال دارد.وی بابیان اینکه ایجاد فضای آموزشی 
تنها راهکار حل مشکل مدارس دو نوبت است، ادامه داد: برای حل 
مشکل موجود راهکارهایی مثل ایجاد کالس درس و فضاهای جدید 
آموزشی و ساخت مدارس نوساز توسط خیرین کارآمد خواهد بود. 

وی بابیان اینکه کمبود نیروی انسانی نیز مهم ترین چالش آموزش  و 
پرورش اصفهان است، تصریح کرد: استان اصفهان در حال حاضر ۱2 
هزار و 700 نیروی انسانی متخصص کمبود دارد که  مجبور هستیم 
از نیروهای بازنشسته حق التدریس استفاده کنیم، در این میان بعضی 
از نیروها در سالیان دور بازنشسته شــده اند و با آموزش های جدید 
آشنایی ندارند؛ اما به جهت کمبود نیروی انسانی مجبور هستیم از 

این افراد استفاده کنیم.

مدیرکل آموزش  و پرورش استان اعالم کرد:
کمبود 1۲ هزار و 700 نیروی انسانی در آموزش  و پرورش استان اصفهان

 بر اساس آمار سامانه اطالعات سوانح و حوادث حمل و نقل کشور، در تعطیالت اخیر بیشترین تصادفات در جاده های اصفهان رخ داده است؛

اصفهان در میان استان های 
کشور با 81 تصادف بیشترین میزان 
تصادفات جاده ای در تعطیالت اخیر 

را به خود اختصاص داده است

اخطار اجرایی
8/47 شــماره: 4254/97 حل 2 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:سهیال 
عباسیان میرآبادی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: 
ناصر کلیائی ، نشانی: درچه خ شریعتی کوچه مسجد جامع لوازم امیر ، محکوم به:به موجب 
رای شماره 708 تاریخ 98/04/25 حوزه دوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 33/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 462/500 ریال بابت خسارات دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/12/22 لغایت استهالک کامل دین در حق محکوم 
له به انضمام پرداخت نیم عشر دولت در حق صندوق دولت ضمنًا در اجرای حکم تبصره2 
ماده 306 رعایت گردد. ماده34 قانون اجرای احــکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
م الف: 643318  ایمان بختیاری قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر 

ابالغ رای
8/48 کالسه پرونده:696/98 ،شماره دادنامه:1293 -98/07/16 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: مسلم مظاهری به نشانی:خمینی شهر 
ارغوان خ شهید حلوائی خ محمدطاهر خ فیاض شمالی 134 ؛ خوانده: مهدی حاجی حسینی 
پائین دروازده نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک ، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای مسلم مظاهری با وکالت نرگس ترک الدانی و 
زهره بقائی به طرفیت آقای مهدی حاجی حسینی پائین دروازده به خواسته مطالبه مبلغ 
150/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 1699/710378/44 - 98/3/25 
عهده بانک ملت به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست 
مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و بــا توجه به عدم حضور 
خوانده در جلسه مورخ 98/7/10 و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت به 
نظریه مشورتی اعضاء شورا و احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دین و با توجه به 
وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 
522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را 
ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل 
خواســته و پرداخت مبلغ 2/915/000 ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای 
شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضاء مدت واخواهی 
قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 641123   

ایمان بختیاری  قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای

8/49 کالسه پرونده:1796/97-97/12/18 ،شماره دادنامه:2805- 97/12/22 مرجع 
رسیدگی: شعبه یازدهم شــورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: محمود نقدی فرزند 
محمدعلی به نشانی: خمینی شهر بلوار بهشتی خ ارغوان کوچه دانش3 پ108 , وکیل: 
پریسا غیاثی فرزند محمدشاه نشانی: خمینی شهر خ شریعتی جنوبی پاساژ الزهرا طبقه اول ؛ 

خوانده: جواد فرمانی فرزند حسن نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه ، گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
 مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای محمود نقدی فرزند محمدعلی با 
وکالت پریسا غیاثی به طرفیت آقای جواد فرمانی فرزند حسن به خواسته مطالبه وجه یک 
فقره چک به شماره 785994 به مبلغ 200/000/000 ریال مورخ 97/7/25 عهده بانک 
ملی شعبه شیراز از جاری 01114624170000 به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل و خسارت تاخیر در تادیه شورا با توجه به دادخواست تقدیمی و ضمایم و وجود اصل 
مســتندات دعوی در ید خواهان و اینکه خوانده دلیل ومدرکی مبنی بر برائت ذمه خود یا 
ادای دین در حق خواهان ارایه نکرده است دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و با 
توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/12/18 و به استناد مواد 
519 و 198 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310 
و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده2 
قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 3/520/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق آیین 
نامه تعرفه حق الوکاله وکال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 97/7/25 لغایت 
زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای شورا غیابی است و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس 
از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 
حقوقی  شهرستان خمینی شهر می باشــد. م الف: 643398  ایمان بختیاری قاضی 

شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای

8/50 کالسه پرونده: 1003/98 شعبه دوازدهم شورا ، شماره دادنامه: 98/7/28-1537، 
تاریخ رســیدگی: 98/07/23  ، خواهان: محمد کیانی فرزند جواد به نشانی: خمینی شهر 
خ شهید فهمیده ک بهارســتان فرعی4؛ خواندگان: 1-هدایت شایان فرزند درویشعلی 
نشانی:خمینی شهر خ کهندژ بعد از کوچه 95 مشاور خودرو شایان 2-حسین دریس فرزند 
علی نشانی: مجهول المکان ، خواســته: الزام به انتقال رسمی سند یکدستگاه خودروی 
پراید به شــماره انتظامی ایران 43- 623 ن 87  مقوم به 50/000/000 ریال به انضمام 
کلیه خسارات ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی محمد 
کیانی به طرفیت 1-هدایت شایان 2- حسین دریس به خواســته الزام به انتقال رسمی 
سند یکدستگاه خودروی پراید به شماره انتظامی ایران 43- 623 ن 87  با عنایت به جمیع 
محتویات پرونده 1-دادخواســت تقدیمی خواهان 2-رونوشت مصدق بیع نامه 3-وجود 
اصل مدارک در ید خواهان 4-استعالم واصل شده از پلیس راهور 5-عدم حضور خواندگان 
علیرغم ابالغ و عدم ارائه دفاع موثر دعوی خواهان وارد تشخیص و شورا مستنداً به ماده 
220 قانون مدنی خوانده ردیف دوم را به حضور در یکی از دفاتر اســناد رســمی و انتقال 
اتومبیل موصوف به نام خواهان بابت اصل خواسته و پرداخت 675/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی محکوم می نماید و در خصوص خوانده ردیف اول با عنایت به عدم توجه دعوی به 
وی به استناد ماده 84 قانون آیین دادرسی قرار رد دعوی صادر و اعالم می شود این رای در 
قسمت حکم غیابی است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا 
و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم عمومی )حقوقی( خمینی شهر اســت و در قسمت قرار حضوری است و ظرف 
بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر 
اســت. م الف: 641078  ایمان بختیاری قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر 

ابالغ رای
8/53 کالســه پرونده:803/98-98/7/10 ،شــماره دادنامه:1417- 98/07/15 مرجع 
رسیدگی: شعبه یازدهم شــورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: محمود نقدی فرزند 
محمدعلی به نشانی: خمینی شهر بلوار بهشتی خ ارغوان کوچه دانش3 پ108 , وکیل: 
پریسا غیاثی فرزند محمدشاه نشانی: خمینی شــهر خ شریعتی جنوبی پاساژ الزهرا طبقه 
اول ؛ خوانده: تراب راعی نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه ، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای محمود نقدی فرزند محمدعلی با وکالت 
پریسا غیاثی به طرفیت آقای تراب راعی به خواســته مطالبه وجه 4 فقره سفته به شماره 
های 1- 029747 به مبلغ 10/000/000 ریال 2-937737 به مبلغ 30/000/000 ریال 
3- 028826 به مبلغ 5/000/000 ریال 4-028827 به مبلغ 5/000/000 ریال مورخ به 
ترتیب 98/2/15 به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه 
شورا با توجه به دادخواست تقدیمی و ضمایم و وجود اصل مستندات دعوی در ید خواهان و 
اینکه خوانده دلیل ومدرکی مبنی بر برائت ذمه خود یا ادای دین در حق خواهان ارایه نکرده 
است دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به 
شرح صورتجلسه مورخه 98/7/1 و به استناد مواد 519 و 198 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده2 قانون صدور چک حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/270/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکال و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 98/4/25 لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا 
محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای شورا غیابی است و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی  شهرستان خمینی شهر می 
باشــد. م الف: 643401  ایمان بختیاری  قاضی شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

8/52 شماره: 907/98 حل12 ، مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 08:15 صبح روز شنبه مورخه 
1398/09/30 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: اکبر عظیمی دستگردی ، 
نام پدر: قربانعلی ، نشــانی: خمینی شهر دســتگرد قداده خ ماربین مرکزی ک ش حیدر 
عظیمی ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: حســن غفاری، نام پدر: محمدمراد 
، خواســته و بهای آن: مطالبه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 644222 رئیس 

شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
مزایده اموال غیر منقول 

8/54 شــماره مزایده: 139804302138000003 پرونده اجرائی کالسه 9700061 به 
موجب پرونده اجرائی کالســه فوق، الف: 255 سهم مشــاع از 57800 سهم ششدانگ 
پالک 2335 فرعی واقع در زواره 16 اصلی گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان که سند آن 
در صفحه 528 دفتر 14 امالک با شــماره چاپی 672995 به نام آقای حمید ناجی زواره 

ثبت و صادر گردیده که طبق نظر کارشناس رسمی به صورت یکباب ساختمان یک طبقه 
مسکونی واقع در شهرک شهید چمران زواره کوچه استقالل یکم دارای دویست و سی و 
پنج متر مربع عرصه و حدود یکصد و هفتاد متر مربع اعیانی شامل طبقه  همکف و یکباب 
اتاق روی پارکینگ و سرویس بهداشتی و انباری داخل حیاط که اسکلت ساختمان از نوع 
بتن آرمه با سقف تیرچه بلوک می باشد درب حیاط آهنی، نمای حیاط آجرنما و نمای کوچه 
سنگ و آجر کف حیاط موزائیک با قدمت حدوداً باالی 5 سال و ساختمان دارای انشعابات 
آب و برق و گاز می باشد. کف ساختمان مسکونی سرامیک بدنه ها تا ارتفاع حدود یک متر 
سرامیک و مابقی و سقف ها اندود گچ درب و پنجره های خارجی پروفیل فلزی و آلومینیوم 
و درب های داخلی چوبی قدیمی کف و بدنه آشــپزخانه سرامیک با کابینت MDF کف و 
بدنه سرویس های بهداشتی سرامیک با درب آلومینیوم سیستم سرمایش کولر آبی سیستم 
 گرمایش پکیج و رادیاتور و اندود پشــت بام ایزوگام می باشد. کف پارکینگ موزائیک و 
بدنه ها سنگ و سرامیک سقف اندود گچ و درب ورودی از نوع پروفیل فلزی می باشد کف 
و بدنه سرویس بهداشتی و انباری ســرامیک درب ورودی از نوع آلومینیوم نمای بیرون 
 آجرنما اسکلت دیوار باربر با سقف سپری و ســرامیک و اندود پشت بام ایزوگام می باشد. 
ب: یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه پالک 2270 فرعی از 16 اصلی گرمسیر بخش 
هفده ثبت اصفهان که سند آن در صفحه 226 دفتر 214 امالک با شماره چاپی 918820 
به نام آقای حمید ناجی زواره ثبت و صادر گردیده و ششدانگ طبق نظر کارشناس بصورت 
یکباب ساختمان یک طبقه مسکونی واقع در خیابان سپاه پالک 61 دارای 30/276 متر 
مربع عرصه و حدود یکصد و هفتاد متر مربع اعیانی شــامل یک باب ساختمان قدیمی و 
یکباب مغازه و پارکینگ می باشد که اسکلت ســاختمان از نوع دیوار باربرآجری همراه با 
سقف تیرآهن و قسمتی تیرچه بلوک می باشد درب حیاط آهنی نمای حیاط سیمان سیاه 
و نمای کوچه آجرگری بند کشی شــده کف حیاط موزائیک قدمت ساخت حدوداً باالی 
بیست سال و ساختمان دارای انشعاب آب و برق و گاز می باشد. کف ساختمان مسکونی 
 موزائیک بدنه ها و ســقف ها اندود گــچ و کاهگل قدیمی درب و پنجــره های خارجی
 پروفیل فلزی و آلومینیوم و درب های داخلی چوبی قدیمی کف آشــپزخانه موزائیک و 
 بدنه حدود 30/2 متر سرامیک و مابقی و ســقف گچ کف و بدنه سرویس های بهداشتی 
سرامیک با درب آلومینیوم و آهن سیستم ســرمایش کولر آبی سیستم گرمایش بخاری 
و اندود پشــت بام کاهگل می باشــد. کف پارکینگ موزائیک و بدنه ها ســیمان سیاه 
ســقف تیرآهن و ســیمان درب ورودی از نوع پروفیل فلزی و اندود پشــت بام کاهگل 
می باشــد. کف مغازه موزائیک و بدنه ســرامیک درب ورودی از نوع شیشه خور قدیمی 
نمای بیرون سنگ و آجر اســکلت دیوار باربر با ســقف تیرچه بلوک سیستم سرمایش 
 کولر آبی و اندود پشــت بام ایزوگام و دارای انشــعابات آب برق مجزا و آب اشــتراکی 
می باشد. پالک های فوق از ساعت 9 الی 12 روز سه شــنبه مورخ بیست و هشتم آبان 
ماه هزار و سیصد و نود و هشــت در اداره ثبت زواره از طریق مزایده به فروش می رسد. 
مزایده 255 سهم مشاع از 57800 ســهم ششــدانگ پالک 2335 فرعی از 16 اصلی 
از مبلغ دو میلیارد و هشــتصد و چهل و پنــج میلیون ریال و مزایده یک دانگ مشــاع از 
ششــدانگ پالک 2270 فرعی از 16 اصلی از مبلغ دویســت و چهل و هشت میلیون و 
پانصد هزار ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقداً فروخته می شــود. الزم 
به ذکر اســت پرداخت بدهی هــای مربوط به آب، بــرق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا 
 حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مــورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های
 مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعــم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد و نیم عشر و حق 
مزایده نقداً وصول می گردد. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد، مزایده روز 
اداری  بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی: 
1398/08/11 م الف:647178 خیراله عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  زواره 

سمانه سعادت
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»وراتی« با پاری سن ژرمن 
تمدید کرد

مارکو وراتــی، قــرارداد خود با تیــم فوتبال 
پاری سن ژرمن را تا سال 2024 تمدید کرد و 
گفته می شود که حقوق 
او نیز به موجب این 
قــرارداد بــه 17 
میلیون یــورو در 
سال افزایش پیدا 
کرده است.قرارداد 
جدید وراتــی بدان 
معناست که دوران حضور او در پارک دو پرنس 
به 12 سال افزایش پیدا خواهد کرد. او که سال 
 PSG ایتالیا به B 2012 از تیم پسکارا در سری
پیوســت، از زمان ورودش به این تیم یکی از 
مهره های کلیدی آن بوده اســت.وراتی که در 
این فصل در تمامی رقابت هــا 13 بازی انجام 
داده، تا پایان قراردادی که با پاریسی ها دارد، 
 PSG.85 میلیون یورو حقــوق خواهد گرفت
دراین فصل از لیگ دســته اول فوتبال فرانسه 
با هشت امتیاز اختالف نسبت به نانت در صدر 

جدول رده بندی قرار دارد.

 پیشنهاد »گواردیوال«
 برای سرمربیگری بارسلونا

ژاوی، بعد از خداحافظی از فوتبال هدایت السد 
را برعهده گرفت و در نخستین تجربه مربیگری 
خــود هــم توانســته 
عملکــرد خوبی از 
خود نشان دهد.

پــپ گواردیــوال 
ســرمربی سابق 
ژاوی به ستایش از 
او پرداخــت و گفت: 
عالقه زیادی دارم که ژاوی هدایت بارســلونا 
را برعهده بگیرد. من شخصا بر این باور هستم 
که ژاوی دیر یا زود هدایت بارسلونا را برعهده 
خواهد گرفت. به نظرم او مناسب ترین گزینه 
برای هدایت بارســلونا بعد از والورده اســت.

گواردیوال ادامه داد: ژاوی در دوران حضور من 
در بارســلونا با وجود آنکه بازیکن بود؛ اما در 
اصطالح یک مربی بود. او در هر تیمی می تواند 
مربی شــود و باید فرصت الزم بــه ژاوی داد.  
هنوز جوان است و در حال یادگیری چیزهای 
جدید است. بدون شک به نیمکت بارسلونا هم 

خواهد رسید. 

توصیف کلوپ از پدیده آرسنال:
 استعداد قرن!

گابریل مارتینلی18ساله که درتابستان امسال 
از ایتوانوی برزیل به آرسنال پیوست، در جریان 
تســاوی 5-5 این تیم 
مقابــل لیورپول در 
وقت های قانونی 
دیــدار دو تیم در 
جــام اتحادیه دو 
بار دروازه شاگردان 
کلوپ را باز کرد. این 
بازی در ضربات پنالتی با برتری 5-4 لیورپول 

به پایان رسید.
کلوپ که در جریان این بازی تغییرات زیادی 
در ترکیــب تیمش ایجاد کرده و به بســیاری 
از جوانــان لیورپولی بــازی داده بــود، از این 
ستاره جوان آرســنال به شدت تعریف کرده و 
گفت:»ســپ فان دن برگ برای ما عالی بازی 
کرد. کار کردن با این جوان ها خیلی ســخت 
اســت. مارتینلی تقریبا با او همسن است ولی 
ستاره برزیلی آرسنال اســتعداد قرن است. او 

یک مهاجم بی نظیر محسوب می شود.«

انتقال جنجالی یک لیورپولی 
به منچستریونایتد

امره جان بــرای حضور در منچســتریونایتد 
چراغ سبز نشان داده و شاید از یوونتوس راهی 
اولدترافورد شود. او در 
تابستان می توانست 
از یوونتــوس جدا 
شود؛ اما تصمیم 
بمانــد  گرفــت 
و بــرای گرفتــن 
جایگاهش در ترکیب 
تیم بجنگد. با این حال خط خوردنش از لیست 
تیم برای لیگ قهرمانان اروپا باعث شده تصمیم 
به جدایــی بگیرد.روزنامه »میــرر« خبر داد، 
پس از جدایی مروان فلینــی و »آندر اررا« از 
منچستریونایتد، باشگاه بازیکنی با خصوصیات 
آنها جذب نکرده و ممکن است هافبک آلمانی 
یوونتوس بــه همین منظور خریداری شــود. 
جان، سابقه 4 سال حضور در لیورپول را داشته 
و در صورتی که انتقالش به یونایتد قطعی شود 

جنجالی خواهد شد.

 این پرسپولیس شانسی برای قهرمانی ندارد !

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 ایران - عراق در بصره
 با مسئولیت میزبان

  فدراســیون جهانی فوتبال اعالم کرد که دیدار 
تیم های ملی فوتبــال ایران و عــراق در تاریخ 
مقرر در بصره و با مســئولیت فدراسیون عراق 
برگزار خواهد شــد. دیدار تیم های ملی فوتبال 
ایــران و عــراق در مرحلــه دوم انتخابی جام 
جهانی 2022 قطــر و انتخاب جــام ملت های 
2023 آســیا طبق برنامه از پیش اعالم شــده 
قرار است 23 آبان در شــهر بصره برگزار شود. 
با این حال برگــزاری این مســابقه تحت تاثیر 
اتفاقات سیاســی عراق و ناآرامی های این کشور 
قرار گرفته است.طی روزهای گذشته مسابقات 
هفته پنجم لیگ عــراق به تعویــق افتاد و تیم 
مولودیه الجزایر زیر بار برگزاری مســابقه با تیم 
نیروی هوایی عــراق در یک جــام عربی نرفته 
اســت. همچنین کنفدراســیون فوتبال آســیا 
دیدار مرحله مقدماتی فوتبال جوانان را که قرار 
 بود با حضور چند کشــور در عراق برگزار شود،

 لغو کرد.

اولین تجربه فیکس و مشترک 
برادران حردانی 

 تیم فوالد خوزستان روز پنجشنبه در حالی برابر 
نفت مسجدسلیمان به تساوی بدون گل رسید و 
شانزده امتیازی شد که برای نخستین بار در لیگ 
برتر ، برادران حردانی از ابتدا در ترکیب اصلی تیم 
نکونام حضور داشــتند و در عکس دسته جمعی 
ابتدای بازی نیز در کنار هم ایستادند.با توجه به 
مصدومیت فرزاد جعفری، سعادت حردانی که در 
دو بازی ابتدایی برای فــوالد فیکس بازی کرده 
بود، برای پست دفاع راست به ترکیب اصلی رسید 
و صابر حردانی نیز در پســت وینگر برای تیمش 
بازی کرد، این دو در دیدار با اســتقالل 5 دقیقه 
باهم در زمین بودند و این نخستین بار بود که هر 
دو در ترکیب اصلی از ابتدا حضور داشــتند.تیم 
فوالد با توجه به تساوی ها در همان جایگاه خود 
باقی ماند و باید روز دوشنبه در ورزشگاه فوالدارنا 

از پرسپولیس تهران میزبانی کند.

»مهاجری« از هدایت نساجی 
کنار کشید

  محمدرضا مهاجری، سرمربی نساجی مازندران 
پس از پایان بازی با صنعت نفت آبادان اســتعفا 
داد. مهاجری گفت: »ایــن آخرین بازی بود که 
به عنوان مســئول فنی روی نیمکت نســاجی 
نشستم، بیشــترین از این در توان من نیست و 
نمی توانم تالش کنم.« بعد از تســاوی نساجی 
برابر نفت آبــادان در قائمشــهر ، رضا مهاجری 
ســرمربی نســاجی اعالم کرد که دیگــر با این 
تیم ادامه نمــی دهد. این دومین بار اســت که 
مهاجری از سرمربیگری نساجی استعفا می دهد 
و باید دید آیا مثل بار اول این اســتعفا پذیرفته 
 نمی شــود یا اینکه این بار او از ســمتش کنار 

خواهد رفت.

در حاشیه

توپ های ذوب آهن در حلقه نرفت؛
  اولین شکست شاگردان 

»حاتمی« در لیگ
تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان در هفته نخست 
لیگ برتر در اصفهان میزبان مهــرام تهران بود 
و در پایان مقابل این تیم شکســت خورد. مهرام 
بازی را بهتر شــروع کــرد و موفق شــد کوارتر 
اول را با نتیجــه 20 بر 15 به ســود خود پایان 
دهد؛ در کوارتر دوم اما بازی نزدیک تر شــد ولی 
تالش های بازیکنان ذوب آهــن کافی نبود و این 
 کوارتر با نتیجه 15 بر 14 به سود مهرام به پایان

 رسید.
به این ترتیــب نیمه اول بازی را تیــم مهمان با 
نتیجه 35 بر 29 به سود خود پایان داد و شاگردان 
مهران حاتمی در ذوب آهن با شکست به رختکن 
رفتند.در کوارتر ســوم این دیدار نیــز مهرام با 
نتیجه 20 بــر 16 به برتری رســید، ذوبی ها در 
کوارتر آخر عملکرد بســیار ضعیفی داشــتند و 
این کوارتر را با نتیجه 26 بــر 8 واگذار کردند تا 
پایان تلخی در این بازی داشــته باشــند. به این 
ترتیب این دیــدار در پایان بــا نتیجه 81 بر 53 
به ســود مهرام شد تا سبز پوشــان اولین تجربه 
خود در لیگ برتر بســکتبال جدید را با شکست 
 پشت سر بگذارند و خود را برای بازی های آینده 

آماده تر کنند.

منهای فوتبال

علی نظری جویباری، مدیر فنی سابق استقالل در اینستاگرامش 
با انتقاد از اهدای جام قهرمانی سوپرجام به پرسپولیس نوشت: این 
بچه ها قهرمانان ســوپر جامند؟ مدیران پرسپولیس هم فهمیدند 
در این مراسم شرکت نکردند!این چه مضحکه و بی قانونی است؟ 
حتما باید اینگونه تمام می شد؟ با خودشان گفتند آسان ترین بازی 
ماشین سازی است و همه چی آماده تا بریزیم و بپاشیم... دوستان 

شــما از االن قهرمان تمام جام های داخلی آینده تا هر چند سال 
که خواســتید، تمام جام ها را یکجا کنید و در یک مراسم بدهید و 
خالص! اصال به کسی چه دخلی دارد! هر کاری دل تان می خواهد 
می کنید، نزدیک 4 سال اســت هر اتفاق عجیبی از جعل و فجایع 
داوری و قهرمانی های بدون حتی انجــام بازی رخ داده! رقیب را تا 
سرحد امکان تضعیف می کنید یا ناجوانمردانه می زنید، این رسم 

رقابت است؟ خوشحال کردن کاذب جمعی از هواداران فوتبال چقدر 
ارزش دارد؟ آیا بدون عواقب است؟ آیا فکر می کنید همه هواداران 
واقعی تیم محبوب شما سرشان در برف است و نمی بینند؟ شما از 
ریشه حتی به تیم خودتان هم در حال ضربه زدن هستید! تاریخ که 
دروغ نمی گوید! دروغ هم قضاوت نخواهد کرد! یک جایی بساط این 

مضحکه را تمام کنید، فوتبال و این مردم حرمت دارند.

طعنه مدیر استقاللی به مراسم قهرمانی پرسپولیس!

تیم فوتبــال ســپاهان در شــرایطی در یکی از 
حســاس ترین دیدارهای هفته نهــم رقابت های 
لیگ برتر مقابل تیم پارس جنوبی متوقف شد که 
این تیم برای دومین هفته متوالی است که تن به 
نتیجه تساوی می دهد؛ نتیجه ای که برای تیمی 
که ادعای قهرمانی دارد قابل قبول نیست و زنگ 
خطر از دست رفتن قهرمانی نیم فصل را برای این 

تیم به صدا در می آورد.
شاگردان امیر قلعه نویی که با کسب چند پیروزی 
متوالی و تکیه بر صدر جدول، راهی تعطیالت لیگ 
شده بودند در ادامه رقابت های لیگ از آن شرایط 
آرمانی دور شــدند تا در حالی که می توانســتند 
فاصله شان را با سایر تیم های مدعی دور کرده و با 
خیال راحت قهرمانی نیم فصل را جشن بگیرند، 
صدر جدول را بــه دیگر تیم هــای مدعی تعارف 
بزنند.ســپاهانی ها که در هفته هشتم رقابت های 
لیگ در نقش جهان مقابل تیم سایپا متوقف شدند 
در این هفته نیز نه تنها نتوانســتند به نتیجه ای 
بهتر از تساوی دســت یابند که رکورد باز نشدن 
دروازه این تیم در این دوره از رقابت ها نیز شکسته 
شد. طالیی پوشان که برای دیدار با پارس جنوبی 
به جم رفته بودنــد در مقابل این تیــم درگیر با 
مشکالت متعدد، راه به جایی نبردند و مهاجمان 
این تیم فرصت های بسیاری را در گلزنی از دست 
دادند. آشــفتگی در خطوط ســه گانه این تیم و 

خشــونت بیش از اندازه 
بازیکنــان ســپاهان را 
می تــوان از جمله عوامل 
موثــر در عــدم پیروزی 
ســپاهان طــی دو هفته 
اخیــر دانســت، عواملی 
که دلیــل آن را باید در 
حاشــیه های ایجاد شده 

در اطراف این تیم جســت وجو کرد؛ حاشیه هایی 
که به دنبال صحبت های جنجالی امیرقلعه نویی 
در نشست خبری بعد از بازی سپاهان با تیم سایپا 

ایجاد شــد و تا حدودی 
اردوی طالیــی پوشــان 
را تحت تاثیــر خود قرار 
داد. بازیکنان ســپاهان 
چند هفته ای اســت که 
در بازی هــا عصبی ظاهر 
می شوند و استرس باالیی 
دارند و همین امر منجر 
به گرفتن کارت ها پرشمار و بی مورد شده و تمرکز 
آنها را در زدن ضربات نهایی پایین می آورد؛ نقطه 
ضعفی که اگر فکری برای حل آن اندیشیده نشود، 

 قطعا می تواند در آینده سپاهان را با معضل مواجه
 کند.

از طرف دیگر به نظر می رســد معضل همیشگی 
تیم امیر قلعه نویــی در فصل گذشــته همچنان 
گریبانگیــر این تیم بــوده و ســپاهان هنوز پلن 
جایگزینی برای مواقع لزوم و زمان هایی که بازی 
گره می خورد، ندارد و وابســتگی بیش اندازه تیم 
قلعه نویی به یک سیســتم و نداشــتن پلن های 
جایگزین برای تغییر تاکتیک در مواقع لزوم، طی 
2 بازی گذشــته، 4 امتیاز حســاس را از سپاهان 
گرفت؛ امتیازاتی که می توانســت به این تیم در 
حفظ جایگاه صدرنشینی اش کمک فراوانی کند؛ 
اما از دست رفت تا چشم سپاهان به دنبال لغزش 
دیگر تیم های مدعی باشد. شــاگردان قلعه نویی 
طی چند هفته آینــده باید به مصــاف تیم هایی 
پرقدرتی هم چون تراکتورسازی تبریز و استقالل 
تهران بروند، دیدارهایی که نتیجه گیری در آنها به 
مراتب مشکل تر از دو دیدار گذشته آنها با تیم های 
ســایپا و پارس جنوبی بوده و اگر امیر قلعه نویی 
راهکار اساسی برای حل مشــکل تاکتیکی و هم 
چنین بازگشــت آرامش به اردوی طالیی پوشان 
نیندیشــد، ممکن اســت قهرمانی ایــن فصل از 
رقابت های لیگ نیز از دســت تیم ســپاهان برود 
و این تیم نتواند ششمین قهرمانی خود در تاریخ 
رقابت های لیگ برتر را جشــن بگیرد؛ اتفاقی که 
شاید تا سال ها به حســرت هواداران پر شور این 

تیم تبدیل شود.

وقتی آشفتگی کار دست بازیکنان سپاهان داد
 دومین توقف متوالی؛ 

  قاب روز

سلفی کاپیتان نفت با هواداران فوالد
نفت مسجدسلیمان و فوالد خوزستان از ساعت 17  روز پنجشنبه به مصاف هم رفتند و در 
نهایت کارشان را با تساوی بدون گل پایان دادند. محمد طیبی، کاپیتان و رهبر خط دفاع تیم 
فوتبال نفت مسجدسلیمان، پس از بازی به رسم میزبانی به سمت هواداران فوالد رفت و به 

احترام آنها، پرچم این تیم را دور گردنش انداخت و با آنها سلفی گرفت.

خشونت بیش از اندازه بازیکنان 
سپاهان را می توان از جمله عوامل 

موثر در عدم پیروزی سپاهان 
طی دو هفته اخیر دانست

کریم باوی،  در خصوص توقف پرســپولیس مقابل ماشین ســازی اظهار 
داشت:پرســپولیس نتیجه ضعیفی گرفت و این تیم نصف تیم برانکو هم 
نیست. متاسفانه به بازیکنان بهای زیادی داده شده و همین باعث می شود 
که یک بازیکن به این شکل پنالتی بزند.وی افزود:بازیکن اگر به پرسپولیس 
تعصب داشته باشد، حتی در خیال خود هم این چنین پنالتی نخواهد زد، اما 
االن بازیکنان اصال به فکر هواداران نیستند و به قولی اشباع شده اند و فقط به 
فکر خودشان هستند. این نوع پنالتی زدن برای یک بازیکن دور از شأن یک 

تیم بزرگ با هواداران زیاد است.مهاجم سابق پرسپولیس با اشاره به زمان 
حضورش در این تیم گفت:ما تعصب داشتیم و نیت مان، نیت تیمی بود نه 
شخصی. در حال حاضر بازیکنان پرسپولیس را در حد این تیم نمی بینم، 
چون یکی از نکات مهم، داشتن تعصب به تماشاگرانی است که در سرما و 
گرما برای تشویق به ورزشگاه می آیند.باوی ادامه داد:من چند وقت پیش با 
مسئوالن پرسپولیس صحبت کردم و به آنها گفتم کی روش استنلی را جذب 
کنند، اما این کار را نکردند. تصور آنها این بود که علیپور مثل گذشته گل 

می زند؛ اما دیدید که موفق نشد.وی در پاسخ به این سوال که فکر می کند 
این تیم شانس قهرمانی در این فصل را دارد، گفت:پرسپولیس شانسی برای 
قهرمانی با این مربی ندارد. تراکتور، سپاهان و استقالل شانس های قهرمانی 
هستند. بازی پارس و سپاهان را دیدم و تیم پارس جنوبی در زمین خودش 
به دنبال گرفتن مساوی بود. استقالل هم مدعی است و استراماچونی روز 
به روز کار می کند که تیمش آماده تر شــود چون نفراتش را شناخته، اما 

کالدرون هنوز نفرات اصلی خود را نشناخته است.

اختالفات دو ستاره ایران ممکن است به خط خوردن یکی از آنها در اردو های بعدی به خصوص برای 
بازی سرنوشت ساز با عراق منجر شــود.کارلوس کی روش در تمام سال هایی که روی نیمکت رهبری 
ایران نشست توانست با سیاست کاری خاص خود منافذ خبری پیرامون تیم ملی را ببندد تا جایی که 
درز کوچک ترین اخبار هم کاری در عمل غیرممکن بود. بعد از رفتن مربی پرتغالی و روی کار آمدن 
سرمربی بلژیکی این روند تا حدودی ادامه پیدا کرد؛ اما با شدت به نسبت کمتر از دوران کی روش، به 
همین خاطر با گذشت چند اردو از دوران ریاست مارک ویلموتس حاال خبر های پنهانی داخل اردوی 
تیم ملی دهان به دهان می چرخد گرچه در این راه بزرگان تیم از جمله کاپیتان ها تالش گسترده ای 
برای پنهان ماندن این اتفاقات داشتند. یکی از این اخبار پنهانی که تالش زیادی شد تا در دو اردوی 
قبلی به بیرون درز نکند، برمی گردد به اختالفات دو ستاره ایران که ممکن است به خط خوردن یکی از 
آنها در اردو های بعدی به خصوص برای بازی سرنوشت ساز با عراق منجر شود. این اختالفات در حالی 
اوج گرفت که از چند اردوی قبلی جرقه آن میان این دو ستاره زده شــد، اختالفاتی که رفته رفته به 
کینه ای بزرگ میان این دو ستاره تبدیل شد و کار را برای مربیان از جمله مارک ویلموتس و دستیارانش 
سخت تر کرد. در شرایطی که تالش زیادی صورت گرفته تا خبر این اختالفات به بیرون درز نکند، اما با 
شعله ورتر شدن اختالفات آن هم میان دو بازیکنی که حضورشان در کنار هم می تواند تبعات سختی 
داشته باشد کمی دشوار شده و به احتمال فراوان آتش این اختالف یکی از آنها را سوزانده و باعث دور 
شدن از پیراهن مقدس ایران در رقابت های مهم پیش رو خواهد شد، تصمیمی سرنوشت ساز و دشوار 
برای مارک ویلموتس و دستیارانش که می تواند از همین ابتدای راه حضور در ایران دیسیپلین او در 

تیم ملی را نشان بدهد.

قلم قرمز »ویلموتس« روی نام یک ملی پوش؟

از هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال تیم هایپر شاهین شهر از 
ساعت 17 و در ورزشگاه تختی شاهین شهر پذیرای همشهری 

خود گیتی پسند بود.
گیتی پسند بازی را بهتر شروع کرد و موفق شد دو بار به گل 

دست یابد؛ اما در ادامه هایپر که در خانه خود بازی می کرد و 
نمی خواست بازنده باشد، حمالت خود را بیشتر کرد و موفق 

شد بازی را به تساوی بکشاند.
مساوی شــدن بازی زیاد طول نکشــید و گیتی پسند بار 
دیگر به گل رســید تا نیمه اول با برتری شاگردان بی غم به 
پایان برســد و هایپر بازنده به رختکن برود.در  ادامه بازی 
در نیمه دوم باز هم گیتی پســند بود که مزد حمالت خود را 

گرفت و بــه ترتیب گل های چهارم تا ششــم خود را به ثمر 
رســاند و خیالش از پیروزی در این بازی راحت شــد.البته 
شــاگردان مصطفوی در هایپر نیز بیکار نشســتند و برای 
جبران گل های خورده تالش زیــادی کردند؛ اما تنها موفق 
شــدند یکی از آنها را جبران کنند تا بازی 6 بر 3 شود؛ در 
 نهایت این بازی با همین نتیجه به ســود گیتی پســند به

 پایان رسید.

 برتری گیتی پسند 
در شهرآورد اصفهان

نا امیدی عجیب مهاجم پیشین پرسپولیسی ها از کالدرون :
 این پرسپولیس شانسی برای قهرمانی ندارد !

سمیه مصور
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امر به معروف و نهی از منکر در جامعه فراگیر شود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

شهرستان

 آبگیری دو بند خاکی 
در اردستان

رییــس اداره منابع طبیعــی و آبخیزداری 
اردستان گفت: 2 بند خاکی این شهرستان 
در جریان نخستین بارش های پاییزی سال 
جاری آبگیری شده است. مجید خداپرستان 
ابراز کرد: ســیالب در رودخانه های موغار و 
کرداس به دنبال بارش هــا، جاری و این آب 
بندها با ذخیره سازی 500 هزار مترمکعب 

آبگیری شدند. 
وی افــزود: هــدف از ســاخت ایــن بندها 
جلوگیری از بروز ســیالب، پیشــگیری از 
تخریب روستاها، مرتع ها، ذخیره سازی آب 
شیرین با تغذیه سفره های زیرزمینی، قنات ها 
و تبدیل نشــدن آن به آب شور است. رییس 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اردســتان 
گفت: بارندگی های اخیرجان تازه ای به 90 
هزار هکتار جنگل دست کاشت تاغ و گیاهان 
مناطق بیابانی این شهرســتان خواهد داد. 
خداپرســتان عنوان کرد: در صورت وجود 
اعتبار می تــوان با ســاخت بندهای خاکی 
بیشتردر منطقه، از هدر رفتن آب های ناشی 
از بارندگی در کویر جلوگیری کرد. به گفته 
وی، افزون بر 30 طرح آب بند خاکی، سنگی، 
الشه ای، ســنگی مالتی و پخش سیالب در 
شهرستان اردستان وجود دارد که می تواند 
ساالنه 10 میلیون مترمکعب آب را در خود 

ذخیره کند.

برگزاری اختتامیه تئاتر 
خاتون در اردستان

 اختتامیه نمایش خاتون پس از 10 روز اجرا 
در اردستان برگزار شد. فرماندار اردستان در 
این مراســم گفت: تئاتر خاتون، رزق مردم 
اردســتان بود که نهایتا اجرا شد. حمیدرضا 
تاملی افزود: این نمایش به عنوان یک معجزه 
معرفی شد ولی معجزه خاتون توسط مردم 
اردستان رقم خورد و این حضور مردم بود که 
این معجزه را رقم زد. وی تصریح کرد: برای 
اجرای موفق این کار 3 گــروه تالش زیادی 
کردند؛ ابتدا هنرمندان و ســپس مسئوالن، 
دســت اندرکاران، پشــتیبانی و تدارکات و 
در آخر هــم حضور مردم فرهنگ دوســت 
اردســتان بودکه موجب شــد کار موفقی از 

آب درآید.
 فرماندار اردستان تاکید کرد: اجرای این کار 
در شهراردستان با حضورافزون بر 4هزار نفر، 
اقدامی بی ســابقه و شایسته تحسین است. 
تاملی ادامه داد: شرکت این تعداد جمعیت 
در برنامه نمایشی خاتون ذهنیت مسئوالن 
و برنامه ریزان فرهنگی شهرستان را نسبت 
به تمایل مردم به برنامه های فرهنگی تغییر 
داد. وی اضافه کرد: افراد و اداره های مختلفی 
در برگــزاری این نمایش نقش داشــتند از 
جمله معاون سیاســی امنیتی و اجتماعی 
فرمانداری، شــهرداران اردســتان و زواره، 
بخشداران مرکزی، زواره و مهاباد، جمعیت 
هالل احمر، بنیاد شــهید و امور ایثارگران، 
نیــروی انتظامی که از زحمــات آنها تقدیر 
می شود. فرماندار اردســتان گفت: در سال 
جاری استارت ساخت یک فیلم سینمایی در 

اردستان کلید خواهد خورد.

شهردار فالورجان:
انجام بازدیدهای میدانی 

زمینه ساز اجرا کیفی 
پروژه های عمرانی است

جواد نصری، شهردار فالورجان به همراه سید 
محمدرضا شیرزادی، رییس شورای اسالمی 
شهرفالورجان صبح پنجشنبه از پروژه های 
عمرانی در دست اقدام شــهرداری در نقاط 
مختلف سطح شــهر بازدید و از نزدیک در 
جریان میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه ها 
قرار گرفتند.  در ابتدا از پروژه پیاده رو سازی 
ضلع شرق بلوار دانشــگاه و در ادامه از پروژه 
میدان جمهوری وتکمیل لوله گذاری محله 
گارماسه جهت دفع آب های سطحی بازدید 
به عمل آمد. شهردار فالورجان در حاشیه این 
بازدید ضمن قدردانی از زحمات و تالش های 
بی وقفه تمامی همکاران، انجام بازدیدهای 
میدانی را زمینه ســاز اجرای کمی و کیفی 
پروژه های عمرانی دانســت و این اقدام را در 
مرتفع ساختن مشکالت شهر و شهروندی از 

وظایف مدیریت شهری دانست.
 جواد نصری در ادامه افــزود: با حمایت های 
هر چه بیشتر شــورای محترم اسالمی شهر 
فالورجان، مدیریت شــهری با تمــام توان، 
فعالیت های عمرانی و خدماتی را در ســطح 
شــهر دنبال خواهد کرد و در این راســتا از 
همراهی، همکاری، صبر و شکیبایی تمامی 

شهروندان تشکر و قدردانی می کنم.

امام جمعه موقت اصفهان:
برای شادی مردم هر کاری 

الزم است، انجام شود
خطیب نماز جمعه اصفهان اظهار کرد: دشــمنان 
عقاید جوانان را بــا فضای مجازی و شــبکه های 
ماهواره ای هــدف گرفته اند تا دین ایــن مردم را از 
آنان بگیرند؛ اما زنان مســلمان مــا نجیب تر از آن 
هســتند که با بی بند و باری عده ای که روسری از 
ســر خود می اندازند، اعتقاد خود را ازدست بدهند. 
محمدتقی رهبر با بیان اینکه چهل سال است شب و 
روز دشمن برای تخریب نظام و دین تالش کرده اما 
مردم همچنان در صحنه هستند، افزود: اگر خادمان 
کشور زحمت نمی کشیدند اکنون ایران مثل سوریه 
بود و امنیتی وجود نداشت که زنان رانندگی کنند و 
شب ها هر کجا که بخواهند بروند؛ کشور ما از تمام 
کشورهای دنیا در این خصوص شرایط بهتری دارد. 
خطیب نماز جمعه اصفهــان با تاکید بر اینکه برای 
شادی و ســالمت مردان و زنان هرکاری الزم است 
انجام شود؛ اما شــادی کردن با گناه کردن متفاوت 
اســت افزود: شــرایط برای بانوان فراهم شود تا در 
پارک های مخصوص خود حضــور یافته و با رعایت 

اخالق همچون مردان به شادی و ورزش بپردازند.

شهردار اصفهان مطرح کرد:
 آمادگی اصفهان برای برگزاری 
هفته فرهنگی بوسنی و هرزگوین

شــهردار اصفهان در نشستی با شــهردار سارایوو 
که پیرامون مســائل مختلف فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی برگزار شد،اظهار داشت: اصفهان امروزه 
در بسیاری از زمینه ها دومین شهر مهم ایران پس 
از تهران به حساب می آید و در عرصه بین المللی با 
14 شهر در کشورهای مختلف اروپا، آسیا، خاور دور 
و جهان عرب پیوند خواهرخواندگی دارد. قدرت ا... 
نوروزی همچنین با اشاره به انجام مقدمات برگزاری 
هفته فرهنگی اصفهان در بسیاری از شهرهای جهان 
هم چون پاریس و ســوئیس و نیز با توجه به روابط 
خوب گذشــته اظهار کرد: اصفهان برای برگزاری 
هفته فرهنگی بوســنی و هرزگوین آمادگی کامل 
دارد و نشست حاضر مقدمه ای برای سفرهای بعدی و 
تعامالت فرهنگی گردشگری میان این دو شهر است.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:
تندیس پاکبانان امانتدار 

اصفهانی ساخته شود
 مهدی مزروعی،عضو هیئت رییسه شورای اسالمی 
شــهر اصفهان در صفحه توئیتر خود نوشــت:» به 
شــهردار گرامی اصفهان پیشنهاد می دهم، دستور 
فرمایید تندیس بهمن عاشــقی و محمدحســین 
چلمقانی دو پاکبان شریف یابنده و مسترد کننده 
کیســه حاوی طال و دالر متعلق به یک شهروند به 
عنوان نماد پاکدستی، امانتداری و مسئولیت پذیری 
ســاخته و در یکی از مهم ترین فضاهای شــهری 
نصب شــود«. گفتنی اســت؛ این دو فرد ماموران 
خودروی حمل پســماند خشک شهرداری منطقه 
11 شهرداری اصفهان بودند که پس از جمع آوری 
پسماندها و بازگشت به محوطه ساختمان خدمات 
شهری منطقه در میان پسماندهای جمع آوری شده 
کیسه ای به ارزش 150 میلیون تومان محتوی طال 

و دالر را پیدا کرده و به مسئول اداره تحویل دادند.

دو روز مانده تا نیمه آبان 58، ســاعت ده و نیم صبح 
اســت و دانشــجوها کم کم در خیابــان بهار جمع 
می شوند، همزمان تظاهراتی در سطح شهر در جریان 
است، دانش آموزان در تظاهراتی که برپا کرده اند، از 
خیابان طالقانی به سمت دانشگاه تهران در حرکت اند، 
دانشــجوها هم با آنها پیش می آینــد و جلوی درب 
سفارت آمریکا، راه شــان را از آنها جدا می کنند، تازه 
فهمیده اند که اینجا کجاســت؛ درب اصلی سفارت 
آمریکا، نگهبانان جلوی ســفارت کــه از نیروهای 
شهربانی هستند، شــوکه شــده اند، به خیال شان 
دانشجوها آمده شــعار بدهند و بروند؛ اما تا به خود 
بیایند، چند دانشجو از دیوار باال می روند و در را برای 
دیگران می گشایند، تمام شــد. آنها رسیده اند به آن 
سوی دیوار تا جایی را تسخیر کنند که بعدها معروف 
شد به النه جاسوسی. اقدامی که رهبر کبیر انقالب از 
آن به انقالب دوم یاد کرد تا این روز برای همیشه در 
تاریخ به یادگار بماند، روزی که دانشجویان خط امام، 
علم مبارزه با استکبار جهانی را بر داشتند تا 13 آبان 
در تقویم به نام روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نام 
بگیرد. هر سال همزمان با 13 آبان برای بزرگداشت 
این اتفاق تاریخی و هم چنین دیگر بزرگداشت های 
این روز مراسم راهپیمایی در کشور شکل می گیرد تا 
دانش آموزان و دانشجویان ایستادگی و پایمردی خود 
در مسیر مبارزه به استکبار جهانی را به معرض نمایش 
بگذارند. در همین راســتا رییس شورای هماهنگی 
تبلیغات اســالمی اســتان از آمادگی اصفهان برای 

برگزاری هرچه باشــکوه تر راهپیمایی روز 13 آبان، 
روز ملی مبارزه با استکبار جهانی خبر داد.محمدعلی 
احمدی در این بــاره اظهار کرد: ســتاد 13 آبان در 
استان اصفهان با همکاری تمام دستگاه های مرتبط 
بر اساس کمیته های تخصصی تشــکیل و در استان 
و شهرستان های اســتان هم جلساتی را برگزار کرده 
است تا در تمامی شهرستان های استان و در قالب 84 

نقطه شاهد تجمع مردم در این روز باشیم.
رییس شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
اصفهان تصریح کرد: شش کمیته تخصصی از ماه ها 
قبل پژوهش های مرتبط با این حوزه را آغاز کرده اند 
که تبیین بدعهدی های آمریکا، بررسی نتیجه اعتماد 

به آمریکا در کشــورهای مختلف و روشنگری دالیل 
افول آمریکا از جمله این تحقیقات محتوایی اســت.
وی یادآور شد: شعار محوری 13 آبان 98 »استکبار 
ستیزی و مقاومت اسالمی ســرآغاز افول و فروپاشی 

آمریکا« است.
 مراســم راهپیمایی ســاعت 9 صبح از میدان امام 
حسین)ع( به ســمت چهارراه آمادگاه و خیابان باغ 
گلدسته برگزار می شود و سخنران ویژه این مراسم هم 
سردار محمدحسین سپهر، جانشین رییس سازمان 
بسیج مستضعفین خواهد بود. احمدی افزود: 13 آبان 
روز دانش آموزان است؛ اما این روز به نام روز مبارزه با 
استکبار جهانی نام گذاری شده و از عموم مردم  برای 

حضور در ایــن راهپیمایی دعــوت می کنیم.رییس 
شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: تالش کرده ایم تا در ســال جاری 
نقش ویژه ای به دانش آموزان و دانشــجویان بدهیم 
و تشــکل های دانش آموزی و دانشجویی برنامه های 
متعددی را برای این روز و در حین برگزاری مراســم 

تدارک دیده اند.
  اعمال محدودیت های ترافیکی راهپیمایی 

۱۳ آبان دراصفهان
جانشین رییس پلیس راهور شهرستان اصفهان نیز 
از اعمال محدودیت های ترافیکی راهپیمایی 13 آبان 
اصفهان خبرداد.ســرهنگ علی اکبر قاسمی دراین 
باره گفت: از ســاعت ۶ صبح روز دوشــنبه 13 آبان 
توقف هر گونه وسیله نقلیه در میدان امام حسین)ع( 
و خیابان باغ گلدســته ممنوع اســت و خودرو های 
پارک شــده به پارکینگ طالقانی منتقل می شــود.

وی با اشاره به اینکه از ســاعت 8 روز 13 آبان تا یک 
ســاعت پس از پایان مراســم راهپیمایی نیز از تردد 
در مسیر منتهی به میدان امام حسین )ع( از تقاطع 
شــمس آبادی-طالقانی و چهارراه تختی جلوگیری 
می شود گفت: همچنین تردد در مسیر های خیابان 
استانداری-پاسداران، اســتانداری- هشت بهشت، 
استانداری- بهشــتی نژاد و استانداری-خراسانی به 
سمت پاسداران ممنوع است.جانشین رییس پلیس 
راهور شهرســتان اصفهان گفــت: در تقاطع کمال 
اسماعیل- پاســداران هم در روز 13 آبان از ساعت 
8 تا پایان مراســم محدودیت هــای ترافیکی اعمال 

خواهد شد.

آمادگی اصفهان برای برپایی راهپیمایی روز 13 آبان

جشنواره گردشگری معرفی سیستان و بلوچستان به مدت دو روز در 
باغ موزه چهلستون اصفهان برگزار شد. مجتبی میرحسینی معاون 
گردشگری این اداره کل با اعالم این خبر اظهار کرد: اجرای موسیقی 
محلی، طبخ و ارائه غذاهای محلی، برپایی ســیاه چادر عشایری، 
نمایش صنایع دستی، تبلیغات و معرفی ظرفیت های استان از طریق 
چاپ و نصب بنر و توزیع بروشور و کتابچه نیز از اقداماتی بود که در 

این جشنواره اجرا شــد. وی افزود: این برنامه که در روزهای نهم و 
دهم آبان ماه اجرا شد از سری اقداماتی است که در راستای پویش 
ملی معرفی سیستان و بلوچستان برگزار می شود.میرحسینی ادامه 
داد: »نمایشگاه عکس از ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری استان 
سیستان و بلوچستان نیز در گالری نگرش اصفهان برگزار می شود.« 
وی خاطرنشــان کرد: »تاکنون در راســتای پویش ملی معرفی 

سیستان و بلوچستان اقدامات مختلفی صورت گرفته که می توان 
به اجرای برنامه های شــب های فرهنگی در استان های مختلف، 
برگزاری تور راهنمایان گردشگری یزد در سیستان و بلوچستان، 
حضور فعاالن گردشگری خراسان رضوی و جنوبی در سیستان و 
بلوچستان، برگزاری تور آشناسازی ویژه فعاالن گردشگری، فضای 

مجازی و خبرنگاران ایران و ... اشاره کرد.«

برگزاری جشنواره فرهنگی معرفی سیستان و بلوچستان در اصفهان

 رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان خبر داد:

رییس دپارتمان ارتباطات و اطالعات اصفهان:
کلید حل مشکالت جامعه  در فراگیری علوم ارتباطات و اطالعات است

نشست خبری دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران با موضوع همفکری و مشارکت 
اصحاب رســانه و با حضور هادی زمانی، رییس دپارتمان ارتباطات و اطالعات اصفهان، سعید سامانی، 
رییس مرکز علمی- کاربردی سازمان همیاری شهرداری اصفهان و جمعی از اصحاب رسانه و خبرنگاران 

در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی مطبوعاتی شهرداری اصفهان برگزار شد. 
در ابتدای این نشست هادی زمانی با اشــاره به اینکه امروزه در جامعه ما نظریه ای دال بر چشم اندازی از 
آینده وجود ندارد، گفت: دانشی که در شرایط کنونی می تواند مشکالت جامعه را حل کند علوم ارتباطات 
و اطالعات است در حالی که در دانشگاه ها و مراکز آموزشی ما تنها روزنامه نگاری و روابط عمومی تدریس 
می شود و افرادی که قدرت نظریه پردازی دارند فقط به تحلیل مسائل روز می پردازند. رییس دپارتمان 
ارتباطات و اطالعات اصفهان، هدف اصلــی برگزاری این کنفرانس را تربیت افــراد متخصص، توانمند 
و ارتباطی دانســت و اظهار داشــت: با توجه به اینکه این کنفرانس اولین کنفرانس علمی-پژوهشی در 
ارتباطات است، امیدواریم خروجی آن الگوهای جدیدتری برای شرکت کنندگان ارائه دهد. وی در بخش 
دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری اولین دوره این کنفرانس در سال گذشته، گفت: برگزاری دوره 
DBA روابط عمومی، تشکیل خانه ارتباطات ایران و استانداردسازی روابط عمومی با همکاری اداره کل 
استاندارد استان اصفهان از جمله دستاوردهای دپارتمان ارتباطات و اطالعات اصفهان پس از برگزاری 

کنفرانس بوده است. 

مدیر منطقه 7 شهرداری خبر داد:
اعتبار ۴ میلیارد تومانی  برای احداث ساختمان مدیریت بحران اصفهان

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان گفت: مراحل سفت کاری ساختمان مدیریت بحران شهر اصفهان که برای 
تکمیل آن، در بودجه 98 چهار میلیارد تومان اعتبار لحاظ شده، در حال انجام است. علی اصغر شاطوری با بیان 
اینکه ساختمان مدیریت بحران اصفهان در ضلع غربی باغ فدک در مجاورت خیابان نخل در حال احداث است، 
اظهار کرد: اعتبار این پروژه برای مرحله سفت کاری ۶50 میلیون تومان است و در بودجه 98 برای تکمیل آن 
چهار میلیارد تومان اعتبار لحاظ شده است. با توجه به اینکه این ساختمان باید در زمان بحران به فرودگاه، معابر 
اصلی و شاهراه های ورودی اصفهان دسترسی داشته باشد، تصمیم گرفته شد در این نقطه از باغ فدک ساخته شود. 
وی با اشاره به اتمام مراحل سفت کاری ساختمان مدیریت بحران اصفهان، ابراز امیدواری کرد که امسال قرارداد 
نازک کاری را منعقد کرده و طرح به اتمام برسد. مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان ادامه داد: در زمان بحران همه 
افرادی که در تصمیم گیری برای شهر مشارکت دارند، در این مکان مستقر می شوند و از این مکان تمام موضوعات 
شهری در زمان بحران مدیریت می شود، زیرا تجهیزاتی که در این ساختمان نصب خواهد شد به گونه ای است 
که امکان ارتباط با نقاط مختلف را فراهم می کند. شاطوری با اشــاره به وضع پیاده روهای خیابان پوریای ولی، 
اضافه کرد: متاسفانه پیاده روهای این خیابان وضعیت مناسبی ندارد که دلیل آن هم دریافت مجوزهای حفاری 
شرکت های خدمات رسان برای ارائه خدمات است. وی گفت: شهرداری منطقه هفت به دلیل نوسازی خیابان 
پوریای ولی، امکان صدور مجوز انجام حفاری در محور این خیابان برای شرکت های خدمات رسان را نداشت از 

این رو مجوزهای الزم برای حفاری در قسمت پیاده روهای خیابان را صادر کرد.       

فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( 
استان اصفهان در حاشیه سفر خود 
به کاشان در جمع خبرنگاران با بیان 
اینکه بین 1۶ تا 18 دستگاه اجرایی 
وظیفه انجام اقداماتی در ارتباط با امر 
به معروف و نهی از منکر دارند، اظهار 
داشت: اگر این دســتگاه ها وظایف 
خود را به درســتی انجــام ندهند 
ناهنجاری هــا در کف جامعه خود را 

نشــان می دهد. مجتبی فدا از جمله مهم ترین 
اثرات این ناهنجاری ها را سلب آسایش و امنیت 
مردم دانست و ابراز داشت: در این صورت تذکر 
لسانی و اقدامات مقابله ای با هنجارشکنان انجام 

می شود. 
فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان بیان 
داشــت: در صورتی که هر دســتگاهی وظایف 
خود را در حوزه امر به معــروف و نهی از منکر 
به درســتی انجام بدهد، شــاهد درگیری های 
فیزیکی نخواهیم بود. وی با اشــاره به حمایت 
و پشتیبانی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی از 

آمرین به معروف و ناهیان از منکر تصریح کرد: 
قوانین حمایتی امر به معــروف و نهی از منکر 
در این زمینه موجود است. ســردار فدا با بیان 
اینکه امر به معروف و نهــی از منکر در جامعه 
باید مردمی و فراگیر شــود، افزود: متاسفانه در 
جامعه کنونی بعضی از مردم احساس مسئولیت 
نمی کنند و نسبت به شرایط اجتماع و جامعه بی 
تفاوت هستند. وی با اشاره به ضرورت آموزش 
در زمینه فضای مجازی ابراز داشت: استفاده از 
ظرفیت های بسیج و نیروهای انقالبی در فضای 
مجازی می تواند کمک موثری در پیشبرد اهداف 

نظام جمهوری اسالمی داشته باشد.

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج(:

امر به معروف و نهی از منکر در جامعه فراگیر شود

علی اصغر حاج حیدری_ شهردار خمینی شهر

آگهی مزایده )چاپ اول(
شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهی اقدام نماید:

موضوع مزایده: فروش زمین و یک واحد اداری

_ مهلت ارائه پیشنهادهای مزایده: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/8/28
_ محل دریافت اسناد:امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر

_ محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر
_تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/8/29

_ مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 98/9/9
_ اصالح، جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمی شود.

م الف:648120

نوبت اول

قیمت پایه هر متر آدرسمساحت- مترمربعکاربریردیف
مربع )ریال(

5% سپرده واریزی شرکت 
در مزایده )ریال(

۱4.500.000۱۳2.095.000میدان پردیس منظریه قطعه _۱82.20۱80مسکونی۱

۱4.500.000۱۳2.095.000میدان پردیس منظریه قطعه _۱82.20۱8۱مسکونی2

۱2.500.000۱۱۳.875.000میدان پردیس منظریه قطعه_ ۱82.20204مسکونی۳
۱2.500.000۱۱۳.875.000میدان پردیس منظریه قطعه_ ۱82.20205مسکونی4
8.500.00054.740.000خیابان هفده شهریور_ پشت مدرسه امام مهدی۱28.8مسکونی5

8.500.00090.678.000خیابان هفده شهریور_ خیابان هاتف_ جنب چاه حاج قنبر2۱۳.۳6مسکونی6

80.000.000۳۱6.720.000خیابان بوعلی_ روبروی بیمارستان اشرفی79.۱8اداری7

 نرگس طلوعی
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  امام رضا علیه السالم:
زمانى بر مردم خواهد آمد كه در آن عافیت ده 

جزء است كه نُه جزء آن در كناره گیرى از مردم و 
يك جزء آن در خاموشى است.
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

درکارگاه آموزشی »حقوق مالکیت فکری« مطرح شد؛

نظام کپی رایت در ایران با نظام بین المللی فاصله زیادی دارد

یادداشت

 در گفت وگو با دیگران فقط حرف بزنید و به صحبت دیگری 
گوش ندهید: بعضی ها آنقدر طوالنی حرف می زنند که به دیگران 
اجازه نمی دهند صحبت کنند. افرادی که این ویژگی را دارند برای 
گفت وگو افراد جذابی نیستند و نوعی از بی ادبی را منتقل می کنند 

و بقیه دوست دارند زودتر مکالمه با این افراد را تمام کنند.
در مکالمه تلفظ های اصلی و پیچیده کلمات را اســتفاده 
کنید: مثال به کافه فرانسوی بروید و تلفظ فرانسوی یک شیرینی 
را استفاده کنید. این ادا و اطوارهای هنگام مکالمه و تلفظ کلمات 

خارجی دیگران را آزار می دهد و باید آن را به حداقل برسانید.
سواالتی بپرســید که اطالع پیدا کنید دیگران چه کار 
می کنند: اینکه گاهی از یک آشنا بپرســیم که برای زندگی چه 
کار می کند خیلی کار بدی نیســت؛ اما بعضی را بســیار ناراحت 
می کند. اگــر در روند گفت وگو چنین مســائلی پیش آمد عیبی 
ندارد؛ اما دیگران را مجبور نکنید که برنامه خودشان را برای شما 

تعریف کنند.
 در مورد زندگی شــخصی آنها صحبت کنید: »کی ازدواج 
می کنی؟«، »کی بچه دار می شــوی؟«،  »آیا حامله هســتی؟« و 
ســواالتی از این دســت،به خصوص از افرادی که آنها را به خوبی 
نمی شناسید و یا مدت طوالنی است ندیده اید، کار درستی نیست و 

از پرسیدن آن خودداری کنید.
 از کسی بپرسید آیا برای او کسل کننده هستید؟: کسی به 
صراحت چنین سوالی را بپرسد، احتماال ما را کسل و خسته می کند. 
اگر احســاس کردید چنین سوالی را باید بپرســید، احتماال شما 

کسل کننده هستید.
در مورد موفقیت ها و مال و اموال تان بگویید: تبدیل گفت وگو 
به اینکه ما چه داریم و اینکه چه موفقیت ها، دستاوردها و وضعیت 
مالی را به هم زده ایم، اصال مودبانه نیست. هیجان موفقیت هایمان 
دلیل نمی شود که در گفت وگو با دیگران آنها را مجبور به شنیدن 

از خودمان کنیم.

 در گفت و گو با دیگران این کارها را
 انجام ندهید)2(

 مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

درعــوض آرامش مان را 
از دست می دهیم، فریاد 
می زنیم، قهر می کنیم 

و بداخالق می شویم.

 مصائب عشق
»شرکت مدرسه 
زندگی آلن دوباتن«

مراقــب باشــید بــه 
هیوال تبدیل نشوید

چیــزی که بعدهــا ما را 
به هیــوال تبدیل می کند 
این اســت که هــرگاه 
ناراحتیــم  و  پریشــان 
به وضــوح دربــاره اش 
حــرف نمی زنیــم، بلکه 

 به محض اینکه خبر فرار گاو از کشتارگاهی نزدیک شهر ساحلی »اسپلیت« 
در رسانه ها و فضای مجازی کرواسی منتشر شد، خیلی زود درخواست هایی 
مبنی بر جلوگیری از ذبح این گاو قهــوه ای ۶۵۰ کیلوگرمی که »جری« 
نام دارد به گوش رســید. در حالی که گروه دو نفره پلیس، دامپزشــک ها 
و صیادان در جست وجوی جری بودند، پســت های حمایت آمیز فضای 
مجازی کرواسی را درنوردید. صاحب گاو، »ایوان بوزیچ« به رسانه ها گفت 
که اگر گاوش را پیدا کند، او را نمی کشــد، زیرا او از مرگ اجتناب ناپذیر 

فرار کرده است.

ماجرای گاوی که ستاره فضای مجازی شد!

ریاضیات اگرچه به ظاهر علمی اســت کــه چندان در زندگی بشــر تاثیر 
نمی گذارد؛ اما در اصل کمک شایانی به افزایش کیفیت زندگی ما می کند. در 
این میان برخی از موزه ها تالش می کنند که ما را بیش از پیش با میزان تاثیر 
ریاضیات در زندگی انسان آشنا  کنند. یکی از این موزه ها با نام موزه علوم لندن 
شناخته می شود. موزه علوم لندن موزه ای است که به علوم اختصاص داده شده 
است. بازدیدکنندگان گالری ریاضیات موزه علوم لندن در اصل از مهم ترین 
گالری ریاضیات جهان بازدید می کنند. آنها در این بخش موزه علوم لندن با 

ایده های ریاضی دانان از ۴۰۰ سال پیش تا به امروز آشنا می شوند.

مهم ترین گالری ریاضیات جهان کجاست؟

دیرینه شناســان یک دســتبند ســنگی در غار دنیســووا در کوه آلتای 
سیبری کشف کردند که قدمت آن به ۵۰ هزار سال قبل بازمی گردد.    این 
دستبند، قدیمی ترین جواهری است که تاکنون پیدا شده که توسط گونه 
منقرض شده ای از انسان های باستان به نام دنیسووا ساخته شده است. به 
گزارش دیلی میل، دقت و پیچیدگی این دستبند دانسته های ما از نیاکان 
ماقبل تاریخ مان را به چالش می کشد. احتماال آنها پیشرفته تر از آن چیزی 

بودند که تا به حال می دانستیم.

کشف دستبند ۵۰ هزار ساله در سیبری

مانور مهار آلودگی 
نفتی دریا در 

آستارا
مانور مهار آلودگی نفتی 
دریا روز پنجشــنبه به 
پدافند  هفته  مناسبت 
غیر عامل در بندر آستارا 

برگزار شد.

وسعت اکتشافات معدنی در کشور به بیش از ۶۵۰ هزار کیلومتر مربع افزایش 
یافت. معاون وزیــر صمت در بازدید از خط تولید کارخانــه فوالد مبارکه و در 
جمع کارشناسان این شــرکت با بیان اینکه میزان اکتشافات معدنی کشور از 
2۵۰ هزار کیلومتر مربع به بیش از ۶۵۰ هزار کیلومتر مربع در سال 98 افزایش 
یافته اســت، گفت: شناســایی ذخایر معدنی، ایجاد زیربنا و جاده دسترسی و 
تامین منابع مورد نیاز برای توسعه معادن از مهم ترین سیاست های ایمیدرو در 
بخش معدن به شــمار می رود. خداداد غریب پور با اشاره به سیاست واگذاری 
ســود ســهام بنگاه ها و صنایع بزرگ ایمیدرو به منظور تامین هزینه اجرای 
طرح های توسعه این صنایع افزود: میزان سرمایه صندوق بیمه فعالیت معدنی 
برای ارائه تسهیالت به معادن کوچک و متوسط به منظور اکتشاف، بهره برداری 
و توسعه معادن در ســال جاری به بیش از ۵ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد 
یافت. رییس سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی کشــور با بیان اینکه هم 
اکنون بیش از ۴ هزارمعدن کوچک غیر فعال در کشور وجود دارد گفت: بیش از 
۶۰۰ معدن مقیاس کوچک در کشور شناسایی شده که برای فعال کردن 1۰۰ 
معدن راهکارمشــخص ارائه و از این تعداد 3۰ معدن به چرخه تولید بازگشته 
است. رییس هیئت عامل ایمیدرو از واگذاری معادن مقیاس کوچک به بخش 
خصوصی وفوالدسازان بزرگ کشــور خبرداد و گفت: تمرکز سازمان ایمیدرو 
بر تنظیم روابط صنایع و معادن و توســعه نگری در صنایع کوچک و بزرگ در 
کشور است. وی با بیان اینکه رشــد تولید فوالد در کشور در هشت ماهه اول 
ســال میالدی بیش از ۶ و نیم درصد بوده اســت گفت: این میزان رشد تولید 

فوالد در حالی است که میانگین رشــد تولید فوالد در جهان از 3 و نیم درصد 
فراتر نمی رود. خدادادغریب پور گفت: پیش بینی ما در سال جاری تولید بیش 
از 28 میلیون تن فوالد در کشور است که این میزان در سال 99 به بیش از ۴۰ 

میلیون تن افزایش می یابد.

متخصصان داخلی فــوالد مبارکه به دانش تعمیر اساســی پایــه آنیل واحد 
آنیلینگ و شست وشوی الکترولیتی شرکت فوالد مبارکه اصفهان دست یافتند. 
محمدعلی ایرانپور، سرپرســـــت تعمیــــرات خطــــوط آنیلینــــــگ و 
شست وشــوی الکترولیتی فوالد مبارکه واحد بازپخت هیدروژنی )آنیلینگ(، 
را یکــی از مجموعه واحدهای ناحیه نورد ســرد معرفی کــرد و گفت: وظیفه 
واحد عملیات حرارت دهی و پخت کالف ها به منظور یکنواخت سازی ساختار 
متالورژیکی ورق همچنین دستیابی به خواص مکانیکی موردنظر است و پس 
از آن کالف ها برای ادامــه فرآیند به واحد بعدی در ناحیه نورد ســرد منتقل 
می شــوند. محمدعلی ایرانپور افزود: طی به توافق نرســیدن شرکت سازنده 
بامدیریت نورد سرد در پی درخواست هزینه هنگفت تعمیر بدون تضمین پایه 
آنیل، این قطعه حساس برای تعمیر اساســی به تعمیرگاه مرکزی بازگردانده 
شــد. وی گفت: در این طرح با 2۵۰ هزار نفر ساعت کاری، ابتدا پایه دمونتاژ و 
قطعات آن تعمیر اساسی و سپس وارد مدار شد و پس چندین هفته پایه آنیل 

با بازدهی مطلوب و بدون هیچ مشکل خاصی فعال است.
سرپرست تعمیرات خطوط آنیلینگ و شست وشوی الکترولیتی فوالد مبارکه، 
کســب دانش فنی و تکنیک تعمیر پایه های واحد آنیلینگ و نهادینه شدن آن 
در این واحد را از مهم ترین دستاوردهای این طرح صنعتی بزرگ اعالم کرد و 
گفت: با دستیابی به دانش فنی تعمیر این قطعه حساس عالوه بر صرفه جویی 

ســه میلیارد ریالی، از توقف پایه به مدت دو ماه و کاهــش 1۵۰۰ تنی تولید 
جلوگیری به عمل آمد.

معاون وزیر صمت در بازدید از شرکت فوالد مبارکه اصفهان خبر داد:

افزایش وسعت اکتشافات معدنی به بیش از 6۵۰ هزار کیلومتر مربع

دستیابی به توان تعمیر اساسی پایه آنیل واحد آنیلینگ فوالد مبارکه

یک کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل گفت: ایران اگرچه در سطح ملی از قوانین و مقررات پیشــرفته ای در زمینه حقوق مالکیت فکری 
برخوردار است؛ اما به علت عدم الحاق ایران به کنواسیون برن و کنواسیون رم ،حمایت جدی از حقوق مالکیت ادبی و هنری وجود ندارد و همین 

امر باعث شده که نظام کپی رایت در ایران با نظام بین المللی فاصله زیادی داشته باشد.
سید محمد حسینی، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل، دارای دو مدرک رسمی از سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO در زمینه حقوق 
مالکیت فکری و معاهده PCT در کارگاه آموزشــی حقوق مالکیت فکری افزود: در اصطالح حقوقی، حق، توانایی اســت که حقوق هر کشور به 

اشخاص می دهد تا از مالی مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام کاری را از دیگری بخواهند.
وی با اشــاره به حقوق مالکیت فکری افزود: این حق در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشــی از آفرینش ها و خالقیت های فکری در 
زمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری. در واقع حقی اســت غیر مادی که قانون گذار به پدیدآورنده یک اثر فکری- هنری اعطا می کند؛ حقی 
که از دوام و پیوستگی با شخصیت پدیدآورنده برخوردار اســت و برای او مزیت هایی را به همراه می آورد که حتی با مرگ وی نیز، آن امتیازها از 
بین نمی رود و این حق قابل انتقال به ورثه یا قائم مقام های مولف متوفی با حفظ نام اوست. این کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل تصریح 
کرد: البته گستره حقوق معنوی بسیار وسیع تر از حقوق فکری است و رابطه این دو، عموم و خصوص مطلق است چراکه حقوق معنوی در حوزه 
حمایتی تعیین شده برای حمایت از مالکیت فکری قرار نمی گیرد و عالئم تجاری نیز به هر حال زاییده فکر انسان است؛ در نتیجه به نظر می رسد 
عنوان مالکیت فکری مناسب تر باشد.وی با اشاره به اینکه حقوق مالکیت فکری در دو شاخه حقوق مالکیت صنعتی و حق مولف یا حق تکثیر قرار 
می گیرد، اظهار کرد: در ایران، حمایت از حقوق مالکیت صنعتی دارای سابقه ای طوالنی اســت.این کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل با 
بیان اینکه حق مولف یا کپی رایت از سابقه طوالنی تری نسبت به حقوق مالکیت صنعتی برخوردار است، تصریح کرد: نخستین قانون کپی رایت به 
معنای نوین با عنوان » قانون آن« در سال 171۰ میالدی در انگلستان به تصویب رسید.وی، به حق تکثیر و حقوق مولف اشاره کرد و افزود: حق 
تکثیر زیرمجموعه مالکیت ادبی و هنری و شاخه ای از مالکیت فکری است و به هر تالش مبتکرانه ای اطالق می شود که این حق را به دارنده خود 
می دهد تا بتواند اراده خویش را در تکثیر و بهره مندی از آثار مادی آن اعمال کند؛ حق تکثیر نوعی حفاظت قانونی از آثار چاپ شده و چاپ نشده 
ادبی، علمی و هنری است. این آثار به هر صورت که عرضه شده باشــند، باید دارای ماهیتی قابل درک باشند؛ یعنی دیده، شنیده یا لمس شوند، 
تا مورد حمایت این قانون قرار گیرند.این کارشناس ارشــد حقوق تجارت بین الملل اظهار کرد: حق مولف نیز یکی از انواع مالکیت فکری است 
که به حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری گفته می شــود که معادل »حق نشر«، »حق تکثیر« یا همان » کپی رایت« در نظام 
حقوق کامن الست.وی تصریح کرد: مولف معنای بسیار گسترده ای دارد و شامل آهنگ سازان، هنرمندان، مجسمه سازان و معماران نیز می شود؛ 
به طورکلی مولف شــخصی اســت که با خالقیت، اثری قابل محافظت پدید می آورد؛ البته تعریف دقیق آن در کشورهای مختلف متفاوت است.

حسینی با بیان اینکه حق تکثیر، ترجمه ای از اصطالح کپی رایت است که در کنوانسیون برن وارد عرصه بین المللی شد و به مسئولیت حمایت از 
کارهای ادبی و هنری اشاره کرد، افزود: تاریخ انقضای حق تکثیر، بر اساس پیمان برن، حداقل شامل طول حیات خالق آن و ۵۰ سال پس از مرگ 
اوست.حسینی تصریح کرد: در سال 139۰ پیش نویس الیحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط از سوی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی به دولت ایران تقدیم شــد که در صورت تصویب، جایگزین قوانین فعلی حق تکثیر ایران خواهد شد، در این پیش نویس، مدت 
حمایت حقوق پدیدآورندگان از 3۰ سال به ۵۰ سال افزایش یافته است.وی با بیان اینکه ایران از جمله کشورهایی است که تابع نظام حق مولف 
و حقوق مرتبط است، خاطرنشان کرد: در ایران مجموعه ای از قوانین به مقررات مربوط به حقوق مولف پرداخته اند که از جمله می توان به قانون 
حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 13۴8، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشــریات و آثار صوتی مصوب 13۵2، قانون حمایت 
از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1383، قانــون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و 
عالئم تجاری و مواد ۶2، ۶3 و 7۴ قانون تجارت الکترونیکی اشاره کرد.گفتنی است، کارگاه آموزشی »حقوق مالکیت فکری« به همت خانه جوان 

وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی برگزار شد.
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