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نمایندهمردماصفهان:

نیمی از بودجه سامانه دوم آبرسانی را دولت تامین می کند
نماینده مردم اصفهان، گفت: دولت قرارداد سامانه دوم آبرسانی آب شرب اصفهان را تضمین می کند و قرار بر این شد تا 

نیمی از بودجه توسط دولت و 50 درصد با مشارکت بخش خصوصی تامین شود. 

مدیرکلثبتاحوالاستان:

رسید ثبت نام به منزله کارت ملی هوشمند است
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: 88 درصد مردم اصفهان تاکنون کارت ملی هوشمند گرفته اند و 12 درصد 

هنوز کارت ملی هوشمند خود را دریافت نکرده اند.

شهرداراصفهان:

زیر ساخت ها برای دوچرخه سواری در شهر را آماده کردیم
شهردار اصفهان در بیســت و یکمین همایش خیریه دیابت اصفهان بیان داشت:  در حال حاضر 500 میلیون جمعیت 

جهان گرفتار بیماری دیابت هستند و اگر احساس مسئولیت نکنیم در آینده نزدیک اینها دوبرابر می شود.
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مدیرکلسازمانمیراثفرهنگیاستانخبرداد:

افزایش 20 درصدی ورود گردشگر به نصف جهان
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اطالعيه معاونت مطبوعاتی درباره يارانه و كاغذ مطبوعات 
  اداره كل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی در اطالعيه ای درباره دو موضوع توزيع كاغذ با ارز دولتــی برای مطبوعات و نحوه محاسبه يارانه شش ماه 

نخست سال 98 توضيحاتی ارائه كرد. 

در اين اطالعيه آمده است:  
نظر به اينكه راستی آزمایی در خصوص »ميزان توزيع كاغذ با ارز كاالی اساسی متناسب با مصرف واقعی نشريات «  و » توزیع یارانه بر اساس شاخص های 

کمی و کیفی« از وظایف اولیه اداره کل مطبوعات و خبر گزاری های داخلی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای صيانت از بيت المال 

بوده و دغدغه واقعي همه دست اندركاران بايد باشد و هست؛ به اطالع مي رساند: 

الف(كاغذ مطبوعات   
1- در موضوع توزیع کاغذ با ارز دولتی از ابتدای سال 98 كه بواسطه اختالل در روند واردات و توزيع، با بحران كمبود كاغذ و افزايش قيمت غير منتظره  مواجه 
بوديم، سياست اوليه بر حل مشكل، از طريق توزيع كاغذ و راستی آزمایی همزمان قرارگرفت زيرا درغير اينصورت امكان توقف،  راستی آزمایی و سپس  

توزيع كاغذ به دليل همگاني شدن كمبود، ميسر نبود. 

2- در اين مسير تالش شد با پنج روش اخذ اعالم وصول در سامانه، خود اظهاری شمارگان، گزارش بازرسي ميداني از چاپخانهها و شركت های توزيع، 
همچنين نظرات كارشناسی ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ها،  راســتی آزمایی - به ميزان ممكن- در خصوص نشريات و تناسب شمارگان 

با كاغذ توزیعی صورت گيرد .   

3- در مرداد ماه 98 به تمام نشريات اعالم شد كه درصورت دريافت كاغذ با ارز دولتی، با مراجعه به سامانه جامع، فرم خوداظهاری دريافت كاغذ را تكميل 
نمايند تا ميزان كاغذ توزيع شده با كاغذ دريافتــی نشريات تطبيق داده شود كه اگر سهميه اختصاص يافته به هردليل دريافت نشده، از توزيع كنندگان 

مطالبه شود و در صورت مغايرت فهرست های اعالمی و اقدامی، برخورد مقتضي صورت گيرد تا كمترين ابهامی در خصوص ميزان  کاغذ توزیع شده باقی 

نماند. هم اكنون بر اساس اطالعات درج شده در سامانه، ميزان كاغذ تحويل شده 840 نشريه با میزان اعالم شده توسط وارد کننده ها برابر است. 445 

نشریه نیز علی رغم اطالع رسانی های مکرر ) سه بار ارسال پیامک و یک بار تماس تلفنی(،  اظهارنامه را تكميل نكرده اند. 

 4- طبق اعالم قبلــی، هرنوع توزيع كاغذ از مهرماه منوط به خود اظهاری دقيق و  راســتی آزمایــی دوره های پيشين بوده و نشرياتــی كه خوداظهاری
 نداشته اند، در فهرست دريافت كاغذ قرار نخواهند گرفت.  

5- كاغذ نوبت سوم نشريات نيز طي هفته جاری به ترتيب اولويت در اختيار آنها قرارخواهد گرفت
ب ( يارانه مطبوعات

1-  درخصوص توزيع يارانه مطبوعات در سال 98 ، ابتدا پیش نویس شيوه نامه جديد محاسبه يارانه در معرض افكار عمومي قرارگرفت و عالوه بر آن، جلسه 
هم اندیشی با حضور 80 تن از مدیران مسئول رسانه ها برگزار شد، همزمان اين پيش نويس برای تشكل های مديریتی صنفی در سراسركشور، ادارات 

كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان ها و برخي كارشناسان و اساتيد ارتباطات، جهت اخذ نظرات ارسال شد .پس از دريافت  نظرات در مورد پيش نويس 

مذكور، جلسه ای با حضور مديران 10 تشکل مديريتي صنفي برگزار شد .در جمع بندی نهايي با مشورت مديران اين تشكل ها مقرر شد كه يارانه شش ماه 

اول سال 98 توسط كارشناسان اداره كل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی با  راستی آزمایی مجدد و مطابق سنوات گذشته، محاسبه و تخصيص داده 

شود كه اين امر طی هفته آينده به اتمام خواهد رسيد. 

2- در نشســت مذکور،نمایندگان 10 تشكل مديريتي صنفي به اتفاق، اعالم كردند مخالفتی با اصل پیش نويس شيوه نامه ندارند اما در مورد جزييات 
نظراتی دارند كه مقرر شد طی چند نشست، همفكری و نسخه نهايي تهيه و اعالم عمومی شود .جلسات درحال برگزاری و نتيجه نهایی اعالم خواهد شد 

تا ازاين پس، محاسبه يارانه مطبوعات بر اساس شيوه نامه جديد انجام شود.   

3- مطابق ماده 14 آیین نامه نحوه پرداخت یارانه مصوب سال 88 كه در آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیموظف است عملكرد مالی، عملياتی خود را 
هر سال به هيات وزيران گزارش نمايد، تمام رسانه هایی كه از اين پس يارانه دريافت مــی كنند، موظف می شوند گزارش هزينه كرد يارانه دريافتی را به 

معاونت مطبوعاتی اعالم نمايند تا اجرای قانون محقق شود .  

4- در مورد راستی آزمایی چاپ نشريات، مطابق قوانين باالدستي، قواعد اعالم وصول و سامانه جامع رسانه ها اقدام شده و در اينده نيز با همه ظرفيت 
ممكن اقدام خواهد شد .با اين حال، معاونت مطبوعاتی همواره از هرنوع اطالعاتي كه بتواند به راستی آزمایی كمك كند، استقبال میكند؛ لذا ضمن آمادگی 

برای دريافت اطالعات مستند توصيه می شود از هرگونه گمانه زنــیغيرمستند خودداری شود .اداره كل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی نيز آمادگی 

كامل برای بررسی و پاسخگویی به هر ادعا را بصورت مستند دارد؛ مراجعه حضوری، مكاتبه و تماس تلفنی با اداره حمایت )84095150 و 84095166( 

از جمله راه های ارتباطی برای پاسخ به سواالت و دریافت اطالعات باشد.

م الف: 663259

معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان
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رجب طیب اردوغان، سال هاست که در رأس سیستم 
کشور ترکیه هم زمان ایران، آمریکا و روسیه و حتی 
اسراییل را در مدار سیاست خارجی خود می چرخاند 
و با آنها بازی سیاسی به راه انداخته است که حاصل 
آن قدرت گیری بیشــتر ترکیه و پررنگ تر شــدن 
نقش سیاســت خارجــی این کشــور در معادالت 
منطقه ای بوده است، آن هم در روزگاری که برخی 
از پیچیده تریــن رخدادهای روابــط بین الملل در 
خاورمیانه از جمله بهار عربی، آشوب ها در سوریه و 
روابط اسراییل با فلسطینیان و در نهایت تحریم های 
ایران همواره این منطقه را جزو کانون های آشــوب 
بین المللی قرار داده بود؛ اما با اندکی بررسی می توان 
در همه این مسائل ردی از ترکیه ای پیدا کرد که تا 
پیش از اردوغان تنها به اتحاد بــا آمریکا و برخی از 
معادالت و بده بستان های محدود با ایران دلخوش 
بود. کارشناسان روابط بین الملل در تبیین چرایی 
این مسئله معتقدند سیاست خارجی اردوغان بسیار 
انعطاف پذیر است. این سیاست خارجی شبیه یک 
پاندول عمل می کند؛ یک روز هواپیمای روســی را 
سرنگون کرده و سپس به مسکو می رود و با پوتین 
مذاکره می کند. علیه ایران حرفی می زند؛ اما پس از 
آن در برنامه هسته ای از مواضع ایران حمایت می کند 
و به ایران کمک می رساند. با اسراییل درگیر می شود؛ 
اما هیچ پیمان نظامی با این رژیــم را لغو نمی کند. 
نتیجه این رخدادها این اســت که امروز کردها به 

عنوان یک معضل چند ده ساله در این کشور سرکوب 
شده اند و با وجود تحریم های آمریکا و اروپا علیه این 
کشور؛ اما مبادالت تجاری منطقه ای با کشورهایی 
مانند قطر و ایران به رشــد و شــکوفایی اقتصادی 
این کشور کمک شــایانی کرده است. حتی به رغم 
اختالفات و لفاظی های شدید در ماه های اخیر میان 
ترکیه و آمریکا، اردوغان به این کشور سفر کرد و با 
ترامپ بر سر منافع و موارد مورد اختالف به گفت وگو 
نشست در مقابل ترامپ هم دردیدار با اردوغان گفت 
که یکی از »هواداران پروپاقرص« رییس جمهوری 
ترکیه اســت. تعریف و تمجیدی که کمتر از ترامپ 

در مورد کسی شنیده می شود؛ اما این صحبت مانع 
از ابراز گالیه های دو طرف نشــد. ترامپ در دیدار با 
اردوغان به طور ویژه از او خواست که دست از خرید 
اس ۴۰۰ از روسیه بردارد. وی این ماجرا را چالشی 
جدی در روابط دو کشور دانست و گفت: »ما امروز 
درباره این موضوع صحبت کردیــم و در آینده هم 
صحبت خواهیم کرد. امیدوارم بتوانیم این مســئله 

را حل کنیم.«
 ایــن احتمال می رود کــه هر نوع عقب نشــینی از 
خرید اس ۴۰۰ روابط مســکو و آنــکارا را با بحران 
مواجه کند؛ اما اردوغان به صورت کلی استاد تنش 

آفرینی و امتیاز گیــری در جریان آن اســت. این 
مسئله به خوبی از تحرکات روسیه برای مانع شدن 
از فسخ قرار داد اس ۴۰۰ پیداست. به تازگی ریاست 
جمهوری ترکیه اعالم کرده که پوتین به آنکارا سفر 
خواهد کرد. آنگونه که ابراهیم کالین، ســخنگوی 
ریاست جمهوری ترکیه اعالم کرده در این سفر قرار 
اســت در مورد جزییات توافق درباره آنکارا و مسکو 
درخصوص عقب نشــینی یگان های کرد از مناطق 
مجاور مرزهای ترکیه، هماهنگی میان واشنگتن و 
آنکارا درخصوص پرونده اس  ۴۰۰ روسیه هم بحث 
خواهد شــد. این مدل از رفتارهای سیاســی نشان 
می دهد اردوغان منافع ملی کشورش را مهم تر از آن 
می داند که بخواهد با مسائل خشک و یکه ساالری 
و دفاع سر ســختانه از یک موضع آن را قربانی کند. 
هر چند کارشناســان می گویند این سفر نمی تواند 
روابط ترکیه و روسیه را تحت تاثیر قرار دهد. حتی 
در مورد ایران هم آمریکا نمــی تواند ترکیه را از این 
کشور دور کند. شــاید بتواند برخی از محدودیت ها 
را اعمال کند؛  اما ترکیه در شــرایط فعلی به شدت 
به حمایت ایران در منطقه نیــاز دارد چرا که ایران 
قدرت زیادی در بحث های امنیتی در ترکیه دارد؛ اما 
در نهایت باز هم این اردوغان است که از خواسته ها 
و نیازهای همســایگان خود بهتریــن بهره برداری 
را می کند. به خصوص آنکــه در انتخابات پیش رو 
او نیاز دارد تا کارنامه انتخاباتی درخشــانی را ارائه 
 دهد تا بتواند بار دیگر بر مسند قدرت در این کشور 

تکیه بزند.

فارینپالیسی:
آمریکاازژاپن8میلیارددالر

هزینهنظامیمیخواهد
یک نشــریه آمریکایی گزارش داد که کاخ ســفید 
از توکیــو خواســته هزینه های پرداختــی برای 
اســتقرار نظامیان آمریکایی در ژاپــن را به میزان 
چهار برابر افزایش دهد. بعــد از اینکه وزارت دفاع 
آمریکا از کره جنوبی خواست تا پول بیشتری برای 
توفق نظامــی دوجانبه بپــردازد، »دونالد ترامپ« 
رییس جمهور آمریکا نیز از ژاپن خواست هزینه های 
نظامی پرداختی به واشنگتن را »چهار برابر« کند. 
بر این اساس، درخواست ترامپ برای افزایش هزینه 
نظامی ژاپن در ماه جوالی و طی سفر »جان بولتون« 
مشاور امنیت ملی آن زمان آمریکا به مقام های ژاپنی 
منتقل شده بود. یک سخنگوی وزارت خارجه ژاپن 
نیز با رد گزارش فارین پالیسی، گفت هیچ مذاکره ای 

بین واشنگتن و توکیو انجام نشده است.

شاهداصلیپروندهاوکراینگیت
کاخسفیدراگرفتارکرد

سخنان شاهد اصلی پرونده استیضاح رییس جمهور 
آمریکا در کنگره، کاخ سفید را به شدت به دردسر 
انداخته است. به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان، 
سرانجام جلسه استماع یکی از شاهدان اصلی درباره 
پرونده تحقیق و تفحص درباره اســتیضاح دونالد 
ترامپ، رییس جمهور آمریکا، برگزار شد. مطالبی 
که در این جلسه استماع مطرح شد برای کاخ سفید 
بسیار گران تمام شده است. این شاهد اصلی،تایید و 
تاکید کرد که ترامپ از مقامات اوکراین خواسته هایی 
داشته اســت. وی که از دستیاران سابق کاخ سفید 
اســت در این جلسه اســتماع گفت از زبان رییس 
جمهور آمریکا شنیده اســت که او درباره تحقیق و 
تفحص از بایدن در اوکرایــن از رییس جمهور این 

کشور خواسته هایی داشته است.

سازمانملل
ماموریتآنرواراتمدیدکرد

مجمع عمومی ســازمان ملل به اتفاق آرا ماموریت 
آژانس امدادرسانی و اشتغال آوارگان فلسطینی را 
تا سال ۲۰۲۳ تمدید کرد.۱۷۰ کشور عضو سازمان 
ملل متحد به تمدید این ماموریت رای مثبت و رژیم 
صهیونیستی و آمریکا به آن رای منفی دادند، رای 
هفت کشــور نیز ممتنع بود. این تصمیم همچنین 
تالش های گروه های ذی نفع گوناگون در چارچوب 
تامین مالی آنروا به ویژه مــوارد مربوط به افزایش 
هزینه های این آژانس را به دنبال بی ثباتی و مشکالت 
اجتماعــی اقتصادی و بشردوســتانه در منطقه به 
رسمیت شناخت. کشورهایی که این تصمیم را تایید 
کردند نگرانی های عمیق خــود را در مورد اوضاع 
دشوار و پرخطر آوارگان فلسطینی اعالم کردند. این 
اوضاع، امنیت و شــرایط زندگی آوارگان را به ویژه 
در نوار غزه تهدید می کند. حدود ۵.۳ میلیون آواره 
فلســطینی از خدمات آنروا استفاده می کنند که از 
ماه اوت سال ۲۰۱۸ به دنبال تصمیم دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریکا، برای قطع کمک مالی آمریکا 

به این آژانس، با مشکالت مالی رو به رو است.

جانسون، ادعای دخالت روسیه 
در انتخابات انگلیس را رد کرد

نخســت وزیر انگلیس، ارتباط اهداکنندگان کمک 
مالی بــه حزبش بــا کرملین و دخالت مســکو در 
همه پرســی خروج بریتانیا از اتحادیــه اروپا را رد 
کرد. چندی پیش »دومینیک گریو« رییس کمیته 
اطالعات و امنیت پارلمان انگلیس خواستار انتشار 
گزارشی درخصوص تالش روسیه برای مداخله در 
انتخابات های این کشور و کمک مالی افراد نزدیک 
به دولت روســیه به حزب محافظه کار شد. او گفت 
دولت قصد دارد این نتایج گزارش را تا بعد از انتخابات 
ماه آینــده مخفی نگه دارد. به نوشــته خبرگزاری 
»اسپوتنیک«، جانســون در این باره گفت: »هیچ 
شواهدی برای آن وجود ندارد و معتقدم باید مراقب 
باشیم به هر کسی که از کشور خاصی می آید به خاطر 

ملیتی که دارد تهمت نزنیم«.

بازی »اردوغان« در زمین ایران، روسیه و آمریکا

برد موشک های کروز 
زمینی افزایش می یابد

جانشــین وزیر دفــاع گفت: یــک پروژه 
موشــکی کروز زمینی در پیش داریم که 
برد و دقت این موشــک ها با اســتفاده از 
سیستم نقشــه برداری جدید و دیجیتال 
بیشتر می شود. قاسم تقی زاده در خصوص 
دســتاوردهای جدیــد دفاعــی در حوزه 
موشک های کروز، اظهار داشت: در حوزه 
موشــک های کروز زمینــی افزایش برد و 
دقت این موشــک ها با استفاده از سیستم 
نقشــه برداری جدید و دیجیتال در حال 
پیگیری اســت و  در آینده نزدیک مراحل 
آزمایشــی این طرح تمام خواهد شد. وی 
در خصوص پیشــرفت های صورت گرفته 
در زمینه موشــک های بالستیک زمین به 
زمین نیــز، گفت: عمده تــالش ما در این 
حوزه این اســت که تمامی موشــک های 
زمین به زمین را نقطه زن کنیم که این کار 
تقریبا در حال اتمام است. همچنین در این 
پروژه ها از پیشــرفته ترین تکنولوژی های 
روز دنیا استفاده می کنیم که از این حیث 
 جزو ۵ کشــور برتر دنیا در حوزه موشکی 

هستیم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
عضو هیئت رییسه مجلس:

نایب رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی 
گفت: معطل نگه داشتن بیش از حد لوایح مربوط به 
FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جایگاه 
این مجموعه خوب نیست و باید هرچه سریع تر راجع به 
این لوایح تصمیم گیری شود. عبدالکریم حسین زاده با 
اشاره به تاخیر در تایید لوایح مربوط به FATF در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، گفت: همه تا حدود زیادی به 
 CFT این درک رسیده اند که عدم تایید لوایح پالرمو و
از جهات مختلف برای کشور آسیب زاست،  اگرچه ما 
خودمان با به تاخیر انداختن ایــن موضوع فضایی را 
به وجود آورده ایم که اروپا و ســایر کشورها هم مثل 
مخالفین داخلی به این موضوع سیاســی نگاه کرده 
و گروکشی سیاســی می کنند. نماینده مردم نقده و 
اشنویه در مجلس یادآور شد: ما به جای اینکه درگیر 
رقابت های سیاسی پیرامون CFT و پالرمو شویم باید به 
آن نگاه کارشناسی داشته باشیم، در حال حاضر شرایط 
به گونه ای است که مردم هم سردرگم شده اند و موضوع 

برایشان محل شبهه شده است.

معطل نگه داشتن لوایح برای 
جایگاه مجمع خوب نیست

نایب رییس فراکسیون امید مجلس:

گزارش

تجمعات آرام در انتقاد به 
افزایش قیمت بنزین

خبرگزاری مهر در گزارشــی از اعتراضات 
در شهرهای اســتان تهران نوشت: در پی 
اطالعیه ســاعت ۲۴ پنجشــنبه شرکت 
ملی پخــش فرآورده های نفتــی مبنی بر 
اصالح قیمت بنزین، شــنبه صبح شاهد 
برگزاری تجمعات مسالمت آمیز در برخی 
از شهرستان های استان تهران در اعتراض 
به این اطالعیه بودیم.به گزارش »انتخاب«، 
این خبرگزاری بر اساس مشاهدات عینی 
خبرنگار خود نوشت که در شهرستان هایی 
مانند شــهریار، بهارســتان، رباط کریم، 
قدس، دماونــد و پردیس شــاهد تجمع 
آرام مردم هستیم.در این تجمعات، مردم 
باخاموش کــردن اتومبیل هــای خود، به 
سیاست های دولت در زمینه اصالح قیمت 
بنزیــن انتقاد کردند.در مســیرهای تردد 
خودروها در خیابان های اصلی بهارستان، 
رباط کریم، خیابان ولیعصر )عج( شهریار، 
خیابــان کامیون داران پردیس به ســوی 
تهران و نیز شــمال کشــور، میدان جهاد 
دماوند و برخــی دیگــر از خیابان ها این 
توقف خودروها موجب انسداد مسیر تردد 
شــد.یکی از معترضــان در دماوند در این 
خصوص به مهر گفت: با توجه به گرانی های 
موجود در کشــور اصالح ۳ برابری قیمت 
بنزین اوضاع را برای قشــر ضعیف جامعه 
ســخت می کند و ما به این موضوع انتقاد 
داریــم.وی ادامه داد: البتــه باید بگوییم، 
اعتراضات ما مســالمت آمیز بوده و هرگز 
از آشــوب گری در این شهرستان حمایت 
نخواهیم کرد.ایــن منتقد دماوندی اضافه 
کرد: ما مطالبات خود را از مجاری قانونی 
پیگیــری می کنیم.گزارش های ارســالی 
از شــهریار و مالرد حاکی است، همراهی 
نیروی انتظامی با مردم معترض به خوبی 
صورت گرفته و همین امر سبب برگزاری 
مســالمت آمیز و آرام تجمعات شده است.

ســخنگوی کمیســیون قضایی مجلس 
شورای اسالمی که نماینده شهرستان های 
رباط کریم و بهارســتان نیز است، ضمن 
انتقاد از اصالح قیمــت بنزین به خبرنگار 
مهر گفت: اعتراضات مردمی به حق است، 
اما باید ایــن انتقادات را از آشــوب گری 
متمایز کــرد، چرا که همــگان دیدند، در 
کمال آرامش انتقادات انجام شــد.رییس 
ســازمان صمت اســتان تهران نیز تاکید 
کرد که بــا توجه به عــدم افزایش قیمت 
گازوییــل، افزایش قیمــت کاالها در پی 
اصالح قیمت بنزیــن توجیهی ندارد.یدا... 
صادقی افزود: در همین راســتا بازرســان 
سازمان صمت در سراسر استان تهران به 
طور شبانه روزی بر قیمت ها کنترل دارند 
و با ســودجویان برخورد می شود.دغدغه 
ســودجویی برخی افــراد از اصالح قیمت 
بنزین، که توســط رییس سازمان صمت 
استان تهران مطرح شد، توسط امام جمعه 
موقت ورامین در خطبه های نماز جمعه این 
شهر مورد توجه قرار گرفت.حجت االسالم 
سید محسن محمودی در این خطبه ها از 
مسئولین خواست، با نظارت های دقیق مانع 
سودجویی عده ای از اصالح قیمت بنزین 
شــد.وی تعبیر »خون مردم را در شیشه 

کردن« را برای این سودجویان به کار برد.

رزق ما دست تحریم کنندگان نیست

پیشنهاد سردبیر:

عضــو هیئت رییســه مجلس با بیــان اینکه 
استانداران خواســتار به تعویق افتادن اجرای 
طرح افزایش نرخ بنزین بودند، گفت: قوه قضاییه 
با دولت مکاتبه کرده بود که باید افکار عمومی 
اقناع سازی شود. سیدامیرحسین قاضی زاده 
هاشمی تصریح کرد: بر اســاس شنیده ها قوه 
قضاییه رسما با دولت مکاتبه کرده و اعالم کرده 
است که پیش از افزایش قیمت باید تمهیدات 
رسانه ای برای اقناع سازی افکار عمومی انجام 
شود تا مردم مطلع باشــند. وی ادامه داد: در 
زمان آقای احمدی نژاد بــرای افزایش قیمت 
بنزین ۶ ماه دولت و وزرا با مردم صحبت کردند. 
وی تصریح کرد: برخــی معتقدند دولت برای 
جبران کسری بودجه قیمت سوخت را افزایش 
داده، این در حالی اســت که دولت همه پول 
افزایش قیمت بنزین را به صورت یارانه نقدی 

پرداخت خواهد کرد.

باید افکار عمومی 
اقناع سازی شود

سردار سالمی
فرمانده سپاه:

دســتیار ســابق رییس جمهــور با بیــان اینکه 
اگــر اصالح طبــان نبودنــد آقــای روحانی رای 
نمی آورد، گفــت: معتقدم تا جایی کــه ارزیابی و 
قضاوت می شــود، عملکرد دولت به پا و حســاب 
اصالح طلبان هم نوشــته می شــود باالخره با آن 

پشتوانه، این دولت بر سر کار آمده است.
شــهیندخت مالوردی تصریح کرد: این باور همه 
ماســت، هر چند زمزمه هایی را می شــنیدیم و 
می شنویم که رییس جمهور وامدار حزبی نیستند 
یا مدیون به هیچ حزبی نیســتند.من جزو کسانی 
هســتم که معتقدم همین االن اگر در آن شرایط 
باشیم اصالح طلبان باز همان را انتخاب می کنند.

دســتیار ســابق رییس جمهور در مــورد انگیزه 
برای انتخابات و حضورمــردم  در انتخابات اظهار 
داشــت: خیلی امیدوارکننده نیســت، چون هر 
چه بــه انتخابات نزدیک تر می شــویم باید انتظار 
 شرایط نه خیلی متفاوت ولی شــرایط دیگری را 

داشته باشیم.

عملکرد دولت پای 
اصالح طلبان نوشته می شود

دستیار سابق رییس جمهور:

فرمانده کل ســپاه گفــت: رزق ما دســت 
تحریم کنندگان نیست و باید ایمان و تقوا را 
در دســتور کار قرار دهیم. تحریم کنندگان 
می توانند از نزول رحمــت الهی جلوگیری 
کنند؟ آنها کــه خود امروز ایــن همه عاجز 
هستند؛ قرآن کالم حق است و هر چه در قرآن 
است حق است و مسیر حق، مسیر قرآن است، 

پس همه با هم این راه را طی کنیم. 
سردار حسین ســالمی افزود:ما بندگان خدا 
هستیم و به سوی او رجعت می کنیم، خداوند 
بر خــود واجب کرده که اجازه ندهد کســی 
بر مومنان غلبه کند، خداوند وعده داده و بر 
خود واجب کرده رزق هر جنبده ای را بدهد و 
خدا را شکر ما بنده این خدا هستیم. به فضل 
الهی قدرت و عظمــت داریم و صاحب ایمان 
 هستیم. اســالم دینی اســت که به ما اعتال 

بخشیده است.

رزق ما دست 
تحریم کنندگان نیست

پیشخوان

بین الملل

نایب رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی خواستار تشکیل 
جلسه فوق العاده مجلس برای بررسی موضوع افزایش قیمت بنزین 
شد و گفت که سران ســه قوه و اعضای شورای هماهنگی اقتصادی 
سران قوا باید دالیل اتخاذ این تصمیم را اعالم کنند. محمدرضا تابش 
با اشاره به برخی اعتراض ها به افزایش قیمت بنزین گفت: اگر افزایش 
قیمت بنزین به زعم سران سه قوه اجتناب ناپذیر بود باید همه جوانب 

امر را در نظر می گرفتند و با توجیه مردم به روش بهتری آن را به مرحله 
اجرا می گذاشــتند. وی افزود: از آقای الریجانی استدعا دارم جلسه 
فوق العاده مجلس را تشکیل دهند تا با توجه به فشارهای اقتصادی و 
معیشتی که در سایه تحریم به مردم وارد شده و همچنین جو روانی 
منفی که افزایش قیمت بنزین در جامعه ایجاد کرده از سران سه قوه و 
اعضای شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا دعوت به عمل آورند تا 

دالیل اتخاذ تصمیم خود را اعالم کنند و نهایتا هر آنچه مجلس تصمیم 
گرفت برای بازگرداندن آرامش به مردم اجرایی شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: نگذاریم 
با دفع وقت یک موضوع اقتصادی تبدیل به یک مســئله سیاسی و 
خدای نکرده امنیتی شود که جبران آن سخت است و بدخواهان نظام 

را خوشحال می کند.

درخواست تابش از الریجانی:
جلسه فوق العاده مجلس برای بررسی افزایش قیمت بنزین تشکیل شود

بنزین در ساعت صفر

پــول بنزین بــرای کم 
درآمدها

شوک د رنیمه شب

نگفتم نمی آیم

توضیح فرماندار درباره فرد کشته شده در سیرجان
به گزارش »انتخاب«، محمد محمودآبادی، سرپرســت فرمانداری سیرجان در خصوص تجمعاتی که در 
شهرستان سیرجان طی جمعه شب پس از افزایش قیمت بنزین رخ داده گفت: متاسفانه عده ای از این تجمع 
مسالمت آمیز سوء استفاده کردند و یکسری اموال عمومی را تخریب و به برخی پمپ بنزین ها خسارتی وارد 
کرده و قصد داشتند به مخازن اصلی شرکت نفت دسترسی داشته باشند و آنها را به آتش بکشند که با مقاومت 
نیروهای امنیتی، انتظامی، سپاه و بسیج روبه رو و عقب نشینی کردند.سرپرست ویژه فرمانداری سیرجان 
ادامه داد: در این میان یکسری افراد مجروح شدند که در حال بررسی این موضوع هستیم که این افراد به چه 
شکل مجروح شدند و نمی توان با یقین صد در صدی گفت که با تیر مستقیم نیروهای امنیتی یا از جای دیگر 
مجروح شده اند زیرا برخی ها از پشت و برخی نیز از بغل ضربه خورده اند ضمن آنکه تاکید داریم که هیچ کدام 
از نیروهای امنیتی دستور شلیک مستقیم را نداشتند. وی افزود: متاسفانه یک نفر در این ماجراها کشته شده 

اما هنوز دلیل کشته شدن این فرد مشخص نیست.

امتناع برخی نمایندگان از ثبت اموال در سامانه ثنا
براساس اعالم مسئول پیگیری راه اندازی سامانه ثنا در مجلس، حراست مجلس هفته گذشته با حفاظت اطالعات 
قوه قضاییه درباره موضوع راه اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی مسئوالن در پارلمان مکاتبه ای را انجام داد و نوشت، 
باید قوه قضاییه تضمین دهد که این سیستم دارای امنیت کافی بوده و هیچ شخصی غیر از رییس قوه به اطالعات 
دسترسی پیدا نمی کند که رییس حفاظت اطالعات قوه قضاییه در پاسخ به آن اظهار کرد، این سامانه کامال مورد تایید 
ماست . وی تصریح کرد: در طول دو هفته ای که مجلس تعطیل بود، معاونت فنی قوه قضاییه با همکاری مرکز فناوری 
مجلس فیبر نوری را در مجلس نصب کردند و در محل دفاتر فراکســیون ها، محلی مخصوص برای این سیستم ها 
تعبیه شد. به تازگی یکی از نمایندگان مجلس درباره تصمیم برخی وکالی ملت به باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: 
برخی نمایندگان پیشنهاد داده و خواسته اند تا لیست اموال خود را به جای ثبت در سامانه اموال و دارایی مسئوالن به 
صورت مکتوب به حجت االسالم رییسی تحویل دهند. این نماینده مجلس تصریح کرد: آنها معتقدند، براساس 

اصل دوازدهم قانون اساسی لیست اموال و دارایی مسئوالن صرفا باید در اختیار رییس قوه قضاییه باشد.

چهره ها

علیرضا کریمیان

کافه سیاست
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 گرانی بنزین 
چه اثری بر بازار طال می گذارد؟

نایب رییس دوم اتحادیه طالی تهران می گوید: 
افزایش یکباره نرخ بنزین تاثیری بر روند افزایشی 
نرخ طال ندارد. البته آنچه پیش بینی می شود، این 
است که با افزایش نرخ دالر نرخ طال نیز تا پایان 
هفته گران خواهد شــد. به عنوان مثال طی سه 
هفته اخیر نرخ دالر 6/1درصد، نرخ تمام سکه و 
نیم سکه 5/6درصد، ربع سکه 8/8درصد و بورس 
هم با رشد 0/4 رو به رو بوده است. در همین رابطه 
نایب رییس دوم اتحادیه طالی تهران در پاسخ به 
این پرسش که افزایش نرخ بنزین چه تاثیری بر 
روند نرخ طال دارد؟ گفــت: افزایش یک باره نرخ 
بنزین تاثیری بر روند افزایشــی نرخ طال ندارد. 
ممکن است این گرانی بنزین بر روند نرخ کاال و 
خدمات اثر بگذارد؛ اما بر نرخ طال اثر گذار نیست. 
البته آنچه پیش بینی می شــود، این است که با 
افزایش نرخ دالر نرخ طال نیز تا پایان هفته گران 

خواهد شد.

کاهش مصرف انرژی با از رده 
خارج کردن لوازم خانگی 

فرسوده
 لوازم خانگی به دلیل گســتردگی موارد مصرف 
آن ســهم قابل توجهــی از مصرف بــرق بخش 
خانگی را شــامل می شــوند که برخی از آنها به 
ویژه دستگاه های فرسوده و قدیمی معموال برق 
بیشتری مصرف می کنند.در دنیا به منظور کاهش 
مصرف انرژی طرح هایی از جملــه از رده خارج 
کردن لوازم خانگی فرسوده وجود دارد. در ایران 
نیز خوشــبختانه این طرح در حال پیاده سازی 
است.به گفته مدیرعامل شرکت آسیا سان کاال، 
خرید کاالی فرســوده و از رده خارج کردن آن از 
جمله اقدامات این مجموعه اســت که 50 برابر 
کاالی فرســوده وام خرید کاالی نو با اقساط  15 
و ۲0 ماهه و کارمزد یک و صفــر درصد داده می 
شود. احســان خوانساری در مراســم هفتمین 
سالگرد تاسیس فروشــگاه های زنجیره ای سان 
کاال و افتتاح شــعبه جدید آن در اصفهان سیتی 
سنتر، در خصوص طرح تعویض کاالی فرسوده، 
توضیح داد: سان کاال، تنها شــرکتی است که با 
ســازمان بهره وری انرژی قرارداد رسمی منعقد 
کرده و کارشناســان آن با بررسی کاالی فرسوده 
و از رده خــارج کــردن آن و در ازای کم مصرف 
شــدن برق منزل افرادی که خرید می کنند، به 
این مجموعه در ســازمان بهره وری امتیاز داده 
می شود.خوانســاری با بیان اینکه سان کاال در 
راســتای حمایت از کاالی ایرانی و تحقق شعار 
سال گام برداشته است، گفت: نزدیک 50 درصد 
کاالهای ایــن مجموعه ایرانی اســت و کیفیتی 
باالتر از اجناس چینی و اروپایی دارد.وی با بیان 
اینکه از زمان تاسیس فروشگاه های سان کاال در 
سال ۹1 تا امروز، ۲8 هزار مشــتری از فروشگاه 
های زنجیره ای ســان کاال خرید کرده اند، افزود: 
در حال حاضر 1۳ هزار قلــم جنس در 15 گروه 
کاالیی در این مجموعه به مردم عرضه می شود. 
مدیرعامل این شرکت همچنین، به طرح پرداخت 
50 میلیــون وام جهیزیه ۲5 ماهه از ســوی این 
مجموعه اشاره کرد و ادامه داد: سان کاال با 11۲ 
مجموعه و ارگان در تعامل است، همچنین ماهیانه 
سه روز طرح های هیجانی را برای جذب مشتریان 
در نظر گرفته و کاالهای خود را زیر قیمت خرید و 
یا به صورت اقساطی بدون کارمزد عرضه می کند.

وی افزود: افرادی که از ایــن مجموعه خرید می 
کنند عضوی از خیریه دستان خورشید می شوند 
که عالوه بر تقبل جهیزیه افــراد بی بضاعت، به 
افراد کم درآمد به صورت بدون کارمزد و پنج ساله 
اجناس جهیزیه می فروشند.مدیرعامل اصفهان 
سیتی سنتر نیز در حاشیه این مراسم، اظهار کرد: 
این مجموعه با امتیازات خود می تواند به افرادی 
که توانایی خرید لوازم خانگی ندارند، شــرایط را 
به صورت اقســاطی برای خرید فراهم و در زمان 
مشخص هزینه آن را به سان کاال بازگردانده می 
شود.مسعود صرامی افزود: این امتیازات به نحوی 
نیست که مردم تنها از سان کاال خرید کنند، بلکه 
می توانند از اعتبار این مرکز، از فروشگاه های دیگر 
شــهر خرید کرده و با این اقدام گردش نقدینگی 
خانواده ها در راســتای حمایت از تولید افزایش 
می یابد.وی خاطرنشان کرد: تاسیس این شعبه 
در شــاپیگ مال هزینه باالیی دارد؛ اما از طریق 
اعتبار این برند با تخفیف، هزینه آنها به طور قطع 

برگشت داده می شود.
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 چین تا سه ماه آینده 
یک ارز مجازی منتشر می کند

چین، زیرساخت های الزم برای عرضه ارز مجازی 
توســط بانک مرکزی این کشــور را فراهم کرده 
و احتماال طی دو ســه ماه آینده این ارز منتشــر 
خواهد شــد. پکن، زیرســاخت  الزم موسوم به 
پرداخــت الکترونیک ارز دیجیتــال که به بانک 
مرکزی این کشــور این امــکان را می دهد تا ارز 
مجازی ایجاد کــرده و به بانک های این کشــور 
عرضه کند را فراهم کرده و قرار است ارز مجازی 
چین توسط شبکه هایی به نام الی پی و ویچت پی 
توسط اشخاص حقیقی و حقوقی جابه جا شود. 
جک لی، مدیر موسسه HCM کپیتال با اعالم این 
خبر گفت: بنابراین پکن تمام بستر و شبکه مورد 
نیز را دارد. من فکر می کنم که خیلی زود شاید طی 
دو تا سه ماه آینده شاهد عرضه ارز مجازی توسط 
پکن باشیم. وی تاکید کرد: عرضه این ارز می تواند 
به شکل آزمایشی شروع شده و قرار نیست به طور 
کامل جای پول فیزیکی را در مبادالت مالی بگیرد. 
دنی  یال استوفل، یکی از اعضای کابینه سوئیس 
می گوید: عرضه احتمالی یک ارز مجازی توسط 
چین می تواند دولت های دیگر کشــورها را بر آن 
دارد که نسبت به نحوه استفاده و قانونمند کردن 

فناوری بالکچین تصمیم گیری کنند.

چالش جدی تقاضای نفت 
برای اوپک در ۲۰۲۰

آژانس بین المللــی انرژی در گــزارش ماهانه 
خود نوشت، کشورهای ائتالف اوپک، با چالشی 
بــزرگ در ۲0۲0 مواجه هســتند چون انتظار 
می رود تقاضا بــرای نفت خام آنها به شــدت 
کاهش یابــد. آژانس بین المللــی انرژی اعالم 
کرد ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت و 
متحدانش با رقابتی شــدید در ۲0۲0 روبه رو 
هستند. به این ترتیب نشست ماه آینده این گروه 
از تولیدکنندگان نفت ضرورت پیدا می کند. این 
آژانس که مقر آن در پاریس اســت در گزارش 
ماهانه خود نوشت کشــورهای ائتالف اوپک، با 
چالشــی بزرگ در ۲0۲0 مواجه هستند چون 
انتظار می رود تقاضا برای نفت خام آنها به شدت 
کاهش یابد. آژانــس بین المللی انرژی تخمین 
می زند رشــد عرضه تولید کنندگان غیر اوپک 
سال آینده ۲ یا ۳ میلیون بشکه در روز افزایش 
یابد. این آژانس به آمریکا، برزیل، نروژ و گویان 
اشاره داشــت. تولید کشــورهای غیر اوپک در 
۲01۹، 1/8 میلیون بشکه در روز بود. در حالی 
که عرضه نفت آمریکا 145 هزار بشکه در روز در 
ماه اکتبر افزایش یافته، به نظر می رسد کاهش 
فعالیتی که در سال جاری آغاز شده ادامه یابد 
چون شرکت ها دستورالعمل سرمایه خود را در 

اولویت قرار می دهند.

بازار

بخاری برقی

بخاری برقی کرستون 
A-150-5 مدل

 182,000
تومان

فن هیتر پارس خزر 
FH2000P مدل

 288,000
تومان

فن هیتر تک الکتریک 
NT20-12D مدل

 540,000
تومان

موضوع ســهمیه بندی بنزین باالخره آغاز شــد و 
هرچند غیر منتظره اما مــردم بار دیگر به روزهای 
کارت سوخت و ســهمیه بندی و نگرانی از روشن 
شدن چراغ باک خودروهایشان بازگشتند. در ادامه 
به بررسی برخی از اظهار نظرها و جدیدترین خبرها 

پیرامون سهمیه بندی بنزین خواهیم پرداخت.
تصمیم جمعی نظام برای سهمیه بندی به جز 

مجمع تشخیص مصلحت
اولین مبحثی که پس از اعالم سهمیه بندی مطرح 
شــد این بود که آیا این تصمیم دولت است یا کل 
نظام؟ آنگونه که از گزارشات و بیانیه های رسمی بر 
می آید، این تصمیم بر اساس امضای تمام سران قوا 
گرفته شــده و البته مجلسی ها هم که به شدت آن 
را تکذیب می کردند، ظاهرا با امضای رییس مجلس 
فعال موافق هســتند؛ اما نکته جالب اینکه مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در این میان بیانیه ای صادر 
کرده و اعالم کرد هیچ نقشی در این موضوع نداشته 
اســت. بر این اساس مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام ضمن انتشــار تکذیبیه ای شایعات و جمالت 
منتســب به دبیر مجمع تشــخیص درباره قیمت 
بنزین را تکذیب کرد. این تکذیبیه بیان داشت که 
رییس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ 
مصاحبه، سخنرانی یا پیامی در تایید یا حمایت از 
افزایش نرخ بنزین در روزهای اخیر نداشته اند. در 
جلسات مجمع تشــخیص مصلحت نظام نیز هیچ 
بحثی درباره گران شــدن بنزین مطــرح نبوده و 
هرگونه تصمیم گیری در این باره از اختیارات دولت 

و مجلس به شمار می رود.
آیا کرایه تاکسی ها گران می شود؟

اعالم شــده هیچ گرانی نباید به بهانه گرانی بنزین 
اتفاق بیفتد. این مســئله البتــه پیش تر هم گفته 
شــده و البته هیچگاه عملی نشده است. تاکسی ها 

بــه عنــوان اصلی تریــن 
ارکان حمل و نقل عمومی 
کــه از بنزیــن اســتفاده 
می کنند،اجــازه گرانــی 
نخواهنــد  را  کرایه هــا 
داشت. همچنین بر اساس 
اعالم مدیرعامل ســازمان 
تاکســیرانی شــهرداری 

اصفهان هیچ یک از تاکسیرانان اجازه افزایش قیمت 
خودســرانه نرخ کرایه را ندارند. هادی منوچهری 
با اشــاره به اینکه با توجه به افزایــش نرخ بنزین و 
سهمیه بندی آن، هیچ یک از تاکســیرانان اجازه 
افزایش قیمت خودسرانه نرخ کرایه را ندارند، اظهار 
کرد: بر همین اســاس افزایش خودسرانه هرگونه 
کرایه تاکسی و ســرویس مدارس در شهر اصفهان 
ممنوع است. منوچهری ادامه داد: برای تاکسی ها 
400 لیتر سهمیه ســوخت ماهیانه در نظر گرفته 
شده که برای ســفر های درون شــهری مسافران 

کفایــت می کنــد و در 
صورت نیــاز به افزایش 
احتمالی نــرخ کرایه ها 
شورا های شــهر پس از 
بررسی های الزم اقدام 
خواهند کرد. همچنین 
بر اســاس اعــالم وزیر 
آمــوزش و پــرورش، 
سهمیه ســوخت مورد نیاز ســرویس مدارس نیز 
تامین خواهد شد. محســن حاجی میرزایی، وزیر 
آموزش و پــرورش گفت: »با هماهنگــی های به 
عمل آمده، ســهمیه ســوخت مورد نیاز سرویس 
مدارس تامین خواهد شــد. این ســهمیه پس از 
ثبت نــام کلیــه ســرویس ها و بررســی میزان 
مورد نیــاز، از روز اجــرای ســهمیه بندی یعنی 
 ۲4 آبان مــاه جاری محاســبه و اعمــال خواهد 

شد.«
برخورد با گرانی از نوع نزدیک

آنگونه که رییس اداره کل صنعت، معدن و تجارت 
اســتان اصفهان گفته، هر گونه افزایش قیمت به 
بهانه افزایش قیمت بنزین تخلف محســوب شده 
و با این افزایش قیمت ها برخــورد می کنیم. ایرج 
موفق با بیــان اینکه حمل و نقل کاال در کشــور از 
طریق وسایل گازوئیل ســوز انجام می شود، اظهار 
کرد: بر همین اســاس قمیت کاالها در کشــور با 
افزایش قیمت روبه رو نخواهد بود. رییس اداره کل 
صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه 
مشکلی برای تامین کاالهای ضروری وجود ندارد، 
عنوان کرد: نظارت بر بــازار افزایش پیدا می کند تا 
با هر گونه تخلف در این زمینه برخورد شــود. در 
همین زمینه رییس اتاق اصناف نیز وعده برخورد 
با گران فروشــان را داد. رســول جهانگیری اظهار 
کرد: بــا هرگونه افزایش قیمت خدمــات و کاال به 
بهانه گران شــدن بنزین توسط واحدهای بازرسی 
اتاق اصناف برخورد می شــود. جهانگیری با اشاره 
به اینکه دشمن قصد موج ســواری بر گرانی اخیر 
بنزیــن را دارد، اظهار کرد: دشــمنان قصد دارند 
تقاضــای کاذب را در بین مردم بــه وجود آورند و 
از این موقعیت به نفع خودشــان بهــره ببرند ولی 
مردم هوشیارتر از این هســتند که فریب این موج 
ســواری دشــمنان را خورده و به اخبار کذب آنها 
پاسخ دهند. رییس اتاق اصناف اصفهان افزود: این 
اطمینان را به مــردم می دهم که هیچ گونه کمبود 
کاالیی در ســطح اســتان وجود ندارد و کاالهای 
اساسی تا یک سال آینده ذخیره سازی شده است. 
وی ادامه داد: بنزیــن کاالی ضــروری در برخی 
اصناف نظیر آموزش های رانندگی، پیک موتوری 
و تاکســی تلفنی ها محسوب می شــود و هرگونه 
تغییر در این کاال، تاثیر مستقیم بر خدماتش دارد 
که در این رابطه نیز قرار است جلسه ای با مسئوالن 
 این اصنــاف برگزار و نتیجه گیــری دقیق صورت

 گیرد.

مهارگرانیپشتسونامیسهمیهبندی
 مسئوالن در اصفهان نسبت به هر گونه افزایش قیمت به دلیل گرانی بنزین هشدار داده اند؛

عملیات اجرایی طرح ابرار استان اصفهان در قالب ایمن سازی محورهای روستایی 40 درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته است. مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان گفت: سهم استان اصفهان از طرح ابرار 60 
کیلومتر است که در قالب 10 محور روستایی آغاز شده است. مهدی خضری افزود: تا پایان امسال باید 10 کیلومتر 
از محورهای روستایی طرح ابرار آسفالت شود و به بهره برداری برسد. به گفته وی؛ این طرح ها تا کنون به صورت 
امانی اجرا شده و اعتباری برای آن اختصاص نیافته است. خضری، اعتبار الزم برای احداث ابنیه فنی، روسازی، 
سیلکت و آسفالت گرم مناطق روستایی سردسیر را بیش از 1۳0 میلیارد ریال بیان کرد و افزود: تالش داریم پیش 

از افزایش سردی هوا و بارش های زمستانی طرح ها به ویژه در مناطق سردسیر استان به پایان برسد.

پیشرفت 4۰ درصدی 
طرح ابرار استان 

اصفهان

ری
هدا

را

  عکس روز

برداشت زرشک در اصفهان
نماینده مردم اصفهان:

نیمی از بودجه سامانه دوم آبرسانی را دولت تامین می کند
نماینده مردم اصفهان، گفت: دولت قرارداد سامانه دوم آبرسانی آب شرب اصفهان را تضمین می کند 
و قرار بر این شد تا نیمی از بودجه توسط دولت و 50 درصد با مشارکت بخش خصوصی تامین شود. 
حمیدرضا فوالدگر درباره جزییات جلسه نمایندگان استان، اســتاندار اصفهان و مسئوالن آبفای 
اصفهان با نوبخت درباره تکمیل سامانه دوم آبرسانی آب شرب اظهار داشت: در ارتباط با این موضوع 
زمان استعفای نمایندگان استان اصفهان مباحثی مطرح شد که دولت برای این طرح ردیف معین 
نکرده است. وی افزود: در آن زمان گفتند که در پیوســت های بودجه و در قالب تبصره 1۹ آورده 
شده؛ اما نســبت آن 18 به 8۲ بوده به این معنا که 18 درصد بودجه با دولت و 8۲ درصد با بخش 
خصوصی باشد، پس از مسائل استعفای نمایندگان و در جلساتی که در آن زمان داشتیم این نسبت 

به 50-50 رسید.
 نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: نکته مهم در این جریان تضمین 
دولت برای قرارداد است که این آب را خریداری می کند، پس از پیگیری های صورت گرفته کار آن 
طور که باید پیش نرفته بود و در این جلسه نوبخت تاکید به پای بندی بر مسائل کرد. وی بیان کرد: 
در این جلسه در ارتباط با روش اجرای این مســئله بحث کردیم و قرار شد رییس سازمان برنامه و 
بودجه استان پیگیر این مسئله باشد و جلســه دومی نیز با رییس آب و فاضالب کشور داریم تا این 
مسئله تا پایان مورد پیگیری قرار گیرد. فوالدگر گفت: شرایط فعلی آبی کشور ایجاب می کند تا ما 
در شرایط فعلی در ارتباط با این موضوعات پیگیری بیشتری داشته باشیم زیرا زمینه اجتماعی هم 
برای این مسائل فراهم است، بحث ما این است که همه باید از باالدست و پایین دست با عدالت از آب 

بهره برداری کرده و حقابه ها را رعایت کنند.

رییس اتاق بازرگانی استان مطرح کرد:
سال خوب فعاالن بازار سرمایه 

رییس اتاق بازرگانی اســتان اصفهان گفت: اقتصــاد اصفهانی ها در جایی قــرار دارد که برای حضور 
شرکت های بورس و جهت ورود شــرکت ها به بازار ســرمایه و بازار منطقه ای نیازمند جدیت خاصی 
هستیم.  مسعود گلشیرازی در همایش بررســی تحلیلی بورس و اوراق بهادار در سال ۹8 و چشم انداز 
آینده، اظهار کرد: فعاالن بازار ســرمایه برخالف دوســال گذشــته که دوران افولی را ســپری کرده 
بودند، تاکنون ســال خوبی را گذرانده اند.وی ادامه داد: از ســوی دیگر بخش دیگــری از تازه واردان 
 بازار ســرمایه به دنبال این موضوع هســتند که چه اتفاقاتــی در این حوزه خواهد افتــاد. برگزاری
  چنین همایش هایی الزمه اقتصاد پویاســت؛ اقتصادی که خواهان پشت ســر گذاشتن دوران سنتی

  خود اســت. گلشــیرازی اضافه کرد: به موضوع مهمی که امــروز در حوزه بازار ســرمایه مورد بحث 
 سیاســت گذاران اقتصادی کشــور قرار گرفته  باید توجه کرد و آن بحث تامین مالی بازار ســرمایه

 است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:
تسهیالت ۱۸ درصدی رونق تولید فقط روی کاغذ ارائه شده است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه عمال هیچ تسهیالتی در حوزه صنایع وجود 
ندارد، گفت: تسهیالت 18 درصد به طور شفاهی برای صنایع قرار داده شده؛ اما این میزان  به مدیران صنایع 
برای توسعه و راه اندازی داده نمی شود در بخش کشــاورزی و به خصوص توسعه گلخانه ها، تسهیالت ارزان 
قیمت وجود دارد که صاحبان گلخانه ها می توانند از این تسهیالت 6 تا ۹ درصدی بهره مند شوند. سید حسن 
قاضی عسگر، اظهار داشت: خوشــبختانه 1۹5 واحد صنعتی تعطیل شده به چرخه تولید بازگشتند که خبر 
خوشحال کننده ای است؛ اما نمی توان به این آمار دلخوش بود، زیرا این ارقام همواره سیال بوده و ممکن است 
با بازگشــایی یک واحد صنعتی، واحد صنعتی دیگری مجبور به تعطیلی شود. وی  از کاهش آمار بیکاری در 
طول یک سال گذشته گفت و ادامه داد: آمار بیکاری در سال گذشــته 14/1 درصد بود که اخیرا این مورد به 
10/4درصد رسیده است. بیشترین کاهش متعلق به کاشان، آران و بیدگل و دهق بوده که این میزان در دهق 

به زیر صفر درصد رسیده به این معنا که از سایر نقاط استان کارگر می پذیرد.

 هر گونه افزایش قیمت به 
بهانه افزایش قیمت بنزین تخلف 
محسوب شده و با این افزایش 

قیمت ها برخورد می کنیم

مرضیه محب رسول
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مفاد آراء
8/163 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

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

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

1- رای  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 ورنوسفادران بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از اسماعیل صفار سند 10143 مورخ 57/12/12 

دفتر 59ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  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: 643387  نبی اله یزدانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
مزایده

8/166 شــماره: 982074 اجرا - تاریخ:1398/08/13 ، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالســه 982074 له آقای محمدهادی پریشانی علیه 
آقای محمد مختاری به خواســته مطالبه مبلــغ 209/999/000 ریال بــه عنوان اصل 
خواسته به انضمام خســارت تاخیر تادیه ، هزینه دادرسی و نیم عشــر دولتی که در روز 
مزایده محاسبه می گردد در نظر دارد یک دســتگاه خودروی وانت پیکان به رنگ سفید 
روغنی مدل 1387 به شماره انتظامی ایران 43- 345 ن 39 متوقف در پارکینگ رحمتی 
خمینی شــهر را از طریق مزایده به فروش رســاند خودروی فــوق دارای آثار تصادف و 
تعمیر و رنگ شــدگی دارد موتور و گیربکس آن ســالم تودوزی در حد متوسط الستیک 
ها دارای 20 درصد بهره برداری و باطری خودرو فاقد کاردهی می باشــد که کارشناس 
رســمی دادگســتری ارزش آن را 190/000/000 ریال ارزیابی نموده اســت لذا جلسه 
مزایده در تاریخ یکشــنبه 1398/09/24 ســاعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی 
دادگســتری شهرســتان خمینی شــهر برگزار می گردد. و طالبین می توانند 5 روز قبل 
از روز مزایده به نشــانی فوق مراجعه و مــورد مزایده را از نزدیک بازدیــد نماید. خریدار 
کسی است که باالترین قیمت راپیشــنهاد نماید، خریدار می بایســتی ده درصد قیمت 
پیشــنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حســاب سپرده 
دادگســتری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده 
به نفع دولت ضبط خواهد شد. شایان ذکر اســت اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل 
مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شــرکت در مزایده می بایســت 10 درصد بهای 
مال را طی فیش چهار نســخه ایی به حساب سپرده دادگســتری خمینی شهر به شماره 
2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دســت داشتن اصل فیش و اصل کارت 
ملی نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت 
 در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش ســپرده تحویل اجرا نمایید. 

م الف: 653892  دفتراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر
مزایده

8/167 شــماره: 982301 اجرا - تاریخ:1398/08/13 ، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده های کالســه 982301 له آقایان احمد جعفری و علی 
حاجی محمدی علیه آقای شیرعلی علیخانی به خواسته مطالبه مبلغ 1/631/125/011 
ریال در حق آقــای احمد جعفری و مبلغ 756/815/278ریــال در حق آقای علی حاجی 
محمدی و مبلغ 155/109/985 ریال حق االجرای دولتــی در نظر دارد ملکی به پالک 
ثبتی 170/354 واقع در خمینی شــهرـ  خیابان یزدان پناه شرقیـ  پالک 30ـ  روبروی 
آرایشگاه نیوشا که متعلق به خانم زهره رحمتی )وثیقه گذار( می باشد را از طریق مزایده 
به میزان مبالغ فوق به فروش رســاند. ملک مذکور بصورت یک ساختمان مسکونی دو 
طبقه )همکف و اول( به مساحت عرصه حدود 184 مترمربع و اعیانی حدود 200 مترمربع 
می باشد که طبقه همکف در حد ســفتکاری و طبقه اول بصورت مسکونی است اسکلت 
ساختمان از نوع دیوار باربر سقف تیرچه بلوک و دارای انشعابات آب ، برق و گاز می باشد که 
کارشناس رسمی دادگستری ارزش ششدانگ آن را 6/300/000/000 ریال ارزیابی نموده 
است لذا جلسه مزایده در تاریخ شنبه 1398/09/23 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام 
مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد. و طالبین می توانند 5 روز قبل 
از روز مزایده به نشانی فوق مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید. خریدار کسی 
 است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید، خریدار می بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی را 
فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز 
نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. شایان ذکر است اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد. 
تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه 
ایی به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی 
واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به 
اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت 
ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایید. م الف: 654745  دفتراجرای احکام مدنی 

دادگستری شهرستان خمینی شهر
ابالغ رای

8/169 کالسه پرونده:1127/97 ،شماره دادنامه:1788-98/08/12 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
چهارم شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: مهدی مختاری فرزند قدمعلی به 
نشانی:خمینی شهر منظریه فاز3 منزل مسکونی ؛ خوانده: غالمرضا منصف شادپور فرزند 
الیاس نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای مهدی مختاری فرزند قدمعلی به طرفیت آقای 
غالمرضا منصف شادپور فرزند الیاس به خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک به شماره 793318 - 96/04/25 عهده بانک ایران زمین به انضمام خسارت 
دادرسی و خســارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و 
گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه شورا و عدم ارائه الیحه 
دفاعیه از جانب وی و با عنایت به نظریه مشورتی اعضاء شورا و احراز اشتغال ذمه خوانده 
و استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستنداً به مواد 9 و 18 
و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 
از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/925/000 ریال بابت 
خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک 
کامل دین بر مبنای شــاخص بهــای کاال و خدمات مصرفی اعالمــی از بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گــردد. رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و سپس ظرف مهلت 20 
 روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر 
می باشد.  م الف: 659399  عمار امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر 
حصر وراثت

8/174  آقای ذبیح اله کریمی میرآبادی دارای شناســنامه شماره  46 به شرح دادخواست 
به کالسه 481/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مجید کریمی میرآبادی به شناســنامه 99 در تاریخ 95/8/6 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ذبیح اله کریمی 
میرآبادی، ش.ش 46، ت.ت 42/5/12 فرزند غالمرضا نسبت پدر 2- عصمت عبدالهی 
میرآبادی، ش.ش 32 ،ت.ت 46/7/5 فرزند عباسقلی نسبت مادر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 661669 کاظمی رئیس شعبه شورای حل اختالف 

بخش کرون 
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اصفهان در رده دوم کاهش تصادفات درون شهری در کشور

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

سرپرست معاونت پایش و نظارت 
اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان:

 نجات تاالب گاوخونی
 یک مصلحت فرا نسلی است

سرپرست معاونت پایش و نظارت اداره کل حفاظت 
محیط زیست اصفهان با اشاره به ضرورت تامین 
حقابه تاالب گاوخونی گفت: نجــات این تاالب 
بین المللی یــک منفعت و مصلحت فرانســلی، 
فرامنطقه ای و ملی است. حسین اکبری افزود: بر 
اساس ضوابط، تامین حقابه زیست محیطی پس از 
آب آشامیدنی اولویت دوم است ولی متاسفانه در 
طول سال های گذشته این حق از تاالب بین المللی 
گاوخونی دریغ شد اســت. به گفته کارشناسان 
امر، تاالب گاوخونی برای سیراب شدن به حدود 
300 میلیون متــر مکعب آب نیــاز دارد، یعنی 
زمانی که ارتفاع آب در این اکوسیســتم طبیعی 
تقریبی یک متر باشد به کارکرد واقعی اش می رسد. 
وی اظهارداشــت: محیط زیست استان اصفهان 
در سطوح ملی و اســتانی پیگیری های مستمر 
و جامعی در خصوص تبیین شــرایط بحرانی و 
خشکیدگی تاالب  بین المللی گاوخونی و زاینده رود 
به ویژه در شــرق اصفهان داشته است و بر تامین 
این حقابه های زیســت محیطی به عنوان حقوق 

عامه تاکید دارد. 

اصفهان در رده دوم کاهش 
تصادفات درون شهری در کشور

معاون عمران و توسعه امور شــهری و روستایی 
وزیر کشــور، در تشریح مصوبات شــورای عالی 
هماهنگی ترافیک شهر های کشور گفت: در این 
جلسه آمار و اطالعات تصادفات حوزه شهری 3۱ 
استان کشور از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی 
نیروی انتظامی در ســال ۹۷ در شش ماهه اول 
سال ۹۸ ارائه شــد و مورد بررسی قرار گرفت. در 
حوزه شهری در سال های ۹۷ در مقایسه با سال 
۹۶، ۲.3 درصد کاهش؛ اما این آمار در شش ماهه 
اول سال جاری به میزان ۲.۷ درصد افزایش یافته 
که باید تا پایان سال برای کاهش آن تدابیر ویژه ای 
اتخاذ شود. جمالی نژاد با اشاره به استان هایی که 
کمترین و بیشــترین میزان جان باختگان را در 
تصادفات شهری داشــتند، گفت: بر اساس آمار 
سازمان پزشــکی قانونی اســتان های گلستان، 
اصفهان و تهران در شــش ماهه نخست سال ۹۸ 
بیشــترین میزان کاهش و استان های مازندران، 
آذربایجان شرقی و کرمانشــاه بیشترین میزان 
افزایش جان باختــگان تصادفات رانندگی درون 

شهری را داشتند.

مدیر کل ثبت احوال استان:
رسید ثبت نام به منزله کارت 

ملی هوشمند است
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: ۸۸ درصد 
مردم اصفهان تاکنون کارت ملی هوشمند گرفته اند 
و ۱۲ درصد هنوز کارت ملی هوشمند خود را دریافت 
نکرده اند. حسین غفرانی کجانی اظهار کرد: بیش 
از ســه میلیون و 540 هزار نفر تاکنون کارت ملی 
دریافت کرده اند و چهار میلیون نفر هم جامعه هدف 
ما در اصفهان هستند. وی افزود: کارت های قدیمی 
مهلت و اعتباری نداشته و باطل است و برای گرفتن 
خدمات در ادارات نیاز به کارت ملی هوشمند جدید 
اســت. غفرانی کجانی در مورد کسانی که ثبت نام 
کرده اما کارت هنوز به دست شان نرسیده است، بیان 
کرد: رسید ثبت نام برای این افراد به منزله داشتن 
کارت ملی جدید اســت و می تواننــد برای گرفتن 

خدمات در ادارات از آن استفاده کنند.

رییس دانشگاه صنعتی اصفهان:
وظیفه دانشگاه در شرایط تحریم 

کمک به صنعت است
رییس دانشــگاه صنعتی اصفهــان گفت: وظیفه 
دانشگاه در شرایط تحریم این است که به صنعت 
کمک کند و دانشــگاه نیز همین مســیر را ادامه 
خواهــد داد. ابطحی با بیان اهــداف کالن برنامه 
تحول این دانشگاه در افق ده ساله، گفت: تبلیغات، 
اطالع رسانی و شبکه سازی، افزایش فعالیت های 
آموزشی بین المللی و جذب دانشجویان خارجی، 
ارتقای دانشگاه در شــاخص های مربوط به رتبه 
بندی های بین المللی، جذب اعتبارات بین المللی 
از طریق گسترش فعالیت های آموزشی و پژوهشی 
مشترک و گسترش همکاری های بین المللی در 
حوزه انتقال فناوری از جمله مهم ترین پروژه های 
پیش روی این دانشگاه در حوزه پژوهش و فناوری 
اســت. وی قبول ظرفیت کافی دانشگاه برای حل 
مسائل گوناگون از طرف صنایع را یکی از مهم ترین 
موضوعات حال حاضر برای جلب اعتماد صنعت و 
دانشگاه نسبت به یکدیگر دانست و افزود: با توجه 
به ظرفیت بســیار باالی دانشــگاه در بخش های 
گوناگون، اگر صنعت مســائلش را مطرح کند به 

پاسخ های خوبی خواهد رسید .

کالس هایی کــه معلم ندارند، زنگ های ورزشــی 
که تعطیل شــده اند، بوفه هایی کــه خوراکی های 
غیر مجاز می فروشــند و دانــش آموزانی که پس 
از نزدیک بــه دو ماه هنوز کتــاب ندارند. هر کدام 
از این موضوعــات می تواند یک گــزارش مفصل 
و پر از جنجال باشــد؛ اما موضوعی کــه در میان 
همه این مســائل پر رنگ تر به نظر می رسد، نبود 
کتاب های درسی پس از نزدیک به ۶0 روز از آغاز 
ســال تحصیلی اســت. تنها در اصفهان سه هزار 
دانش آموز هنوز کتاب ندارند، در این شرایط چشم 
والدین به بازار ســیاه خرید کتاب و فروشگاه های 
دســت دوم فروشی هم روشن شــده است و البته 
خانواده ها هم بدشــان نمی آید به هر طریق حتی 
با چند برابر قیمت هم که شــده فرزندان شان را از 

بالتکلیفی نداشتن کتاب نجات دهند.
 بر اســاس آماری که از ســوی آموزش و پرورش 
اصفهان اعالم شده است تنها در اصفهان نزدیک به 
سه هزار دانش آموز کتاب درسی ندارند که این رقم 
در کل کشور به صورت رســمی اعالم نشده است. 
ریشه این مشــکالت اما به دلیل برخی از شرایطی 
اســت که والدین در آن دخالتی ندارند بلکه نبود 
پیش بینی های الزم برای اجرای طرح جدید توزیع 
کتاب مدارس و برخی چالش های نهادینه شــده 
در نظام آموزش و پرورش موجب ایجاد این شــبه 

بحران شده است.
دانش آموزان بالتکلیف و مدارس چشم 

انتظار
 رییس اداره پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان اعالم کرده است که ثبت نام کتب 
درسی در مدارس از اسفندماه سال ۹۷ آغاز شده 
و در همان زمان به مدارس، بخشــنامه ای ارسال و 
در رسانه ها هم اطالع رسانی شد که دانش آموزان 
باید حتما در سامانه کتاب ثبت نام کنند تا آموزش 
و پرورش بتواند کتب درســی را به موقع در سال 
تحصیلی جدید به دست شــان برســاند. بیات با 
بیــان اینکه کتاب هــای دانش آموزانــی که برای 
دریافت کتاب ثبــت نام کرده بودنــد قبل از آغاز 
ســال تحصیلی در شــهریور ماه تحویل داده شد، 
افزود: مشــکل ما با دانش آموزانی اســت که هنوز 
در این ســامانه ثبت نام نکرده یا در دوره متوسطه 
دوم رشته خود را مشخص نکرده اند، ما نمی دانیم 
این دانش آموزان در چه رشته ای درس می خوانند 
که کتاب هایشــان را ارائه دهیــم. وی در ادامه با 

اشاره به اینکه بیشتر با دانش آموزان هنرستانی در 
رابطه با توزیع کتاب مشکل داریم، چراکه تا رشته 
دانش آموزی مشخص نشود کتابش آماده نمی شود، 
گفت: البته کتاب ها در وزارتخانــه و همچنین در 
اصفهــان موجود اســت فقط بایــد دانش آموز در 
سامانه ثبت نام کند که مشخص شود در چه رشته و 
مدرسه ای ثبت نام کرده است تا کتابش را به مدرسه 
مربوطه بفرســتیم. بیات ادامه داد: همچنین یک 
سری دانش آموز هم تغییر مدرسه داده اند، انصراف 
اینها در مدرسه قبلی باید حاصل شود و در مدرسه 
جدید ثبت نــام کنند، اگر مدرســه قبلی کتاب را 
گرفته باشد در سامانه مشخص است و وقتی مدیر 
مدرسه به قسمت کتاب در سامانه یا به اداره آموزش 
و پرورش مراجعه کند مشخص می شود که کتاب 

دانش آموز تحویل کدام مدیر مدرسه شده است.
وقتی گرانی کاغذ، پیچ توزیع را ســفت 

می کند
موضوع کم یا گران شــدن کاغذ، موجب شــده تا 
بخش زیادی از اسراف در مصرف کاغذ در کشورمان 
اصالح شــود؛ پدیده ای که البته حــاال دامن کتب 

درسی را هم گرفته و به دلیل گرانی کاغذ امکان دپو 
و یا دریافت اضافه کتاب ها در مدارس وجود ندارد 
و به همین دلیل دانش آموزانی کــه به هر دلیلی 
کتاب هایشان را دریافت نکرده اند باید تا زمان چاپ 

و توزیع مجدد منتظر بمانند.
 رییس اداره پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان در این مورد گفت: کاغذ وضعیت 
خوبی نــدارد و کتاب مثل قبل به صــورت فراوان 
در دسترس نیســت، ما دیگر نمی توانیم ۲0 تا 30 
درصد کتاب اضافــه بیاوریم چون چنــد میلیارد 
کتاب می شود و اضافه می آید. وی در ادامه عنوان 
کرد: اگــر دانش آموزی کتاب ندارد بــا مراجعه به 
مدیر مدرسه در اسرع وقت در سامانه کتاب ثبت نام 
می کند و طی ۲4 ســاعت ما کتاب را حتی تحویل 
دورترین نقطه اســتان خواهیم داد، کتاب در انبار 
ما موجود اســت علت اینکه داخل بازار نمی ریزیم 
این است که توزیع کتاب را مدیریت کنیم و کتاب 
با همان مبلغی که در ســامانه ثبت نام می کنند به 
دانش آموزان تحویل شود و بازار سیاه درست نشود، 
کتاب برای آموزش و پرورش حدود 50 هزار تومان 

درآمده که ما به قیمت ۲0 هــزار تومان و با حدود 
۶0 تا ۷0 درصد تخفیــف در اختیار دانش آموزان 
می گذاریم، در حال حاضر چند مورد بازار ســیاه 
کشف شــد که به سراغ شــان رفته ایم که ببینیم 
اینها کتاب را از کجا به دست آورده اند که این گونه 

می فروشند.
از بازار سیاه کتاب نخرید

یکی از رخدادهای عجیب ســال تحصیلی جدید 
فروش کتاب های درســی بــا چند برابــر قیمت 
 در بازار ســیاه بود. گفته می شــود علــت این کار 
ســوء اســتفاده برخی از مدارس از فــروش این 
کتاب ها به دلیل تفاوت قیمت بــاالی آن در بازار 
آزاد است. ماه گذشــته بود که حجت االسالم علی 
ذوعلم، رییس ســازمان پژوهــش و برنامه ریزی 
آموزشــی وزارت آموزش و پرورش هم این مسئله 
را تایید کرد و از برخورد با متخلفان و ســودجویان 
خبر داد؛ اما با وجــود این وعــده همچنان مردم 
می توانند به راحتــی و البته بــا قیمت های باالتر 
 کتاب های مورد نیاز فرزندان شــان را از بازار آزاد

 تهیه کنند.

کالس منهای کتاب
سمانه سعادت  وقتی سه هزار دانش آموز اصفهانی هنوز کتاب درسی ندارند؛ 

ابالغ وقت رسیدگی 
8/164 بدین وســیله اعالم می گردد آقای علی محلوجی  دادخواستی به طرفیت آقای 
عباس فالحیان مبنی بر مطالبه وجه در این شعبه مطرح و رسیدگی دارد. لذا به خوانده فوق 
ابالغ می گردد در تاریخ سه شنبه 98/10/3 ساعت 10:00 جهت رسیدگی در شعبه چهارم 
حقوقی شورای حل اختالف آران و بیدگل حاضر شــود. ضمنا جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم به دفتر شــعبه مراجعه نماید. م الف: 661747 عزیزاله شیرانی 

رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل 
اخطاریه 

8/165 خانم فاطمه وحید نژاد فرزند یداهلل و آقای جواد صباغی بیدگلی فرزند آقا ماشااهلل 
به نشانی آران و بیدگل میدان معین آباد، بلوار شــهیدان حاجی زادگان، رسالت 32  ، در 
خصوص پرونده های اجرایی کالسه 9800083 این اداره له  بانک سپه علیه فاطمه وحید 
نژاد و آقای جواد صباغی بیدگلی به اطالع می رساند ششدانگ یکبابخانه مورد وثیقه به 
شماره پالک 515 فرعی مجزی از 3 اصلی واقع در بخش 3آران وبیدگل متعلق به جواد 
صباغی بیدگلی، جهت وصول مطالبات بانک سپه به مبلغ 4837800000 )چهارمیلیارد و 
هشتصد و سی و هفت میلیون و هشتصد هزار ریال( ارزیابی گردیده است. لذا چنانچه به 
مبلغ ارزیابی ملک مذکور معترض می باشید، از تاریخ ابالغ این اخطاریه ظرف مدت پنج 
روز اعتراض کتبی خود را به همراه فیش هزینــه ارزیابی مجدد به مبلغ 7500000 ریال 
واریز شده به حساب شماره 2171320230003 به نام ادره ثبت اسناد و امالک نزد بانک 
ملی به واحد اجرای این اداره تســلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد 
فیش هزینه ارزیابی مجدد باشــد ترتیب اثر داده نخواهد شد. م الف: 661688 اداره 

ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل
ابالغ اجراییه چک

8/168 شــماره پرونــده: 139804002003002987/1، شــماره آگهــی ابالغیــه: 
139803802003000388 ، شــماره بایگانــی پرونــده: 9804231/1 ، تاریخ صدور: 
1398/08/04  ، به خانم اعظم فاتحی ، نام پدر: حســینعلی ، تاریخ تولد: 1362/05/03 
، شماره شناسنامه: 994 به نشــانی: خمینی شــهر خ امیرکبیر مدرسه فاطمیه کدپستی 
8139664193 ابــالغ مــی گردد کــه آقای امیــد ایزدیار به اســتناد شــماره چک: 
9413/980007-12 -1398/06/23 بــه عهده بانک ملی شــعبه خیابان امام خمینی 
اصفهان جهت وصول مبلغ: 500000000 ریال علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به بایگانی 9804231 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور محل اقامت 
نامبرده به شرح متن سند شناخته نشــده  لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شود و طبق تبصره دوم ماده 
113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسالمی 
ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام ننماید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. م الف : 659634   

نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
ابالغ رای

8/170 کالســه پرونــده:1101/98 ،شــماره دادنامــه:1805-98/08/18 ،مرجــع 
رسیدگی:شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: محمدرضا امیری با 
وکالت عبداله هاشمی به نشانی:خمینی شــهر بلوار آزادگان جنب بیمه تامین اجتماعی 
دفتر وکالت ؛ خواندگان: 1-زهره احمدی فرزند علی نشانی: مجهول المکان 2-محسن 
کشاورز فرزند اله قلی به نشانی: اقلید بلوار فرهنگ 3-سیدکاظم مدرسی فرزند سیدعباس 
4- سیدعلی مدرسی فرزند سیدعباس نشــانی: هردو یزد بلوار مدرس جنب آهن آالت 
پهلوان مجتمع سنگ ستاره شهر ، خواســته: 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 محمدرضا امیری با وکالت عبداله هاشمی به 
طرفیت آقای 1-زهره احمدی 2-محسن کشاورز 3-ســیدکاظم مدرسی 4- سیدعلی 
مدرســی به خواســته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
346036 - 98/4/3 عهده قرض الحسنه مهر به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و 
با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه مورخ 98/08/14 و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب 
ایشان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضاء شورا و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب 
دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 
قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت 
و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص 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 تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/570/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خوانده ردیف اول را به پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اســتهالک 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. و در خصوص خسارت تاخیر تادیه نسبت به 
خواندگان ردیف دوم و سوم و چهارم نظر به عدم توجه دعوی نسبت به ایشان مستنداً به 
ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می 
گردد رای صادره در این قسمت ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم عمومیـ  حقوقی شهرستان خمینی شهر می باشد. م الف: 659390   عمار 

امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ اجراییه

8/171 شــماره پرونــده: 139804002121000518/1، شــماره آگهــی ابالغیــه: 
139803802121000073 ، شــماره بایگانــی پرونــده: 9800727 ، تاریــخ صدور: 
1398/08/19  ، آگهی ابالغ اجرائیه پرونده اجرایی 9800727 بدین وسیله به خانم آرزو 
رشــیدی زاده ، نام پدر: یاور ، تاریخ تولد: 1367/01/18 ، شماره ملی: 1142491781 ، 
شماره شناسنامه: 1198 به نشانی: خمینی شهر خ کهندژ ک129 بن4 ابالغ می شود که 
آقای احسان کریمی بابک جهت وصول وجه چک: 500/000/000 ریال باستناد شماره 
چک 9753/962332 ، تاریخ چک: 1398/08/10 بانک ملی علیه شما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرائی به بایگانی 9800727 در این اداره تشــکیل شده و طبق گزارش مورخ 
1398/08/14 مامور ابالغ به شما به علت عدم شناسایی نشانی مقدور نبوده است  لذا بنا 
به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه 
آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب 
 می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. 

م الف : 659922   نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
مزایده

8/172 شــماره: 980122 اجرا - تاریخ:1398/08/12 ، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 980122 له آقای علیرضا همدانیان علیه آقای 
منصور نصیری به خواســته مطالبه مبلغ 1/800/000/000 ریال بابت اصل خواسته به 
انضمام خسارت تاخیر تادیه ، هزینه دادرسی ، حق الوکاله وکیل و نیم عشر دولتی که در 
روز مزایده محاسبه می گردد در نظر دارد ملکی به پالک ثبتی 113/1038 واقع در خمینی 
شهرـ  خیابان هفده شهریورـ  چهارراه نبوتـ  خیابان دستگردـ  کوچه شماره6ـ  بن بست 
اول که متعلق به خوانده می باشد را از طریق مزایده به میزان طلب به فروش رساند. ملک 

مذکور بصورت یک باب منزل مسکونی دو طبقه )همکف و اول( با زیربنای اعیانی 315 
مترمربع و عرصه به مساحت 234/35 مترمربع و قدمت ساخت باالی 10 سال می باشد 
اسکلت ساختمان از نوع سازه بتنی با سقف تیرچه بلوک و دارای انشعابات آب ، برق و گاز 
می باشد که کارشناس رسمی دادگستری ارزش ششدانگ ملک فوق را 4/500/000/000 
ریال ارزیابی نموده اســت لذا جلسه مزایده در تاریخ سه شــنبه 1398/09/19 ساعت 9 
صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد. و 
طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی فوق مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک 
بازدید نماید. خریدار کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید، خریدار می بایستی 
ده درصد قیمت پیشــنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به 
حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه 
های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. شایان ذکر است اجرای احکام مدنی تکلیفی 
در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10 درصد 
بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره 
2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دســت داشتن اصل فیش و اصل کارت 
ملی نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت 
 در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش ســپرده تحویل اجرا نمایید. 

م الف: 660333  دفتراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر
ابالغ رای

8/173 کالسه پرونده:30/98 ، شــماره دادنامه:1446 ، تاریخ رســیدگی:98/06/31 ، 
مرجع رسیدگی: شعبه ســوم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: محمود نقدی 
به نشانی:خمینی شهر بلوار بهشــتی خ خیام کوچه دانش پ108 , وکیل: زهرا عسگری 
نشانی: خمینی شهر بلوار آزادگان روبروی ایران خودرو مجتمع اطلس طبقه دوم واحد3 ؛ 
خواندگان: 1-حسین غفاری زنجیر بالغی نشانی: مجهول المکان 2-امراله روح اللهی 
نشانی: خمینی شهر شریعتی شمالی کوچه 136 منزل6 سمت چپ ، خواسته: مطالبه وجه 
چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا:  در خصوص دعوی آقای محمود نقدی 
فرزند محمدعلی علیه آقایان 1- حسین غفاری زنجیر بالغی فرزند محمدعلی 2- امراله 
روح اللهی به خواسته مطالبه مبلغ شصت و هشت میلیون ریال 68/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک به شــماره 3324/196624 - 97/12/15 به انضمام خسارات دادرسی و 
تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست و مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم 
پرداخت و اینکه وجود اصل مســتندات در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده 
و متعهدین آن دارد و اینکه از ناحیه خوانــده دلیلی که برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه 
نداشته اند با استصحاب دین دعوی خواهان ثابت تشخیص می گردد با استناد به مواد 9 و 
18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت 
و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنــی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
68/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/870/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک لغایت استهالک کامل 
دین بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد. این رای غیابی است و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و 
 سپس ظرف مهلت 20  روز قابل اعتراض در محاکم عمومی و حقوقی خمینی شهر است. 

م الف: 660354   قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
اخطار اجرایي

8/177 شــماره: 408/97 به موجب راي شــماره 22 مورخ  98/1/27 حوزه دوم شوراي 
حل اختالف شهرستان فریدونشــهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه داود داودی 

 فرزند قربان شغل آزاد به نشــانی مجهول المکان محکوم است به حضور در یکی از دفتر
 خانه های اســناد رســمی و انتقال رسمی خودرو نیســان سواری به شــماره انتظامی
 52 د 561 ایران 24 بابت اصل خواســته و نیز پرداخت مبلغ 637/500 ریال بابت هزینه 
دادرسی کال در حق محکوم له سید امیر آقا طهماسبی فرزند سید قاسم شغل آزاد به نشانی 
فریدونشهر روستای بزمه و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي 
کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالي ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:662942 شعبه دوم شوراي 

حل اختالف فریدونشهر
تحدید حدود اختصاصی

8/162 شماره نامه: 139885602033002246 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه 
زمین معروف کوهکار پالک ثبتی 1698 فرعی از 71  اصلی واقع در کوی سرشــک جزء 
بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم شمسی سعیدی کیا 
فرزند احمد در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1398/09/23  ساعت 10 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاوریــن اخطار می گردد که در روز و 
ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

م الف:663047 علی جوانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی

8/175 شماره نامه: 139885602033002229 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین 
بائره معروف باغادی تقریبًا  شــش قفیزی پالک ثبتی 1793 فرعی از 1-  اصلی واقع در 
روستای اوره جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای سید 
محسن رضازاده طباطبائی و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 1398/09/24  ساعت 10 صبح 
 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی بــه کلیه مجاورین اخطار
 می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد. م الف:662783 علی جوانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

حصر وراثت
8/176  آقای ابراهیم جاللیان دارای شناسنامه شماره 210 به شرح دادخواست به کالسه  
436/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد جاللیان به شناسنامه 112 در تاریخ 98/4/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- مقدســه جاللیان، ش.ش 112همسر 
متوفی 2- غالمرضا جاللیان، ش.ش 8 فرزند متوفی 3- ابراهیم جاللیان، ش.ش 210 
فرزند متوفی 4- علیرضا جاللیان، ش.ش 1350 فرزنــد متوفی 5- حمیدرضا جاللیان، 
ش.ش 5379 فرزند متوفی 6- مجید جاللیان، ش.ش 14287 فرزند متوفی 7- مرضیه 
جاللیان، ش.ش 10404 فرزند متوفی 8- زهرا جاللیان، ش.ش 54 فرزند متوفی. متوفی 
به جز موارد فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 663050 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز
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»کونته« تهدید به مرگ شد
آنتونیــو کونتــه، ســرمربی اینتر یــک نامه 
تهدیدآمیز همراه با سه 
گلوله دریافت کرد 
و بالفاصله پلیس 
را مطلع کــرد تا 
نیروهــای پلیس 
برای حفظ امنیت 
او و خانواده اش وارد 
عمل شوند. اینتر در این فصل با هدایت کونته 
نتایج خوبی بــه دســت آورده و رقیب جدی 
یوونتوس برای کســب قهرمانی در ســری آ 
است. پلیس قصد دارد از روی اثرانگشت روی 
نامه به دنبال شــخص یا افرادی باشد که این 
نامه را فرستاده اســت. این سرمربی ایتالیایی 
نیز تصمیم بــه افزایش محافظــت از خود در 
زمین تمرین و خانه کرده است. پیش تر فابیو 
کوالیارال نیز با این مشکل مواجه شده بود که 
پلیس توانست شخص مجرم را دستگیر و راهی 
زندان کند. اینتر بعد از تعطیالت ملی باید در 
رقابت های لیگ ایتالیا به توریــن برود و برابر 

تورینو قرار گیرد.

»سیلوا« به ویسل کوبه ژاپن 
می رود

هافبک اسپانیایی منچستر ســیتی در پایان 
فصل راهــی لیگ ژاپن 
می شــود. نشــریه 
»مارکا« اســپانیا 
خبــر داد که یک 
ستاره اسپانیایی 
دیگــر در راه لیگ 
ژاپن و پیوستن به تیم 
ویسل کوبه است. داوید سیلوا، ستاره 33 ساله 
سیتی در پایان فصل می خواهد انگلیس را به 
مقصد ژاپن ترک کند. سیلوا در سال 2010 به 
ســیتی آمد و بعد از 9 فصل بازی در این تیم 
می خواهد دوران پایانی فوتبالش را در کشور 
ژاپن سپری کند. پیش از این آندرس اینیستا و 
داوید ویا ستاره هایی اسپانیایی بودند که به تیم 
ویسل کوبه ژاپن ملحق شدند. وی اعالم کرده 
با پایان این فصل از دنیای فوتبال خداحافظی 
می کند. سیلوا 410 بازی برای منچستر سیتی 
انجام داده و در این مــدت 74 گل زده و 134 

گل ساخته است.

رانت نروژی؛
»هالند« در راه یونایتد؟

رســانه های انگلیســی از تمایل یونایتد برای 
خرید ارلینــگ هالند 
نــد.  داده ا خبــر 
هرچند یونایتد به 
دنبال این است تا 
اصلی  خریدهای 
خود را در تابستان 
انجام دهد ولی امکان 
دارد در ژانویه برای جذب هالند دســت به کار 
شود. یونایتد تصور می کند تالش برای خرید 
این بازیکن در ژانویه از آنجایی می تواند مفید 
واقع شــود که احتمال دارد با ادامه این روند 
درخشان از سوی این مهاجم جوان، در تابستان 
رقابت شــدیدی برای جذب او شکل بگیرد و 
قیمت وی نیز باالتر بــرود. بنابراین یونایتد در 
نظر دارد تا در صورت امکان در ژانویه او را جذب 
کند. هرچند باشگاه های بزرگ دیگری نیز به 
جذب هالند عالقه نشــان داده اند ولی یونایتد 
خوش بین اســت که رابطه خوب سولسشائر و 
هالند موجب شود این جوان 19 ساله به مربی 

سابقش پاسخ مثبت دهد.

کاسیاس:
تنها رونالدو شایسته کسب 

توپ طالست
کاســیاس در دوران حضورش در رئال مادرید 
با کریســتیانو رونالدو 
همبــازی بــود و 
رابطــه خوبی هم 
بــا ایــن بازیکن 
داشت. کاسیاس 
بار دیگر به ستایش 
از رونالدو پرداخت و 
او را تنها بازیکنی دانســت که شایسته کسب 
توپ طال در ســال 2019 اســت. ســنگربان 
اســپانیایی پورتو گفت: فان دایک از ســوی 
یوفا بهترین بازیکن می شــود و مســی هم از 
ســوی فیفا به عنوان بهترین بازیکن انتخاب 
شد و براین باور هســتم که رونالدو با توجه به 
معجزاتی که انجام می دهد شایســته کســب 
توپ طال 2019 است. او ادامه داد: فکر می کنم 
معیارهای که برای کســب جوایــز در فوتبال 
 قرار داده شــده منطقی نیســت. آیا این گونه

 نیست؟

منتقدمنصوریان،مربیجدیدتیمفوتبالذوبآهن!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

پادرمیانی هاشمیان برای دعوت 
یک پرسپولیسی به تیم ملی؟

بعد از شکســت بدموقع تیم ملی ایران به عراق 
در مقدماتی جام جهانی 2022 و جام ملت های 
2023 دوباره مــوج جدیــدی از انتقادات در 
رابطه بــا عملکرد تیــم ملی و البته لیســت 
سرمربی بلژیکی مطرح شــد. در این انتقادها 
عده ای به طور جدی اعتقاد دارند که ویلموتس 
باید از برخی بازیکنان جدیــد که دوران کی 
روش از تیم ملی کنار گذاشته شدند، استفاده 
کند. یکــی از این بازیکنان هم شــجاع خلیل 
زاده است. در همین رابطه خبر رسیده وحید 
هاشــیمان، مربی تیم ملــی صحبت هایی با 
ویلموتس برای دعوت از شجاع داشته است که 
قرار شده مربی بلژیکی دقیق تر این بازیکن را 
زیر نظر داشته باشد تا درصورت تایید نهایی نام 

او را در لیست بگذارد.

 برنامه ریزی اقتصادی
 به سبک »یحیی«!

روز جمعه تنها بازی باقی مانده از هفته هشتم 
رقابت های لیــگ برتر در مشــهد بین دو تیم 
شهرخودرو و گل گهر ســیرجان برگزار شد و 
در نهایت این شــاگردان یحیی گل محمدی 
بودند که ضمن کســب پیروزی مقابل حریف 
سیرجانی خودشــان 23 امتیازی شدند و به 
صدر جدول لیگ رسیدند. شهرخودرو در حال 
حاضر با یک امتیاز اختالف نسبت به سپاهان، 
صدرنشــین اســت و این اتفاق ویژه ای برای 
یحیی گل محمدی و شــاگردانش محســوب 
می شــود. تیمی که فصل گذشته هم بارها در 
چنین موقعیت هایی قرار گرفت؛ اما در نهایت 
به قهرمانی نرسید. در این فصل اما تیم یحیی 
اقتصادی تر از چیزی که همه انتظار داشــتند 
مسیر خود را طی می کند. شهرخودرو در این 
فصل ســخت گل می خورد و اکثــر بازی های 
خودش را هم با برد پشت ســر گذاشته است. 
شــهرخودرو در حالــی 7 بــازی از 10 بازی 
خودش را برده که از این 7 برد، 5 برد با نتیجه 
1-0 به دست آمده است. به جز برد هفته اول 
مقابل پیکان اتفاقا دیگر برد شهرخودرو هم با 
اختالف یک گل و با نتیجــه 2-1 رقم خورد. 
این یعنی گل محمدی و شاگردانش اقتصادی 
می برند و همین شــیوه را پیــش گرفته اند تا 
ضمن ارائه بــازی زیبا، نتیجــه گرفتن را هم 

دنبال کنند.

در حاشیه

8 مدال ووشوکاران اصفهانی 
در مسابقات کشوری

مسابقات ووشــو قهرمانی بزرگساالن کشور در 
بخش مردان که به میزبانی البرز برگزار شــد، 
روزجمعه با معرفی نفرات و تیم های برتر به پایان 
رسید. در پایان این مســابقات و در مجموع دو 
بخش ساندا و تالو تیم اســتان زنجان با 5 مدال 
طال و یک برنز، ســکوی قهرمانــی را فتح کرد؛ 
تیم تهران الف با دشت 3 مدال طال، 3 نقره و 2 
برنز به عنوان نایب قهرمانی رســید و تیم فارس 
با 3 مدال طال، 2 نقره و یک برنز به مقام سومی 
دست یافت. تیم ووشو استان اصفهان نیز که در 
این رقابت ها حضور داشــت در پایان موفق به 
کسب 2 مدل طال و 6 مدال نقره شد؛ در بخش 
ساندا و در وزن 90 کیلوگرم حمیدرضا الدور از 
اصفهان موفق به کسب مدال نقره شد. در بخش 
تالو نیز محمدعلی مجیــری در فرم نن چوان و 
طاها بدیعی در فرم جین شو مدال طال به دست 
آوردند؛ همچنین طاها بدیعی در فرم های چانگ 
چوان و چیانگ شو، محمدعلی مجیری در فرم 
نن دائو، امیرحســین رمضانی در فرم نن گوئن 
و تیم اصفهان با ترکیب امیرحســین رمضانی و 
محمد یوسف زاده در فرم دوئلین موفق به کسب 

مدال نقره شدند.

رییس کمیته فوتســال ضمن اعالم دلیل کناره گیــری تیم ملی 
فوتسال اوکراین از تورنمنت چهارجانبه مشهد، گفت: تغییر تابعیت 
فوتسالیست ها مثل فرار مغزهاســت و نمی توان آن را کنترل کرد.

داوود پرهیزکار با اشاره به برنامه های آماده سازی تیم ملی فوتسال 
ایران، گفت: از 10 تا 13 آذر تورنمنــت چهار جانبه ای را با حضور 
اوکراین، بالروس، اسلواکی و تیم ملی فوتســال ایران پیش بینی 

کرده بودیم. هر سه کشور خارجی حضورشان را در ایران تایید کرده 
بودند اما چند روز پیش اوکراین به این دلیل که ممکن اســت در 
مسابقات قهرمانی اروپا با اســلواکی همگروه شود، از حضور در این 
تورنمنت انصراف داد. وی ادامــه داد: احتماال  طی همین چند روز  
تیم جایگزین اوکراین که احتماال اروپایی اســت، مشخص خواهد 
شد.پرهیزکار در پاسخ به این سوال که آیا رایزنی با تیم های اروپایی 

برای »فیفادی« ماه فوریه و پیش از اعزام تیم ملی به جام ملت های 
آسیا نتیجه ای داشته اســت؟ گفت: متاسفانه هنوز نتوانسته ایم به 
جایی برسیم ولی همزمان با چند کشــور در حال مذاکره هستیم. 
 بازی هــای مرحلــه مقدماتی اروپا تمام شــده اســت و رایزنی ها
  ادامــه دارد. حتمــا در هفته های آینــده یک تیم را مشــخص

 می کنیم.

رییس کمیته فوتسال:
برای فیفادی ماه فوریه، هنوز به نتیجه نرسیده ایم

هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر فوتسال در حالی 
عصر امروز با برگزاری هفت دیدار آغاز می شود که 
در این هفته تیم گیتی پســند اصفهان در ورزشگاه 
پیروزی از تیم ســوهان محمد ســیما قم پذیرایی 
می کند و دیگر تیم اصفهانی در ساوه به مصاف تیم 

سن ایچ این شهر می رود.
گیتــی پســند اصفهان- ســوهان 

محمد سیما قم
سرخ پوشان اصفهانی در حالی عصر امروز و از ساعت 
17 در مقابل تیم سوهان محمد سیما قم صف آرایی 
می کنند که آنها هم اکنون با 32 امتیاز در رده دوم 

جدول رده بندی جای گرفته اند.
شاگردان حمیدرضا بی غم که هفته گذشته در یک 
بازی پرحاشیه تیم آذرخش بندرعباس را با نتیجه 5 
بر دو از میان برداشتند در نیم فصل دوم رقابت های 
لیگ برتر فوتسال کشــور تاکنون هیچ شکستی را 
در کارنامه خود ثبت نکرده اند. تیم گیتی پسند که 
در فصل گذشته این مســابقات با لغزش در دقایق 
پایانی از کسب جام قهرمانی باز ماند در این فصل به 
دنبال دست یابی به عنوان قهرمانی است و به هیچ 
عنوان نمی خواهد میدان را خالی کند. سرخ پوشان 
اصفهانی در شرایطی از تیم سوهان محمد سیما قم 
پذیرایی می کنند که آنها قصد دارند نوار پیروزی های 
خود را در نیم فصل دوم ادامه داده تا در پایان لیگ 
در جمع سه تیم اول باشــند و کار سختی برای پلی 

اف نداشته باشــند. در آن سوی میدان یکی دیگر از 
تیم های مدعی قهرمانی این دوره از رقابت های لیگ 
قرار گرفته است. تیم ســوهان محمد سیما قم که 
هفته گذشــته در یک بازی پرگل هفت بر دو، تیم 
شاهین کرمانشاه را از میان برداشــت نیز به دنبال 
کسب ســه امتیاز این دیدار در اصفهان است. این 
تیم که هم اکنون با 28 امتیاز در رده چهارم جدول 
قرار داشته و تنها دو امتیاز با تیم سوم یعنی فرش آرا 
مشهد اختالف دارد اگر بتواند این بازی را با پیروزی 
پشت سر بگذارد، جایگاه خود را در رتبه هایی باالیی 
جدول رده بندی حفظ کرده و چشم به راه دیدارهای 

باقی مانــده و لغزش دیگر مدعیان می شــود. دیدار 
رفت این دو تیم با نتیجه مســاوی یــک بر یک در 
شهر قم به پایان رسید. اسماعیل کمربسته به همراه 
مصطفی کرد، محمدمهدی حقوقی و مجید اکبری 
وظیفه قضاوت این بازی را بر عهده دارند. همچنین 
عبدالکریم سیســتانی نیز ناظــر داوری این دیدار 

خواهد بود.
سن ایچ ساوه _ هایپر شاهین شهر

تیم هایپر شاهین شهر در حالی در چارچوب هفته 
هفدهــم رقابت های لیگ برتر فوتســال مقابل تیم 
ســن ایچ ســاوه قرار می گیرد که هفته گذشته در 

یک بازی خانگی، نتیجه را به حریــف واگذار کرد. 
شــاگردان مصطفوی که نیم فصــل دوم این دوره 
از رقابت های لیگ را خوب شــروع کــرده و با چند 
یپروزی متوالی خــود را از منطقه پایین جدول رده 
بندی خارج کــرده بودند در هفته گذشــته مقابل 
تیم ســتارگان ورامین بازی را با نتیجه پنج بر سه 
واگذار کردند تا برای حفــظ جایگاه خود در جدول 
رده بندی نیاز مبرمی به کسب سه امتیاز این دیدار 
داشته باشند. هایپری ها در دور رفت این مسابقات، 
موفق به برتری چهار بر سه مقابل تیم سن ایچ ساوه 
شدند. در آن سوی میدان شــاگردان جواد اصغری 
مقدم هفته گذشته 3 بر صفر مغلوب مس سونگون 
شدند. ساوجی ها که اوایل فصل ،صدر جدول را در 
اختیار داشتند و یکی از شــگفتی های لیگ بودند 
در حال حاضر وضعیت خوبــی ندارند و با 23 امتیاز 
تیم هشتم جدول هستند. هر دو تیم برای پیروزی 
پا به میدان می گذارند. سن ایچی ها میل ندارند که 
باکم شدن اختالف امتیاز با تیم نهم شرایط خود را 
برای صعود به پلی آف به خطر بیندازند. در آن سمت 
نیز هایپری ها قصد دارنــد پیروزی دور رفت خود را 
تکرار کنند تا در صورت شکست یا تساوی مقاومت 
البرز برابر شــاهین کرمانشــاه یک پلــه در جدول 
صعود کننــد و به پلی آف نزدیک تر شــوند. وظیفه 
قضاوت این بازی بر عهده حسین توانا، محمدجواد 
بابلــی، مجتبــی بختیاریــان و حمید ســلیمانی 
 خواهد بود. منوچهــر نظری نیز ناظــر داوری این 

دیدار است.

نبردمدعیانقهرمانیدراصفهان
  هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر فوتسال؛

  عکس روز

دیوانگی یک ملت غالبا خونسرد
تیم ملی فنالند، جمعه شب با پیروزی بر لیختن اشتاین برای اولین بار در تاریخ خود به یک 

تورنمنت بزرگ فوتبال راه یافت تا این کشور سرشار جشن و شور و شادی شود.

رییس هیئت گلف استان خبر داد:

 بازسازی و افتتاح زمین گلف اصفهان بعد از ۲۵ سال
رییس هیئت گلف استان اصفهان گفت: بعد از بیست و پنج سال زمین گلف اصفهان باز سازی و افتتاح 
می شود. کوروش محمدی در خصوص برگزاری مسابقات گلف لیگ دسته یک در اصفهان، اظهار کرد: 
بعد از میزبانی موفق المپیاد کشوری استعداد یابی دختران در مینی گلف، توانستیم برای نخستین بار 
میزبانی اولین دوره لیگ دسته اول گلف کشور را داشته باشیم. محمدی با اشاره به شروع مسابقات هم 
زمان با شروع هفته اصفهان، گفت: این مسابقات با همکاری معاونت فرهنگی ورزشی شهرداری اصفهان 
با چهارده تیم از استان های مختلف برگزار می شــود. وی ادامه داد: مسابقات لیگ دسته اول گلف با 
نظارت فدراسیون گلف ایران در زمین گلف بزرگ اصفهان در ورزشگاه نقش جهان برگزار خواهد شد. 
وی در خصوص آماده سازی زمین گلف ورزشگاه نقش جهان، تصریح کرد: بیست روز پیش که میزبانی 
مسابقات گلف لیگ دسته یک کشور را پذیرفتیم با مشــکل آماده سازی زمین گلف اصفهان روبه رو 
بودیم. این زمین گلف در حدود 25 سال است در کنار ورزشــگاه نقش جهان رها شده و به آن توجه 
نشده بود. وی ادامه داد: در مدت دو هفته با کمک شهرداری اصفهان و حامیان ورزش استان اصفهان 
موفق به بازسازی زمین شدیم؛ این زمین بین زمین های گلف استاندارد کشور قراردارد و همراه با شروع 
مسابقات افتتاح می شــود. رییس هیئت گلف اصفهان با اشاره به حضور یک تیم گلف از شهراصفهان 
و تیم هیئت گلف شهرستان فالورجان در این دور از مسابقات، بیان کرد: امیدوارم این حضور زمینه 
ساز ورود این دو تیم در لیگ برتر گلف کشوری شود و تیم های لیگ برتری اصفهان به سه تیم برسد. 

رییس هیئت گلف استان اصفهان با اشاره به برگزاری مسابقات مینی گلف جام رسانه به مناسبت هفته 
اصفهان، اظهار کرد: بعد از هیئت گلف استان تهران، دومین هیئت گلف هستیم که برای نخستین بار 

در استان، مسابقات جام رسانه را بین تمام رسانه های فعال استان برگزار می کنیم.

انتقاد نکنید؛ بچه ها را برد پیش بانوان تماشاگر!

باشــگاه ذوب آهن در ادامه تصمیمات فنی و تغییرات ایجاد 
شده در کادر مربیگری این تیم، محمد صلصالی بازیکن پیشین 
ذوب آهن را به عنوان دستیار علیرضا منصوریان انتخاب کرد. 
نکته عجیب اینجاســت که محمد صلصالی در مدت حضور 

علیرضا منصوریان در ذوب آهن یکــی از منتقدان این مربی 
بوده و به نظر می رسد باشگاه ذوب آهن با انتخاب این منتقد 
و همچنین انتخاب حسن اســتکی، پیام هایی را برای آینده 
کادر فنی این تیم و تغییرات احتمالــی، کدگذاری می کند! 
البته احمد جمشیدی، عضو هیئت مدیره و سخنگوی باشگاه 
ذوب آهن در این خصوص گفت: با آقــای منصوریان درباره 
صلصالی صحبت کردیم که ایشــان هم نظــرش مثبت بوده 

اســت ولی اینکه صلصالی از چه زمانی و به چه شکلی به تیم 
کمک کند هنوز مشخص نیســت! وی درباره اینکه صلصالی 
قبال یکی از منتقدان جدی منصوریان در رسانه ها بوده و حاال 
چرا به عنوان دستیار وی انتخاب شــده است؟ گفت: شاید 
منصوریان آدمی است که از منتقدانش استفاده می کند! شاید 
 انتقادات صلصالی سازنده بوده است، انتقاد سازنده که مشکلی

 ندارد!

 منتقد منصوریان
 مربی جدید تیم فوتبال ذوب آهن!

منهای فوتبال

شاید ساده ترین کار ممکن بعد از بازی عراق و ایران، پیدا کردن بدترین بازیکن زمین باشد. 
مسعود شجاعی حتی پیش از اخراج ناشــیانه اش در دقایق پایانی هم تمام و کمال سزاوار 
دریافت این عنوان بود؛ اما آن کارت زرد دوم ناشیانه به سبک فوتبالیست های شانزده 
هفده ســاله، حجت را تمام کرد. مسعود شــجاعی حداقل در حوزه فوتبال ملی 
سال هاســت که تمام شــده؛ اما اصرار عجیب او برای بازی کردن ادامه دارد. 
مسعود، اواخر دوره کارلوس کی روش هم در تیم ملی صرفا یک نیمکت نشین 
بود و به نظر می رســید بعد از جام ملت ها اعالم بازنشستگی کند؛ اما آقای 
کاپیتان همچنان دل نمی کند. در بازی با عراق غیبت احســان حاج صفی 

باعث شد مسعود به عنوان هافبک میانی سوم جلوتر از امید ابراهیمی و احمد نوراللهی به میدان برود؛ اما 
در تمام مدت حضور او در زمین شاهد یک نمایش ایستا، بی طراوت و فوق العاده پراشتباه بودیم تا جایی 
که اواخر بازی تک تک توپ های شجاعی لو می رفت و عراق را روی دروازه ایران نگه می داشت. آخرش هم 
آن خطای کودکانه، کارت زرد دوم و از آن بدتر درگیری با داور. تنها کار مثبت مسعود در تیم ملی طی 
سه سال گذشته، حماسه بزرگ جمع کردن بازیکنان تیم ملی و بردن آنها به سمت بانوان تماشاگر بازی 
با کامبوج بوده که باعث خوشحالی صفحات اینستاگرامی شد. در زمین اما خبری از شجاعی نیست. البته 
که رفتار او قابل مالمت اســت؛ اما ضعف بزرگ تر به شخص سرمربی تیم ملی، جناب مارک ویلموتس 

برمی گردد که اصال انگار این مسائل را نمی بیند. 

سمیه مصور
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زیر ساخت ها برای دوچرخه سواری در شهر را آماده کردیم
پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

خـبر

 شهرستان

 تبیین نقش اصفهانی ها 
در تاریخ کارآفرینی کشور

مدیر خانه جــوان گفت:» ســفری در تاریخ 
کارآفرینی« با مناســبت هفتــه کارآفرینی و 
نکوداشــت روز اصفهــان برنامه ریزی شــده 
است. فاطمه اکبرزاده ادامه داد: هفته جهانی 
کارآفرینی، جشن نوآوران و کارآفرینانی است 
که به دنبــال راه اندازی اســتارت آپ خود در 
حوزه هایی برای سبک زندگی، رشد اقتصادی 
و گسترش رفاه بشر هســتند. هرساله در ماه 
نوامبر به مدت یک هفته این اتفاق برای الهام 
بخشی مردم سراسر دنیا از طریق فعالیت های 
محلی، ملی و جهانی برپا می شود و هدف این 
رویداد کمک به آنها برای کشف پتانسیل های 
 بالقوه شــان در حــوزه نــوآوری و کارآفرینی 

است. 
وی با بیان اینکه قرار است در این برنامه به حوزه 
کار آفرینی در گذشته ایران رجوع شود ادامه 
داد:  کوروش خسروی، آزرمیدخت فرهیخته 
واال و مهدی ابوالحسنی امروز از ساعت ۱۶ در 
ســالن کنفرانس کتابخانه مرکزی به بررسی 

سفری در تاریخ کارآفرینی می پردازند.
 مدیــر خانه جوان گفــت: قرار اســت در این 
همایش نــگاه و اهمیت مردم ایــران به ویژه 
اصفهانی هــا در گذشــته به کار مشــخص و 
همچنین الگوبرداری از قرض الحســنه های 
ســنتی برای ایجــاد کار تببین شــود، یعنی 
چگونه افراد ســرمایه های خودشــان را جمع 
آوری می کردند تا در یک طرح اقتصادی آن را 

سرمایه گذاری کنند.

بزرگداشت هفته کتاب 
وکتاب خوانی با شعار»حال 
خوش خواندن« در شهرضا

هفته کتاب و کتاب خوانی به دلیل اســتقبال 
عمومی اهالــی فرهنگ وهنر بــرای دومین 
بار با شــعار »حــال خوش خوانــدن« برگزار 
می شــود. این مطلب را سیدســعید طبیبیان 
رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرضا 
درجمع خبرنگاران بیان داشت و گفت: ترویج 
فرهنگ کتاب خواني و باالبردن فرهنگ عمومي 
در جامعه از زیرســاخت هایی است که باید از 
دوران کودکي به آن توجه کرد و یک ظرفیت 
ارزشمندی اســت که می توان ازآن بهره برد. 
رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرضا 
ازاجــرای 20 برنامــه بامحوریت شــهرداری 
شهرضا ومشارکت دستگاه هایی ازجمله اداره 
کتابخانه هــای عمومی، آمــوزش وپرورش، 
کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان، اداره 
فرهنگ و ارشاداسالمی، ســازمان های مردم 
نهاد، مدارس غیردولتی ونهادهای شهرستان 
خبرداد و افزود: هــدف ازبرگزاری هفته کتاب 
وکتاب خوانی تشــویق وترغیب و بها دادن به 
کودکان ونوجوانان درراســتای مأنوس شدن 
آنها با کتاب اســت. طبیبیان، ترویج فرهنگ 
کتاب خوانی را از سنین کودکی دانست و اظهار 
کرد: اگرکودکان ماکتاب خوان باشند درآینده 
ماشاهد نســلی فهمیده بوده وجامعه ای ایده 
آل ومتعالی خواهیم داشــت و بخش عظیمی 
ازناهنجاری های اجتماعی را باخواندن کتاب 
می توان از بین بــرد. رییس ســتاد برگزاری 
هفته کتــاب وکتاب خوانی اهمیت تشــکیل 
جام باشــگاه های کتاب خوانی رایادآورشــد و 
گفت: وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی ازدوسال 
قبــل بابرنامه هــای مروجیــن کتاب خوانی، 
جــام باشــگاه های کتاب خوانی، روســتاها و 
عشایردوســتدارکتاب وپایتخت کتاب ایران 
تالش کرده است که بتواند جامعه را به سمت 
و ســوی خواندن کتاب بیشترترغیب کند.وی 
درادامه افزود: دراین شهرســتان تاکنون 52 
باشــگاه کتاب خوانی راثبت کــرده و بیش از 
700 نفرازدانش آموزان این شهرستان عضو آن 
هستند. وی، ازتخصصی شدن جام باشگاه های 
کتاب خوانی خبرداد و افزود: باشگاه های مابه 
سمت تخصصی شدن پیش می رود که دراین 
رابطه،درحوزه گردشــگری ومحیط زیســت 
وحوزه ناشنوایان فعالیت های چشمگیری انجام 
گرفته است که دراین راستا درطول این هفته 
4 تورکتابگردی برنامه ریزی شــده که اعضای 
باشگاه ها با مســئولین شهرســتان و ادارات 

ارتباط برقرارمی کنند.

شهردار اصفهان:
زیر ساخت ها برای دوچرخه 
سواری در شهر را آماده کردیم

شهردار اصفهان در بیست و یکمین همایش خیریه 
دیابت اصفهان بیان داشــت:  در حال حاضر 500 
میلیون جمعیت جهان گرفتار بیماری دیابت هستند 
و اگر احساس مسئولیت نکنیم در آینده نزدیک اینها 

دوبرابر می شود.
قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه با برگزاری و افزایش 
برنامه های فرهنگی و ایجــاد فضاهای فرهنگی در 
همه نقاط شــهر و آماده کردن زیر ساخت ها برای 
دوچرخه سواری سعی کردیم کاری کنیم تا غم ها از 
خانه ها فاصله بگیرد وشادی به معنای واقعی در خانه 
ها بنشیند و اینها همه در جهت پیشگیری از این این 
بیماری است، افزود :اگر احساس مسئولیت نکنیم 
امروز که 500 میلیــون جمعیت جهان گرفتار این 
بیماری هستند می رود تا در آینده نزدیک دوبرابر 
شوند.این استاد دانشــگاه اظهار داشت: اگر هر 20 
ثانیه  یک پا به دلیل این بیماری قطع می شود ،بی 
توجهی به آن باعث افزایش در آینده خواهد شد.پس 
در راستای پیشــگیری از این بیماری همه مسئول 
هستند و باید برای پیشگیری از آن همه بسیج شویم.
شهردار اصفهان اظهار کرد: من به عنوان عضوی از 
جامعه اعالم می کنم برای داشتن یک محیط سالم و 
برای احترام به جان همه انسان ها و حق حیاط بشری 
هر امکانی که در این راستا باید به این کار اختصاص 
داده شــود امکان و آمادگی آن را داریم وامیدوارم 
با این کارها و احســاس مسئولیت ها بتوانیم شاهد 
شهری باشیم زیست پذیر که همه از آن لذت ببرند 
وهمه در حاشیه امن از لحاظ بهداشتی زندگی کنند 

واین شدنی است اگر همه بخواهیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک مطرح کرد:
 توسعه پایدار شهر با استفاده

 از حمل ونقل عمومی
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان 
اظهار کرد: باتوجه به اینکــه احتمال پایداری و 
افزایــش آالیندگی هوای اصفهــان در روزهای 
آینده وجود دارد، یکی از به صرفه ترین وســایل 
حمل ونقل و جابه جایی شهروندان در سفرهای 
درون شــهری، اســتفاده از حمل ونقل عمومی 
اســت. علیرضا صلواتــی تاکید کرد: بــا تدابیر 
شــهردار اصفهان یارانه جدیدی به اتوبوسرانی 
اصفهان تزریــق و تعداد حدود ۱00 دســتگاه 
اتوبوس تعمیر و بازســازی شــد که در روزهای 
آینده به ناوگان اتوبوســرانی اضافه می شــود تا 
ســرویس دهی منظمــی به شــهروندان انجام 
شود. وی با بیان اینکه تسهیالت و حمایت های 
الزم را از ســرویس های مدارس بــا هماهنگی 
نهادهای ذی ربط خواهیم داشــت، خاطرنشان 
کــرد: در بخش نــاوگان تاکســیرانی اصفهان، 
تاکســی های شــهر فعال و درحال جابه جایی 
مسافران هستند و سعی داریم حمایت های الزم 
در نوســازی و بهره برداری انجام شود. وی تاکید 
کرد: استفاده از حمل ونقل عمومی در سفرهای 
شهری شــهروندان اقدامی به نفع شهر، محیط 
زیست و اقتصاد خانوار خواهد بود چرا که توسعه 
 پایدار شــهر با اســتفاده از حمل ونقل عمومی

 رقم می خورد.

عضو شورای شهر:
 شهروندسپاری کاهش رانت

 و داللی را به دنبال دارد
رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی 
شورای اسالمی شهر اصفهان در خصوص دومین 
اجالس مشورتی رؤسای کمیسیون های معماری 
و شهرسازی شــورای اســالمی کالن شهرها و 
مراکز اســتان ها به میزبانی شورای شهر مشهد 
اظهار کرد: سری دوم جلسات مربوط به رؤسای 
کمیســیون های شهرســازی و معماری مراکز 
استان ها بود که جلســه اول آن در تهران برگزار 
شــد.  شــیرین طغیانی در خصــو ص موضوع 
طرح شهروند ســپاری، افزود: بحث شهرسازی 
الکترونیک در قســمت فاز اول که صدور پروانه 
اســت در همه مناطق اصفهان جاری است؛ اما 
موضوع شهروند سپاری بدین معناست که افراد 
متقاضی بابــت گرفتن پروانه ها و اســتعالمات 
مراجعه حضوری نداشته باشند. وی با تاکید بر 
اینکه شهروند سپاری باید به صورت سلسله وار 
انجام شــود، اظهار کرد: به مرور بایــد بتوانیم 
بحث حضور مردم در شــهرداری ها را به صورت 
فیزیکی کاهش دهیم که در این صورت هم کار 
شهرداری ها کمتر می شود همچنین به کاهش 
مباحثی چــون رانت و داللی و ایجاد شــفافیت 

کمک می کند.

مراسم گرامیداشت روز 25 آبان ماه، روز حماسه و 
ایثار مردم اصفهان صبح دیروز با حضور استاندار، 
فرماندار اصفهان، فرماندهان نظامی استان و مردم 
انقالبی نصف جهــان در گلزار شــهدای اصفهان 

برگزار شد.
سی و هفت سال پیش همزمان با روز 25 آبان مردم 
اصفهان حماسه ای در تاریخ ایران اسالمی به یادگار 
گذاشتند، حماسه ای که تا همیشه تاریخ در ذهن 
مردمان همیشه در صحنه نصف جهان باقی خواهد 
ماند. در این روز مردم والیتمدار اصفهان 370 الله 
پرپر شده را در یک روز تشییع کردند بدون اینکه 
خم به ابرو بیاورند و عصر و فردای همان روز هم با 
حضور پرشورتری جوانان این دیار عازم جبهه حق 
علیه باطل شدند، اقدامی که با تحسین رهبر کبیر 
انقالب همراه شد. حضرت امام خمینی )ره( در این 
باره فرمودند: »شما در کجای دنیا می توانید جایی 
را مثل استان اصفهان پیدا کنید؟ همین چند روز 
پیش فقط در یک شهر اصفهان حدود 370 نفر را 
تشــییع کردند« و رهبر معظم انقالب نیز در این 
خصوص فرمودند:» مردم اصفهان در یک روز 370 
شهید را تشییع کردند و خم به ابرو نیاوردند. همان 
روز اعزام به جبهه داشتند، پشــتیبانی داشتند و 
ننشستند و حرکت کردند«. در آیین گرامیداشت 
روز ایثار و حماسه مردم اصفهان که با تالوت آیاتی 
از کالم ا... مجید و پخش سرود جمهوری اسالمی 
آغاز شــد، دو نفر از یادگاران دفاع مقدس به بیان 
خاطراتی از روز 25 آبان ســال ۱3۶۱ در این شهر 
و همزمان اعــزام تعدادی از داوطلبان از اســتان 

اصفهان به جبهه پرداختند.
والیتمداری فقط در حد شعاردادن نیست

استاندار اصفهان در این مراســم با بیان اینکه در 
طول سال مناسبت های مختلفی داریم؛ اما برخی 
از روزهــا جایگاه ویــژه ای دارد، اظهــار کرد: روز 
بزرگداشت 25 آبان یکی از این روزهاست. عباس 
رضایی عنوان کرد: امروز باید در بزرگداشــت روز 
25 آبان به این بیندیشــیم که شهدا چه انتظاری 
از ما دارند و چــه مطالبه ای از مــا کرده اند؛ طبق 
گفته مدیر کل بنیاد شــهید اســتان از 23 هزار 
شهید اســتان بیش از ۱4 هزار شــهید در وصیت 
نامه های خود اطاعــت از ولی امر مســلمین را از 
ما خواستار شــده اند. رضایی تصریح کرد: اطاعت 

از ولی امر زمان اولین رســالت ومســئولیت مورد 
انتظار شــهدا از ماســت، دیروز جنگ بود و شهدا 
خالصانه اطاعــت کردند و به میــدان گام نهادند، 
ولی امروز هم جنگ اســت، آیا به واقع همه نهادها 
 ومســئولین و مدیــران در ایــن زمینه پــای کار

 آمده اند. 
وی ابراز کرد: والیتمداری فقط شــعاری ودر حد 
شعار دادن نیست، بلکه در میدان عمل واجرا باید 
مطالبات رهبری را تحقق بخشــیم واز دادن چند 
بیانیه صرف، گام را فراتر نهاده واقدام عملی کنیم. 
اســتاندار اصفهان اذعان کرد: در جنگ اقتصادی 
ما باید خــود را همگام با نظام جمهوری اســالمی 
ایران قرار دهیم، اصل اول اطاعت از رهبری است 
و نباید حواشی مانع از این رسالت شود. وی تاکید 
کرد: اســاس ما باید برکار وتــالش و ایجاد اعتماد 
ووحدت باشد، خاصه در شرایطی که دشمن تمام 
قد جلوی ما ایســتاده اســت. رضایی خاطرنشان 
کرد: رســالت دوم وبزرگی که برعهده ما هســت، 
استمرار راه شــهدا و پیاده کردن اهداف آنهاست و 
این مسئله ممکن نیست مگر اینکه منیت های خود 
 را کنار بگذاریم ووالیتمداری خود را در مقام عمل

 نشان دهیم.

رونمایی از نخستین دیوار کمیک کشوری با 
محوریت شهید زرین

در حاشــیه ایــن مراســم از نخســتین دیــوار 
کمیک کشــوری که محتوای آن بــه زندگی نامه 
لرســول زریــن   و رشــادت های شــهید عبدا
»تک تیرانداز برتر جهان« اختصاص دارد در کنار 
مزار شــهدای عملیات محرم رونمایی شد. در این 
دیوار کمیک بیان شده اســت که شهید زرین تک 
تیرانداز برتر جهان اهــل یکی از بخش های اطراف 
گچســاران بود که در کودکی پــدر و مادرش را از 
دست داد و در سن ۱5 سالگی به دلیل ظلم خوانین 
و مشــکالتی که برایش به وجود آمد به تنهایی به 
اصفهان عزیمت کرد و پــس از مدتی کار و تالش، 
تشــکیل خانواده داد و از وی 7 فرزنــد به یادگار 
مانده اســت. در بخش دیگری از این دیوار کمیک 
به حضور وی در جبهه های 8 ســال دفاع مقدس 
اشاره شده است که در کردســتان در مقابله با ضد 
انقالب نقش حساســی را با مهارت تک تیراندازی 
خود بازی کرد و پس از آن بــه جبهه جنوب رفت. 
شهید خرازی می گوید شــهید زرین در موفقیت 
عملیات فرماندهی کل قوا نقــش تعیین کننده و 
بســزایی داشت. »شــهید زرین بارها زخمی شده 

بود و ۶0 درصد از کار افتادگی داشت« این نوشته 
بخش دیگری از نوشــته های این دیوار کمیک بود 
که در ادامه آن آمده است خرازی معافیت رزم او را 
صادر کرده بود؛ اما هیچ وقت از پای ننشست. این 
رزمنده لشکر ۱4 امام حسین )ع( با 3 هزار شلیک 
موفق با سالح»اس وی دی«  بسیاری از فرماندهان 
بعثی، تیربارچی ها و سایر نیروهای موثر دشمن را 
به هالکت رساند و چند تپه را به تنهایی تصرف کرد 

که به نام او نام گذاری شد.
یکی از نوشته های جالبی که در این دیوار کمیک به 
چشم می آید این است که شهید زرین در عملیات 
رمضان در 3 ســاعت فقط 70 نفر از تیربارچی ها، 
نیروهای اطراف و پشت تانک و حتی راننده تانک 
دشــمن و همچنین یکی از فرماندهان ارشد بعثی 
را شــکار کرد تا رزمندگانی که به دلیل دســتور 
عقب نشینی پشــت تانک های دشمن مانده بودند 
سالم برگردند؛ اما پس از آن زرین به شدت مجروح 
شده بود. در قسمت های دیگری از این دیوار کمیک 
رشادت های شهید زرین به صورت تصویر- نوشته 
به نمایش درآمده است تا بازدیدکنندگان به صورت 
ویژه با رشــادت های گردان تک نفره دفاع مقدس 

آشنا شوند.

 والیتمداری را در عمل نشان دهیم
  استاندار اصفهان در مراسم گرامیداشت روز 25 آبان مطرح کرد:

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان اظهارکرد: 
ماموریت سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان، میراث داری از 
محورهای تاریخی، حمایت از پیشینه تاریخی فرهنگی و ساماندهی و 
بازآفرینی انواع بافت های شهری است. محمد فیض تصریح کرد: حفظ 
هویت در محورهای تاریخی و مجــاور ابنیه های تاریخی زمینه حضور 
گردشــگران و ارتقای کیفیت محالت و مانــدگاری هویت فرهنگی را 
فراهم می کند، البته نتیجه مطلوب تر تقویت یک ساختار کالبدی پایدار 

در محالت هدف است. 
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان ادامه داد: در 

این راستا یکی از اقدامات این سازمان کف سازی گذر بیدآباد حدفاصل 
خیابان رحیم خان تا خیابان طالقانی است.

 فیض با بیــان اینکه طول پروژه کف ســازی گذر بیدآبــاد ۱20 متر، 
مساحت آن یک هزار و 200 مترمربع با 5.5 متر عرض و شامل دو بخش 
زیرسازی و روسازی است، افزود: زیرسازی و روسازی محورهای اصلی 
و پیاده روهای گذر بیدآباد با یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار به 
طور کامل انجام شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته است. فیض از 
اقدامات جدید برای احیای برج کبوتر حصه خبر داد و گفت: با توجه به 
معماری خاص برج های کبوتر و تجــارب مرمتی از چند نمونه مختلف 

از آنها، مرمت و ساماندهی این برج در دستور کار قرار گرفته است. وی 
خاطرنشان کرد: مرمت و ساماندهی برج کبوتر حصه با هدف احیای این 
اثر ارزشمند تاریخی انجام می شود که نقطه عطفی در محرومیت زدایی 

این محله نیز است.
 مدیرعامل سازمان نوســازی و بهسازی شــهرداری اصفهان از اتمام 
بازسازی و ســاماندهی برج کبوتر محله دنارت خبر داد و اظهار کرد: 
این بــرج کبوتر یکــی از برج های کبوتــر قدیمی اصفهان اســت که 
 با همکاری ســازمان نوســازی و بهســازی مورد مرمت و بازســازی 

قرار گرفت.

رییس اداره گردشــگری ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان از 
رونمایی نرم افزار VR )واقعیت مجازی( ویژه 
تلفن همراه برای شــهر اصفهان به مناســبت 
روز اصفهان خبر داد. علیرضا مســاح، اظهار 

کرد: یــک نرم افــزار VR )واقعیت 
مجازی( ویژه تلفن همراه برای شهر 
اصفهان شامل تصاویر 3۶0 درجه از 
جاذبه های گردشگری شهر اصفهان 
در این هفته رونمایی می شود و اگر 
کاربران این نرم افــزار به اینترنت 
متصل باشــند، قــادر خواهند بود 
ایــن تصاویر با دیــد 3۶0 درجه را 
به صــورت فیلم ببیننــد و در واقع 

از طریــق این نرم افزار می تــوان عکس 3۶0 
درجه اصفهان را به صورت آفالین و فیلم 3۶0 
درجه بناهــای اصفهان را به صــورت آنالین 

مشاهده کرد. 
وی، با بیان اینکه این نرم افزار واقعیت مجازی 
در حال به روز شــدن اســت، گفت: به زودی 
قابلیت هــای دیگر مانند به اشــتراک گذاری 
تجربیات اشــخاص و مکان یابــی جاذبه های 
گردشــگری بر اســاس محل حضــور فرد به 
این نرم افــزار افزوده می شــود. رییس اداره 
گردشــگری ســازمان فرهنگــی، اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری اصفهان همچنین از 
رونمایی یک نرم افــزار AR )واقعیت افزوده( 

گردشگری شــامل یک کتاب و نرم افزار ویژه 
کودک به مناســبت روز اصفهــان خبر داد و 
افزود: در صورتــی که این کتاب بــا نرم افزار 
مشاهده شود تصاویر آن به صورت سه بعدی 
نمایش داده شده و داستان روایت می شود، در 

این داستان، بازی نیز گنجانده شده تا کودک 
از طریق بازی هم درگیر شود و دقت او افزایش 
یابد. مســاح با بیــان اینکه به این مناســبت 
یک کتابچه معرفی شــهر اصفهــان به زبان 
فرانسه نیز رونمایی می شود، اضافه کرد: دلیل 
استفاده از زبان فرانسه در این کتابچه، حضور 
ساالنه تعداد زیادی از گردشگران فرانسوی در 
اصفهان است به نحوی که طبق آمار بیشترین 
گردشــگری کــه از اروپا وارد شــهر اصفهان 
می شود از کشــور فرانسه اســت و به شدت 
به وجود چنیــن دفترچه راهنمایــی به زبان 
 فرانســه برای معرفی شــهر اصفهان احساس

 نیاز می شد.

رییس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری خبر داد:

رونمایی از نرم افزارهای ویژه گردشگری به مناسبت روز اصفهان
مدیر کل ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
اســتان اصفهان گفت: جاری بودن زاینده رود و 
توسعه تاسیسات گردشگری نقش مهمی در رونق 
و توسعه گردشــگری داخلی و خارجی در استان 
اصفهان داشــته اســت. فریدون الهیاری  اظهار 

داشــت: امار ورود گردشــگر به اصفهان در 7 ماه 
نخست امسال در حوزه گردشگر داخلی حدود 20 
درصد و در حوزه گردشگر خارجی حدود ۱0 درصد 
در مقایسه با مدت مشــابه پارسال افزایش داشته 
است. وی در خصوص توسعه طرح های گردشگری 
در اســتان اصفهان افزود: در حــال حاضر بخش 
خصوصی در هزار واحد تاسیسات گردشگری استان 
اصفهان فعالیت می کند. مدیر کل سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری استان اصفهان تاکید کرد: 
عوامل موثری از جمله جاری بودن رودخانه زاینده 
رود در 7 ماه نخست امسال موجب رونق و توسعه 
گردشگری داخلی و خارجی در استان اصفهان شد. 
الهیاری ادامه داد: هر ساله در زمان آغاز فصل پاییز 

و زمستان آمار گردشگری در استان اصفهان سیل 
نزولی می گرفت؛اما خوشبختانه امسال شاهد صعود 
آمار گردشگری داخلی و خارجی در استان اصفهان 
بودیم. وی در خصوص فعالیت های استان اصفهان 
در حوزه گردشــگری خارجی گفت: با تالش های 
فراوان ســازمان میــراث فرهنگی و 
گردشگری استان اصفهان توانستیم 
تاسیسات گردشگری استان اصفهان 
را در نمایشگاه ها و بازار های بین المللی 
فعال کنیم. مدیر کل میراث فرهنگی و 
گردشگری استان اصفهان اضافه کرد: 
در زمانی که کشــوری مانند آمریکا با 
تحریم های گوناگون علیه جمهوری 
اسالمی ایران سعی می کند در جذب 
توریست و توسعه گردشگری کشور اختالل ایجاد 
کند توانستیم با هماهنگی از ســوی وزارت امور 
خارجه راه ورود گردشــگران به کشور و همچنین 
بازدید از شهر های توریستی ایران از جمله اصفهان 
را فراهم کنیم که همین یک راه مقابله با فشار های 
کشوری مانند آمریکاست. الهیاری یاد آور شد: رفع 
روادید برای برخی کشور ها ازجمله چین توانست 
در توسعه و جذب گردشگر در استان نقش بسزایی 
ایفا کند به طوری که در 7 ماه نخســت ســال 5 
برابر رشد بازدید گردشگران چینی از جاذبه های 
گردشگری افزایش یافت و سرمایه گذاری آن ها در 
حوزه های مختلف فرهنگی و هنری اصفهان موجب 

توسعه بخش های فرهنگی استان شد.

مدیر کل سازمان میراث فرهنگی استان خبر داد:

افزایش ۲۰ درصدی ورود گردشگر به نصف جهان

مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری خبر داد:
کف سازی گذر بیدآباد

سمیه مصور
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  امام علی علیه السالم:
 هر که خیر جوید سرگردان نشود و کسی که 

مشورت نماید پشیمان نگردد.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

 برگزاری دوره جامع مدیریت منابع انسانی
 با رویکرد مدل تعالی منابع انسانی در ذوب آهن اصفهان

آیین شروع عملیات اجرایی قطار حومه ای شهر جدید مجلسی به کالن شــهر اصفهان با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاون وزیر و مدیرعامل 
شرکت مادر تخصصی عمران شهرها، استاندار، نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شــورای اسالمی، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، 
امام جمعه و فرماندار شهرستان مبارکه و جمعی از مردم شهرستان در شهر جدید مجلسی برگزار شد. در این آیین وزیر راه و شهرسازی ضمن 
ارائه گزارشی از وضعیت اقدامات انجام شده در حوزه توسعه زیرساخت های ریلی، جاده ای و حمل ونقل کشور گفت: در سایه راهبردهای حکیمانه 
رهبر معظم انقالب اسالمی طی سنوات اخیر شاهد بوده ایم که چرخ صنعت و تولید کشور حرکت فزاینده ای داشته و حرکت نویی را آغاز کرده 
است. اسالمی افزود: در صنعت هوایی این مسیر روبه رشد شرایطی فراهم کرده که بنا بر اعالم آمار و جداول مربوطه از عملکرد ایرالین ها شاهد 
این هستیم که پروازها با آرامش و انضباط بیشتری در حال انجام اســت و در بخش حمل ونقل ریلی نیز به دستاوردهای خوبی دست یافته ایم. 
تا جایی که ریل، واگن و لکوموتیو موردنیاز ناوگان حمل ونقل ریلی کشــور در داخل به دســت توانمند شــرکت های داخلی در حال ساخت و 
عرضه است و به هیچ عنوان شــاهد توقف در خطوط تولید این بخش ها نبوده ایم. همچنین در بخش بنادر نیز با همت تولیدکنندگان ورق های 
فوالدی و سازندگان کانتینر، ساخت انواع کانتینر موردنیاز ناوگان حمل ونقل دریایی در دستور کار قرار گرفت تا از این حیث نیز کشور با مشکل 
مواجه نشود. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت توسعه ناوگان ریلی و استفاده از قطارهای حومه ای در جابه جایی مسافران 
بین شهری گفت: یکی از مصادیق مصرف درست و بهینه که همواره مورد تاکید رهبر معظم انقالب بوده و هست، ایجاد و به بهره برداری رساندن 
زیرساخت های ریلی است که خوشبختانه امروز با همت و تالش مسئولین و با حمایت های بخش صنعت، عملیات اجرایی قطار حومه ای شهر 

جدید مجلسی به کالن شهر اصفهان شروع شد.
کمک های فوالد مبارکه در واقع کمک به توسعه استان اصفهان است

در همین خصوص نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی آغاز عملیات اجرایی قطار حومه ای شهر جدید مجلسی به کالن شهر 
اصفهان را به مردم شهرستان مبارکه تبریک گفت و افزود: خوشــبختانه این طرح در سال 96 و 97 دارای ردیف اعتبار ملی و ضمانت اجرایی و 
اعتباری برای تحقق پروژه شده است. این در حالی است که در پایان سال 1397 نیز جلسه ای با حضور سه معاون وزیر محترم، مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه و رییس کمیسیون عمران و مدیران استانی برگزار شد و طی آن هریک تعهدات خود را پذیرفتند تا ان شا ا... این پروژه به بهره برداری 
برسد. زهرا سعیدی تصریح کرد: شرکت فوالد مبارکه نیز در ســال 1390 با پرداخت تعهد خود به حساب قطار حومه ای کالن شهر اصفهان در 
این طرح مشارکت داشته است. وی، به بهره برداری رساندن قطار حومه ای شهر جدید مجلسی به کالن شهر اصفهان را گامی بلند برای توسعه 
استان، بهبود فرآیندهای زیست محیطی، رفاه حال هرچه بیشتر شهروندان و کارکنان صنایع مستقر در شهرستان و افزایش ایمنی جاده های 
شهرستان مبارکه به مرکز استان دانست. مهندس عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه نیز در جریان برگزاری این آیین با بیان این که نگاه فوالد 
مبارکه به مسئولیت های اجتماعی، ملی است، گفت: خوشبختانه توسعه متوازن از ابتدای دوران ساخت این شرکت در دستور کار بوده و هست و 
این شرکت با همین رویکرد تاکنون در موضوعات عمرانی، فرهنگی، ورزشی و مذهبی همکاری خوبی با منطقه، استان و کشور داشته است. ضمن 
این که در زمان وقوع حوادث و بالیای طبیعی همواره در کنار مردم حاضر بود. وی در ادامه با تاکید بر این که توسعه ناوگان حمل ونقل مسافری 
و باری از الزامات توسعه پایدار هر کشور محسوب می شود، تصریح کرد: فوالد مبارکه با درک صحیح این مهم و در زمینه احداث قطار حومه ای 
نیز پیشگام بوده و از سال 1390 با انجام تعهدات خود در این پروژه ملی مشارکت کرده است. وی خاطرنشان کرد: بدون شک با به بهره برداری 
رسیدن این پروژه شهروندان، کارکنان صنایع و به طورکلی مسافران سفری ایمن تر، سریع تر و آسوده تری را تجربه خواهند کرد و فوالد مبارکه 

خرسند است که در این راستا توانسته ایفای نقش کند.

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه:

نگاه فوالد مبارکه به مسئولیت های اجتماعی، ملی است
در هفته گرامیداشــت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران، از خودرو پیشــتاز 
مدیریت بحران شــرکت گاز استان اصفهان رونمایی شــد. مدیر عامل شرکت 
گاز استان گفت: خودروی پیشــتاز مدیریت بحران شرکت گاز استان اصفهان، 
خودرویی با تجهیزات عملیاتی، تعمیراتی، امدادی، ترافیکی، پشتیبانی، رفاهی 
و ارتباطی )بالغ بر 153 تجهیز(است  که طی مانور کشوری قطع گاز که در 11 و 
12 آبمان ماه سال جاری در شهرسمنان بر گزار شد به عنوان مجهزترین خودرو 
با طراحی منحصر به فرد مورد اســتفاده قرار گرفت. علوی ضمن تاکید بر لزوم 
آمادگی همیشگی برای مقابله با شرایط اضطراری و بحران های احتمالی، جهت 
استفاده بهینه از منابع مالی و تجهیزاتی موجود تاکید کرد. وی با ارائه برخی از 
مصادیق مورد توجه برای کسب آمادگی، استفاده از تجارب ارزنده مانورها را مورد 
تاکید قرار داد و لزوم تفکر پیشگیرانه در حوزه های پدافند غیر عامل و مدیریت 
بحران را ضروری دانست. مدیر عامل شــرکت گاز استان اصفهان گفت: حضور 
در مانور کشوری قطع گاز استان سمنان و نمایش توانمندی راهبری، تخصص و 
سرعت عمل تیم های امدادی، تعمیراتی و مخابراتی شرکت گاز استان اصفهان، 
در کنار سایر شرکت کننده ها از استان هایی اعم از؛ تهران، قم، گلستان، مازندران، 
خراسان رضوی، خراسان شمالی، یزد، مناطق 3 و 4 انتقال گاز از دیگر برنامه هایی 
بود که به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل و مدیریت بحران انجام شد. 
گفتنی است؛ تیم شرکت گاز استان اصفهان در مانور کشوری پدافند غیرعامل 
در شهر سمنان حضور یافت که ایجاد پایداری ارتباطات و مقابله با قطع نابهنگام 

سامانه های بی سیم، ســرویس دهی تلفن های ماهواره ای و نصب آنتن در حوزه 
مخابرات، جمع آوری علمک های آســیب دیده و ترمیم شبکه به صورت کامال 
واقعی توسط تیم تعمیراتی، ایمن ســازی منطقه، اطالع رسانی و خدمات دهی 
و مکان یابی شــیرهای اصلی و استراتژیک، وصل گاز و در ســرویس قراردادن 
رگوالتورهای گاز مشترکین دو خیابان مهم شهر ســمنان توسط تیم امداد، از 

مهم ترین بخش های سناریوی این مانور بود.

دوره آموزشــی با عنوان دوره جامع مدیریت منابع انسانی با رویکرد مدل 
تعالی منابع انســانی با حضور مدیــران هلدینگ صدر تامین در باشــگاه 
قایقرانی ذوب آهن اصفهــان 21 و 22 آبان ماه بر گزار شــد. در این دوره 
آموزشی 30 نفر از معاونین، مدیران وسرپرستان امور اداری وسازماندهی 
شرکت های مختلف صدر تامین حضور داشــتند و پایان بخش آن بازدید 
حاضران از خط تولید ذوب آهن اصفهان بود. دکتر ابراهیم شیخ به عنوان 
مدرس این دوره مدیریت منابع انسانی با رویکرد مدل تعالی منابع انسانی 

را تشــریح کرد و با همکاری و نظرات حاضران به ارزیابی ســوابق و نتایج 
پیاده سازی این مدل در شرکت های صدر تامین از جمله ذوب آهن اصفهان 
پرداخت. وی به تاریخچه، ارکان، ارزش ها، نتایج وتوانمندی های مدل های 
تعالی که از ژاپن شروع شد، اشاره کرد و از تجربیات خود از حضور وبازدید 
از منابع انسانی 20 کشور بزرگ جهان برای حاضران سخن گفت و خواستار 
توجه و ســرمایه گذاری مدیران شــرکت ها در اجرا و ارزیابی این مدل در 

شرکت های تحت مدیریت خود شد. 

رییس انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی در بازدید از غرفه  ذوب آهن اصفهان 
در سومین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی 

در جریان تولید انواع محصوالت جانبی و شیمیایی شرکت قرار گرفت. 
پرهام رضایی، رییــس انجمن واردکنندگان مواد شــیمیایی در بازدید از غرفه  
ذوب آهن اصفهان در سومین نمایشــگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی و 
تجهیزات آزمایشگاهی در جریان تولید انواع محصوالت جانبی و شیمیایی شرکت 

قرار گرفت. وی در این دیدار خواســتار ارتباط و تعامل بیشــتر و نزدیک تر این 
انجمن با شرکت ذوب آهن اصفهان شده و تاکید کرد: ما باید با کمک شرکت های 
بزرگی همچون ذوب آهن اصفهان بازار این حوزه را سازماندهی کرده و از واردات 
بسیاری از محصوالت مشابه وارداتی شــیمیایی بی نیاز شویم. الزم به ذکر است 
این نمایشــگاه، تا تاریخ 24 آبان ماه در محل مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب 

تهران ادامه داشت.

در هفته گرامیداشت پدافند غیرعامل؛

خودروی پیشتاز  »مدیریت بحران«  در شرکت گاز استان اصفهان رونمایی شد

رییس انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی در سومین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی تهران:

 با همکاری ذوب آهن اصفهان
 می توانیم از واردات بسیاری از محصوالت شیمیایی بی نیاز شویم

نخستین شهرک سالمت ایران از سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی و با همکاری 
مشاوران خارجی در اصفهان درحال احداث اســت. گفته می شود هزینه مرحله 

نخست این شهرک حدود چهار هزار میلیارد ریال بوده است.
عملیات اجرایی شهرک سالمت اصفهان از سوی بخش خصوصی از سال 1390 در 
جوار بزرگراه آقابابایی در شرق اصفهان آغاز شد و این مجموعه با مساحت 45 هزار 
مترمربع شامل 33 کلینیک، 25 پاراکلینیک، یک بیمارستان یک هزار تختخوابی و 
یک هتل 120 تختخوابی است و همچنین شرکت حامی سالمت با ثبت برند هایپر 
هلس، وابسته به این شهرک در راستای افزایش سطح کیفیت زندگی افراد جامعه 
و گسترش دامنه پیشگیری از بروز بیماری ها و شناساندن اثرات ایمنی غذایی از 
مزرعه تا سفره با مشارکت مراکز علمی معتبر کشور، با هدف اجتماع محصوالت 
سالم تر و عاری از مواد سنتتیک و شیمیایی راه اندازی شد تا تولید محصول سالم 
و بدون تقلب که باید امری طبیعی باشد و  این روزها به چالشی بزرگ تبدیل شده 
در زمینه معرفی و ارائه محصوالت ســالم، طبیعی و سالم تر فعالیت خود را شروع 
کرده و گامی علمی و عملی در راستای عرضه محصوالت غذایی سالم تر با رعایت 
تمامی ابعاد و جوانب تجربه شده در کشورهای توسعه یافته و متناسب با شرایط 
کشورمان بردارد. در همین راســتا مدیر بهره برداری شهرک سالمت اصفهان در 
آیین افتتاح این مرکز گفت: فروشگاه ســالمت اصفهان به مساحت بیش از هزار 
مترمربع به عنوان نخستین هایپر هلس این شهر راه اندازی شد تا محصوالت سالم  
و طبیعی را برای سالمت شــهروندان ارائه کند.رضا هیبتی افزود: در هایپر هلس 
شهرک سالمت اصفهان محصوالت سالم  از جمله تولیدات گیاهی به، کلم، سیب 
زمینی و پیاز و دیگر محصوالت صنایع تبدیلی غذایی دارای نشان سیب سالمت 
و محصوالت پروتئینی گوشت مرغ، ماهی و قرمز توزیع می شود. وی با بیان اینکه 
مجموعه شهرک ســالمت اصفهان نقطه تالقی تکنولوژی و درمان، مجموعه ای 
منحصر به فرد و شناخته شده بین المللی در این استان بوده و آماده ارائه خدمات 
بالینی و سالمتی، آموزش پزشــکی و خدمات ویژه درمانی است، گفت: شهرک 
سالمت در راستای کاهش بار ترافیکی خیابان های آمادگاه و شمس آبادی،  ارائه 
خدمات ملی، منطقه ای به بیماران داخلی و گردشگران بین المللی در حوزه سالمت 
و درمان و افزایش صنعت توریسم ســالمت به اصفهان ساخته شده و بخش های 
مختلف آن در حال راه اندازی است. هیبتی تاکید کرد: در میان استان های مختلف 
کشــور، اصفهان به عنوان یکی از قطب های درمانی و گردشگری با ظرفیت های 
متعدد، می تواند نقش اثرگذاری در توســعه صنعت گردشگری سالمت در سطح 
داخل کشور و همچنین خارج به ویژه در کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس 

به همراه داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشــکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
در ادامه این آیین اظهار داشــت:  تغذیه، مهم ترین موضوع در بحث سالمت است 
و توجه به تغذیه سالم می تواند بسترساز طرح های امنیت غذایی جامعه  و کاهش 
آمار بیماری های غیرواگیر و درمان بیماری های قلبی عروقی، چاقی، الغری مفرط 
و کوتاهی قد باشد.  سید مرتضی صفوی بیان کرد: امنیت غذایی به معنای دسترسی 
همه مردم در تمامی اوقات به غذای سالم است که باید در هر شرایطی این غذای 
سالم به صورت با کیفیت و با قیمت یکسان به دست مردم برسد، این تعریف لزوم 
و اهمیت وجود مراکز تغذیه سالم را نشان می دهد. وی ادامه داد: همه مسئوالن و 
متولیان تغذیه کشور باید تالش خود را برای تحقق امنیت غذایی انجام دهند؛ اما 
مردم باید نسبت به این موضوع مهم و تهیه غذای سالم آموزش ببینند و هر محصول 
غذایی را مصرف نکنند و سعی کنند از محصوالت ارگانیک استفاده کنند.  صفوی 
با اشاره به تغییر عوامل مرگ و میر در جامعه امروزی با گذشته، گفت: در گذشته 
بیماری های واگیردار مهم ترین عامل مرگ و میرها به شمار می رفت که با پیشرفت 
علمی این چالش رفع شد؛ اما در عصر حاضر بیماری های غیرواگیردار مثل دیابت 
و فشار خون باال مهم ترین عوامل مرگ و میر است که تغذیه نامناسب عامل بروز 
این بیماری هاست.وی اضافه کرد: چنین وضعیتی به سبک زندگی ناسالم و مصرف 
غلط غذا اشاره دارد که باید برای بهبود آن سبک زندگی و مصرف غذای سالم در 
جامعه فرهنگ سازی و آموزش داده شود.مسعود صرامی، موسس شهرک سالمت 
اصفهان نیز ضمن بیان اهمیت تغذیه سالم در سالمت انسان، مصرف غذای سالم 
را یکی از ضرورت های جامعه برشمرد و گفت: این موضوع نیاز ما را به ایجاد مراکز 
توزیع محصوالت سالم هدایت کرد. صرامی افزود: برای خروج از ناامنی های سالمت 
غذایی به مشــارکت گروه های مختلف مردمی و نهادهای اداری نیاز اســت که با 
همکاری یکدیگر تهدید غذای ناسالم رفع و سالمت غذایی در زنجیره تولید و عرضه 
قرار گیرد. وی، نظارت بر تولید و عرضــه مواد خوراکی و غذایی را مهم بیان کرد و 
گفت: نیروی انسانی برای فعالیت های نظارتی اندک است و قادر به انجام با کیفیت 
همه نظارت ها نیستند، از این رو مجموعه های خصوصی در کنار نهادهای متولی 
سالمت می توانند به ترغیب مردم به استفاده نکردن از تولیدات ناسالم موثر باشند.

راه اندازی نخستین مرکز محصوالت سالم و عاری از سنتتیک و شیمیایی در شهرک سالمت اصفهان

حدیث زاهدی

نکوداشتی برای روز اصفهان با یکصد عنوان برنامه و 400 اجرا

مدیر اجرایی ویژه برنامه های روز اصفهان از برگزاری بیش از یکصد عنوان 
برنامه با حدود 400 اجرا به مناسبت نکوداشت روز اصفهان خبر داد. سال 
گذشته و با تصویب اعضای شورای شــهر اول آذرماه به عنوان روز اصفهان 
و قوس آذر، نگاره تاریخی منقوش بر کاشی کاری های سردر بازار قیصریه 
که با اقتباس از صورت فلکی برج قوس طراحی شده به عنوان نماد اصفهان 
انتخاب شد. به گفته مرتضی رشیدی، امســال دومین سالی است که این 
سازمان با ویژه برنامه هایی به استقبال نکوداشت این روز خواهد رفت. وی 
در این خصوص اظهار داشت: از سال گذشته و با تصویب شورای شهر، اول 
آذرماه هر سال به نکوداشت روز اصفهان اختصاص دارد، تفاوت بزرگداشت 
این روز در سال جاری با سال گذشته این است که امسال تصمیم گرفتیم 
برنامه های خود را از روز حماسه و ایثار مردم اصفهان یعنی 25 آبان ماه آغاز 
کنیم و تا اول آذرماه روز اصفهان ادامه دهیم. وی افزود: تمام برنامه هایی که 
توسط همکاران ما در ادارات وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان تدارک دیده شده از 25 آبان تا اول آذرماه ادامه دارد و 
تالش داریم برنامه ای بزرگ در شأن شهدای گرانقدر و به پاس رشادت های 
آنان، به خصوص شــهدایی که در روز 25 آبان در اصفهان تشــییع شدند 
برگزار کنیم که ایــن برنامه روز 25 آبان در محل پل خواجو برگزار شــد. 
مدیر اجرایی ویژه برنامه های روز اصفهان ادامه داد: برنامه های نکوداشت 

روز اصفهان از سی و ســه پل تا پل خواجو و در گستره ای به پهنه و امتداد 
رودخانه زاینده رود برگزار می شود و شهروندان می توانند به مدت سه روز در 
این ویژه برنامه ها شرکت کنند. رشیدی با اشاره به تدارک نزدیک به بیش از 
یکصد عنوان برنامه با حدود 400 اجرا در این ایام گفت: تالش کرده ایم تا این 
برنامه ها تمام مخاطبان شهری، گروه های سنی و سالیق گوناگون فرهنگی، 
هنری، اجتماعی و ورزشی شهر اصفهان را در برگیرد. وی، برگزاری برنامه 
بزرگداشت روز حماسه و ایثار مردم اصفهان در روز 25 آبان ماه، برنامه های 
شهری از سی و سه پل تا پل خواجو با عنوان »پل تا پل« و رونمایی از 20 اثر، 
مجموعه و کاالی فرهنگی شهرداری اصفهان در یک مراسم را از مهم ترین 
ویژه برنامه های نکوداشت روز اصفهان دانست. مدیر اجرایی ویژه برنامه های 
روز اصفهان ادامه داد: امسال هم مانند سال گذشته و با انتشار فراخوانی از 
ظرفیت سازمان های مردم نهاد و کانون های فرهنگی و مدنی استفاده کرده 
و از این مجموعه ها برای خلق رویداد مشترک در بزرگداشت روز اصفهان 
دعوت کرده ایم. وی خاطرنشان کرد: مدیریت شهری نیز در این راستا تمام 
تالش خود را انجام می دهد که در کنار این سازمان های مردم نهاد قرار گیرد 
تا خلق این رویدادها به دســت خود مردم و برای مردم انجام شود. گفتنی 
است؛ عالقه مندان برای دریافت جدول برنامه های نکوداشت روز اصفهان 

می توانند به سایت esfahanfarhang.ir مراجعه کنند.

مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان گفت: بنزین 
در همه جایگاه های سوخت این استان بدون مشکل در حال توزیع است و گزارشی از 
توقف فعالیت در آنها ارسال نشده است.بهمن علیپور افزود: بنزین یورو 4 و معمولی در 
جایگاه های توزیع سوخت استان اصفهان مانند روالی که قبل از اعالم سهمیه بندی 
بنزین وجود داشت، در حال توزیع است و فیلمی که در شبکه های اجتماعی درباره 
آتش سوزی یکی از جایگاه های سوخت استان )خمینی شهر( منتشر شد، کذب محض 
است. وی با تاکید بر اینکه مشکلی نیز از نظر تامین بنزین مورد نیاز جایگاه های سوخت 
استان اصفهان وجود ندارد، اظهار داشت: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اصفهان دارای 12 ناحیه است که همه آنها در زمان حاضر بدون هیچ مشکلی فعال 
هستند. علیپور با بیان اینکه سهمیه بندی بنزین در جهت اجرای طرح مدیریت بهتر 

مصرف سوخت در کشــور صورت گرفت، اضافه کرد: در زمان حاضر روزانه حدود 6 
میلیون لیتر بنزین در استان اصفهان مصرف می شود که در برخی شرایط خاص مانند 
تعطیالت به حدود 6.5 میلیون نیز می رسد. روزانه حدود چهار میلیون لیتر بنزین یورو 
4 و حدود 2 میلیون لیتر بنزین معمولی در استان اصفهان مصرف می شود.حدود 260 
جایگاه سوخت بنزین، نفت و گاز و 160 جایگاه سی ان جی در استان اصفهان فعال 
است.بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از بامداد جمعه 24 
آبان بنزین برای همه وسایل نقلیه سهمیه بندی شد. طبق اطالعیه شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی، قیمت بنزین معمولی سهمیه ای هر لیتر هزار و 500 تومان و قیمت 
بنزین معمولی غیرسهمیه ای به ازای هر لیتر سه هزار تومان خواهد بود، همچنین 

قیمت بنزین سوپر هر لیتر سه هزار و 500 تومان تعیین شد.

مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان:

بنزین در اصفهان بدون مشکل در حال توزیع است
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