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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی

شهردار  از عواقب ناآرامی های اخیر در اصفهان خبرداد:

خسارت  ۳۰۰ میلیارد تومانی
7

جایگاه ها در منگنه بنزین
  بر اساس گفته مسئوالن، صف های طوالنی در جایگاه های سوخت طی روزهای آینده بر طرف خواهد شد 
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خسارت به اموال عمومی در اصفهان
مناطق ملک شــهر، زینبیه، قائمیه، میدان آزادی، چهارراه تختی، خیابان کاوه و پل چمران طی روزهای گذشته، نقاط اصلی اعتراضات و تخریب 

در اصفهان بود.

عکس خبر

ادامه روند روبه رشد 
کیفیت محصوالت 
فوالد مبارکه

 بازار اصفهان
 تحت کنترل 
است
3 8

سریالی که فقط یک »حبیِب«  دوست داشتنی دارد؛

دست خالی »فوق لیسانسه ها«

بعضی وقت ها یک نام کافی است تا آدمی کتابی را بخواند، فیلمی را ببیند یا به تماشای نمایشگاهی برود.
این نام ها،  ضامنی می شوند برای ارزشمند بودن یک اثر و دیگر الزم نمی بینیم نظر کسی را بپرسیم یا بخوانیم و 
بدانیم.هوتن شکیبا، یکی از همین نام های آشناست. پس از بازی های درخشانی که بر صحنه نمایش، نمایشگر 

تلویزیون و پرده سینما از خودش نشان داد، اکنون می توان به اعتبار نامش اثری را به تماشا نشست. شکیبا 
این روزها با »فوق لیسانسه ها« مشغول هنرنمایی است. فصل نخست همین سریال با نام 

»لیسانسه ها« و شخصیت حبیب بود که شهرت هوتن شــکیبا را فراگیر کرد.حاال در 
»فوق لیسانسه ها«  شخصیت حبیب، نقشی محوری پیدا کرده و تقریبا بر بقیه داستان 
سایه انداخته است.اینجا هم از شکیبا بازی کنترل شده و پرظرافتی می بینیم و گاهی 

انگار سریال چیز دیگری ندارد. متاسفانه کلیت سریال دیگر جذابیت فصل اول را ندارد و 
تا اینجای داستان انگار در قلقلک دادن مخاطب بی رمق شده است.انگار که وظیفه 
هوتن شکیبا در »فوق لیسانسه ها«، پس از موفقیت های اخیرش سنگین تر شده که 

طبیعی به نظر می رسد. حتی در تبلیغات پیش از شروع سریال هم آنچه بیش 
از همه دیده می شود، حبیب است و بازسازی دو صحنه مشهور از بازی های 
دوستش در »متری شیش و نیم« و »ابد و یک روز«. این هم طبیعی است؛ 
اما »فوق لیسانسه ها«  به عمد یا به ناچار بیش از حد به شخصیت حبیب 

متکی شده و این مسئله به کلیت کار آسیب رسانده است.

 وقتی در حساس ترین شرایط، تیم ملی تعطیل می شود 

حکایت ما و سرمربی غریبه!
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سخنگوی دولت اعالم کرد:

برقراری تدریجی اینترنت در کشور
سخنگوی دولت با بیان اینکه گازوییل را برای روســتاییان گران نکردیم تا هزینه حمل و نقل برای این قشــر افزایش نیابد، از برقراری تدریجی اینترنت در 

برخی استان های کشور خبر داد.
 علی ربیعی در دوره آموزشی مدیریت پروژه های اشتغال زایی روستایی و کاهش فقر اظهار کرد:  این عادالنه نبود که پول یارانه بنزین از طریق قاچاق سوخت به 
کشورهای همسایه برود یا به افرادی پرداخت شود که ۳۳ برابر از دهک های پایین جامعه بیشتر یارانه بگیرند.وی، نظام تامین مالی خرد را مهم دانست و افزود: 
این نظام باید در کشور گسترش یابد و شورای پول و اعتبار این موضوع را در دستور کار خود قرار بدهد.سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: امروز توسعه زنجیره 
اشتغال و بازار در روستاها نیازمند همکاری و دانش بیشتر است و ما روی اشتغال زنان روستایی متمرکز شده ایم تا از طریق فعالیت های آن ها به توسعه اشتغال 

روستایی کمک شود.به گفته ربیعی، ۶۶ درصد اشتغال در سال گذشته متعلق به زنان بوده و آنها سهم بزرگی از بازار اشتغال را به خود اختصاص داده اند.
وی، در عین حال همکاری صندوق کارآفرینی امید و تعدادی از بانک های کشور در طرح اشتغال روستایی را مورد اشاره قرار داد و گفت: زنان روستایی ۴۰ 
درصد سهم دریافت تسهیالت را به خود اختصاص داده اند و امروز نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بحث اشتغال از ۱۲ درصد به ۱۸ درصد و در حوزه روستایی 

از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد رسیده است.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود درباره قطع اینترنت در کشور و مشکالتی که برای برخی از مشــاغل به ویژه دانشجویان ایجاد شده گفت: 
طبیعی است که در این شرایط بسیاری از مشاغل و بانک ها از جمله مشاغل اینترنتی دچار مشکل شده باشند ولی ما سعی کردیم که این مشکل را حل کنیم، 
البته بعضی مشاغل و کارهای دانشجویان باقی مانده که می پذیریم.ربیعی تصریح کرد: شــورای عالی امنیت کشور این تصمیم را گرفته و براساس آنچه که 
اطالع دارم در برخی از استان ها اگر  این اطمینان ایجاد شود که سوءاســتفاده از اینترنت انجام نمی شود، این برگشت صورت خواهد گرفت.وی خاطر نشان 
کرد: تصمیم گیری درباره بازگشت اینترنت و برقراری آن با کسانی اســت که باید آن را اعالم کنند.به گفته سخنگوی دولت، با اینکه مردم دچار سختی شده 

و برخی مشاغل به این دلیل برایشان مشکل ایجاد شده؛ اما نگرانی بزرگ تر حفظ آرامش و ثبات کشور است.

خبر

فرزاد مظفری
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باالخره پس از مدت ها دولت حسن روحانی دست 
به اقدام بزرگی زد و با افزایش قیمت بنزین، یکی از 
اصالحات ساختاری توصیه شده از سوی اقتصادانان 
را کلید زد. هــر چند که این اصالح ســاختاری با 
انتقاداتی روبه رو شــد؛ اما تحلیلگــران اقتصادی 
معتقدند کــه دولت چاره ای جز این کار نداشــته 

است.
سهمیه بندی بنزین، شامگاه پنجشنبه آغاز شد که 
قیمت هر لیتر بنزین سهمیه بندی ۱۵۰۰ تومان و 
هر لیتر بنزین آزاد ۳ هزار تومان است. به این ترتیب 
بنزین ســهمیه ای ۵۰ درصد و بنزیــن آزاد ۳۰۰ 

درصد افزایش قیمت پیدا کرده است.
اقدام ناگهانی دولت با انتقادات زیادی روبه رو شده 
و موجی از اعتراض شــهر های مختلف کشور را در 
بر گرفته است. اوضاع اقتصادی نامناسب، مردم را 
نسبت به افزایش نرخ بنزین به شدت نگران کرده؛ 
اما دولت می گوید راهــکار دارد و درآمد حاصل از 
افزایش نرخ بنزین به طور کامل به اقشار آسیب پذیر 
باز می گردد. بیژن زنگنــه، وزیر نفت ایران در یک 
برنامه تلویزیونی گفت: طبــق برآوردها، با اجرای 
طرح مدیریت مصــرف بنزین، درآمــد دولت در 
سال ۳۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می کند 
 که به گفته او »همه آن به اقشــار کم درآمد تعلق 

خواهد گرفت.«
طرح دولت این اســت، بیش از ۱۸ میلیون خانوار 
متشــکل از ۶۰ میلیون نفر مشــمول بسته های 
حمایت معیشتی محسوب می شوند که مسئولیت 
شناســایی این ۱۸ میلیون خانوار بر عهده وزارت 
رفاه اســت. خانوار ها در این طرح بین ۵۵ تا ۲۰۵ 
هزار تومان دریافت خواهند کرد؛ خانوار یک نفره 
۵۵ هزار تومان و خانوار ۵ نفره به باال نیز ۲۰۵ هزار 
تومان. پس ســرانه دریافتی هر فرد با توجه به بعد 
خانوار )تعداد فــرد در خانوار( متفاوت خواهد بود.

این یارانه جدای از یارانه نقدی ماهیانه ای اســت 
که به افــراد پرداخت می شــود. البته همین طرح 
پیچیدگی هایی دارد مثال اینکــه ۲۰ میلیون نفر 
دیگر که شامل این پرداخت نمی شوند، چه کسانی 

هستند و با چه متر و معیاری شناسایی می شوند؟
بحث دیگر این است که دولت می گوید کال درآمد 
حاصله به مردم باز می گردد، در واقع با این کار هیچ 
پولی به بودجه تزریق نمی شود. حاال سوال این است 

که پس تکلیف کسری بودجه چه می شود؟
آغاز افزایش قیمــت بنزین به صورت شــبانه نیز 
منتقدان زیــادی دارد و بســیاری می گویند چرا 
دولت این شــوک ناگهانی را به مردم وارد کرد در 

حالی که می توانست با اطالع رسانی درست این کار 
را انجام دهد.عده ای دیگر این اقدام دولت را با تک 
نرخی کردن ارز در سال گذشته مقایسه کرده اند 
و معتقدند این هر دو سیاســت در راستای »شوک 
درمانی« اقتصادی اســت. این دســته از منتقدان 
می گویند افزایــش قیمت بنزین نیــز مانند تک 
نرخی کردن ارز به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید؛اما 
یکی از مهم ترین انتقادات این است که چرا دولت 
افزایش پلکانی قیمت بنزین را در سال های قبل به 
دالیل سیاسی اجرا نکرد تا امروز ناگهان مجبور به 

افزایش ۳۰۰ درصدی نشود؟
 شاید این مهم ترین درس های گرانی قیمت بنزین 
باشــد که دولت هر کاری را باید در زمان خودش 
انجام دهد تا بعدا مجبور به وارد کردن شوک نشود. 
حاال این شوکی که دولت روحانی وارد کرده است 
از همان ساعت اولیه تبعاتش را نشان داد، اعتراض 
های مردمی در نقاط مختلف کشور آغاز شد. وحید 

شــقاقی، تحلیلگر و کارشناس مســائل اقتصادی 
درباره افزایش نرخ بنزین و ابعاد مختلف آن گفت: 
»وقتی صادرات نفت و درآمد ارزی کشــور از یک 
عددی کمتر می شــود دولت ها مجبور می شوند به 
اصالحات ساختاری تن دهند. هر زمان درآمد های 
ارزی کشور باال بود هیچ کدام از نهاد های سیاسی 
حاضر نبودند تن به اصالحات ساختاری دهند؛ اما 
وقتی به مشکالت درآمد های ارزی نفت می رسیم 
و صادرات نفــت کاهش می یابــد، دولت ها ناگزیر 
می شوند اصالحات انجام دهند. چون اداره کشور 

بدون اصالحات ساختاری ممکن نیست.«
وی افزود: »نفت یک مســکن اســت. تا زمانی که 
این مســکن را داریــم از آن اســتفاده می کنیم و 
درد خــودش را نشــان نمی دهد؛ امــا وقتی این 
مســکن وجــود نــدارد، درد هــا خود را نشــان 
می دهند ؛ بنابراین مجبور می شــویم به ســمت 
درمان برویم. صادرات نفت ایران امســال به کمتر 

از ۵۰۰ هزار بشــکه در روز رســیده است. دولت 
مجبور اســت تن به اصالحات ســاختاری دهد، 
 ســاده ترین نوع اصالحــات هم افزایــش قیمت

 بنزین است.«
این تحلیلگر مســائل اقتصادی در پاسخ به اینکه 
دولت مدعی اســت این درآمد حاصــل از افزایش 
قیمت بنزیــن به بودجه بــاز نمی گــردد بلکه به 
خانوار های نیازمنــد تعلق می گیــرد، گفت: »ما 
امیدواریم که این تحقق یابد و دولت برای پوشش 
کسری بودجه از این پول استفاده نکند. البته حرف 
دولت تعجب آور است چرا که انتظار می رفت بخشی 
از درآمد حاصله را برای پوشش کسری بودجه سال 
آینده برداشت کند و بخشی از آن را هم برای کمک 
به دهک های کم درآمد؛امــا دولتمردان می گویند 
کل درآمد حاصله که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان 
اســت به صورت یارانه به دهک های کم درآمد باز 

می گردد.«

 توقیف سه کشتی سعودی 
در دریای سرخ

ایسنا نوشت: نیروهای گارد ســواحل یمن وابسته 
به وزارت کشور دولت صنعا از توقیف سه کشتی از 
جمله یک کشتی ســعودی به نام »رابغ ۳ « در سه 
مایلی جزیره عقبان یمن خبر دادند.به گزارش شبکه 
المنار، نیروهای گارد سواحل یمن در بیانیه ای اعالم 
کردند، این کشتی ها بدون اطالع قبلی وارد آب های 
منطقه ای یمن شدند.در این بیانیه آمده است، کادر 
کشتی های توقیف شــده بعد از فراخواندن آنها به 
سمت کانال بین المللی ۱۵ پاسخی ندادند که این 
اقدام نقض علنی تمام قوانین بین المللی دریایی و 

نقض حاکمیت یمن قلمداد می شود.

»انس حقانی« آزاد شد
ایسنا نوشــت: منابع مطلع دیروز )سه شنبه( اعالم 
کردند، انس حقانــی و دو عضو دیگــر طالبان که 
بخشــی از تبادل زندانیان این گروه با دو گروگان 
غربی بودند، آزاد شده اند؛ اما این افراد در دوحه در 
بازداشت خانگی خواهند بود.به گزارش طلوع نیوز ، 
انس حقانی برادر رهبر گــروه حقانی و مالی خان و 
حافظ رشید، دو عضو برجسته طالبان پس از آزادی 
از زندان بگرام به قطر فرستاده شدند؛ اما این افراد در 
دوحه در بازداشت خانگی خواهند بود. این سه عضو 
شــبکه حقانی با کوین کینگ آمریکایی و تیموتی 
ویکز استرالیایی، دو گروگان غربی مبادله شدند؛ اما 
درباره نحوه آزادی این افراد خبری در دست نیست.

دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ 
همچنان در محاصره است

ایســنا نوشــت: رهبــر هنگ کنگ بــه تازگی در 
کنفرانســی مطبوعاتی اعالم کرد، حــدود ۱۰۰ 
معترض داخــل محوطــه دانشــگاه پلی تکنیک 
هنگ کنگ باقی مانده اند و همچنان تحت محاصره 
پلیس هستند.به گزارش خبرگزاری رویترز، ده ها 
معترض شامگاه دوشــنبه توانستند از این دانشگاه 
فرار برنامه ریزی شده داشته باشند. کری الم، رییس 
اجرایی هنگ کنگ ابراز امیدواری کرد بن بست میان 
پلیس و معترضان ضد دولتی در دانشگاه پلی تکنیک 
هنگ کنگ قابلیت حل و فصل مسالمت آمیز را داشته 
باشد و تاکید کرد پلیس اوضاع را مدیریت کرده است.

 تعیین ضرب االجل
 برای »عبدالهمدی«

ایسنا نوشــت: گروه های سیاسی عراقی سندی 
را امضا کردند و به نخست وزیر و رییس پارلمان 
کشورشــان ۴۵ روز فرصت داده اند تا اصالحات 
سیاســی و اقتصادی را در راستای عملی کردند 
مطالبات تظاهرکنندگان اجرایی کنند. گروه های 
سیاســی عــراق در نشســتی به دعــوت عمار 
حکیم رهبــر جریان حکمت )اپوزیســیون( در 
منزلش  تاکید کردند، در صــورت ناتوانی عادل 
عبدالمهدی، اقدام به سلب رای اعتماد به دولت 
و برکناری نخست وزیر و رییس پارلمان کرده و 
سراغ انتخابات زودهنگام پارلمانی خواهند رفت.

بیم و امیدهای بنزینی

دستگیری دانشجویان 
دانشگاه تهران در اعتراضات

در پی تجمع تعدادی از دانشــجویان دانشگاه 
تهران در اعتراض به حوادث اخیر و مشــکالت 
اقتصادی کشــور، برخی از این دانشــجویان 
پس از پایــان تجمعات در محوطــه بیرون از 
دانشگاه دستگیر شــدند.دکتر سعید حبیبا، 
 معــاون دانشــجویی دانشــگاه تهــران در 
گفت وگو با ایســنا اظهــار کرد: تعــدادی از 
دانشجویان معترض به حوادث اخیر و همچنین 
مشکالت روز جامعه در دانشگاه تهران تجمع 
کردند کــه بنابر اخبار رســیده، چنــد نفر از 
دانشــجویان بعد از پایان تجمعات در بیرون از 

دانشگاه دستگیر شدند.

 اظهارات »هوک« 
درباره ناآرامی های ایران

برایان هوک مدعی شــد: مــا از مطالبات ملت 
ایران حمایت می کنیم، زیرا ایران اموالش را در 
راستای ایجاد بی ثباتی در کشور های دیگر خرج 
می کند و ما از آن ها می خواهیم که این اموال را 
در راســتای بهبود اوضاع معیشتی مردم خرج 
کنند.  رییس گروه اقــدام علیه ایران در وزارت 
خارجه آمریکا که تاکنون زمینه ســاز اعمال 
تحریم های زیادی علیه ملت ایران بوده، گفت: 
اولویت دولت دونالد ترامپ منزوی کردن نظام 
ایران و نمایندگان آن در منطقه و وضع سلسله 

تحریم هایی علیه تهران است.

بیانیه »گوترش« درباره 
اعتراضات در ایران

دبیر کل ســازمان ملــل در بیانیــه ای گفته 
اســت که »با نگرانی« تحــوالت داخلی ایران 
را دنبال می کند.»آنتونیــو گوترش« در مورد 
 امور داخلی ایران بیانیه ای صادر کرده اســت. 
به نوشته خبرگزاری »رویترز«، دبیر کل سازمان 
ملل »با نگرانی« تحوالت روزهای اخیر در ایران 
را دنبال می کند و از جان باختن برخی افراد در 
جریان ناآرامی ها متاسف است.پیش از این هم 
دولت های آمریکا، فرانسه و آلمان در بیانیه هایی  
از ناآرامی های اخیــر در برخی مناطق در ایران 

حمایت کرده بودند.

 اظهارنظر سازمان ملل 
درباره ناآرامی ها در ایران

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، آزادی 
راهپیمایی را حق مردم دانست و در عین حال 
تاکید کرد این آزادی نبایــد به حقوق دیگران 
آسیب وارد کند.اســتفان دوجاریک در پاسخ 
به این ســوال که آیا درباره وقایع داخل ایران 
نظری دارید و آیا بستن خیابان ها و معابر عمومی 
برخالف قوانین بین المللی است، گفت: دبیرکل 
با نگرانی شــرایط پیش آمده در ایران  به ویژه 
 درگیری بین معترضــان و نیروهای امنیتی را 

دنبال می کند. 

انوشیروان محسنی بندپی
استاندار تهران: 

عضو فراکسیون امید با بیان اینکه نفس بیانات رهبر 
انقالب دربــاره تصمیم گیری شــورای هماهنگی 
اقتصادی ســران قوا کار جوانمردانه ای بود، گفت: 
ایشــان از این تصمیــم حمایت کردنــد تا وحدت 
داخلی خدشه دار نشــود. علی مطهری در توضیح 
بیانات رهبر انقــالب در ارتباط با تصمیم شــورای 
هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره افزایش قیمت 
سوخت، گفت: نفس فرمایشــات مقام رهبری یک 
کار جوانمردانه بود. ایشان مسئولیت این تصمیم را 
پذیرفتند و خودشان را در معرض انتقادات قرار دادند.

علی مطهری،نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس در مجلس شــورای اسالمی، 
تصریح کرد: اظهارنظر مقــام رهبری رفتار اخالقی 
درستی بود، اقدامی شبیه اقدام امام خمینی)ره( در 
ارتباط با قطعنامه ۵9۸ و از تدبیر و جوانمردی حکایت 
داشت.وی افزود: ایشان از تصمیم شورای هماهنگی 
اقتصادی سران قوا حمایت کردند تا وحدت داخلی 

خدشه دار نشود و آرامش به جامعه برگردد.

نفس بیانات رهبری 
جوانمردانه بود

عضو فراکسیون امید:

کافه سیاست

عکس  روز 

دیدار فرمانده ارتش 
پاکستان با امیر موسوی

ژنرال »قمر جاوید باجوا« فرمانده ارتش پاکستان 
با حضور در ستاد فرماندهی ارتش با فرمانده کل 

ارتش جمهوری اسالمی ایران دیدار کرد.

رضاخان با قلدری اش نتوانست عمامه از سر آخوند بردارد

پیشنهاد سردبیر:

استاندار تهران با اشــاره به امنیت و آرامش 
تهران گفت: استان تهران در آرامش و امنیت 
است و با تدبیر مقام معظم رهبری صف مردم 

از اخاللگران جدا شد.
انوشیروان محسنی بندپی در جلسه شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان تهران در مورد 
طرح اصــالح قیمت بنزین اظهار داشــت: 
مناســب ســازی قیمت بنزین یک موضوع 
اقتصادی است که طبق برنامه ششم دولت 
مکلف شده در این زمینه اقدام کند که سران 
قوا این موضوع را بررســی و مطرح کردند.
وی با اشاره به بررسی کارشناسانه این طرح 
عنوان کرد: خروجی این اقدام کارشناسانه 
 طبــق مصوبه ســران قوا ایــن موضوع بود
 کــه مقــام معظــم رهبــری نیز بــه آن 
 اشــاره داشــتند که مصوبــه ســران قوا

 الزم االجراست.

استان تهران در آرامش و 
امنیت است

محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه:

نماینده ولی فقیه در استان فارس تصریح کرد که 
اگر شورای تامین این استان نمی تواند اغتشاشات را 
جمع کند، شخصا و به همراه بسیج به میدان خواهد 
آمد.آیت ا... لطف ا... دژکام گفت: امروز مسئله اصلی 
مشکالتی اســت که به لحاظ مالی و جانی متوجه 
همه شهروندان شده است؛ بسیاری از کسانی که در 
میدان حضور داشتند اعتقاد دارند که عوامل اصلی 
اغتشاشات شیراز، شــیرازی و حتی استان فارسی 
نیستند.وی با اشاره به آمادگی بسیجیان انقالبی، 
خطاب به اغتشاشــگران گفت: ما انقالب، دیانت، 
اســالمیت خود را حفظ خواهیم کــرد، رضاخان 
با تمام قلدری اش نتوانســت عمامه از ســر آخوند 
بردارد، شــما چه جایگاهی دارید کــه می گویید 
آخوند باید برود؛ هر آخوندی دزدی کند من و افراد 
انقالبی اولین دشمن او هســتیم، بسیج و عاشقان 
نظام اسالمی هم دشــمن او هســتند؛ اما این که 
تابلوی بسیج را پایین می کشــند، غلط می کنند، 
نمی نشینیم که هرکس هر کار دلش خواست بکند.

رضاخان با قلدری اش نتوانست 
عمامه از سر آخوند بردارد

امام جمعه شیراز:

وزیر امور خارجه ایران اعالم حمایت مقامات 
آمریکایی از »مردم ایران« را دروغی شرم آور 
خواند و گفت: پمپئو نخست باید پاسخگوی 
اقدامات اعالم شده تروریستی و جنایت علیه 
بشریت ضد مردم ایران باشد.ظریف در واکنش 
به اظهارات مداخله جویانه و فریبکارانه کاخ 
ســفید و وزیر امور خارجه آمریــکا و برخی 
دولت های اروپایی در خصوص ناآرامی های 
اخیر در برخی شهرهای ایران اظهار داشت: 
اعتراض قانونمند حق مردم است که در قانون 
اساسی جمهوری اســالمی ایران به رسمیت 
شناخته شده  و نیازی به یادآوری و حمایت 
مزدوران رژیم هایی که هدف رســمی خود 
را وادار کردن ایران به اجرای خواســته های 
غیرمشروع و ضد قانونی آنها از طریق تحمیل 
فشار اقتصادی - حتی در حوزه غذا و دارو - بر 

شهروندان ایرانی اعالم کرده اند، ندارد.

پمپئو، نخست پاسخگوی 
اقدامات  تروریستی خود باشد

پیشخوان

بین الملل

  تکانه های شوک  افزایش قیمت بنزین ادامه دارد ؛ 
اعتراض؛ آری

تخریب؛ نه

چند استان در حالت نیمه 
آرام!

شهرســوزی راه و رسم 
کیست؟

تدبیر سوخته!

کیهان: اشرار را اعدام کنید
کیهان نوشت: »در خارج و داخل کشور آموزش هایی دیده بودیم. تعیین زمان شروع آشوب ها برعهده ما نبود و به ما توصیه کرده بودند که گوش به زنگ باشیم تا زمان مناسب 
را به اطالع مان برسانند. ما نمی دانستیم موضوع اعتراضی که قرار است به خاطر آن دست به آشوب و تخریب بزنیم چیست و گفته بودند شما به موضوع و علت اعتراض کاری 
نداشته باشید«. این  اعترافات در میان اکثر لیدرهای بازداشت شده آشوب های اخیر مشترک است.برخی از گزارش ها حکایت از آن دارد که مراجع قضایی مجازات اعدام 

با طناب دار را برای لیدرهای آشوب اخیر قطعی می دانند. در این خصوص گفته شده که جنایت آشوبگران مصداق »بغی« است و مجازات قانونی و شرعی آنها اعدام است.

چهره ها

علیرضا کریمیان

میثم محمدی –  شهردار زرین شهر

تجدید آگهی مناقصه عمومی
شهرداری زرین شهر به اســتناد مجوز شــماره ۴۴۵ مورخ 9۸/7/۱۶ 
شــورای اســالمی شــهر در نظر دارد نســبت به اجرای عملیات احداث 
شــبکه توزیع آب فضای سبز شهرک مشاغل شــهری زرین شهر با اعتبار 
اولیــه ۵/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محــل اعتبارات شــهرداری از طریق 

مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شــرایط دعوت بعمل 
می آید جهت دریافت اســناد مناقصه و کســب اطالعات بیشتر از تاریخ 
 انتشــار تا پایان وقــت اداری مورخ 9۸/9/۵ به شــهرداری زرین شــهر 

مراجعه نمایند.
م الف:659388

نوبت دوم

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده شرکت 
خدماتی ایثارگران فالورجان )سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 405 و شناسه ملی 10260086644 

بدینوسیله به اطالع کلیه ســهامداران محترم شرکت خدماتی 
ایثارگران فالورجان )سهامی خاص( می رساند مجمع عمومی 
عادی سالیانه بطور فوق العاده شرکت رأس ساعت ۸/۳۰ صبح 
روز جمعه مــورخ 9۸/۰9/۱۵ در محل دفتر شــرکت واقع در 

فالورجان خیابان فردوسی، کوچه بهشت برگزار می گردد.
موضوعات جلسه:

۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت

۲- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی 
97 شرکت 

۳- انتخاب اعضاء هیئت مدیره شرکت 
۴- انتخاب حسابرس و بازرسان شرکت

۵- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت
 ۶- ســایر مواردی کــه در صالحیــت مجمع عمومــی عادی

 سالیانه باشد.

هیئت مدیره
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گرانی گوجه فرنگی  ارتباطی با بنزین ندارد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

قاچاق حداقل 20 تن 
زعفران ایران به افغانستان

ســاالنه حداقل 20 تن زعفــران ایران 
به افغانستان قاچاق می شــود و اسپانیا 
مشــتری دائمی ایران، ایــن محصول را 
از افغانســتان خریــداری می کند. علی 
طهماسبی اعالم کرد: دیگر کشت زعفران 
محدود به استان خراسان که در منطقه 
شرق کشور واقع شــده، نخواهد بود. به 
گفته طهماسبی، کشت زعفران به 115 
هزار هکتار رسیده که نزدیک به 20 برابر 
بزرگ تر از کشــت زعفــران در کل دنیا 
است. برخی منابع صنعتی هم می گویند؛ 
قاچاق به کشور افغانستان بیشتر به دلیل 
مشــتریان ســنتی زعفران ایران نظیر 
شرکت های اسپانیایی که سعی می کنند 
تا واردات مســتقیم از ایــران را به دلیل 
تحریم های آمریکا نداشته باشند، صورت 
می گیرد، یعنی آنها زعفــران ایران را از 
یک کشــور ثالث خریداری می کنند. بر 
اساس آمارهای وزارت کشاورزی، ایران 
280 تن زعفران را در سال 2019 منتهی 
به ماه مارس انجام داده که 351 میلیون 

دالر درآمد داشته است.

عقب نشینی سعودی ها 
از ارزش گذاری 2 هزار 

میلیاردی آرامکو
شرکت آرامکوی عربســتان در آخرین 
گزارش خود ارزش این شــرکت را بین 
1/6تا 1/7تریلیــون دالر اعالم کرده که 
بســیار پایین تر از 2 هزار میلیارد مورد 
انتظار ولیعهد این کشور است. در آخرین 
ارزیابی اعالم شــده توسط خود شرکت 
آرامکو، خبری از ارزش گــذاری 2 هزار 
میلیارد دالری محمد بن سلمان، ولیعهد 
این کشــور، روی آرامکو نیست. شرکت 
آرامکو در آخرین گزارش خود ارزش این 
شــرکت را بین 1/6تا 1/7 هزار میلیارد 
دالر بــرآورد کرده که فاصلــه زیادی با 
آنچه ســعودی ها انتظار داشتند، دارد. 
این شرکت اعالم کرد که قصد دارد1/5 
درصد از ســهام خود معادل 3 میلیارد 
سهم را در عرضه اولیه به فروش برساند. 
قیمت هر سهم 30 ریال سعودی معادل 
8 دالر اعالم شــده که با احتســاب هر 
سهم 8 دالر اعالم شــده مجموع ارزش 
این عرضــه اولیــه 25/6  میلیارد دالر 

خواهد بود.

بازار

 ساعت دیواری 

ساخت واحدهای مسکونی 
سیل زدگان اصفهان اوایل سال 

آینده به پایان می رسد
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی اصفهان گفت: ساخت واحدهای 
مسکونی و تجاری ســیل زدگان مناطق غربی 
و جنوبی اســتان اکنون با بیــش از 65 درصد 
پیشرفت فیزیکی تا بهار سال آینده به پایان می 
رسد. محسن قوی بیان اظهارداشت: این واحدها 
نوروز سال جاری در شهرستان های فریدون شهر 
در غرب و ســمیرم در جنوب اســتان خسارت 
دیدند. وی با اشــاره به ارائه 260 میلیارد ریال 
تسهیالت بانکی بالعوض به حادثه دیدگان سیل 
استان اضافه کرد: 60 درصد از خسارت دیدگان 
در این ارتبــاط بــه بانک ها معرفی شــدند تا 
تسهیالت خود را دریافت کنند. معاون بازسازی 
و مسکن روستایی بنیاد مسکن اصفهان به 328 
واحد احداثی شــهری و یک هزار و 752 واحد 
احداثی روســتایی اشــاره و اضافه کرد: تعمیر 
و مرمــت واحدهای تخریبی در مناطق ســیل 
زده اســتان 100 درصد انجام شــد همچنین 
ارائه تســهیالت برای تامین لــوازم خانگی به 
منظور جبران خســارت جزو دیگر برنامه های 
این نهاد بــود. معاون بنیاد مســکن اصفهان با 
اشــاره به طرح کالن در کشور خاطرنشان کرد: 
برنامه ریــزی دولت طرح بهســازی 200 هزار 
مسکن روستایی اســت و در این ارتباط برنامه 
جامع مسکن روســتایی، کم و کیف پروژه ها را 

مشخص می کند.

رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار 
اصفهان:

 گرانی گوجه فرنگی
 ارتباطی با بنزین ندارد

رییس اتحادیه میادین میــوه و تره بار اصفهان 
با اشاره به کاهش حدود 50 درصدی تقاضا در 
بازار میوه و سبزی، گفت: در حال حاضر قیمت 
گوجه فرنگی به دلیل کم شدن بار،  بارش فراوان 

و افزایش سرما باال رفته است.
 ناصر اطرج اظهار کرد: در حال حاضر مشکلی 

در تامین میوه و تــره بار وجود نــدارد و تنها 
میــزان بار ورودی بــه میدان کاهــش یافته، 
البته به همان نســبت تقاضا کمتر شده است. 
وی با بیان اینکــه تنها در یــک قلم محصول 
شــاهد افزایش قیمت هســتیم که البته هیچ 
ارتباطی با گرانــی بنزین ندارد، افزود: در حال 
حاضر گوجه فرنگی به این دلیل گران شده که 
محصول گوجه مرودشت با توجه به بارش ها و 
ســرما از بین رفته و به همین دلیل بار آن در 
کشور کمتر شده است. رییس اتحادیه میادین 
میوه و تره بار اصفهان با بیان اینکه هر ســاله 
تغییر فصل موجــب کمبود گوجــه فرنگی و 
افزایش نرخ آن می شــود، تاکیــد کرد: حدود 
 15 روز طول می کشد که قیمت گوجه فرنگی

 کاهش یابد.

مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان استان:
2 هزار قلم کاال از سوی زندانیان 

استان اصفهان تولید می شود
مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان 
گفت: نزدیک به 2 هــزار قلم کاال ســاالنه از 
ســوی زندانیــان )مددجویان( این اســتان 
تولیــد و روانه بازار مصرف می شــود. مرتضی 
محمدیان افزود: این آمار در کشور به سه هزار 
قلم می رســد و بنیاد زندانیان استان اصفهان 
در موضوع اشــتغال پیشرو اســت. مدیرعامل 
بنیاد تعاون زندانیان اســتان اصفهان تشریح 
کرد: خیاطــی، انواع صنایع دســتی، پرورش 
گوســفند و ماهی قزل آال از جمله رشته های 
فعالیــت ایــن مددجویان اســت و همچنین 
قــرارداد 20 میلیــاردی با ارتــش جمهوری 
اسالمی ایران برای دوخت ساک های سربازی 
بســته شــد که مقداری از آن نیز تولید شده 
اســت. محمدیان اضافه کــرد: 2 هزار و 500 
نفر از مددجویان زندان های اســتان اصفهان 
در زمان حاضــر در این کارگاه ها مشــغول به 
 کار هستند و ماهانه ســه میلیارد ریال به آنها 

پرداخت می شود.

 C 223 ساعت دیواری مدل 

 120,000
تومان

 ساعت دیواری طرح 
چوب مدل 234 

 90,000
تومان

 602-U ساعت دیواری ولدر

 117,000
تومان

یازدهمین نمایشــگاه آسانســور و پلــه برقی تــا 1 آذرماه در 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در حال برگزاری است.

مسئول برگزاری یازدهمین دوره نمایشگاه آسانسور در اصفهان 
گفت: یازدهمین دوره نمایشگاه آسانســور و پله برقی با حضور 
۴0 شــرکت کننده  از اســتان هایی از جمله تهران ، مشهد و ... 
در حال برگزاری است.امیرحســین صادقی بیان داشت: شرکت 

کنندگان در این دوره از نمایشگاه آسانسورشرکت های بازرگانی 
هستند و طراح و نصاب آسانسور نیستند، چرا که طبق آیین نامه 
پروانه مونتاژ آسانسور مجوز فروش خدمات، سرویس، نگهداری 
و فروش در دیگر اســتان ها را ندارند.وی اضافه کرد: در ارتباط با 
صنعت آسانسور تحریم ها سبب افزایش و رونق تولیدات داخلی 
در کشور شده است.صادقی افزود: 80 درصد حوادث سقوط، فوت، 

شکستگی و جراحت ناشی از باالبرهای آسانسور نماست که  توسط 
افرادی سودجو به عنوان آسانســور به مردم فروخته می شود که 
90 درصد این آسانســورها نیزهیدرولیک هستند. صادقی ادامه 
داد اســتاندار های خاصی برای آسانســور تعریف شده که این 
استانداردها براساس اســتاندارد 6303 )برای کششی( و 6302 

)برای هیدرولیک( است که این استاندار برگرفته از اروپاست.

از 28آبان تا 1 آذرماه صورت می گیرد؛
برگزاری یازدهمین نمایشگاه آسانسور و پله برقی در اصفهان

با بــاال گرفتــن اعتراضات نســبت بــه افزایش و 
سهمیه بندی قیمت بنزین انتظار می رفت جایگاه های 
سوخت خلوت تر از همیشه باشــد؛ اما این اتفاق رخ 
نــداد و در روزهای اخیر صفی طوالنــی از خودروها 
در پمپ بنزین ها مشــاهده شد. این رخداد در اغلب 
شــهرهای بزرگ از جمله اصفهان، شــیراز و حتی 
استان هایی مانند چهارمحال و بختیاری هم مشاهده 
شده اســت. طی روزهای اخیر جایگاه ها با اختالل 
توزیع در بنزین همراه بوده که البته مسئوالن وعده 
داده اند تا دو روز دیگر این مسئله به صورت کامل رفع 
خواهد شد. هر چند به گفته مقامات مسئول، کندی 
توزیع بنزین، ناشی از خســارت های وارده به پمپ 
بنزین ها در روزهای اخیر و عدم امکان توزیع بنزین 
در سطح شــهر به دلیل ناآرامی ها و راه بندان های 
ایجاد شده است. رییس انجمن جایگاه داران استان 
اصفهان اعالم کرده اســت: به دلیل آســیب برخی 
جایگاه های سوخت در استان، تقاضا برای جایگاه های 

دیگر سوخت در اصفهان بیشتر شده است.
 پیمــان کامران اظهار کــرد: به دنبــال اتفاقات رخ 
داده، تعدادی از جایگاه های استان اصفهان به دلیل 
مشکالت ایجاد شده و آسیب، از مدار سرویس خارج 
شده اند که اکنون شرکت پخش فرآورده های نفتی و 
جایگاه داران در حال رفع این مشکل هستند. وی با 
بیان اینکه در حال حاضر بیش از پنج جایگاه آسیب 
دیده به مدار توزیع سوخت بازگشــته اند، گفت: به 

دنبال این هستیم که بقیه جایگاه های آسیب دیده را 
به مدار توزیع بنزین بازگردانیم.

 رییس انجمن جایگاه داران اســتان اصفهان تصریح 
کرد: وضعیت هوا و ارسال نشدن به موقع فرآورده های 
نفتی نیز جایگاه ها را در توزیع سوخت دچار مشکل 
کرده و ســوخت رســانی به جایگاه ها با تاخیر انجام 
می شــود. کامران در پاســخ بــه اینکه آیا آســیب 
جایگاه های سوخت، موجب کمبود بنزین در اصفهان 
شده است یا خیر، اظهار کرد: در حال حاضر اصفهان 
کمبود بنزین ندارد. رییس انجمن جایگاه داران استان 
اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر در تامین سوخت 

بنزین و توزیع آن مشکلی وجود ندارد و تنها در برخی 
مواقع به دلیل بســته بودن برخی مسیرها، سوخت 

رسانی با تاخیر انجام می شود.
 وی اضافه کرد: از روز دوشــنبه به دلیل بسته بودن 
برخی مسیرها به تعدادی جایگاه ها یا سوخت نرسید 
یا با تاخیر این کار انجام شد، همچنین از مدار خارج 
شــدن تعدادی جایگاه ها موجب شــد تا با تقاضای 
زیاد در برخی جایگاه ها مواجه شویم، اما پیش بینی 
می شود به زودی جو روانی و نگرانی های ایجاد شده 
بابت بنزین برطرف شود. عالوه بر مسائلی که مطرح 
شده، عدم توان پرداخت هزینه سوخت یکی از دالیلی 

اســت که جایگاه ها با کمبود بنزین روبه رو هستند .  
به گفته برخی از فعاالن ایــن صنف، قطعی اینترنت 
خرید ســوخت را برای جایگاه داران با مشکل مواجه 
کرده اســت. بســیاری از رانندگان به علت نداشتن 
امنیت از انتقال سوخت به جایگاه ها امنتاع می کنند 
و این مســئله حتی روند ادامه کار جایگاه ها را هم با 
اختالل مواجه کرده اســت. عالوه بر این جایگاه ها، 
محل اصلی اعتراضات به گرانــی بنزین هم بوده اند. 
این مسئله موجب شــده تا جایگاه داران با خسارت 
های گسترده ای مواجه شوند؛ البته مسئوالن وعده 
داده اند طی تعامــل با بانک ها بخشــی از نیازهای 
مالی برای جبران خســارت به امــوال این صنف را 
تامین کنند.جایگاه ها در روزهای اخیر با مشــکالت 
دیگری هم دســت و پنجه نرم کردنــد؛ بنا بر اعالم 
برخی از خبرگزاری ها، عالوه بر تخریب در اعتراض 
به گرانی بنزین در برخی از جایــگاه ها افراد پس از 
زدن بنزین پول آن را پرداخت نمــی کردند که این 
مسئله مشکالت زیادی را برای کارگران و متصدیان 
جایگاه ها ایجاد کرد. شاید یکی از اصلی ترین دالیل 
این موضوع به عدم آمادگی صاحبان و جایگاه داران 
در مسئله سهمیه بندی بازمی گردد. رییس انجمن 
شــرکت های زنجیره ای تامیــن فرآورده های نفتی  
مدعی شــده اســت به دلیل تصمیم یکباره و عدم 
اطالع قبلی از آغاز ســهمیه بندی و  افزایش قیمت 
بنزین، جایگاه داران آمادگی الزم را نداشــتند و این 
 مسئله باعث ایجاد خســارت های بیشتری به اموال

 جایگاه داران شد.

جایگاه ها در منگنه بنزین
  بر اساس گفته مسئوالن، صف های طوالنی در جایگاه های سوخت طی روزهای آینده بر طرف خواهد شد 

معاون استاندار اصفهان با بیان اینکه گران شدن سوخت توجیهی برای گران فروشی نیست، گفت: بازار اصفهان 
تحت کنترل اســت و اصنافی که به طور غیرقانونی قیمت ها را افزایش داده اند، شناسایی می شوند. قاضی عسگر 
افزود:طی  چندروز اخیر صنف فلزکاران اجناس را گران کرده بودند که موضوع پیگیری شــد و قیمت اجناس به 
قبل از اصالح بنزین برگشت. سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه گران 
شدن سبزیجات مانند کاهو هم به علت برودت هواست و فصلی است و هیچ ارتباطی با اصالح قیمت بنزین ندارد، 
تصریح کرد: اجناســی که در بازار با قیمت قبل از اصالح بنزین توزیع شده اند با هیچ گونه افزایش قیمتی مواجه 

نخواهند شد و متخلفان شناسایی می شوند.

 بازار اصفهان
 تحت کنترل است

معاون استاندار اصفهان:

الن
سئو

ا م
 ب

  عکس روز

بازدید سرزده همتی از صرافی های میدان فردوسی
»سام« و »جی پالس« جایگزین سامسونگ و ال جی می شوند

رییس اتحادیه صنــف توزیع کنندگان لــوازم خانگی تهــران گفت:  با خروج شــرکت های لوازم 
خانگی کره ای، نشــان های ایرانی »ســام« و »جی پالس« جایگزین برندهای سامسونگ و ال جی 
می شوند.»سیدمرتضی میری«  افزود: در ماه های گذشته و اعمال تحریم ها علیه کشورمان که خروج 
بسیاری شرکت های بزرگ از جمله ال جی و سامســونگ کره جنوبی از بازار لوازم خانگی کشورمان 
را به دنبال داشت، تولیدکنندگان ایرانی این شــرکت ها، تصمیم به جایگزینی محصوالتی جدید با 
استفاده از خطوط تولید، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی خودگرفتند.به گفته این مقام صنفی، 
پس از رایزنی های فراوان در نهایت مسئوالن شرکت سام با یک شرکت چینی برای تامین مواد اولیه 
مورد نیاز تولید لوازم خانگی به توافق رسیدند که شرکت یاد شده قطعات و مواد اولیه شرکت های 
بزرگ اروپایی را تامین می کند و محصوالت جدید این شــرکت با نام ایرانی »سام« به تدریج وارد 
بازار خواهد شد.وی بیان داشت:  همچنین تولیدکنندگان ال جی در ایران، اکنون با شرکتی چینی 
به توافق رســیده اند که تامین کننده مواد اولیه و تجهیزات درجه یک برای شرکت های صاحب نام 
اروپایی است و محصوالت جدید این شــرکت با همین کیفیت با نام »جی  پالس« وارد بازار خواهد 
شد.میری تاکید کرد:  به این ترتیب، تولید محصوالت جدید یادشده با گارانتی های »سام سرویس« 
 و »گلدایران« تداوم خواهد داشت و مردم همچون گذشــته کیفیت بسیار خوبی را از تولیدات آنها 
شاهد خواهند بود.برند سام ابتدا در محصوالتی همچون سیســتم های صوتی و تصویری و سپس 
با وقفه ای کوتاه محصوالت شــوینده و برودتی تولید و وارد بازار خواهد شد.در ارتباط به برند »جی 
پالس« نیز، تعداد محــدودی تامین کننده پنل در جهان وجود دارد که همکاری با آن شــرکت ها 
همچنان ادامه خواهد داشت؛ بنابر این کیفیت تولید تلویزیون جی پالس همچون گذشته که تحت 

برند ال جی تولید می شد، حفظ خواهد شد.

پس از افزایش قیمت دالر در چند رو اخیــر، عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی بازدید 
سرزده ای از صرافی های میدان فردوسی داشت.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان:
۱00۵ مورد بازرسی از مراکز عرضه کاال در اصفهان انجام شد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: با اجرای طرح اصالح قیمت بنزین تاکنون بیش از 
یکهزار و پنج مورد بازرسی میدانی مشترک از مراکز عرضه کاال برای کنترل قیمت ها انجام شده و 153 
پرونده تخلف تنظیم و به مراجع قضایی ارســال شده اســت. ایرج موفق افزود: در این مدت، ۴00 مورد 
بازرسی از مراکز عرضه کاال در کالن شــهر اصفهان صورت گرفت که 130 پرونده در این زمینه تشکیل 
شده است. وی با بیان این که از ابتدای اجرای طرح اصالح بنزین تاکنون، تماس با سامانه 12۴ شکایات 
مردمی این استان 100 درصد نسبت به مدت مشابه گذشته افزایش یافت. وی ادامه داد: 15 درصد این 
تماس ها، شکایت قابل پیگیری بود و سایر موارد به شــکایت و گالیه شهروندان از افزایش قیمت بنزین 

اختصاص داشت.   

رییس اتاق اصناف اصفهان:
جلوگیری از افزایش قیمت ها مستلزم همکاری اتحادیه هاست

رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: رصد بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها ، بعد از اجرای طرح سهمیه بندی 
و اصالح نرخ بنزین، مستلزم همکاری اتحادیه ها و نظارت بیشــتر نهادهای مربوط است. رسول جهانگیری 
اظهارداشــت: همکاری و هماهنگی اتحادیه های صنفی به ویژه کاالهای اساســی در این برهه از زمان بیش 
از گذشته الزم و ضروری است تا شاهد افزایش دیگر قیمت ها نباشــیم. وی اضافه کرد: پس از اعالم افزایش 
قیمت بنزین جلسه مرتبطی با رؤسای اتحادیه ها برگزار کردیم و نکات الزم در این راستا ارائه شد و می توان با 
هم افزایی اتحادیه ها ثبات در بازار را رقم زد. رییس اتاق اصناف اصفهان با تاکید بر اینکه تامین و توزیع کاالها 
و اجناس اساسی در این منطقه با مشــکلی روبه رو نخواهد بود، ادامه داد: ممکن است در این پیوند، اخبار و 

مطالب جعلی منتشر شود؛ اما نباید به آنها توجه کرد.

مرضیه محب رسول
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مفاد آراء
8/178 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 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 14 اصفهان حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله پانزده روز آگهی می شــود.در صورتیکه اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل، تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک 

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

1- رای  شــماره 8350 مورخ  1398/07/06 آقای / خانم تیمور مقصودی سرتشنیزی   
فرزند  حیدر  به شــماره کالســه  1392 وبه شــماره شناســنامه 6  و به شــماره ملی    
6339797725  صادره نسبت به3 دانگ  شــش دانگ یکباب  خانه به مساحت 247.14  
مترمربع پالک شــماره 753 و 754فرعی 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 586 دفتر149 و ثبت در صفحه 583  دفتر 149ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
2- رای  شماره  8344 مورخ  1398/07/06 آقای / خانم حیدر علی  مقصودی سرتشنیزی   
فرزند  تیمور   به شماره کالســه  0141  وبه شماره شناســنامه 2847  و به شماره ملی    
1141231166  صادره نسبت به3 دانگ  شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 247.14  
مترمربع پالک شــماره 753 و 754فرعی 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 586 دفتر149 و ثبت در صفحه 583  دفتر 149ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
3- رای  شماره  9549 مورخ  1398/07/29 آقای / خانم زهره رئیسی فر   فرزند  قدمعلی  
به شماره کالسه  1341 وبه شماره شناســنامه 2128  و به شماره ملی    1141258412  
صادره نسبت به4 دانگ  شــش دانگ یکباب  خانه به مساحت 146.40  مترمربع پالک 
شماره 2086فرعی از   87    اصلی واقع  در   ورنوسفادران   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل ســند 37309 مورخ 84/02/28 دفتر 35ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
4- رای  شماره  9547 مورخ  1398/07/29 آقای / خانم علی زمانی   فرزند  حسن آقا   به 
شماره کالسه  1342  وبه شماره شناسنامه 865  و به شماره ملی    1141085801  صادره 
نسبت به2 دانگ  شــش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 146.40  مترمربع پالک شماره 
2086 فرعی از   87  اصلی واقع  در ورنوســفادران   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل سند 6679 مورخ 84/09/19 دفتر 139ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
5- رای  شماره  9293 مورخ  1398/07/23 آقای / خانم زهرا کریمی  فرزند  مصطفی  به 
شماره کالسه  0381  وبه شماره شناسنامه 6099  و به شماره ملی    1292213779  صادره 
نسبت به1174.34 سهم مشاع از 5736.64  دانگ  شش   دانگ یکباب  باغ به مساحت 
1174.34  مترمربع پالک شــماره 400 فرعی از   106  اصلی واقــع  در  صحرا پیوندها  
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از ابوالقاسم سمسار 
زاده ثبت در صفحه 12 دفتر 200ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و 

محرز گردیده است.
6- رای  شماره  9295مورخ  1398/07/23 آقای / خانم زهرا کریمی فرزند  مصطفی  به 
شماره کالسه  0383  وبه شماره شناسنامه 6099  و به شماره ملی  1292213779  صادره 
نسبت به997.50 سهم مشاع از   5736/64 دانگ  شــش دانگ یکباب  باغ به مساحت 
997.50  مترمربع پالک شماره 400 فرعی از   106  اصلی واقع  در  صحرا پیوندها   بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواســطه از ابوالقاسم سمسار زاده 
ثبت در صفحه 12 دفتر 200ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
7- رای  شــماره  6523 مــورخ  1398/05/15 آقای / خانم صدیقه خلیلی فروشــانی 
فرزند احمد رضا  به شماره کالســه  0353 وبه شماره شناســنامه 239  و به شماره ملی  
1141606305 صادره خمینی شهر   نســبت به5 دانگ  شــش  دانگ یکباب  خانه به 
مســاحت 246.79مترمربع پالک شــماره 1868 فرعی از   72  اصلی واقع  در   فروشان  
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل ســند رسمی 178954 مورخ 
87/01/19 دفتر خانه 73ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
8- رای  شماره  6524 مورخ  1398/05/15 آقای / خانم محمد حسن نقد علی  فروشانی 
فرزند احمد رضا  به شــماره کالســه  1003 وبه شماره شناســنامه 10645  و به شماره 
ملی  1140482671 صادره نســبت به1 دانگ  شــش دانگ یکباب خانه به مســاحت 
246.79مترمربع پالک شــماره 1868 فرعی از   72  اصلی واقع  در   فروشان  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند رســمی 237904 مورخ 97/06/01 

دفتر خانه 73ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
9- رای  شماره  9763 مورخ  1398/08/08 آقای / خانم رجبعلی جورکش ورنوسفادرانی   
فرزند  حســن   به شماره کالســه  1472 وبه شــماره شناســنامه 46  و به شماره ملی    
1140975404  صادره نسبت به2 دانگ  شش دانگ یکباب  خانه 2 طبقه و زیر زمین  به 
مساحت 156.56مترمربع پالک شماره 113 فرعی از   118  اصلی واقع  در  ورنوسفادران  
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل مع الواسطه از مالکیت سعیده 
مانیان  و مهدی مانی  ثبت در صفحه 525 دفتــر 510 و صفحه 116 دفتر 348مالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
10- رای  شماره  9760 مورخ  1398/08/08 آقای / خانم سکینه جورکش ورنوسفادرانی  
فرزند  حسن   به شماره کالســه  1471 وبه شماره شناســنامه 15692  و به شماره ملی    
1140155733  صادره نسبت به4 دانگ  شش دانگ یکباب  خانه 2 طبقه و زیر زمین  به 
مساحت 156.56مترمربع پالک شماره 113 فرعی از   118 اصلی واقع  در ورنوسفادران    
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل مع الواسطه از مالکیت سعیده 
مانیان  و مهدی مانی  ثبت در صفحه 525 دفتــر 510 و صفحه 116 دفتر 348مالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
11- رای  شماره  9678 مورخ  1398/08/02 آقای / خانم اعظم آقائی فروشانی   فرزند  
غالمرضا  به شماره کالسه  0987  وبه شماره شناسنامه 1130094308  و به شماره ملی    
1130094308  صادره خمینی شهر نسبت به3 دانگ  شش دانگ یکباب  خانه به مساحت 
158.75مترمربع پالک شــماره 307 فرعی از   114 اصلی واقع  در  شمس آباد   بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شــامل سند 183651 مورخ 87/07/17 دفتر 
73 و سند 53520 مورخ 95/12/02 دفتر 139مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
12- رای  شــماره  9676 مــورخ  1398/08/02 آقــای / خانم عزت الــه میر حاجی  
فرزند  عباس  به شــماره کالســه  2170  وبه شماره شناســنامه 3684 و به شماره ملی   
1141307588  صادره خمینی شهر نسبت به3 دانگ  شش دانگ یکباب  خانه به مساحت 
158.75مترمربع پالک شماره 307 فرعی از   114  اصلی واقع  در  شمس آباد   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل سند 219335 مورخ 92/07/03 دفتر 73 و 

مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
13- رای  شــماره  9670 مــورخ  1398/08/02 آقای / خانم مجتبــی پیمانی    فرزند  
حسن   به شماره کالسه  1108  وبه شماره شناســنامه 1130048411  و به شماره ملی  
1130048411  صادره نسبت به شش دانگ یکباب  ساختمان  به مساحت 130مترمربع 
پالک شماره 686 فرعی از   72   اصلی واقع  در   فروشان   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  

ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از مالکیت حسن پیمانی و پریسا عمو شاهی  ثبت در 
صفحه 487 دفتر 221 و صفحه 255 دفتر 566 مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
14- رای  شماره  9672 مورخ  1398/08/02 آقای / خانم محسن پیمانی  فرزند  حسن  
به شماره کالسه  1109  وبه شماره شناســنامه 1647  و به شماره ملی  1141138778  
صادره نسبت به شش   دانگ یکباب  ساختمان  به مساحت 125.81مترمربع پالک شماره 
686 فرعی از   72    اصلی واقع  در   فروشان   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل مع الواسطه از مالکیت حسن پیمانی و پریسا عمو شاهی  ثبت در صفحه 487 
دفتر 221 و صفحه 255 دفتر 566 مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و 

محرز گردیده است.
15- رای  شــماره  9342 مــورخ  1398/07/24 آقــای / خانم عباســعلی اســدالهی  
فرزند  حســینعلی  به شماره کالســه  1408 وبه شماره شناســنامه 39  و به شماره ملی  
1141493837  صادره نسبت به 1 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه و مغازه   به 
مساحت 328.30   مترمربع پالک شماره 1172 و 87 فرعی از   82  اصلی واقع  در  سکه 
الزهر خوزان   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل  سند 238655 
مورخ 97/09/08 دفتر 73 و ثبت در صفحه 214 دفتر 301 و ثبت در صفحه 40 دفتر 129 

و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
16- رای  شماره  9340 مورخ  1398/07/24 آقای / خانم عزت لری   فرزند  حسینعلی   به 
شماره کالسه  1407 وبه شماره شناسنامه 932 و به شماره ملی  1285596021  صادره 
نسبت به 5 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه و مغازه   به مساحت 328.30   مترمربع 
پالک شــماره 1172 و 87 فرعی از   82  اصلی واقع  در  ســکه الزهر خوزان   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ثبت در صفحه 67 دفتر 93 و ارائه قولنامه 
از سند 238688 مورخ 97/09/08دفتر 73 عباسعلی اســدالهی ثبت در صفحه 34 دفتر 
129 و صفحه 40 دفتر 129و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
17- رای  شماره  9382 مورخ  1398/07/24 آقای / خانم مهناز ملکوتی  ورنوسفادرانی  
فرزند سیف اله به شماره کالسه  1310  وبه شماره شناسنامه 1130070263  و به شماره 
ملی  1130070263  صادره نســبت به 1 دانگ مشاع از  شــش دانگ یکباب  خانه به 
مساحت 376.16   مترمربع پالک شماره 319 فرعی از   159  اصلی واقع  در  اراضی شمالی  
بخش  14 اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل  ثبت در صفحه 5 دفتر 546 و 

مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
18- رای  شــماره  9380 مــورخ  1398/07/24 آقــای / خانم فاطمــه خوش اخالق  
ورنوسفادرانی  فرزند علی  به شماره کالسه  1309 وبه شــماره شناسنامه 48627  و به 
شماره ملی  1280911859  صادره نسبت به 5 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه به 
مساحت 376.16   مترمربع پالک شماره 319 فرعی از   159  اصلی واقع  در اراضی شمالی  
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل  ثبت در صفحه 313 دفتر 31 و 

مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
19- رای  شــماره  9356 مورخ  1398/07/24 آقای / خانم بتول پریشــانی فروشانی  
فرزند حاجی بابا  به شماره کالسه  0769  وبه شماره شناســنامه 3911  و به شماره ملی    
1751276899  صادره نسبت به 2 دانگ مشــاع از  شش دانگ یکباب  خانه به مساحت 
276.30   مترمربع پالک شماره 232.2 و 230 فرعی از   114  اصلی واقع  در  شمس آباد   
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ثبت در صفحه 322 دفتر 15 و 
ارائه قولنامه از سند 82753 مورخ 69/03/22 دفتر 73 نوراهلل پریشانی  و مالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
20- رای  شــماره  9358 مورخ  1398/07/24 آقای / خانم نوراهلل پریشــانی فروشانی  
فرزند نوروز علی  به شماره کالســه  0768   وبه شماره شناســنامه 95  و به شماره ملی    
1141568284  صادره خمینی شهر  نسبت به 4 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه 
به مساحت 276.30   مترمربع پالک شــماره 232.2 و 230 فرعی از   114  اصلی واقع  
در  شــمس آباد   بخش  14 اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل سند 82753 
مورخ 69/03/22 دفتر 73 و ثبت در صفحه 322 دفتر 15 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
21- رای  شــماره  9291 مورخ  1398/07/23 آقای / خانم رقیه توکلی فرزند فضل اله 
به شماره کالســه  0407  وبه شماره شناسنامه 164  و به شــماره ملی  1141439492  
صادره نسبت به 959.80 سهم از 5736.64 سهم  شــش   دانگ یکباب  باغ  به مساحت 
959.80مترمربع پالک شماره 106 فرعی از   114  اصلی واقع  در  صحرا پیوندها   بخش  
14 اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل  مع الواســطه از مالکیت ابوالقاسم 
سمســارزاده ثبت در صفحه 12 دفتر 200  و مالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
22- رای  شماره  9289 مورخ  1398/07/23 آقای / خانم رقیه توکلی  فرزند فضل اله   به 
شماره کالسه  0385  وبه شماره شناسنامه 164  و به شماره ملی  1141439492  صادره 
نسبت به 652 سهم از 5736.64 سهم  شش   دانگ یکباب  باغ  به مساحت  652  مترمربع 
پالک شــماره 400 فرعی از   106  اصلی واقع  در   صحرا پیوندها   بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  مع الواســطه از مالکیت ابوالقاسم سمسارزاده ثبت 
 در صفحه 12 دفتر 200  و مالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز

 گردیده است.
23- رای  شــماره  9284 مــورخ  1398/07/23 آقای / خانم صغــری حاجی حیدری 
ورنوسفادرانی   فرزند حسن   به شماره کالسه  0389   وبه شــماره شناسنامه 184  و به 
شماره ملی  1140959751  صادره نســبت به 1065.85 سهم از 5736.64 سهم  شش   
دانگ یکباب  باغ  به مساحت 1065.85مترمربع پالک شماره 400 فرعی از   106  اصلی 
واقع  در  پیوندها   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  مع الواسطه از 
مالکیت ابوالقاسم سمسارزاده ثبت در صفحه 12 دفتر 200  و مالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
24- رای  شــماره  9287 مــورخ  1398/07/23 آقای / خانم صغــری حاجی حیدری 
ورنوســفادرانی   فرزند حسن   به شماره کالسه  0391  وبه شــماره شناسنامه 184  و به 
شماره ملی  1140959751  صادره نسبت به 887.15 ســهم از 5736.64 سهم  شش   
دانگ یکباب  باغ  به مســاحت 887.15مترمربع پالک شماره 400 فرعی از   106 اصلی 
واقع  در پیوندها  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  مع الواسطه از 
مالکیت ابوالقاسم سمسارزاده ثبت در صفحه 12 دفتر 200  و مالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
25- رای  شــماره  9687 مورخ  1398/08/02 آقای / خانم سعید دباغ  فرزند رمضانعلی  
به شماره کالسه  1386 وبه شماره شناســنامه 1033  و به شماره ملی  1141178982  
صادره نسبت به3 دانگ مشاع از   شــش دانگ یکباب  مغازه  به مساحت 29.40مترمربع 
پالک شماره 4130 فرعی از   72   اصلی واقع  در  فروشان   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل  سند 25195 مورخ 96/12/17دفتر 322  و مالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
26- رای  شماره  9688 مورخ  1398/08/02 آقای / خانم مجتبی  دباغ   فرزند رمضانعلی    
به شماره کالسه  1387  وبه شماره شناسنامه 18046  و به شماره ملی  1140180002  
صادره نسبت به3 دانگ مشاع از   شــش دانگ یکباب  مغازه  به مساحت 29.40مترمربع 
پالک شماره 4130 فرعی از   72   اصلی واقع  در  فروشان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل  سند 25195 مورخ 96/12/17دفتر 322  و مالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
27- رای  شماره  9725 مورخ  1398/08/06 آقای / خانم الهام پیمانی فر  فرزند حسینعلی  
به شماره کالسه  1572  وبه شماره شناســنامه 1117  و به شماره ملی  1141281600  
صادره نسبت به3 دانگ مشاع از   شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 208مترمربع پالک 
شــماره 986 فرعی از   72  اصلی واقع  در  فروشان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل  سند 4818 مورخ 92/10/15 دفتر 388 واز عبدالحسین زمانی و حصر 

وراثت 1013 مورخ 84/06/28 و دادنامه 444 مورخ 92/07/14 و حصر وراثت 62 مورخ 
90/01/24  و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.

28- رای  شماره  9674 مورخ  1398/08/02 آقای / خانم مهدی پیمانی   فرزند کرمعلی   
به شماره کالسه  4818    وبه شماره شناسنامه 48496   و به شماره ملی 1815384654  
صادره نسبت به3 دانگ مشاع از   شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 208مترمربع پالک 
شماره 986 فرعی از   72   اصلی واقع  در  فروشان   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل  سند 4818 مورخ 92/10/15 دفتر 388 ومع الواسطه از عبدالحسین 
زمانی و حصر وراثت 1013 مورخ 84/06/28 و دادنامــه 444 مورخ 92/07/14 و حصر 
وراثت 62 مورخ 90/01/24  و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
29- رای  شــماره  9259 مورخ  1398/07/23 آقای / خانم عفت باقریان   فرزند حسین  
به شماره کالسه  1403    وبه شماره شناســنامه 2279  و به شماره ملی  1141191441  
صادره نسبت به1.5 دانگ مشاع از   شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 129.09مترمربع 
پالک شماره 122 فرعی از   115  اصلی واقع  در  کهندژ   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل  ثبت در صفحه 466 دفتر 115و مالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
30- رای  شماره  9261 مورخ  1398/07/23 آقای / خانم حسین  باقریان  فرزند حسین  به 
شماره کالسه  1402    وبه شماره شناسنامه 241  و به شماره ملی    1141436167  صادره 
نسبت به4.5دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 129.09مترمربع پالک 
شماره 122 فرعی از   115    اصلی واقع  در   کهندژ    بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شــامل  ثبت در صفحه 463 دفتر 115وصفحه 12 دفتر 115  صفحه 463 

مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
31- رای  شماره  6441 مورخ  1398/05/13 آقای / خانم حسین باقریان خوزانی   فرزند 
جلیل  به شماره کالسه  0916  وبه شماره شناسنامه 309  و به شماره ملی  1140964194  
صادره نسبت به3  دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 151.10مترمربع 
پالک شماره 149 فرعی از   121    اصلی واقع  در   ماسه دانی  بخش  14 اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل  ســند 85012 مورخ 74/03/03و مالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
32- رای  شــماره  6435 مورخ  1398/05/13 آقای / خانم عشــرت شــبانی   فرزند 
محمد حســین   به شماره کالســه  1353  وبه شماره شناســنامه 347  و به شماره ملی   
1141027593  صادره نسبت به3  دانگ مشاع از   شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
151.10مترمربع پالک شــماره 149 فرعی از   121  اصلی واقع  در  گارسله بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  سند 85012 مورخ 74/03/03و مالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
33- رای  شــماره  9170 مــورخ  1398/07/18 آقای / خانم بهمن کمــال زاده  فرزند 
حســینقلی  به شماره کالســه  1137 وبه شــماره شناســنامه 998  و به شــماره ملی  
5759469991  صادره نسبت به   شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 136.89مترمربع 
پالک شماره 866 فرعی از   99    اصلی واقع  در  جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل  ســند 29617 مورخ 98/02/21دفتر 300و سند 4563 مورخ 

5750 مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
34- رای  شــماره  7964 مــورخ  1398/06/25 آقــای / خانم ســعید غالمی  فرزند 
عبداله  به شماره کالسه  1313 وبه شماره شناســنامه 4160106366  و به شماره ملی    
4160106366  صادره نسبت به  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 153.70مترمربع 
پالک شماره 1302 فرعی از   159  اصلی واقع  در  اراضی شمالی  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ســند 6082 و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
35- رای  شماره  9750 مورخ  1398/08/06 آقای / خانم زهرا کارخیران فرزند مرتضی  
به شماره کالسه  1363  وبه شماره شناسنامه 11771  و به شماره ملی  1140370723  
صادره نسبت به  شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 156.25مترمربع پالک شماره 179 
فرعی از   105  اصلی واقع  در  اندان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر 
شــامل  ثبت در صفحه 314 دفتر 400 و صفحه 427 دفتر 106 و مالحظه نقشــه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
36- رای  شماره  8513 مورخ  1398/07/07 آقای / خانم اصغر صرامی فروشانی  فرزند 
حبیب اله  به شماره کالسه  0368 وبه شماره شناسنامه 9 و به شماره ملی    1756636133  
صادره نسبت به  شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 161مترمربع پالک شماره 3517 
فرعی از   72   اصلی واقع  در  فروشــان  بخش  14  اصفهان حــوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل  سند 154550 مورخ 83/09/22 دفتر 73 ثبت در صفحه 190 و 431 و 428 
و 425 دفاتر 190 و 239 و مالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
37- رای  شــماره  9152 مورخ  1398/07/18 آقــای / خانم محمــد جعفری  فرزند 
محمود  به شــماره کالسه  1289  وبه شــماره شناســنامه 1130159973 و به شماره 
ملــی  1130159973  صادره نســبت به  شــش دانگ یکبــاب  کارگاه  به مســاحت 
409.81مترمربع پالک شــماره 7123 فرعی از   75   اصلی واقع  در  دستگرد  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ثبت در صفحه 312 دفتر 602 مع الواسطه 
 از مالکیت محمود جعفری  و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
38- رای  شــماره  9154 مورخ  1398/07/18 آقــای / خانم محمــد جعفری  فرزند 
محمود  به شماره کالسه  1286  وبه شماره شناســنامه 1130159973 و به شماره ملی  
1130159973  صادره نسبت به  شش دانگ یکباب  مغازه  به مساحت 26.89مترمربع 
پالک شــماره 7123 فرعی از   75  اصلــی واقع  در دســتگرد  بخــش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل  ثبت در صفحه 312 دفتر 602 مع الواســطه از 
 مالکیت محمود جعفری  و مالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
39- رای  شماره  9664 مورخ  1398/08/02 آقای / خانم بهروز محمدی  فرزند حسین  
به شماره کالسه  1071  وبه شماره شناسنامه 90 و به شماره ملی    1142214044  صادره 
نسبت به  شش   دانگ یکباب  مغازه  به مساحت 31.80مترمربع پالک شماره 3673 فرعی 
از   99    اصلی واقع  در  جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  
مع الواسطه از مالکیت حســین محمدی ثبت در صفحه 219 دفتر 497 و مالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
40- رای  شــماره  9668 مورخ  1398/08/02 آقای / خانم فخر السادات سید کلباسی  
فرزند مجتبی  به شــماره کالسه  1067  وبه شماره شناســنامه 51558 و به شماره ملی    
1280403624  صادره نســبت به  شــش   دانگ یکباب  مغازه  به مساحت 39مترمربع 
پالک شــماره 3673 فرعی از   99    اصلی واقــع  در  جوی آباد  بخــش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل  مع الواســطه از مالکیت حسین محمدی ثبت در 
 صفحه 29 دفتر 497  و مالحظه نقشــه ملــک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز

 گردیده است.
41- رای  شماره  9666 مورخ  1398/08/02 آقای / خانم بهروز محمدی   فرزند حسین   
به شماره کالسه  1073  وبه شماره شناسنامه 90 و به شماره ملی    1142214044  صادره 
نسبت به  شش   دانگ یکباب  گاراژ  به مساحت 371مترمربع پالک شماره 3673 فرعی 
از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  
مع الواسطه از مالکیت حسین محمدی ثبت در صفحه 29 دفتر 497 و مالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
42- رای  شماره  9553 مورخ  1398/07/30 آقای / خانم غالمعباس برونی  فرزند فزکی  
به شماره کالسه  1713    وبه شماره شناســنامه 367 و به شماره ملی    5759532871  
صادره نسبت به  شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 197.68مترمربع پالک شماره 881 
فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر 

شامل  مع الواسطه صاحب گلشــنی و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 
و محرز گردیده است.

43- رای  شــماره  8951 مورخ  1398/07/14 آقای / خانم نوروز علی جعفری خوزانی  
فرزند محمود   به شــماره کالسه  1181 وبه شــماره شناســنامه 219 و به شماره ملی  
1141596741  صادره نسبت به  شش دانگ یکباب  مغازه  به مساحت 27.36مترمربع 
پالک شماره 198 فرعی از   82    اصلی واقع  در   سکه الزهر خوزان  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  سند 1560 و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
44- رای  شــماره  8954 مورخ  1398/07/14 آقای / خانم نوروز علی جعفری خوزانی  
فرزند محمود  به شــماره کالسه  1180 وبه شــماره شناســنامه 219 و به شماره ملی  
1141596741  صادره نسبت به  شش دانگ یکباب  مغازه  و خانه و فوقانی به مساحت 
148.60مترمربع پالک شماره 328 فرعی از   82    اصلی واقع  در  سکه الزهر خوزان  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  سند 160789 مورخ 84/08/22 دفتر 73 

و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
45- رای  شــماره  9531 مورخ  1398/07/29 آقای / خانم عشرت نجفیان   فرزند علی  
به شماره کالسه  1379 وبه شماره شناســنامه 12421 و به شماره ملی  1140122770  
صادره نسبت به  شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 180مترمربع پالک شماره 4 فرعی 
از   117    اصلی واقع  در   ورنوسفادران      بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر 
شامل  مع ثبت در صفحه 255 و 258 دفتر 541 و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
46- رای  شماره  8329 مورخ  1398/07/04 آقای / خانم فیروزه شایان پور   فرزند شکر 
اهلل  به شماره کالسه  0026  وبه شماره شناسنامه 770 و به شماره ملی    1141176343  
صادره نسبت به  شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 87.90مترمربع پالک شماره 415 
فرعی از   107    اصلی واقع  در   بابا فضلگاه   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل  ســند 20858 مورخ 97/09/12 دفتر 305 و مالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
47- رای  شماره  7762 مورخ  1398/06/20 آقای / خانم محمد رضا زلقی   فرزند صفدر  
به شماره کالسه  0302  وبه شماره شناسنامه 8 و به شماره ملی    1129859843  صادره 
نسبت به  شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 221.90مترمربع پالک شماره 319 و 320 
فرعی از   159    اصلی واقع  در  اراضی شمالی بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شــامل  ثبت در صفحه 310 دفتر 31 و دفتر 31 صفحه 319 و مالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
48- رای  شــماره  9277 مورخ  1398/07/23 آقای / خانم محمــد علی حاجی باقری  
فرزند عبدالرحمن   به شماره کالسه  0965  وبه شماره شناسنامه 24192 و به شماره ملی    
1140233521  صادره نسبت به  شش دانگ یکباب  مغازه  به مساحت 69.79مترمربع 
پالک شماره 1343 فرعی از   114    اصلی واقع  در  شمس آباد  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل  ثبت در صفحه 200 دفتر 647 و مالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
49- رای  شــماره  9270 مورخ  1398/07/23 آقای / خانم محمــد علی حاجی باقری  
فرزند عبدالرحمن  به شماره کالسه  966  وبه شماره شناسنامه 24192 و به شماره ملی    
1140233521  صادره نسبت به  شش دانگ یکباب  مغازه  به مساحت  66.41مترمربع 
پالک شماره 1343 فرعی از   114    اصلی واقع  در  شمس آباد  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل  ثبت در صفحه 200 دفتر 647 و مالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
50- رای  شــماره  9273 مورخ  1398/07/23 آقای / خانم محمــد علی حاجی باقری   
فرزند عبدالرحمن  به شماره کالسه  967  وبه شماره شناسنامه 24192 و به شماره ملی    
1140233521  صادره نسبت به  شش دانگ یکباب  مغازه  به مساحت  69.08مترمربع 
پالک شماره 1343 فرعی از   114    اصلی واقع  در  شمس آباد  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل  ثبت در صفحه 200 دفتر 647 و مالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
51- رای  شماره  7073 مورخ  1398/05/31 آقای / خانم احمد رضا هارونی  فرزند خیر 
علی  به شماره کالسه  0102   وبه شماره شناسنامه 628 و به شماره ملی    5759576046  
صادره نسبت به  شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 212.80مترمربع پالک شماره 2121 
فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آبــاد      بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل  ثبت در صفحه 314 دفتر 610 و مالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
52- رای  شــماره  9385 مــورخ  1398/07/24 آقــای / خانم محمد علی ســاداتیان 
ورنوســفادرانی   فرزند حیدر علی  به شماره کالســه  1311    وبه شماره شناسنامه 77 و 
به شماره ملی    1140971999  صادره نسبت به  شــش دانگ یکباب  انبار  به مساحت  
105.31مترمربع پالک شماره 319 و 320 فرعی از   159    اصلی واقع  در اراضی شمالی  
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل  ثبت در صفحه 319 دفتر 31 
و صفحه 310 دفتر 31 و مالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
53- رای  شــماره  4148 مورخ  1398/09/21 آقای / خانم صدیقه هاشم پور فروشانی  
فرزند عبدالرحمن به شماره کالســه  0986 وبه شماره شناســنامه 11557 و به شماره 
ملی    1140491741  صادره خمینی شــهر  نســبت به  شــش دانگ یکباب  خانه  به 
مســاحت  101.80مترمربع پالک شــماره 663 فرعی از   107    اصلی واقــع  در   بابا 
فضلگاه  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل  سند 68308 مورخ 
 93/12/23 دفتر خانه 73 و مالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
54- رای  شــماره  6979 مورخ  1398/05/27 آقای / خانم علی شــاهین   فرزند حسن  
به شماره کالسه  0813 وبه شماره شناسنامه 13387 و به شماره ملی    1142348709  
صادره نسبت به 4.5 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت  123.65مترمربع 
پالک شماره 36 فرعی از   120    اصلی واقع  در   ورنوسفادران بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  سند 48278 مورخ 93/11/08 دفتر 139 و سند 41931 
مورخ 91/12/08 دفتر 139 مالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
55- رای  شماره  5935 مورخ  1398/05/27 آقای / خانم مرضیه سعیدی ورنوسفادرانی  
فرزند علی   به شماره کالسه  0814    وبه شماره شناسنامه 1130328521 و به شماره ملی    
1130328521  صادره نسبت به 1.5 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت  
123.65مترمربع پالک شماره 36 فرعی از   120 اصلی واقع  در ورنوسفادران بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  سند 5935 مورخ 93/08/17 دفتر 318 و 

مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
56- رای  شماره  8595 مورخ  1398/07/08 آقای / خانم اکرم محمد نژاد  فرزند محمود  
به شماره کالسه  1166    وبه شماره شناسنامه 2398 و به شماره ملی    1142252175  
صادره نسبت به  شش دانگ یکباب  خانه به مساحت  177.75مترمربع پالک شماره 541 
فرعی از   72    اصلی واقع  در   فروشان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر 
شامل  سند 240469 مورخ 98/04/23 دفتر 73  و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
57- رای  شــماره  9054 مورخ  1398/07/17 آقای / خانم زهره مــردان مرد   فرزند 
مصطفی   به شــماره کالســه  1380    وبه شماره شناســنامه 169 و به شــماره ملی    
1141078880  صادره نســبت به  شــش دانگ یکباب  خانه  به مساحت  100مترمربع 
پالک شماره 1421 فرعی از   85    اصلی واقع  در   خوزان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل  سند 29653 مورخ 83/03/30 دفتر 38 و مالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
ادامه در صفحه 5
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58- رای  شماره  9709 مورخ  1398/08/04 آقای / خانم رمضان هوازاده جو آبادی  فرزند 
محمد   به شماره کالسه  1409    وبه شماره شناسنامه 22 و به شماره ملی    1142203107  
صادره نسبت به   شش دانگ یکباب  خانه  به مســاحت  186.82  مترمربع پالک شماره 
1332 فرعی از   99    اصلی واقع  در  جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل  ثبت در صفحه 449 دفتر 193و مالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
59- رای  شــماره  8130 مــورخ  1398/07/02 آقــای / خانم فتــح اهلل مجیدی پور  
فرزند اســداهلل   به شماره کالســه  1078    وبه شماره شناســنامه 420 و به شماره ملی  
1140995480  صادره نســبت به  از  شــش دانگ یکباب  ســاختمان   به مســاحت  
200مترمربع پالک شــماره 758 فرعی از   158    اصلی واقــع  در   صدر آباد  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  مع الواسطه از شهر داری خمینی شهر ثبت 
در صفحه 154 دفتر 152  و صفحه 30 دفتر 4 و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
 60- رای  شــماره  8868 مــورخ  1398/07/13 آقای / خانم علی حبیــب الهی  فرزند

 محمد علی  به شــماره کالسه  0274  وبه شــماره شناســنامه 2078 و به شماره ملی  
1091256764  صادره نســبت به  از  شــش دانگ یکباب  خانه 2 طبقه  به مســاحت  
124.24مترمربع پالک شــماره 112فرعی از   90  اصلی واقــع  در   جالل آباد  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل  ســند 3947 و اراده قولنامه از سند 
 3947 شــهناز جاللی و مالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
61- رای  شــماره  9705 مورخ  1398/08/04 آقای / خانم محمد محمدی خوانسارکی  
فرزند خســرو  به شماره کالســه  0399 وبه شــماره شناســنامه 433 و به شماره ملی    
1110546882  صادره فالورجان نسبت به  از  شش دانگ یکباب  ساختمان   به مساحت  
190.25مترمربع پالک شــماره 395فرعی از   141    اصلی واقع  در   توران آباد  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  مع الواسطه از مالکیت شهرداری ثبت 
در صفحه 580 دفتر 18و مالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
62- رای  شماره  9473 مورخ  1398/07/25 آقای / خانم سید علی دادور   فرزند سید شنبه   
به شماره کالسه  0913  وبه شماره شناســنامه 7647 و به شماره ملی    1128886863  
صادره نسبت به  از  شــش دانگ یکباب  خانه به مســاحت  87.5مترمربع پالک شماره 
643فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل  سند 32631 مورخ 55/09/17دفتر 61علی اکبر ســلطانی وارائه قولنامه از 
احدی ورثه به صورت مع الواسطه و مالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
63- رای  شــماره  9008 مورخ  1398/07/15 آقای / خانم ســعید غفاری پور   فرزند 
محمد علی  به شماره کالســه  0263  وبه شــماره شناســنامه 1009 و به شماره ملی    
1141178745  صادره نسبت به  از  شــش دانگ یکباب  خانه به مساحت  200مترمربع 
پالک شــماره 764فرعی 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 202 دفتر 151 و مالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
64- رای  شماره  6639 مورخ  1398/05/20 آقای / خانم امید شیرانی پور  فرزند حسین  
به شماره کالســه  0335  وبه شماره شناسنامه 491 و به شــماره ملی    1971967548  
صادره نسبت به  از  شش دانگ یکباب  خانه ساختمان و سوله به مساحت  506.34مترمربع 

پالک شماره 7133فرعی از   75    اصلی واقع  در   دستگرد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل  سند 2655 و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
65- رای  شــماره  8895 مورخ  1398/07/13 آقای / خانم حجت اهلل نصیری خوزانی  
فرزند احمد به شماره کالســه  1972  وبه شــماره شناســنامه 3412 و به شماره ملی  
1142262286  صادره نسبت به  از  شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت  170.93مترمربع 
پالک شــماره 1159 فرعی از   113    اصلی واقع  در   بوســتان ســهم خوزان   بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل  مــع الواســطه از مالکیت محمد 
 علی زهتاب ســند 1591 و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز

 گردیده است.
66- رای  شــماره  8741 مورخ  1398/07/10 آقای / خانم مهر انگیز مختاری خوزانی   
فرزند مختار  به شــماره کالسه  1002   وبه شــماره شناســنامه 322 و به شماره ملی    
1141696452  صادره نسبت به  از  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت  224مترمربع 
پالک شماره 307فرعی از   82    اصلی واقع  در   سکه الزهر خوزان   بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ثبت در صفحه 287 دفتر 268 و مالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
67- رای  شماره  9192 مورخ  1398/07/20 آقای / خانم مهدی چوبداران ورنوسفادرانی  
فرزند غالمحسین  به شماره کالسه  0328  وبه شماره شناسنامه 3788 و به شماره ملی    
1141346915  صادره نسبت 3 دانگ مشاع از  به  از  شش دانگ یکباب  خانه    به مساحت  
200مترمربع پالک شماره 158 اصلی واقع  در   صدر آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل  مع الواسطه از شــهرداری خمینی شهر و مالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
68- رای  شماره  9190 مورخ  1398/07/20 آقای / خانم نسیم  چوبداران ورنوسفادرانی  
فرزند محمد  به شماره کالسه  329 0  وبه شماره شناسنامه 1130323315 و به شماره 
ملی    1130323315  صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از  شــش دانگ یکباب  خانه    به 
مساحت  200مترمربع پالک شماره 158 اصلی واقع  در   صدر آباد   بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر و مالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول :98/08/29 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/09/14 

م الف: 662720 نبی اله یزدانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
اخطار اجرایی

8/181 شماره: 2591/97 حل 4 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: فرشاد 
سلیمی فنادگانی ، نام پدر: صفر ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و 
نام خانوادگی: علی اله خدا فروشانی ، نام پدر: عبدالرضا ، با وکالت پریسا غیاثی ، نشانی: 
خمینی شهر خ شریعتی جنوبی پاســاژ الزهرا طبقه اول، محکوم به:به موجب رای شماره 
718 تاریخ 98/04/01 حوزه چهارم شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر که 
قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 37/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 522/500 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم 
و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 

باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 662424 عمار امیری آرانی قاضی شــعبه چهارم 

شورای حل اختالف خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

8/180 شماره: 1044/98 حل12 ، مرجع رســیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ساعت 08:45 صبح روز شنبه 
مورخه 98/09/30 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حمیدرضا محمودخانی ، نام 
پدر: اکبر ، نشانی: خمینی شهر خ امام شمالی کوچه شهید ملکوتی ؛ مشخصات خوانده:1-
نام و نام خانوادگی:ابراهیم ملکی صدر ، نام پدر: رحیم ، خواســته و بهای آن: مطالبه وجه 
چک ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و 
وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در 
اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می 
تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف: 662308 رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی

8/182 شماره: 261/98 حل 4 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: عمران پور 
غالم ، نام پدر: حسین ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: 
هوشنگ جلیلی ، نام پدر: شاه حسین ، نشانی: خمینی شــهر منظریه خ حلوایی ک227 
پ97 ، محکوم به:به موجب رای شماره 1316 تاریخ 98/06/05 حوزه چهارم شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم است به: 
پرداخت مبلغ 2/215/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و 
انتقال سند یکدستگاه خودرو به شماره شهربانی 755 س 63 ایران 53 در حق محکوم له 
و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 662237 عمار امیری آرانی قاضی شــعبه چهارم 

شورای حل اختالف خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

8/183 شماره: 940/98 حل3 ، مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ســاعت 04:40 بعدازظهر روز شنبه 
مورخه 98/10/07 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمدتقی اخالقی ، نام 
پدر: قدیرعلی ، نشانی: خمینی شهر میدان آزادی ک پشت بانک سپه بعداز مسجد جامع 
؛ مشــخصات خوانده:1-نام و نام خانوادگی: فاطمه عسگری ، نام پدر: حجت اله ،2- نام 
و نام خانوادگی: ســینا عسگری ، نام پدر: حجت اله ، خواســته و بهای آن: پرداخت مبلغ 
120/000/000 ریال بابت دو فقره حواله به انضمام مطلق خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
، دالیل خواهان: رونوشت چک و رونوشــت گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از 
طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 

دادگاه هــای عمومی و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لذا در اجــرای قانون مذکور 
خالصه دادخواســت و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه 
به این شورا نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت 
 رسیدگی حاضر گردد. م الف: 662701 رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف

 خمینی شهر
اخطار اجرایی

8/184 شماره: 2808/96 حل 4 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: سولماز 
ریحانی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: محمدجواد 
نجاری ، نام پدر: احمد ، با وکالت سیدمحسن بنی هاشمی ، نشانی: خمینی شهر خ شریعتی 
شمالی نرسیده به سه راه معلم ک136 پ2 طبقه سوم، محکوم به:به موجب رای شماره 
873 تاریخ 97/04/23 حوزه چهارم شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر که 
قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 32/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/450/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله 
وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم در حق خواهان و 
پرداخت نیم عشر دولتی. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به 
از آن میسر باشــد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم 
نماید. م الف: 662945 مجتبی پورپیرعلی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف 

خمینی شهر 
ابالغ رای

8/191 کالسه پرونده:794/98 ،شــماره دادنامه:1396 ، تاریخ رســیدگی: 98/8/14، 
مرجع رسیدگی:شــعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: مهدی خجسته 
فرد ، به نشــانی: خمینی شــهر کوی کارمنــدان معلم شــرقی25 ؛ خوانــده: نصراله 
 کریمیان نشــانی:مجهول المکان ، خواسته: مطالبه ،گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به
 این شــعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی 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 دادخواســت خواهان مهدی خجسته فرد بطرفیت خوانده 
نصراله کریمیان فرزند حسینعلی به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه یک فقره 
چک به شماره 3417063 مورخ 96/5/30 بر عهده بانک گردشگری شعبه خ پیروزی به 
شماره حساب جاری 134/70/19787/1 به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از توجه به مفاد دادخواســت تقدیمی خواهان مالحظه اصل چک و گواهی عدم پرداخت 
در ید خواهان که ظهــور در مدیونیت خوانده دارد و اینکه خوانــده با وصف ابالغ قانونی 
در جلسه رســیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل نیاورده است شورا 
دعوی خواهان را وارد تشخیص مســتنداً به مواد 198و 515 و 522 قانون آئین دادرسی 
مدنی و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره آن خوانــده را به پرداخت مبلغ 20/000/000 
 ریال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 1/300/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان پرداخت مطابق با نرخ تورم اعالمی بانک 
مرکزی در حق خواهــان محکوم می نماید. رای صادره غیابــی و ظرف مهلت 20روز از 
 تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و ظرف مهلــت 20 روز از تاریخ انقضاء مهلت

  واخواهــی قابــل اعتــراض در محاکــم حقوقــی خمینــی شــهر مــی باشــد. 
م الف: 662236  ایمان بختیاری قاضی شــعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر 

مفاد آراء
 8/179 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صــدور آراء صادره هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
1- رای شماره 2222 مورخ 98/06/02 هیات اول  آقاي نبي اله سالک به شناسنامه شماره 
330 کدملي 1289280932 صادره اصفهان فرزند تقي بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
109/65 مترمربع مفروزی از پالک شــماره 2219 فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
2- رای شماره 1952 مورخ 98/05/13 هیات اول آقاي ناصر زلقي به شناسنامه شماره 591 
کدملي 4848850665 صادره الیگودرز فرزند علي رحم بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
56/53 مترمربع مفروزی از پالک شماره 131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای محمود 

خیارکار خریداری شده است.
3- رای شــماره 2110 مورخ 98/05/24 هیات اول آقاي قربانعلــي بابائي ترکماني به 
شناســنامه شــماره 4713 کدملي 5458930509 صادره اصفهان فرزند محمدعلي بر 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 48/22 مترمربع مفروزی از پالک شماره 4307 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
4-  رای شــماره 494 مورخ 98/02/07 هیات اول خانم فاطمه عشــوري مهرنجاني به 
شناسنامه شماره 72 کدملي 1112071504 صادره فالورجان فرزند خسرو بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت164/5 مترمربع مفروزی از  پالک شماره214 فرعي از4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
5- رای شماره 2590 مورخ 98/07/08 هیات اول آقاي بهزاد شیخ دستجردي به شناسنامه 
شماره 4146 کدملي 1290884978 صادره فرزند یداله بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
247/5 مترمربع مفروزی از پالک شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای محمد 

شیخ دستجردی خریداری شده است.
6- رای شماره 2797 مورخ 98/07/24 هیات اول آقاي غالمرضا امیرحاجلو مشهدي به 
شناسنامه شماره 20222 کدملي 1282669631 صادره اصفهان فرزند خسرو بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت112/02 مترمربع مفروزی از پالک شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای محمدصادق ناظردستجردی خریداری شده است.
7- رای شماره 2561 مورخ 98/07/06 هیات اول آقاي سید مصطفي هاشمي به شناسنامه 
شــماره 2903 کدملي 1289235821 صادره اصفهان فرزند ســید محمود بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 156/41 مترمربع مفروزی از پالک شــماره 4774 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 
آقایان عبدالعلی اسحقیان درچه، محمدحسین پروین نجف آبادی و فضل اله مالبیک دنبه 

خریداری شده است.
8- رای شــماره 2552 مورخ 98/07/02 هیات اول آقاي مرتضي ســلماني حیدري به 

شناســنامه شــماره 1930 کدملي 4621187090 صادره بن فرزند خیراله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 68 مترمربع مفروزی ازپالک شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای 

عباس ابراهیمی خریداری شده است.
9- رای شــماره 2698 مورخ 98/07/17 هیــات اول خانم الهه قاضیدي به شناســنامه 
شماره 2371 کدملي 0072558091 صادره تهران فرزند حسن بر ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 44/70 مترمربع مفروزی از پالک شــماره 62 فرعي از 2984 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
10-  رای شــماره 2551 مورخ 98/07/02 هیات اول آقاي رضا شــریفي تشــنیزي به 
شناسنامه شماره 920 کدملي 4621646206 صادره شهر کرد فرزند بهمن بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 230 مترمربع مفروزی از پالک شماره 85 فرعي از 4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
11- رای شــماره 2700 مورخ 98/07/17 هیات اول خانم مروارید صادقي قهفرخي به 
شناسنامه شماره 6 کدملي 4622360799 صادره فرخ شــهر فرزند رجبعلي بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 99/17 مترمربع مفروزی از پالک شماره13 
فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب 

بیع نامه و مع الواسطه از طرف خانم ماه سلطان ایزدی خریداری شده است.
12- رای شــماره 2701 مورخ 98/07/17 هیات اول آقاي امامقلي شاه قلیان قهفرخي 
به شناســنامه شــماره 356 کدملي 4622364298 صادره شــهر کرد فرزند علي داد بر 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 99/17 مترمربع مفروزی از 
پالک شــماره13 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
 اصفهان به موجــب بیع نامه و مع الواســطه از طرف خانم ماه ســلطان ایزدی خریداری

 شده است. 
13- رای شماره 2699 مورخ 98/07/17 هیات اول آقاي سیدرحمن ابوطالبي اصفهاني به 
شناسنامه شماره 167 کدملي 1286444004 صادره اصفهان فرزند سیدرضا بر85/58 سهم 
مشاع از 108/98 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 54/99 مترمربع مفروزی از 
پالک شماره41 فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان که تحت پالک23928 فرعی مفروز 
شده است  بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی از طرف آقای 

نوروز علی قاسمپور خریداری شده است.
14- رای شــماره 2530 مورخ 98/06/31 هیات اول آقاي اســفندیار سجادي مجد به 
شناســنامه شــماره 19829 کدملي 1282667637 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم بر 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 228/15 مترمربع مفروزی از پالک شماره 4786 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای مانده علی ایزدی خریداری شده است.
15- رای شماره 2645 مورخ 98/07/11 هیات اول آقاي حسین ملک محمددستجردي 
به شناسنامه شماره 1601 کدملي 1289023662 صادره اصفهان فرزند احمد بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ساز به مســاحت 149/85 مترمربع مفروزی از 
پالک شماره 144 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه عادی از طرف آقای احمد ملک محمد دســتگردی )احدی از 

ورثه قربانعلی ملک محمد دستجردی ( خریداری شده است.
16-  رای شــماره 2646 مورخ 98/07/11 هیات اول خانم محترم کارگردستجردي به 
شناسنامه شــماره 92 کدملي 1288605129 صادره اصفهان فرزند عباس بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ساز به مســاحت 149/85 مترمربع مفروزی از 
پالک شماره 144 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه عادی از طرف آقای احمد ملک محمد دســتگردی )احدی از 

ورثه قربانعلی ملک محمد دستجردی ( خریداری شده است.

17- رای شماره 2691 مورخ 98/07/16 هیات اول خانم فهیمه شریفیان دستجردي به 
شناسنامه شماره 5631 کدملي 1292766093 صادره اصفهان فرزند مصطفي بر 6/34 
سهم از 49/10 سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 301/43 مترمربع مفروزی از پالک 
شــماره 4333 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــک جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
18-  رای شماره 2721 مورخ 98/07/20 هیات اول خانم مژگان سخاوت جو به شناسنامه 
شماره 1272222675 کدملي 1272222675 صادره فرزند یداله بر6/34 سهم از 49/10 
سهم ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 301/43 مترمربع مفروزی از پالک شماره 4333 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
19-  رای شــماره 2692 مورخ 98/07/16 هیات اول خانم طاهره ملکي دستجردي به 
شناســنامه شــماره 20985 کدملي 1282676997 صادره فرزند علي بر11/87 سهم از 
49/10 سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 301/43 مترمربع مفروزی از پالک شماره 
4333 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــک جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
20- رای شماره 2693 مورخ 98/07/16 هیات اول آقاي مصطفي شریفیان دستجردي به 
شناسنامه شماره 87 کدملي 1288759886 صادره فرزند یداله  بر 12/68 سهم از 49/10 
سهم ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 301/43 مترمربع مفروزی از پالک شماره 4333 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
21- رای شــماره 2694 مورخ 98/07/16 هیات اول آقاي اصغر صالح دســتگردي به 
شناسنامه شماره 16621 کدملي 1282635506 صادره فرزند عباس  بر 11/87 سهم از 
49/10 سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 301/43 مترمربع مفروزی از پالک شماره 
4333 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــک جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
22-  رای شــماره 2791 مورخ 98/07/24 هیات اول آقاي  بهادر طاهري گشنیگاني به 
شناسنامه شماره 30 کدملي 6339832156 صادره شهر کرد فرزند علي بخش بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 168/2 مترمربع مفروزی از پالک شــماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای غالمحسین دهقان خریداری شده است.
23-  رای شماره 2792 مورخ 98/07/24 هیات اول آقاي محمد کریمي برام به شناسنامه 
شــماره 1 کدملي 1972126040 صادره مســجد ســلیمان فرزند صفقلي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 259 مترمربع  مفروزی از پالک شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای 

غالمحسین دهقان خریداری شده است.
24-  رای شــماره 2643 مورخ 98/07/11 هیات اول آقاي عبدالمجید طالع دستجردي 
به شناسنامه شــماره 51 کدملي 1288700040 صادره فرزند حسن  برسه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 211/50 مترمربع مفروزی از پالک شماره 659 
فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
25- رای شــماره 2640 مورخ 98/07/11 هیات اول خانم فاطمه مهرعلي به شناسنامه 
شماره 17906 کدملي 1282647768 صادره فرزند حسن برسه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 211/50 مترمربع مفروزی از پالک شماره 659 فرعي از 4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/08/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/08/29

م الف: 649803 اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

اخطار اجرایی
8/187 شماره: 239/98 حل 2 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: اکبر تکلو ، 
 نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: سیدحسین حسینی ، 
نام پدر: سیدرسول ، نشانی: خ معراج خ امامزاده ابراهیم ک سادات پالک122 ، محکوم به:به 
موجب رای شماره 958 تاریخ 98/05/28 حوزه دوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی 
شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 70/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/965/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 98/2/14 لغایت استهالک کامل دین در 
حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشــر دولت ضمنًا در اجــرای حکم تبصره2 ماده 
306 رعایت گردد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین کــه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشــد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
 م الــف: 662517 ایمــان بختیــاری قاضی شــعبه دوم شــورای حــل اختالف

 خمینی شهر 
آگهی وقت رسیدگی

8/186 شــماره: 1401/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
 اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ 

 مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 10:30 صبح روز شنبه 
 مورخه 98/09/30 ، مشــخصات خواهان: 1-نــام و نام خانوادگــی: محمدرضا نقدی ، 
نام پدر: محمود ، نشــانی: خمینی شــهر منظریه خ پیمان کوچه ســپهر1 ؛ مشخصات 
خوانده:1-نام و نام خانوادگی: یاسین کچی ، نام پدر: احمد ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه 
چک بانک ملت به مبلغ دویست میلیون ریال به شماره 98/04/30-1623/426566/50 
 و مطلق خســارات دادرســی و حق الوکاله وکیل ، دالیل خواهــان: کپی مصدق چک و 
 گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهــول المکان اعالم و تقاضای
  ابــالغ دادخواســت و وقــت رســیدگی بــه وی از طریــق نشــر آگهــی در یکی از
 روزنامه های کثیراالنتشــار وفق مــاده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده اســت. لذا در اجــرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و 
 مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی 
 دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقــت مقرر جهت رســیدگی حاضر گردد.  

م الف: 662461 رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی

 8/185 شــماره: 707/96 حــل 11 ، مشــخصات محکــوم علیه:نام و نــام خانوادگی: 
رجبعلی خوشخو ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: 
محمدجواد نجاری ، با وکالت سیدمحسن بنی هاشمی ، نشانی: محمودآباد خ انقالب ک 
ش نصیری پ532 ، محکوم به:به موجب رای شماره 642 تاریخ 97/04/16 حوزه یازدهم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم 
است به: پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت یک میلیون و نهصد 
و بیست و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت اجرای حکم در حق خواهان و پرداخت 
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت در ضمن رای صادره غیابی می باشد. ماده34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 662947  ایمان بختیاری قاضی شعبه 

یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر 
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خداحافظی سرمربی تیم ملی 
اسپانیا با چشمان گریان

روبروت مورنو، پس از پایان بازی اسپانیا و رومانی 
در نشست خبری حاضر 
نشــد و با چشمان 
گریان با شاگردانش 
خداحافظی کرد.به 
نقــل از آس، تیم 
ملی فوتبال اســپانیا 
در آخرین بازی اش در 
انتخابی یورو ۲۰۲۰ توانســت با پنج گل رومانی 
را شکست دهد و به عنوان صدرنشین به مرحله 
نهایی صعود کند. با این حال پس از بازی یک اتفاق 
عجیب رخ داد. روبرت مورنو در نشســت خبری 
بعد از بازی حاضر نشــد. هیچ کس در این رابطه 
توضیحی نداد؛ اما سپس دلیلش را اعالم کردند. 
سرمربی اســپانیایی شــرایط حضور در نشست 
خبری را نداشت چون چشمانش پر از اشک بود. 
مورنو در حالی که اشک می ریخت با بازیکنان تیم 
ملی خداحافظی کرد، بازیکنان هــم به احترام 

سرمربی شان چیزی نگفتند.

تصمیم عجیب فدراسیون 
فوتبال اسپانیا درباره »انریکه«

لوئیز انریکه، احتماال سرمربی اســپانیا در یورو 
۲۰۲۰ خواهد بود.پس از پیروزی 5-۰ اســپانیا 
برابــر رومانــی، روبرت 
مورنــو، ســرمربی 
الروخا با بازیکنان 
این تیم خداحافظی 
کرد زیرا فدراسیون 
فوتبال این کشــور 
تصمیم گرفتــه لوئیز 
انریکه را به نیمکت الروخــا برگرداند. به گزارش 
کوپه و آ اس، فدراسیون فوتبال اسپانیا در اقدامی 
عجیب، تصمیم گرفتــه لوئیز انریکــه را دوباره 
 به عنوان ســرمربی تیم ملی اســپانیا منصوب
 کند.گفتنــی اســت؛ در ابتدای ســال ۲۰19، 
لوئیز انریکه به دلیل ســرطان دخترش شانا، از 
 هدایت تیم ملی اسپانیا کناره گیری کرد و البته 
چند ماه پــس از این اتفاق، دختــر لوئیز انریکه 

درگذشت.

 الجزایر عالقه ای به همکاری
 با »بنزما« ندارد

جمال بلماضی، سرمربی تیم ملی فوتبال الجزایر، 
عالقه ای بــه حضور کریم بنزمــا در ترکیب این 
تیــم ندارد.درخشــش 
کریم بنزما طی یک 
ســال اخیر باعث 
شده مردم فرانسه 
برای بازگشت وی 
به ترکیــب تیم ملی 
در آستانه رقابت های 
یورو ۲۰۲۰ ابراز تمایل کنند. مهاجم گلزن رئال 
مادرید از ســال ۲۰15 تاکنون به اردوی فرانسه 
دعوت نشده و لی گرانت، رییس فدراسیون فوتبال 
این کشور شایعات اخیر در مورد بازگشت بنزما 
را رد کــرد. طی روزهای اخیر اخبــاری در مورد 
 احتمال تغییر ملیت کریم بنزما و بازی کردن وی 
 برای تیم ملی دیگری مطرح شــده و از الجزایر 
 به عنوان یکی از نامزدها نام برده شــده اســت؛ 
 اما حــاال جمال بلماضــی، ســرمربی تیم ملی
  فوتبال الجزایــر این شــایعات را تکذیب کرده
  و مدعــی شــده از ترکیب تیم ملی کشــورش 

رضایت دارد.

وداع مرد همیشه طلبکار بایرن!
اولی هوینس بیش از هر فرد دیگری برای تبدیل 
شــدن بایرن مونیخ به یکی از غول های فوتبال 
اروپا تالش کرد. حاال او 
تصمیــم گرفته که 
دیگر در انتخابات 
ریاســت باشــگاه 
شــرکت نکنــد و 
رســما از این باشگاه 
خداحافظــی کنــد. 
اتفاقی مهــم در فوتبال آلمان کــه البته به نظر 
می رسید زودتر از اینها رخ دهد.این اواخر هرچه 
زمان جلو می رفت، هوینس از چرخه پیشــرفت 
عقب می ماند. خودش می گوید هنوز با اینترنت 
کار نکرده و حتی یک ایمیل هم نزده است. دیدگاه 
قدیمی اش را با روش هــای قدیمی حفظ کرده و 
همین برایش مشکل ساز شده بود. برای او بهتر بود 
که از پشت سر گذاشتن دوران زندان، از مدیریت 
باشگاه خداحافظی می کرد، اما غرورش اجازه این 
 کار را نداد و باز هم به مدیریت باشــگاه برگشت،
  اما خب، چنــد نفر را می شناســید کــه زمان
 واقعــا درســتی را برای کنــار رفتن از پســت 
 خود انتخاب کرده باشــند؟ هوینــس هم یکی

 مثل دیگران.

جنگ ۵۰ میلیاردی پرسپولیس و سپاهان!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 جدایی ۲ بازیکن دیگر
 از ذوب آهن

مدیرعامــل باشــگاه ذوب آهــن از جدایــی 
دو بازیکن دیگــر از این تیم خبــر داد. جواد 
محمدی، مدیر عامل باشگاه ذوب آهن در یک 
برنامه تلویزیونی درباره جدایی دو بازیکن این 
تیم گفت: منصوریان نامه ای به ما داده و اعالم 
کرده کــه دو بازیکن خارجی یعنــی ماکولی 

کریستانتوس و بوی باکر را نمی خواهد.

استقاللی ها ۱۷ درصد 
گرفته اند و باز می نالند!

یکی از روزنامه های ورزشــی نوشت: بازیکنان 
در  نشســت خصوصــی  در  پرســپولیس 
محــل تمرین سرخ پوشــان مدعی شــده اند: 
استقاللی ها تا به حال 1۷ درصد پول گرفته اند 
و باز می نالند. چرا همیشه باید مشکالت مالی 
برای پرســپولیس باشــد.تمرین روز دوشنبه 
پرسپولیسی ها با نظر گابریل کالدرون تعطیل 
شــد. پس از این اتفاق، شــایعاتی به راه افتاد 
مبنی بر اینکه سرخ پوشــان بــه دلیل بدقولی 
باشــگاه و عدم واریز حق و حقوق کادر فنی و 
بازیکنان، تمرین را تعطیــل و به قول معروف 
اعتصــاب کرده اند. این خبر بالفاصله توســط 
افشین پیروانی،مدیر تیم پرسپولیس تکذیب 
و اعالم شــد که»با توجه به فشــار تمرین در 
برف که روز یکشــنبه برگزار شده بود، تمرین 
روز دوشنبه تعطیل شد تا شــاگردان گابریل 
کالــدرون اســتراحت کنند.« با ایــن وجود 
زمزمه هایــی مبنی بــر نارضایتــی مربیان و 
بازیکنان باشــگاه بابت بی پولی باشگاه شنیده 

شد.

 بیچاره پرسپولیس
 که بامعرفتش تویی!

پیام صادقیان از آن دســته بازیکنانی است که 
شاید بهتر باشد آدم جای یک دوست مثل او، 

هزار دشمن خونی داشته باشد.

 ســلطان خمیازه به تازگی در واکنش به حکم 
محرومیت 15 ساله اش از میادین مدعی شده 
همان زمانی که پرســپولیس را تــرک کرد، 
محروم ابدی شــد. او حتی برای خودشیرینی 
بیشــتر ادعا کرده بعد از جدایی از پرسپولیس 
دیگر بــا پیراهن هیــچ تیمی مقابل ســرخ ها 
قرار نگرفتــه و خودش را بــه مصدومیت زد. 
حاال رقبای پرســپولیس این ســوژه را دست 
گرفته اند و صادقیان و قرمزها را به خیانت متهم 
می کنند. این در حالی است که صادقیان بعد از 
جدایی از پرسپولیس با لباس هیچ تیمی حتی 
در یک مسابقه هم ندرخشید. به نظر شما او با 
آن کیفیت فنی و آن همه حاشیه، قرار بود در 
تقابل با پرسپولیس چه شاهکاری خلق کند که 

خودش را کنار کشید؟

در حاشیه

دبیر، حکم سرمربیگری محمد 
بنا را به او اهدا کرد

رییس فدراســیون کشتی حکم ســرمربیگری 
محمد بنا در تیم ملی کشتی فرنگی را به او اهدا 
کرد.اردوی تیم ملی کشــتی فرنگی بزرگساالن 
برای حضور در رقابت های جــام جهانی ۲۰19 
تهران، در محل خانه کشتی محمد بنا در مجموعه 
ورزشــی آزادی تهران در حال برگزاری اســت.
علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی به همراه 
سید جالل عسگری، سرپرست دبیری فدراسیون 
کشتی، در تمرینات تیم ملی کشتی فرنگی حضور 
یافتند.رییس فدراســیون کشــتی پس از ارائه 
مطالبی برای فرنگی کاران، حکم ســرمربیگری 
محمد بنا را به وی اهدا و برای تیم ملی کشتی در 
مسابقات پیش رو آرزوی موفقیت کرد.رقابت های 
جام جهانی کشتی فرنگی ۲۰19، روزهای ۷ و 8 
آذرماه با حضور 8 تیم برتر جهان در ســالن 1۲ 

هزار نفری آزادی تهران برگزار می شود.

منهای فوتبال

بازی های برگشــت دور اول مقدماتی جام جهانی 
قرار است ســال آینده و از فروردین ماه آغاز شود. 
اولین بازی ایــران، روز هفتم فروردین ماه ســال 
99 مقابل هنگ کنگ در ورزشــگاه آزادی خواهد 
بود، یعنی بیش از 4 مــاه دیگر تا بازی بعدی ایران 
فرصت باقی مانده است. این زمان از نظر کارشناسان 
می تواند باعث شــود تا تیم ملی تجدید قوا کند و با 
شکل و شــمایل جدیدی در رقابت ها حاضر شود. 
تا این لحظه کــه برنامه ای برای ایــن اتفاق دیده 
نمی شــود. مارک ویلموتس بعد از بازی با عراق به 
تهران بازگشــت ولی بالفاصله کشور را ترک کرد. 
علت سفر او به تهران پرواز چارتر تیم ملی بود، در 
واقع فدراسیون هزینه سفر او به امارات و بعد بلژیک 
را نداد. بلکه ویلموتس را با چارتر به تهران آورد تا 
او بعد از چند ســاعت توقف در سی ای پی فرودگاه 
ایران را ترک کند. نکته اینجاست که زمان بازگشت 
ویلموتس به ایران اصال مشــخص نیست. یکی از 
اعضای هیئت رییسه فدراسیون فوتبال در این باره 
گفت: »برای او بلیت برگشت تهیه نشده و فعال فقط 
رفته است. البته آقای تاج بیشتر در جریان هستند 
ولی تا جایی که ما می دانیم زمان بازگشــت او به 

کشور مشخص نیست. «
البته بــه تازگی برخــی خبرگزاری ها بــه نقل از 
سخنگوی فدراسیون فوتبال نوشتند که ویلموتس 

اسفندماه به تهران برمی گردد.
نکته اینجاست که تیم ملی در 4 ماه آینده هم هیچ 
برنامه ای ندارد و تعطیل خواهد بود. در گذشــته 
و در زمانی که بازی رســمی نبــود، مربیان ملی 
تشــکیل اردو می دادند و حداقل بازی دوســتانه 
برگزار می کردند ولی از حاال تا روز ۷ فروردین ماه 
که تیم ملی با هنگ کنگ بــازی دارد، هیچ دیدار 
دوستانه ای در برنامه نیســت و کال اردویی هم در 
نظر گرفته نشده است. شــاید هر مربی دیگری به 
جای او بود، با توجه به بحران به وجود آمده حداقل 
با مســئوالن فدراســیون پای میز می نشست و از 
آن ها می خواست ۲ بازی و ۲ اردو برای تیمش در 
نظر بگیرند؛ اما همین کــه ویلموتس از ایران رفته 
و عالقه ای به تشــکیل اردو ندارد، می تواند نشانه 
چه چیز باشــد؟ منتقدان خیلی شفاف می گویند 

نشانه بی تفاوتی او نســبت به تیم ملی است. به هر 
روی تیم ملی برای ماه های آینده کامال  بالتکلیف 
است و سرمربی تیم ملی هم روی هوا سیر می کند. 
اگر ۲ فیفادی در فروردین کــه کارلوس کی روش 
رفته بود و تیم ملی هنوز مربی نداشــت را درنظر 
بگیریم، ایران در این ســال حدود 6 بازی دوستانه 
ملی را از دســت داده و به جز سوریه و کره جنوبی 
با هیچ کشور دیگری بازی تدارکاتی نداشته است. 
این ضعیف ترین کارنامه بازی های ملی در سال های 
اخیر است. فدراسیونی که از فراهم کردن بازی های 
دوستانه برای تیم ملی عاجز اســت، گرجستان و 
بنگالدش پیشــنهادش را نمی پذیرند و البته پای 
حرف که باشــد، از بازی دوستانه با تیم ملی برزیل 
یک قدم عقب تر نمی آید! نتیجه این بی تدبیری در 
تدارک دیدن بازی های تدارکاتی، در آوردگاه هایی 
مثل عراق آشــکار می شــود؛ تیم ملی با ترکیبی 
به زمین می رود که پیــش از آن هیچ وقت در یک 

بازی دوستانه آزمایش نشده و از مجموع اتفاقاتی 
که در زمین می افتد، می شــود حدس زد که حتی 
سرمربی تیم ملی هم شناخت عمیقی از بازیکنان 
تیم ملی ندارد. در روزی که 4 حریف تیم ملی ایران، 
بازی رسمی برگزار کردند، ایران با قرعه استراحت 
روبه رو شــده، تیم ملی واقعا »استراحت« می کند؛ 
بی هیچ بازی دوستانه یا اردو و برنامه مشخصی. فقط 
کاش این استراحت های طوالنی، به بهای از دست 
 رفتن رویــای حضور در جام جهانــی ۲۰۲۲ تمام 

نشود.

رفتار ویلموتس با ایران به گونــه ای بوده که حاال 
حتی مخالفــان کــی روش هم حامی او شــده و 
حسرت رفتنش را می خورند. البته کی روش مربی 
خوش شــانس و بااقبالی هم بود و هرگز در مرحله 
پیش مقدماتــی گرفتار چنین خطراتــی نبود؛ اما 
ویلموتس در موقعیتی قــرار دارد که حتی ممکن 
اســت از این مرحله نیز عبور نکنــد و ناکام ترین 

سرمربی تاریخ فوتبال ایران لقب بگیرد.
دایره ای از بیم ها و امیدهــا پیرامون تیم ملی را فرا 
گرفته و یک حس بی اعتمــادی عمیق میان افکار 
عمومی و ویلموتس ایجاد شده است که برداشتن 
این دیوار بی اعتمادی بــزرگ نیاز به تحولی بزرگ 
در اتخاذ شــیوه های تاکتیکــی و انتخاب نفرات و 
اســتراتژی دارد. فعال که آقای سرمربی تیم را رها 
کرده و تا اینجا نشان داده حتی به اندازه کی روش 
هم به تیمی که مســئولیت آن را برعهــده دارد، 

تعصب ندارد!

حکایت ما و سرمربی غریبه!
وقتیدرحساسترینشرایط،تیمملیتعطیلمیشود

  عکس روز

تصویری از بازیکن آژاکس که سر و صدای زیادی به پا کرد
دیوید ایسمون که در تیم نوجوانان آژاکس بازی می کند بر خالف همساالن جثه متفاوتی 
دارد که این موضوع سر و صدای زیادی به پا کرد.ایسمون، مدافع میانی تیم نوجوانان آژاکس 
پس از منتشر شدن عکس هایش در دیدار برابر اسپارتا روتردام مشهور شد. بازیکن هلندی 
از لحاظ فیزیکی کامال متفاوت با همساالن خود است. ایسمون جثه بزرگی دارد و به همین 

خاطر در تصاویر به نظر نمی رسید که بازی در یک رده سنی مشخص برگزار شده است.

رفتار ویلموتس با ایران به گونه ای 
بوده که حاال حتی مخالفان 

کی روش هم حامی او شده و 
حسرت رفتنش را می خورند

دروازه بان ملی پــوش تراکتور می گوید رکــورد زدن به عنوان یک 
گلر برایش خیلی مهم بوده؛ اما قســمت نشد.رشید مظاهری، گلر 
ملی پوش تراکتور می گوید مطمئن اســت در پایان فصل به همراه 
هواداران پرشور تبریزی جام قهرمانی لیگ برتر را باالی سر می برد. 
رشید درخصوص تراکتور، تیم ملی و دو شکست تلخ مقابل بحرین 
و عراق گفت وگویــی انجام داده که در ادامــه گزیده هایی از آن را 

می خوانید:
ما از باخت مقابــل عــراق ناراحتیم. جز 
عذرخواهــی کردن از مــردم عزیز کار 
دیگری از دســتم برنمی آید. شرمنده 
مردم شــدیم، ولی قــول می دهیم در 

دیدارهای دور برگشت جبران کنیم.
 تمام بازی های تیم ملی چه دوستانه و چه رسمی 
بسیار مهم است و همه ملی پوشان انگیزه زیادی برای 
حضور در تیم ملــی دارند. آن هم در ایــن بازی به این 
مهمی که بعد از باخت به بحرین بــه نوعی برای ما حکم 
مرگ و زندگی را داشت. شــک نکنید همه بچه هایی که 
بازی کردند، تمام وجودشان را گذاشتند و تالش کردند تا 
تیم ملی بهترین نتیجه را بگیرد، ولی متاســفانه نشد. ضمن 
این که عراق هم تیم محکمی بود و کال دیدار ســختی را با این 

تیم برگزار کردیم.
 به نظرم اصال مسعود مســتحق اخراج نبود، چون کاری نکرد. 
وقتی یک تیم می بازد یا پیروز می شود همه در آن سهیم هستند و 
تیم ملی با هم می برد و با هم می بازد. من به دلیل هم باشگاهی بودن 
با مســعود می دانم او در این ســن چقدر تالش می کند و زحمت 

می کشد تا بتواند به تراکتور و تیم ملی کمک کند.
 می خواســتم در مورد فضای مجازی بگویــم. واقعا این همه 
فحاشــی در فضای مجازی علیه هم ناراحت کننده است. نمی دانم 
چرا این موضوع حل نمی شود و روز به روز شــاهد توهین به افراد 
مشهور هستیم؟ خودم قصد دارم در اولین فرصت صفحه شخصی ام 
 را ببنــدم، چــون بــه نظــرم فوتبــال ارزش فحاشــی را 

ندارد.
 شک نکنید با این هواداران پرشور تبریزی، کادرفنی باتجربه و 
حمایــت مســئوالن تیم دوبــاره به شــرایط ایــده آل اول فصل 
برمی گردیم و به صدر جدول نزدیک خواهیم شد. صد درصد روی 
حرفم هستم. تیم ما همه شرایط را برای قهرمانی در این فصل در 
اختیار دارد و مطمئنم در پایان فصل جشن قهرمانی را با هواداران 
پرشورمان برپا خواهیم کرد. طرفداران تراکتور در دنیا بی نظیرند 
 و شایســتگی این را دارنــد تا این فصــل را با قهرمانــی به پایان 

برسانند.

جنگ ۵۰ میلیاردی پرسپولیس و سپاهان!
این جنگ رسانه ای پرسپولیس و سپاهان هم ماجرایی است که هر روز به بهانه ای، رخ می دهد. آخرین 
مورد از این جنگ رسانه ای به جدل مسعود تابش و گابریل کالدرون برمی گردد. چند روز پیش مسعود 
تابش مدیرعامل سپاهان در پاسخ به ادعای کالدرون که گفته بود سپاهان گران ترین تیم ایران است، 
مدعی شد که فقط مجموع قرارداد 6 بازیکن پرسپولیس 5۰ میلیارد تومان است! مدیر روابط عمومی 
پرســپولیس هم طبق معمول این ادعا را تکذیب کرد و گفت قرارداد همه بازیکنان پرسپولیس روی 
هم به این مبلغ نمی رسد. اما تابش دوباره اصرار کرد و مدعی شــد وقتی خود بیرانوند در مصاحبه با 
تلویزیون این ادعا را تکذیب نمی کند یعنی همه چیز حقیقت دارد. تابش حتی اعالم کرد که بودجه 
تمام تیم های سپاهان در رشــته های مختلف ورزشی 5۰ میلیارد تومان اســت، یعنی به اندازه مبلغ 
قرارداد چند پرسپولیسی! البته بگذریم از این که تابش چند هفته پیش گفته بود کل بودجه سپاهان 
برای رشته های مختلف 9۰ میلیارد تومان است و نمی دانیم این اختالف 4۰ میلیاردی یکهویی! از کجا 
ناشی می شود. تابش همچنین حرف های امیر قلعه نویی را هم تکرار کرده و مدعی شده سپاهان از نظر 
هزینه تیم چهارم یا پنجم لیگ برتر است! او یک ادعای بامزه دیگر هم دارد و می گوید قرارداد استنلی 
کی روش بسیار پایین تر از جونیور براندائو است. اگر حرف های جناب تابش را بپذیریم، با توجه به این 
که مشخص شده که مبلغ قرارداد جونیور 5۷۰ هزار دالر است، احتماال قرارداد کی روش باید زیر 4۰۰ 
یا ۳۰۰ هزار دالر باشــد که خب باورکردنش نیاز به بالهت و ساده لوحی دارد! خود همین آقای تابش 
در فصل نقل و انتقاالت مدعی شده بود که تراکتور به کی روش پیشنهاد 9۰۰ هزار دالری داده، حاال 
چطور این بازیکن، بعد از آن همه ناز و ادا، حاضر شده با قراردادی بسیار پایین تر از جونیور با سپاهان 
تمدید کند، خدا می داند! البته که حرف های پرسپولیسی ها را هم نباید زیاد جدی گرفت. 5۰ میلیارد 
برای کل تیم؟  وقتی قرارداد بیرانوند و جونیور نزدیک به 15 میلیارد تومان است، چرا باید باور کنیم که 

قرارداد همه پرسپولیسی ها در مجموع زیر 5۰ میلیارد تومان است؟

امیرعلیثابتی

مظاهری:

با اطمینان 
می گویم تراکتور 

قهرمان  می شود
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۲۳ دستگاه خودروی تخصصی آتش نشانی از رده خارج شد
پیشنهاد سردبیر:

بامسئوالن

اخبار

آغاز فعالیت آموزشی دانشگاه 
صنعتی اصفهان از روز شنبه

بنابر تصویب هیئت رییســه دانشــگاه صنعتی 
اصفهان، فعالیت های آموزشــی این دانشگاه در 
روزهای سه شنبه و چهارشنبه، ۲۸ و ۲۹ آبان ماه 
لغو شد و شروع مجدد فعالیت های آموزشی این 
دانشگاه از روز شنبه ۲ آذرماه خواهد بود.دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان و نجف آباد نیز با وجود 
اینکه چند روز گذشــته به حالــت نیمه تعطیل 
درآمده بودند، باز هستند و تمام کالس های درس 
در این دو دانشگاه برقرار است.روابط عمومی این 
دو دانشــگاه آزاد اســالمی اعالم کرد که غیبت 
دانشجویان طی چند روز گذشته ثبت نخواهد شد.

دفاتر تسهیل گری و توسعه 
محلی در اصفهان ایجاد می شود

رییــس اداره امور اجتماعی ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از راه اندازی 
دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی در مناطق این 
کالن شهر خبر داد.مسعود مهدویان فر افزود: هدف 
از افتتاح این دفاتر در مناطق شهر اصفهان کمک به 
توسعه محلی است.وی، توسعه محله ها و مناطق 
شــهر اصفهان را مربوط به عمران و زیرساخت ها 
ندانست و افزود: ممکن اســت محله ای به لحاظ 
عمرانی، ساختمانی و فیزیکی به ظاهر توسعه یافته 
باشد ولی مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
محله و تعامالتی که مردم منطقه با یکدیگر دارند 
مواردی است که نیازمند پرداختن به آن هاست. 
رییــس اداره امور اجتماعی ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان ادامه داد: 
این دفاتر بیش از همه در ابعاد فرهنگی و اجتماعی 

و رفع مشکالت محله ها فعالیت می کنند. 

یک کارشناس برنامه ریزی شهری 
پیشنهاد داد:

اجرای برنامه های فرهنگی در 
محور چهارباغ برای معرفی شهر

یک کارشــناس برنامه ریزی شهری گفت: محور 
چهارباغ، گنجینه خاطرات و میراث فرهنگی شهر 
و مکان بسیار جذاب برای تعامالت  اجتماعی است 
و به عنوان کانون و مرکز ثقل ویژگی های شــهر 
اصفهان، محل مناسبی برای معرفی جاذبه های 
شهر به  گردشگران خارجی  است.مهرداد کیهان 
فر با اشاره به نقش اجتماعی چهارباغ اظهار کرد: 
با گذشت زمان و با گسترش شهر، نقش چهارباغ 
به تدریــج از نقش محوری برای تــردد، به نقش 
اجتماعی تغییر پیدا کرده  است.   وی گفت: برای 
برنامه ریزی صحیح باید نقش  و هدف  از پیاده راه  
کردن  چهارباغ مشــخص شــود زیرا برای نقش 
تاریخی، اجتماعی، فرهنگــی  و یا ترکیبی از آنها 
رویکرد اجرایی متفــاوت خواهد بود البته عناصر 
مختلفی پیاده راه چهارباغ  را تشــکیل می دهند، 
اما »درختان« به عنوان عنصــر اصلی و محوری 
در برنامه ریزی باید به صــورت ویژه مد نظر قرار 
گیرد.این کارشــناس برنامه ریزی شهری با بیان 
اینکه در دنیا برای طرح های شهری، روش آزمون 
و خطا  منسوخ و برنامه ریزی استراتژیک جایگزین 
آن شده است، گفت: در این روش برای مردم کار 
نمی شود بلکه با مردم کار می کنند به عبارت دیگر 
مسئوالن و متخصصان از مشورت مردم محلی به 
عنوان ســرمایه های اجتماعی شهر در طراحی 

پروژه ها استفاده می کنند.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان خبر داد:
تشکیل ۴۰ پرونده گران فروشی 

در اصفهان طی روزهای اخیر
 مدیر بازرســی و نظارت اصناف اســتان اصفهان 
گفت: طــی دو روز ۲۵ و ۲۶ آبان مــاه، یک هزار و 
۲۵۳ بازرسی از اصناف اصفهان انجام شد که نتیجه 
آن تشکیل ۴۰ پرونده بوده اســت.جواد محمدی 
فشارکی با اشــاره به اینکه با اعالم مدیریت مصرف 
سوخت، بازار کشش و تحمل تخلف و گران فروشی 
را ندارد، اظهار داشت: در تاریخ های ۲۵ و ۲۶ آبان 
ماه یک هزار و ۲۵۳ بازرسی در سطح بازار اصفهان 
انجام و در مجموع ۴۰ پرونده از سودجویی و تخلف 
در اصناف مختلف تشکیل شــد.وی افزود: ارزش 
ریالی پرونده های تشکیل شده بالغ بر ۵۸ میلیون 
و ۸۳۶ هزار و ۸۴۰ ریال بوده که بیشترین تخلف به 
ترتیب مربوط به گران فروشی، عدم درج قیمت، عدم 
دستورالعمل های بهداشتی و عدم صورتحساب بوده 
است.مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان 
تاکید کرد: همچنیــن در دو روز ۲۵ و ۲۶ آبان ماه، 
۲۷ مورد از شــکایات و گزارش های مردمی مبنی 
بر تخلف اصنــاف به ویژه در زمینه گران فروشــی 
دریافت کردیــم.وی تصریح کرد: شــهروندان می 
توانند در صورت مشــاهده هرگونه تخلف صنفی، 
موضوع را از طریق سامانه های ارتباطی و تلفن های 
۳۲۳۵۲۰۱۲ و ۱۳ و ارســال پیام کوتاه به شماره 
۰۹۱۴۰۴۰۳۰۳۹ و یا لینک گزارش های مردمی 
در وب ســایت www.bazresiasnafisf.ir  به 
واحد بازرسی و ستاد خبری رسیدگی به شکایات و 
گزارش های مردمی این مدیریت در استان اصفهان 

اطالع دهند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی 
اصفهان:

۲۳ دستگاه خودروی تخصصی 
آتش نشانی از رده خارج شد

مدیر روابط عمومی ســازمان آتش نشانی اصفهان 
گفت: تا به امروز بیشتر از ۲۰۰ مورد اعزام در سطح 
شهرســتان داشــته ایم که از این تعداد ۱۴۸ مورد 
مربوط به اطفای حریــق بوده اســت.فرهاد کاوه 
آهنگران با اشاره به میزان خسارات وارد شده در چند 
روز اخیر در اصفهان اظهار کرد: تا این لحظه حدود ۸ 
میلیارد تومان به مجموعه شهری خسارات وارد شده 
است.وی ادامه داد: این خسارات شامل شکستن و 
نابود کردن ابزارآالت، ماشین ها و همچنین غارت 
تجهیزات اســت.مدیر روابط عمومی سازمان آتش 
نشــانی اصفهان تصریح کرد: تا به امروز  بیشتر از  
۲۰۰ مورد اعزام در سطح شهرستان داشته ایم که 
از این تعداد ۱۴۸ مورد مربوط به اطفای حریق بوده 
که شامل منازل مســکونی، بانک، انواع خودروها، 
کانکس های شهرداری و نیروی انتظامی بوده است.

به گفته کاوه آهنگران، حــدود ۷۰ نفر از نیروهای 
سازمان آتش نشانی مورد هجوم اغتشاش گران قرار 
گرفته اند که از این تعداد، عده ای دچار شکستگی 
کتف، ضربه مغزی و جراحات ناشــی از سوختگی 
شــده اند.وی ادامــه داد: همچنین ۲۳ دســتگاه 
خودروی تخصصی آتش نشــانی به دلیل صدمات 

وارد شده از رده خارج شده است.

یکصد و دومین جلسه علنی شــورای اسالمی شهر 
اصفهان، روز سه شنبه این هفته با حضور عضو جدید 
این شورا برگزار شد. رضا امینی که در شورای چهارم 
به عنوان رییس این شورا حضور داشت، حاال به عنوان 
جایگزین مهــدی مقدری بر روی صندلی شــورای 
پنجم نشست. گرچه پس از اتفاقاتی که برای مهدی 
مقدری، عضو سابق شورای شهر افتاد و درنهایت منجر 
به محرومیت او از حضور در شورای پنجم شد، زمان 
زیادی طول کشــید تا عضو علی البدل جایگزین او 
شود، اما حاال به گفته رییس شورا پس از طی مراحل 
قانونی باالخره بعد از حدود شش ماه تکلیف صندلی 

خالی شورای پنجم مشخص شد.
دولت به تقویت حمل و نقل عمومی شهرها 

کمک کند
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان در نطق پیش 
از دستور این جلسه، با اشاره به اتفاقاتی که در چند 
روز گذشته در شهر اصفهان افتاد، گفت: در این میان 
مدیریت شهری با مشــکالتی مواجه شد و بخشی 
از اموال شهر تخریب شــد. علیرضا نصر بابیان اینکه 
فضا از اعتراض عبور کرده و به سمت اغتشاش رفته 
بود، افزود: مدیریت شــهری اصفهان تالش زیادی 
کرد تا کمترین آســیب متوجه فضای شهری شود. 
وی با اشــاره به اینکه با افزایش قیمت بنزین مردم 
به ســمت حمل و نقل عمومی می رونــد و مدیریت 
شــهری باید ظرفیت های موجود در شهر را افزایش 

دهد، گفت: امیدواریم حمل و نقل عمومی در شــهر 
روان باشد و از دولت هم می خواهیم نهایت همکاری 
را با شــهرداری ها برای تقویت حمل و نقل عمومی 
داشته باشد. رییس شورای شــهر اصفهان با اشاره 
به اینکه شــهرداری اصفهــان ۱۴۰ برنامه برای روز 
اصفهان تدارک دیده بود ولی بیشــتر برنامه ها لغو 
شد، گفت: ویژه برنامه های میدانی و برنامه هایی که 
قرار بود با حضور جمعیت زیادی برگزار شود لغو شد 
که امیدوارم تدارک برنامه های خوب در آینده جبران 

اتفاقات اخیر را بکنند.
شأن و جایگاه شورا باید حفظ شود

وی اظهارکرد: دلیل اینکه فرآیند جایگزینی تا امروز 
به طول انجامید به خاطر طی مراحل قانونی و تاکید بر 
حفظ شأن و جایگاه شورا بود تا سنتی نشود و در ادامه 
عمر طوالنی شورا باید مراقب باشیم که مسیر قانونی 

طی شده و استعالمات الزم گرفته شود.
قضاوت های ناعادالنه از شورای پنجم

رییس شورای شهر اصفهان با بیان اینکه حضور عضو 
جایگزین در شورای شــهر با نامه فرماندار اصفهان 
صورت گرفت، گفت: البته قضاوت های ناعادالنه ای در 
این مسیر صورت گرفت که همه را واگذار می کنیم؛ 
اما در دوسالی که خدمت مهدی مقدری بودیم همه 

شــهادت می دهیم که نهایت تالش خود را کرد تا به 
عهدی که با مردم بسته بود، عمل کند.

مهدی مقدری، مطیع قانون بود
وی افزود: مهدی مقدری احساس مسئولیت باالیی 
داشت، به طوری که حتی کار خود را ترک کرد تا به 
ماموریت مهم در شورای شهر بپردازد. وی در ادامه 
با خواندن این بیت »آن سفر کرده که صد قافله دل 
همره اوست/ هرکجا هست خدایا به سالمت دارش« 
گفت: شــورای پنجم در معرض انتقاد برای موضع 
گیری نسبت به اتفاقات به وجود آمده برای مقدری 
بود؛ امــا مهدی مقدری خود دوســتان را به آرامش 
و رعایت قانــون دعوت می کــرد و اظهارنظر رییس 
دادگستری هم موید این اســت که مقدری رعایت 
قانون را کرده است. وی همچنین گفت: کسانی که 
نقشی در این قضیه داشتند هم اگر باعث شدند حق و 
حقوقی از مهدی مقدری تضییع شود باید در محضر 
حق پاسخگو باشند. وی با اشاره به اینکه رای در مرحله 
تجدیدنظر تعدیل شــد؛ اما انتظار می رفت برخورد 
بهتری با مقدری صورت بگیرد، تاکیدکرد: مقدری، 
سلب عضویت از شــورای شهر نشــد اما به دو سال 
محرومیت از حضور در شورای شهر با جرائم دیگری 
محکومیت پیدا کرد.رضا امینی هم در این جلسه پس 
از ادای ســوگند، اظهارامیدواری کرد که با همکاری 
اعضای شــورا در فرصت باقی مانده از شورای پنجم 

درجهت حفظ منافع مردم و شهر مثمر ثمر باشد. 

رییس شورای چهارم بر صندلی شورای پنجم نشست

مدیرکل امور مهاجــران خارجی اســتانداری اصفهان گفت: به 
منظورکاهش برخی آسیب های اجتماعی، تقویت مسائل فرهنگی 
و آموزش به اتباع خارجی در اصفهان در دســتور کار قرار گرفته 
است. مهدی سلیمانی با اشــاره به اینکه اتباع خارجی مقیم در 
استان اصفهان در دوازده شهر از اســتان اصفهان اجازه سکونت 
دارند، اظهار داشت: افاغنه بیشترین سهم اتباع خارجی در استان 

اصفهان را دارند و سهم آنها از بازار کار، مشاغل دشوار است. وی با 
اشاره به اینکه ۱۱۰ هزار نفر از اتباع خارجی دارای کارت آمایش 
هستند، ادامه داد: ۵۰ هزار نفر از این جمعیت هم دارای گذرنامه 
کشــور متبوع هســتند. مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی 
اســتانداری اصفهان با بیان اینکه مهاجران غیرقانونی به کشور 
متبوع فرستاده می شوند، تصریح کرد: با توجه به مرزهای وسیع 

در شرق کشور احتمال بازگشــت مجدد مهاجران غیرقانونی به 
کشور همیشه وجود دارد.

 وی، با ذکر این نکته که ۱۲ شهرستان استان اصفهان برای اقامت 
و تردد اتباع خارجی ممنوع است، گفت: تقویت مسائل فرهنگی 
و آموزش به اتباع خارجی در دستور کار قرار گرفته تا آسیب های 

اجتماعی مهاجران کاهش یابد. 

مدیرکل امور مهاجران خارجی استانداری اصفهان:
تقویت مسائل فرهنگی و آموزش به اتباع خارجی، در دستور کار است

 در  یکصد و دومین جلسه شورای شهر اصفهان چه گذشت؟

شهردار اصفهان با اشاره به میزان خسارات وارد شده 
به امکانات و تاسیسات شهری گفت: میزان خسارات 
وارد شده در دست بررسی است؛ اما براساس آمار 
اعالم شــده میزان آن بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد 
تومان است.قدرت ا... نوروزی اظهار کرد: طی چند 
روز گذشته اتفاقات ناگواری در شهر رخ داده و باعث 
ایجاد خسارت به زیرساخت های شهری شده است. 
این در حالی است که در شرایط تحریم ها تامین 
و جایگزینی بسیاری از خســارت های وارد شده 
دشوار و در مواردی غیر ممکن است.وی افزود: در 
این حوادث شاهد تخریب تعدادی از ایستگاه های 
مترو و وارد شدن خسارت به تعدادی از اتوبوس های 
شهر بودیم.شهردار اصفهان با بیان اینکه حدود ۳۰ 
دستگاه اتوبوس شهر اصفهان به طور کامل در آتش 
ســوخت، افزود: تعدادی از چراغ های راهنمایی و 

رانندگی و بسیاری از عالئم نصب شده در شهر از 
بین رفته است.وی ادامه داد: در جریان ناآرامی های 
اخیر بخشی از فضای سبز و تعدادی از درختان سبز 
شهر طعمه حریق شد و برخی معابر و بانک ها مورد 
تخریب قرار گرفت.نوروزی با بیان اینکه در روزهای 
اخیر بیشترین خسارت به امکانات شهری وارد شده 
که متعلق به تک تک شهروندان است، تصریح کرد: 
کسانی که نقد یا اعتراضی دارند باید بدانند که راه 
آن تخریب اموال و وارد کردن خسارت به مردم یا 
ایجاد آشوب نیســت و باید از مکانیزم های خاص 
خود و از فرصت های قانونی اســتفاده کرد و نقد و 
اعتراض خود را بیان کنند.شهردار اصفهان ادامه 
داد: اعتراض و نقد با تخریب امــوال که امروز کار 
را برای خدمت رســانی به مردم دشــوار کرده، 

متفاوت است.

شهردار  از عواقب ناآرامی های اخیر در اصفهان خبرداد:

خسارت  ۳۰۰ میلیارد تومانی
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان، 
با اشــاره به از ســرگیری فعالیت نیمی از ناوگان 
اتوبوســرانی در شــهر گفــت: در حــال حاضر 
۵۰۰دستگاه اتوبوس در خطوط مختلف و تندرو، 
فعالیت مــی کنند.علیرضا صلواتی از خســارت 
دیدگی ۲۸ دســتگاه اتوبوس به صــورت کامل و 
آسیب به ۶۰ دستگاه اتوبوس دیگر در ناآرامی های 
اخیر خبر داد و افزود: این اتوبوس ها در روز شنبه 
که ناوگان حمل و نقــل با تمام ظرفیت خود فعال 
بود، خسارت دیدند.وی با اشاره به تعطیلی مدارس 
و کاهش تقاضای ســفر طی چند روز گذشــته، 
ظرفیت کنونی ناوگان اتوبوســرانی را جوابگوی 
جابه جایی شهروندان دانست و گفت: در حوادث 
اخیر به ۵ ایستگاه قطار شــهری نیز خسارت وارد 
شــده که به محض تامین ایمنی مسافران، مترو 

آماده جابه جایی مســافران خواهد شد.صلواتی، 
باتوجه به خسارت های ســنگینی که به ایستگاه 
های قطار شهری وارد شده، بازسازی ایستگاه ها 
را زمان بر دانست و ادامه داد: ۲۵تقاطع نیز به طور 
کامل آسیب دیده و تجهیزات چراغ های راهنمایی 
و رانندگی همچنین سیســتم های هوشمند آنها 
تخریب شــده که تاکنون ۱۰ تقاطع به وضعیت 
عادی بازگشته و تالش می کنیم تا یک هفته آینده 
تمام چراغ های راهنمایی و رانندگی شهر را فعال 
کنیم و به سامانه کنترل ترافیک برگردانیم.وی از 
آمادگی ناوگان حمل و نقل برای بازگشت به شرایط 
عادی خبر داد و اعالم کرد: ممکن است تخلفاتی از 
سوی برخی رانندگان نیز صورت گرفته باشد؛ اما 
این موضوع تااندازه ای به اخالق و رفتار ناوبران 

شبکه تاکسیرانی برمی گردد .

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

نظارت بازرسان تاکسیرانی افزایش می یابد

مفاد آراء
8/195  آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک اردستان
آراء که در اجرای ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت 
اسناد و امالک اردستان صادر گردیده ودر اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی 
که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریــخ  اولین آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خودرا 
به اداره ثبت اسناد و امالک اردستان تســلیم و رسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و 
گواهي تقدیم دادخواســت را اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند،در این صورت اقدامات 
ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت.در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد و یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، 
ثبت اردستان مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید. ضمنًا صدور سند مالکیت مانع 

ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1- رای شماره 139860302032000086 مورخ 98/8/16  آقای سید عباس میر احمدیان 
بابا احمدی فرزند سید ابوالفضل یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه واقع در 
اردستان روستای بابا احمد 79 اصلی سفلی بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ششدانگ 
282/16 متر مربع سهم االرث از آقای سید ابوالفضل میر احمدیان بابا احمدی مالک رسمی
2- رای شماره 139860302032000087 مورخ 98/8/16  آقای سید رضا میر احمدیان 
بابا احمدی فرزند سید ابوالفضل یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه واقع در 
اردستان روستای بابا احمد 79 اصلی سفلی بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ششدانگ 
282/16 متر مربع سهم االرث از آقای سید ابوالفضل میر احمدیان بابا احمدی مالک رسمی
3- رای شماره 139860302032000088 مورخ 98/8/16  آقای سید علی میر احمدیان 
بابا احمدی فرزند سید ابوالفضل یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه واقع در 
اردستان روستای بابا احمد 79 اصلی سفلی بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ششدانگ 
282/16 متر مربع سهم االرث از آقای سید ابوالفضل میر احمدیان بابا احمدی مالک رسمی
4- رای شماره 139860302032000089 مورخ 98/8/16  آقای سید مجتبی میراحمدیان 
فرزند سید ابوالفضل یک دانگ و نیم مشاع از ششــدانگ یک باب خانه واقع در اردستان 

روستای بابا احمد 79 اصلی سفلی بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ششدانگ 282/16 
متر مربع سهم االرث از آقای سید ابوالفضل میر احمدیان بابا احمدی مالک رسمی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/8/29                                                                                                                            
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/9/14          

م الف:  662934  ذبیح اله فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
ابالغ رای

8/190 شماره پرونده:1038/98 حل 2 ، شــماره دادنامه:1412- 98/08/19   ، خواهان: 
علی حاجی حیدری نشانی: خمینی شهر بلوار پاسداران ، خوانده: مرتضی سلطانی دهنوی 
نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه سفته گردشــکار: با بررسی اوراق پرونده ختم 
رسیدگی اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای علی حاجی حیدری به طرفیت آقای مرتضی 
سلطانی دهنوی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه نقد بابت یک فقره سفته 
واخواست نشده به شماره 918625 )سری/ث( به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رسید با بررسی مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق سفته و با توجه به وجود 
اصل سفته در ید خواهان و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر 
نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل نیاورده است و با احراز اشتغال ذمه و استصحاب 
دین دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 307 و 308 و 309 قانون تجارت 
و مواد 1258 قانون مدنی و مواد 519 و 522 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواســته 
و پرداخت مبلغ 1/675/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 98/6/16 لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال 
و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان محکوم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلــت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضا مدت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم عمومی حقوقی شهرستان خمینی شــهر می باشد . م الف: 662800  ایمان 

بختیاری قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای

8/188  مرجع رسیدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف فریدونشهر، شماره پرونده: 31/98 
شماره و تاریخ دادنامه: 155-1398/5/22 خواهان: آقای محمد کیانی فرزند اسفندیار به 

نشانی فریدونشهر روستای قلعه سرخ، خواندگان:  1- سارا بهزادی فرزند حیدر به نشانی 
مجهول المکان 2- امیر حسین فروغی فرزند علی به نشــانی فریدونشهر روستای قلعه 
سرخ، خواسته: الزام به انتقال سند خودرو، گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای شــورا: در خصوص دعوی آقای محمد کیانی  به طرفیت 1- سارا بهزادی 2- امیر 
 حسین فروغی به خواســته الزام به انتقال سند رســمی خودرو پیکان به شماره انتظامی
 35 و 453 ایران 53 به انضمام مطلق خســارات وارده با عنایت به دادخواست تقدیمی، 
اســتعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک خودرو تصویر قرارداد 
عادی ارائه شــده از طرف خواهان و اینکه علی رغم ابالغ قانونی خواندگان در جلســه 
رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای نیز ارائه نداده اند  و وکیل نیز معرفی ننموده اند 
علی هذا شورا  دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد ماده 198 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 10، 219، 220، 221، 223 
و 225 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه اسناد رسمی 
و انتقال رسمی سند خودرو به شماره انتظامی فوق به نام خواهان و پرداخت مبلغ 626/250 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی بوده 
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه و سپس ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان فریدونشهر 

میباشد. م الف:662944 شعبه دوم شورای حل اختالف فریدونشهر
حصروراثت 

8/193  آقای محســن ارباب پور بیدگلی دارای شناســنامه شــماره 1542 به شــرح 
دادخواست به کالسه 2/873/98  از این دادگاه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان رحمت اله ارباب پور بیدگلی بشناســنامه 188 در تاریخ 
98/7/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- مسعود،کدملی 6199642589 ، 2- حسین، ش.ش 210، 3- علی، کدملی 
6199949951، 4- محســن، ش.ش 1542، 5- هاشــم، کدملــی 6190005772، 
6- معصومه، کدملــی 6199245989، 6- فاطمه، ش.ش 53، 8 -نرگس، ش.ش 210 
همگی به عنوان فرزندان متوفــی با نام خانوادگی ارباب پــور بیدگلی، 9- زهرا خزیری 
بیدگلی، ش.ش 196 به عنوان همسر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 663634 رئیس شــعبه  دوم حقوقی دادگاه شورای 

حل اختالف آران و بیدگل 
حصر وراثت

8/192 خانم مریم خسروی دارای شناسنامه شماره 22 به شــرح دادخواست به کالسه 
98/515  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
بهرام اله دادی به شناسنامه 140 در تاریخ 1394/10/26  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- اردشیر اله دادی فرزند کئیزخان به شماره ملی 
2293787737 )پدر متوفی( 2- منور پناه پوری فرزند حسین به شماره ملی 2293787818 
)مادر متوفی( 3- مریم خسروی فرزند عزت ا... به شــماره ملی 6299939060 )همسر 
متوفی( 4- گونای اله دادی فرزند بهرام به شــماره ملی 5120116280 )دختر متوفی( 
5- امیر علی اله دادی فرزند بهرام به شــماره ملی 4640425201 )پسر متوفی( . متوفی 
به جز نامبردگان فوق فاقد ورثه دیگری می باشــد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 662764 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

دهاقان 

اعالم مفقودی 
برگ ســبز و اصل ســند مزدا دوکابین مــدل 1393 
 به رنــگ نقــره ای  آبــی متالیــک به شــماره پالک
 ایران 67-581 د 78 و شــماره موتــور FEA29919 و 
شــماره شاســی NAGP2PC12EA163635  به نام 
ســاناز عیدی وندی مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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امام صادق علیه السالم:
    هرکه خائنى را امانت دار امانتى کند، او را نزد 

خدا ضمانتى نباشد.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

یادداشت

قطــع اینترنت در کشــور یکی از مســائلی بود که پــس از بروز 
ناآرامی های اخیر اتفــاق افتاد. دامنه ایــن اختالل ها که از عصر 
جمعه آغاز شده بود به تدریج توســعه پیدا کرد تا جایی که بخش 
عمده ارتباط کاربران ایرانی با اینترنت جهانی قطع شــد. البته با 
فعال شدن اینترنت ملی تا حدودی محدودیت های دسترسی برای 
سایت های داخلی برداشته شد؛ اما باز هم این اقدام نتوانست گرهی 
از مشکالتی که اختالل اینترنتی برای زندگی روزمره مردم ایجاد 
کرده، باز کند. طبق اعالم یک مسئول مطلع در وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، محدودیت دسترسی به اینترنت که از عصر جمعه 
آغاز و تشدید شده، با تصویب شورای امنیت کشور بوده که با ابالغ 
دبیرخانه این شورا به اپراتورهای اینترنت به مدت ۲۴ ساعت اعمال 
شده است. این مسئول مطلع به ایسنا گفته که پیگیری های زیادی 
از سوی وزارتخانه در حال انجام است تا با رایزنی با دبیرخانه شورای 
امنیت کشور )شاک( مجوز الزم برای برقراری مجدد ارتباطات و 
ابالغ آن به اپراتورها صورت پذیرد؛ اما با وجــود این زمان اتصال 
اینترنت نامعلوم اســت.تصمیم اخیر شــورای امنیت کشور برای 
مختل کردن دسترســی کاربران اینترنت تلفن همراه و اینترنت 
خانگی به شبکه جهانی، فارغ از دالیل موجهی که از لحاظ امنیتی 
داشته یا دارد، ابعادی از زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر قرارداده 
و به ســردرگمی و اتالف وقت آنها دامن زده است. برای مثال، در 
شرایطی که دولت سیاست سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین را 
اجرا کرده، وزارت نفت و شرکت پست از مردم خواسته اند با مراجعه 
به باجه های معطلع پست، کارت سوخت خود را دریافت کنند اما 
با وجود اختالل اینترنت، عمال صاحبان کارت سوخت نتوانستند 
محل نگهداری کارت ســوخت خود را از ســایت شــرکت پست 
مشــخص کنند. همچنین این اختالل اینترنتی باعث شد فرآیند 
سفر با تاکسی های اینترنتی مختل شود و به سردرگمی مردم دامن 
بزند. از سوی دیگر هر چند بانک ها در شبکه داخلی با شعب خود 
ارتباط داشتند؛ اما در شــبکه ارتباط اینترنتی به خصوص ارتباط 
بین شــهری و بین استانی با مشــکالتی مواجه بودند و اول هفته 

پردغدغه ای برای مشتریان خود ایجاد کردند.

افت سرعت زندگی با قطع اینترنت

عکس روز

دوخط کتاب

گشودگی نسبت به تجربه 
بی پیرایه همراه هســتند. 
ایــن یکــی از درس هــای 
بزرگ از هنر اســت: هیچ 
چیز بالذاتی وجود ندارد که 
باعث شــود چیزی یا کسی 

خسته کننده باشد.

»درباره خوب بودن«
آلن دوباتن

درسی بزرگ از هنر
بسیاری از خیره کننده ترین 
آثار هنــری حــاوی عناصر 
واال و کمیاب نیستند. آنها 
بیشــتر دربــاره متفــاوت 
نگریســتن بــه چیزهای به 
نظــر معمولی هســتند. با 
صمیمیتی غیــر معمول و 

»میر محمد شــاه«، کوچک ترین مســجد جهان در حیدرآیاد هند واقع 
شده اســت.اولین تصوری که با دیدن این مسجد به ذهن متبادر می شود 
این است که چگونه ســاختمان به این کوچکی می تواند چنین با شکوه و 
هیجان انگیز باشد.این مســجد که فقط 10 مترمربع مساحت دارد به نام 
یک قدیس صوفی است که در دوران حکومت »عبدا...قطب شاه« در قرن 
شانزدهم میالدی از عراق به هند آمد.این مسجد ساخته شده از سنگ تنها 
با یک طاق و دو مناره، آنقدر کوچک است که بیش از پنج نفر نمی توانند 

همزمان در آن نماز بخوانند.

کوچک ترین مسجد جهان

جوانانی که با شوخی های ترســناک، ترس و وحشت را در دل ساکنان هندی 
ایجاد می کردند، دستگیر شــدند.هفت جوان هندی که برای پر بازدید شدن 
صفحه یوتیوپ خود دســت به شوخی های وحشــتناکی که از نظر خودشان 
خنده دار بود، می زدند، توسط پلیس بازداشت شدند.آن ها با پوشیدن لباس های 
وحشتناک خود را شبیه ارواح درست می کردند و ترس و وحشت برای عابران و 
رهگذران، موتورسواران و حتی رانندگان ایجاد می کردند.این جوان ها حتی وارد 
خانه هایی می شدند که اعضایشان در فضای باز خوابیده بودند و با به وحشت 

انداختن شان، آرامش را از آن ها می گرفتند.   

بازداشت ارواح ترسناک هندی

یک معمار در تگزاس برای داشتن خانه رویایی خودش، از 11 کانتینر استفاده 
کرد.ویل، برای ساختن خانه رویایی خودش، 11 کانتینر بزرگ را جمع می کند 
و با روی هم چیدن آن ها و طراحی هرکدام خانه آرزوهایش را ساخته است. به 
گفته ویل، همه چیز از یک طرح کامپیوتری شروع می شود که وقتی طراحی 
خانه را روی کامپیوتر انجام می دهد، آنقدر جذب آن می شود که به فکر ساختش 
می افتد .او  از  سال ۲01۷  تاکنون هر هفته روی طراحی داخلی این ساختمان 

کار کرده است.

ساخت خانه رویایی با کانتینر

جشنواره اقوام 
ایرانی

قرارداد ساخت و بومی سازی سامانه لیزر فیبر ماشین جوش اسیدشویی شــماره ۲ شرکت فوالد مبارکه اصفهان با موسسه علوم و فنون لیزر ایران به امضا رسید.
با ایجاد این تفاهم نامه،  ایران هم  به جمع معدود کشــورهای صاحب دانش فنی تولید این تجهیزات منحصربه فرد می پیوندد.رییس واحد قراردادهای توسعه و 
اجرای طرح های شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: با همکاری و پیگیری واحد تولید نورد سرد و واحد قراردادهای توسعه و اجرای طرح های شرکت مقدمات 
این کار بزرگ فراهم و در نهایت به عقد قرار داد با شرکت های داخلی منجر شد.مسعود گل افشان با اشاره به مزیت های بومی سازی این قبیل تجهیزات در کشور 
 High-Tech گفت: عقد قرارداد با شرکت دانش بنیان ایرانی، عالوه بر بومی ســازی این تجهیزات، ارتقای دانش فنی و امکان دست یابی به توان تولید تجهیزات
در کشور، جلوگیری از خروج ارز از کشور، صرفه جویی قابل توجه اقتصادی در مقایسه با خرید خارجی و  وابسته نبودن به تکنولوژی شرکت های آمریکایی و غربی 
را به ارمغان می آورد همچنین تداوم تولید محصوالت سرد را در آینده تضمین خواهد کرد.مدیر ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه با اشاره به نقش ماشین های جوش 
در خطوط تولید گفت: واحدهای اسیدشویی شماره ۲ و نورد پنج قفسه ای ناحیه نورد سرد مجهز به ماشین جوش لیزری با منبع تولید لیزر با گاز CO2 از شرکت 
TRUMPF آمریکاست و با توجه به اعمال تحریم های ظالمانه کشور آمریکا امکان تامین قطعات یدکی و همچنین دسترسی به خدمات این شرکت غیرممکن شده 
است.بهزاد بهادرانی افزود: این در حالی است که فناوری تولید لیزرهای جدید فیبری در حدود توان های 10 کیلووات در انحصار شرکت های آمریکایی است و بروز 
هرگونه مشکل در سامانه جوش فعلی می تواند موجب توقف واحد اسیدشویی شماره ۲ و اختالل کامل در تولید خط نورد سرد شود.پیش  از این هم شرکت فوالد 

مبارکه اصفهان در قراردادی با شرکت دانش بنیان دیگری در قزوین تولید المپ های اشعه ایکس را در کشور بنیان نهاد و این مایه عزت و سربلندی کشور است.

مدیر متالورژی و کنترل کیفیت شرکت فوالد مبارکه، از ادامه روند روبه رشـــد 
کیفیت محصوالت فوالد مبارکه خبر داد و گفت: بــا تعریف اقدامات اصالحی و 
اجرای آن با همکاری نواحی تولیدی، روند کیفیت محصوالت شرکت در شش ماهۀ 
اول سال 1398 در شاخص های اساســی بهبود قابل توجهی داشته است.سعید 
نقیه در این خصوص اظهار داشت: رسالت واحدهای کنترل کیفی، آزمایشگاه ها و 
پشتیبانی فنی مشتریان در فرآیند مدیریت کیفیت شرکت فوالدمبارکه، حصول 
اطمینان از انطباق مشــخصات فنی مواد اولیــه ورودی، محصوالت تولیدی در 
خطوط مختلف تولید و محصوالت نهایی نواحی با دســتورالعمل های مربوطه، 
استانداردهای ملی و بین المللی با توجه به درخواست و حساسیت های مشتریان 
اســت.مدیر متالورژی و کنترل کیفیت شــرکت فوالد مبارکه با تاکید بر این که 
کنترل و پایش محصول در راستـــــای ارتقــــای کیفیـــــت محصــــوالت، 
رضایت مندی مشــتریان و حفظ اعتبار و منافع شــرکت فوالد مبارکه، با تالش 
کارکنان شرکت فوالد مبارکه تامین می  شود، اظهار داشت: کیفیت را فرآیندهای 
تولید می سازند، ولی کنترل و پایش و طبقه بندی عیوب و ارزیابی انطباق به عهده 
واحدهای یادشده است.وی در پاسخ به این سوال که کیفیت در فوالد مبارکه چه 
جایگاهی دارد افزود: کیفیت در شرکت فوالد مبارکه از ورود مواد اولیه و مصرفی 
شامل سنگ آهن، گندله، آهن اسفنجی، آهک، انواع نسوز، انواع فروآلیاژها، انواع 

روانکارها و... شــروع و تا فرآیند ذوب و ریخته گری و همچنین تولید محصوالت 
نهایی ورق گرم، ورق ســرد و محصوالت پوشــش دار ادامه می یابــد. وی درباره 
فرآیند نمونه برداری ها اذعان کرد: این فرآیند بــا انجام 500 هزار نمونه برداری، 
یک میلیـــــــون تســـــت و انجـــــام صددرصــــد بازرسی های کیفی انجام 
می گیرد و با رسیدگی به ادعای مشتریان تا محل کارخانه مشتری ادامه می یابد. 
سعید نقیه با اشاره به اهمیت تولید محصوالت کیفی و با ارزش افزوده باال گفت: از 
شاخص ترین محصوالت ویژه که در شش ماهه اول 1398 در شرکت فوالد مبارکه 
تولید شده می توان به ورق های مورداستفاده در صنایع نفت و گاز و خودروسازی 
و همچنین ورق های ضدخوردگی اشاره کرد که با همت و تالش همه واحدهای 
مربوطه انجام شده اســت. وی با بیان این که در همه نواحی شرکت رشد فزاینده 
کیفیت را شاهد بوده ایم گفت: به عنوان مثال بازده کیفی محصول در مجتمع فوالد 
سبا در سال 1396 به میزان 93/01 درصد، در سال گذشته به میزان 93/91 و در 
شش ماهه نخست سال 1398 به میزان 95/6۷  درصد افزایش یافته است.مدیر 
متالورژی و کنترل کیفیت شرکت فوالد در پایان با تاکید بر این که کلیه تست ها و 
بازرسی های کیفی بر روی محصوالت جدید انجام شده و تایید شرکت های نفت و 
خودروسازی نیز کسب شده است، در همین راستا از تمامی کارکنان که کیفیت را 

با جدیت فزاینده در دستور کار خود قرار داده اند، تشکر و قدردانی کرد.

همکاری شرکت دانش بنیان در تولید تجهیز فوالدی منحصر به فرد

قرارداد بومی سازی سامانه لیزر فیبر ماشین جوش اسید شویی فوالد مبارکه

ادامه روند روبه رشد کیفیت محصوالت فوالد مبارکه

ذوب آهن اصفهان آرزوی دیرینه ایرانیان را برای تولید ریل تحقق بخشید؛ اما متاسفانه برخی از افراد نا آگاه با اظهار نظرهای غیر کارشناسی در 
شرایطی که دشمن با تحریم هر چه تمام تر مسیر را بر ملت ایران سخت کرده است تالش و کوشش فرزندان ایران زمین را برای قطع وابستگی و 
توسعه یافتگی کشور عزیزمان ایران، نا دیده می گیرند. محمد امین یوسف زاده، مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان گفت: ریل تولیدی ذوب 
آهن مطابق با استاندارد DN13674 است و کلیه آزمایش های مورد نیاز را به سختگیرانه ترین روش ممکن گذرانده است. مدیر مهندسی نورد 
ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: در تولید ریل پا به پای اروپا پیش می رویم. آلمان ریل تولید می کند و کشور ایران نیز به واسطه ذوب آهن اصفهان 
و با آخرین تکنولوژی آلمان تولید ریل دارد. این مقام مسئول ادامه داد: زمانی که نیاز کشور به ریل بیش از ظرفیت تولید باشد، واردات امکان پذیر 
می شود اما در حال حاضر که ذوب آهن اصفهان بیش از نیاز کشور ریل تولید می کند و صحبت از واردات ریل منطقی نیست. وی گفت: گنجایش 
انبار سرپوشیده کارگاه برای تولید در داخل کارخانه بسیار محدود است و این باعث تعلل ما برای تولید سفارش های دیگر شده است، امیدوارم 
که مسئولین زیرساخت و راه آهن فکری به حال این موضوع بکنند زیرا به ما قول دادند که به محض تایید بازرس نهایی بار حمل می شود. مدیر 
مهندسی نورد بیان کرد: بعضا اظهار نظرهای ناشیانه و ناآگاهانه در بعضی رســانه ها، که در آنها افتخار تولید ملی نادیده گرفته می شود، جفا در 
حق کشور است. ریل تولید شده است و این مسیر دیگر برگشت پذیر نیست. وی با اعالم اینکه در شرایط فعلی و درصورت حمل به موقع توانایی 
تولید 10 هزار تن ریل در ماه یعنی 1۲0 هزار تن در سال وجود دارد، افزود: رسالت یک بنگاه اقتصادی تولید و فروش است، در این حماسه ملی 
به ارزش آفرینی نیز نیاز داریم زیرا حدود 1۴ هزار نفر پرسنل به طور مســتقیم و تعداد بسیاری غیر مستقیم معیشت شان از ذوب آهن اصفهان 
تامین می شود در نتیجه باید برای تولید بیشتر تالش کنند و بدیهی است که به موازات رسالت ملی خود تمام تالش مان را برای افزایش تولید به 
کار خواهیم گرفت. یوسف زاده گفت: توسعه خط دوم ناحیه فینیشینگ ریل در دستور کار قرار دارد و ان شاءا... در نیمه اول سال 99 به مرحله 
نهایی می رســد و ظرفیت تولید این محصول اســتراتژیک بیش از دو برابر افزایش می یابد. هم اکنون نیز بازاریابی برای صادرات در دست اقدام 
است. بدیهی است که بازار ایران جوابگوی سرعت تولید ذوب آهن نخواهد بود. اگر سال 99 فقط در کارگاه نورد 650 ریل تولید کنیم 30 هزار 
تن در ماه تولید می شود و در سال 360 تا ۴00 هزار تن تولید می شود. وی افزود: تجهیزات تولید ریل ذوب آهن به زعم کارشناسان ریلی که از 
محل بازدید کرده اند در چند جای جهان بیشتر وجود ندارد و این افتخار برای کل کشور اســت و ما را خودکفاتر می کند. مدیر مهندسی نورد با 
اشاره به اینکه اگر با همدلی و به دور از حاشیه سازی برای رونق بیش از پیش کشــور تالش کنیم، تحریم ها کمترین اثر را دارد، گفت: متاسفانه 
به دلیل صادرات مواد اولیه خط تولید ذوب آهن با حدود 60 درصد ظرفیت تولید دارد در صورتی که اگر این مواد اولیه به ریل و سایر محصوالت 

متنوع تبدیل شود، افزایش ارز آوری و قطع وابستگی را در پی خواهد داشت.

مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان:

بیش از نیاز کشور ریل تولید می کنیم
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