
 هفته پربارش و برف 
در انتظار اصفهان

کارشــناس پیش بینی هوای اســتان اصفهان 
گفت: به سبب پایداری جو، پیش بینی می شود 
امروز وضعیت کیفی هوا در شرایط ناسالم برای 

گروه های حساس باشد.
ویکتوریا عزتیان، با اشاره به استقرار جوی پایدار 
در استان تا بعد از ظهر امروز، اظهار کرد: وضعیت 
جوی بیشتر مناطق استان در این مدت به صورت 
قســمتی ابری، مه صبحگاهی، گاهی افزایش 
ابــر و وزش باد خواهد بــود. وی ادامه داد: برای 
ســاعات اولیه روز  کاهش کیفیت هوا و افزایش 
غلظت آالینده هــا پیش بینی می شــود، بر این 
اساس امروز وضعیت کیفی هوا در شرایط ناسالم 
برای گروه های حســاس خواهد بود.کارشناس 
پیش بینی هوای استان اصفهان با اشاره به نفوذ 
سامانه ناپایدار بارشــی به استان از اواخر امشب 
گفت: از روز جمعه تا سه شنبه هفته آینده بارش 
برف و باران را در بیشتر مناطق به ویژه نیمه غربی 
استان شــاهد خواهیم بود. وی اضافه کرد: اوج 
بارش ها روز شنبه و یکشنبه پیش بینی می شود 
و احتمال یخبندان به سبب کاهش دما در مناطق 
غربی و جنوبی استان وجود دارد.عزتیان با بیان 
اینکه دمای هوا در ۲۴ ســاعت آینــده یک تا دو 
درجه ســانتی گراد کاهش خواهد داشت، گفت: 
چوپانان با دمای ۱۹ درجه سانتی گراد باالی صفر 
و فریدون شهر با دمای شش درجه سانتی گراد 
زیر صفر به ترتیب گرم ترین و سردترین مناطق 

استان خواهند بود.
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برای جاری شدن مجدد آب رودخانه زاینده رود باید چشم   به آسمان بدوزیم؛

خداحافظی با زاینده رود
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 آمار قصور پزشکی در کشور 
 طی هفت ماهه نخست امسال

 رشد زیادی داشته است؛

خون بازی!

مدیرعامل سازمان قطار شهری 
اصفهان:

ساخت هر کیلومتر  مترو 
۷00 میلیارد تومان هزینه 

دارد

 مچ اندازی منصوریان و کالدرون 
در فوالد شهر؛

 سه امتیاز  
واجب تر  از  نان شب

شباهت بازیگر ترکیه ای نقش پسر موالنا به پارسا پیروزفر

 رشد 5 درصدی تولید
8 فوالد مبارکه در آبان ماه
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یمنا
س: ا

عک

بوراک توزکوپاران، نقش ســلطان ولد 
فرزند بــزرگ موالنا را در »مســت 
عشــق« بازی می کند کــه همواره 

در رکاب پــدر  و معتمد او بــود و از 
حیــث ظاهــر و باطن نیز 

شــباهت های بسیار  به 
موالنا داشت.

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه اصفهان از اســتان های بزرگ، قطب کشاورزی، 
صنعت و هنر کشور است، اظهار داشت: مسائل و کارهایی که در این استان انجام 

می شود، جزو مسائل مهم کشور  محسوب می شود.
آیت ا... سید ابراهیم رییسی روز گذشته در بدو ورود به اصفهان در فرودگاه شهید 
بهشتی بیان کرد: اصفهان همیشه جلوه علم و دین، فرهنگ و هنر، جهاد و اجتهاد 
بوده و بصیرت، زمان شناسی و شهید پروری از جلوه های مهم دیگر این استان به 
شمار می رود.وی اظهارداشت: حضور در جمع مردم، مدیران زحمتکش و نماینده 
رهبر معظم انقالب در استان و علما، اندیشمندان و فرهیختگان این استان توفیق 

بزرگی در این سفر است.
وی با بیان اینکه ۲۳ هیئت به شــهرهای اســتان اعزام شــدند و گزارش آنها در 
جلســه شــورای عالی قوه قضاییه ارائه می شود، گفت: بررســی مسائل قضایی 
و اداری و آنچــه مربوط به قوه قضاییه به عنوان شــأن قضاوت و نظارت اســت، 
در این ســفر مورد توجه قــرار خواهد گرفت.آیت ا... رییســی ادامــه داد: در این 
ســفر از نظرات نماینــدگان مجلــس، مســئوالن و مدیران زحمتکش اســتان 

 و مســئوالن امنیتــی و انتظامی در این اســتان در جلســات مختلــف بهره مند 
خواهیم شد.به گفته وی، اولین مسئله ما در رابطه با مسائل قضایی و سازمان های 

وابسته به قوه قضاییه است. 
رییس قوه قضاییه در رأس هیئتی ساعت ۱۴ روز گذشته برای یک سفر دو روزه 
وارد اصفهان شد. آیت ا... رییسی در بدو ورود در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی 
این شهر، مورد استقبال نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و جمعی از مدیران 

کل نهادها و مسئوالن نظامی و انتظامی اصفهان قرار گرفت.
دیدار با خانواده شهدا، ایثارگران و روحانیون، شرکت در جلسه شورای اداری استان، 
دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی و شرکت در جلسه شورای عالی قضایی 
استان، دیدار با نمایندگان تشکل های کشــاورزی، فعاالن اقتصادی، کارآفرینان 
و صنعتگران و حضور در نهمین اجالس منطقه ای جامعه مدرســین حوزه علمیه 
از برنامه های سفر دو  روزه رییس قوه قضاییه در اصفهان اعالم شد. در این سفر 
معاونان و مدیران کل قوه قضاییه به شهرستان های اســتان سفر و از زندان ها و 

برخی کارخانه های استان بازدید می کنند.

رییسی: اصفهان از  مهم ترین استان های کشور است

 قاضی القضات در اصفهان

 قاضی القضات در اصفهان
رییسی: اصفهان از  مهم ترین استان های کشور است

میالد با سعادت امام حسن عسکری )ع( مبارک

رییس قوه قضاییه، روز گذشته در رأس هیئتی برای یک سفر دو روزه وارد اصفهان 
شد. آیت ا... رییســی در بدو ورود در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی این شهر، 
مورد استقبال نماینده ولی فقیه در استان، استاندار  و جمعی از مدیران کل نهادها 

و مسئوالن نظامی و انتظامی اصفهان قرار گرفت.
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السالوادور ، جایزه روی گردانی از تایوان را گرفت
چین موافقت کرده است که هزینه ساخت یک استادیوم جدید ملی و کتابخانه ای در السالوادور را به 
عنوان بخشی از بسته زیرساختی که پس از روی گردانی این کشور آمریکای مرکزی از تایوان به سمت 
پکن وعده داده شد، بپردازد. دو کشور با انتشار بیانیه مشــترکی تاکید کردند، پکن همچنین هزینه 
ساخت دو پروژه آبرسانی و »بازسازی و گسترش« یک منطقه گردشگری و اسکله ال لیبرتاد در امتداد 
خط ساحلی السالوادور را می پردازد. السالوادور، سومین کشور در سال ۲۰۱۸ بود که بار دیگر پکن را به 

رسمیت شناخت و از تایوان روی گردان شد.

هشدار سفارت عربستان به شهروندانش در فرانسه
سفارت عربستان در پاریس به اتباع این کشور درباره سفر به مناطق شاهد اعتراضات مردمی یا رفت و 
آمد در این مناطق هشدار داد. سفارت عربستان در پاریس همچنین اعالم کرد: بر اساس اخبار منتشر 
شده درخصوص برگزاری اعتصاب گسترده امروز  در فرانسه به ویژه شهر پاریس و نواحی اطراف آن، 

به شهروندان خود در این کشور هشدار می دهیم از این مناطق دور باشند.

درخواست آمریکا از 4 کشور عربی برای توافق با تل آویو
شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که »آمریکا از چهار کشور عربی که با تل آویو روابط 
دیپلماتیک ندارند خواسته تا امضای توافق نامه جدید با اسراییل را بررسی کنند«. در ادامه این گزارش 
آمده است: دولت آمریکا از کشورهای امارات، بحرین، عمان و مراکش خواسته تا توافق نامه عدم تجاوز 
با اسراییل را امضا کنند. دیپلمات های کشورهای مذکور نیز اعالم کرده اند به زودی پاسخ این درخواست 
را خواهند داد. این در حالی است که کشورهای اسالمی و به ویژه گروه های مقاومت فلسطین اقدامات 

برخی کشورهای عربی در برقراری روابط با رژیم صهیونیستی را محکوم کرده اند.

نامزد نخست وزیری لبنان چه کسی است؟
پس از گذشت حدود یک ماه از استعفای سعد الحریری هم اکنون بیشتر گروه های سیاسی لبنان 
برای نخست وزیری »سمیر الخطیب« به توافق های اولیه رسیده اند. سعد الحریری، نخست وزیر 
دولت موقت لبنان و رییس جریان المســتقبل در این باره گفت: از تعیین سمیر الخطیب به عنوان 
نخســت وزیر جدید لبنان حمایت می کنم؛اما جزییاتی وجود دارد که نیازمند رایزنی اســت. سمیر 
الخطیب متولد روستای »مزبود« در شهر الشوف در استان جبل لبنان است که از سال ۱۹۸۳ مدیرکل 
و معاون رییس اجرایی شــرکت عمرانی »الخطیب وعلمی« اســت  و در کشــور های متعددی در 
خاورمیانه فعالیت دارد. وی، به صورت کلی از جهان سیاست به دور بوده و تاکنون هیچ پست سیاسی 

در دولت های لبنان نداشته است.

آمریکا علیه روسیه »جنگ ویزا« به راه انداخته است
دولت آمریــکا از اعطای روادید به هیئتی از مقامــات وزارت خزانه داری فدرال روســیه خودداری کرد. 
سفارت روسیه در واشنگتن هم با تایید این موضوع اعالم کرد اقدام مکرر دولت آمریکا مبنی بر خودداری 
از اعطای روادید به مقامات کشور های دیگر برای سفر به این کشور نگران کننده است. در بیانیه سفارت 
روسیه در آمریکا اقدام واشــنگتن در خصوص خودداری از اعطای روادید به مقام های روسیه به مثابه 
»جنگ ویزا« ضد روسیه توصیف شده  و گفته شده است که هیچ مبنایی برای چنین حمالتی وجود ندارد. 
مقامات آمریکایی در هفته های اخیر چند بار از اعطای روادید به مقام های روســیه برای ورود به خاک 

آمریکا خودداری کرده اند.

با وجود مخالفت ایران با اعزام نیرو به خلیج فارس، ژاپن اعالم کرده که قصد دارد نیروهایش را به صورت مستقل به این منطقه اعزام  کند

حضور نظامی چشم بادامی ها بیخ گوش ایران
ســفر عباس عراقچی، معاون وزیر امور  علیرضا کریمیان
خارجه کشــورمان به ژاپن با حاشیه ها و 

بازخوردهای متفاوتی همراه بود.هر چند او در ایــن دیدار با باالترین 

مقامات عالی رتبه این کشور از جمله آبه شینزو دیدار و گفت وگو کرد؛ 

اما این مالقات ها نتوانســته شــکاف و اختالف میان دو کشور بر سر 

برخی از موضوعات از جمله اعزام نیروی نظامی ژاپن به خلیج فارس 

را حل و فصل کند.

 برخی از رســانه های ژاپنی از درخواســت ایران برای سفر روحانی به 

این کشــور خبر داده اند؛ اما عباس عراقچی گفته اســت نخست وزیر 

ژاپن تمایلــش برای ســفر رییس جمهور به این کشــور را رســما به 

وی اعالم کرده اســت؛ امــا آنچه پس از این ســفر ، خبری تر شــد 

اعزام نیروهــای ژاپنی بــه خلیج فارس بــود. دولت این کشــور  با 

وجود مخالفت هــای حزب کمیتــو  به عنــوان یکــی از هم پیمانان 

»آبه شــینزو« نخســت وزیر ژاپن، مایل اســت یک ناوشکن و یک 

هواپیمای شناســایی به منطقه خاورمیانه و خلیج فارس اعزام کند. 

روزنامه آساهی شــیمبون روز سه شــنبه در گزارشــی افزود: توکیو 

قصد دارد این تصمیم را در ماه جاری میالدی و با هدف نشــان دادن 

همبستگی خود با واشنگتن برای حضور در ائتالف دریایی این کشور 

در خاورمیانه اجرایی کنــد. دولت ژاپن در  ماه اکتبــر، برنامه هایی را 

برای اعزام نیروهای دفاع از خود ژاپن برای تامین امنیت کشتی های 

ژاپنی در حــال حرکت در آب هــای خاورمیانه، اعالم کــرد. در همین 

زمان، ژاپــن تصمیم گرفت بــه دلیل دوســتی دیرینه با ایــران و  با 

 وجود اتحاد با آمریکا، بــه ائتالف دریایی به رهبــری ایاالت متحده

 نپیوندد.

 گزارش این روزنامه ژاپنی در حالی است که ژاپن پیش از این، موضوع 

عدم پیوســتن این کشــور به ائتالف دریایی حفاظت از کشتیرانی به 

رهبری آمریکا را به واشنگتن اطالع داده بود. این موضوع در سفر اخیر 

عراقچی به این کشور هم مطرح شده است. آنگونه که یک مقام ارشد 

دولتی ژاپن می گوید، توکیو موضوع اعزام نیروی نظامی به خاورمیانه 

را به اطالع ایران رسانده است. »یوشیده سوگا« سخنگوی دولت ژاپن 

گفت، توکیو به ایران اطالع داده که قصد دارد تعدادی از نظامیان ژاپنی 

را )موسوم به نیروی دفاع از خود( برای بهبود ظرفیت های جمع آوری 

اطالعات و اطمینــان از امنیت کشــتیرانی به منطقه ارســال کند. به 

نوشته وبگاه روزنامه »مانیچی«، سوگا با این اعالم این خبر گفت که 

»آبه شینزو« نخست وزیر ژاپن در دیدار روز سه شنبه با »سید عباس 

عراقچی« معاون وزیر خارجه ایران، جزییات برنامه برای اعزام نیروی 

نظامی به منطقه را برای وی توضیح داده است؛ اما در واکنش به این 

اظهارات عباس عراقچی صراحتا اعالم کرد که ایران مخالف اعزام نیرو 

و تجهیزات نظامی ژاپنی ها به این منطقه است. 

عراقچی در گفت و گو با »ان. اچ. کی« تلویزیــون دولتی ژاپن  گفت: 

ایران منتظر تصمیم نهایی ژاپن اســت؛ اما اعتقاد نــدارد که هرگونه 

حضور نیروهای خارجــی در منطقه به تقویت ثبــات، امنیت یا صلح 

کمک خواهد کرد. 

عراقچی یادآور شد که در مالقاتی با » آبه شینزو « نخست وزیر ژاپن 

موضع ایران را به او ابالغ کرده اســت. وی از سفر آبه به ایران به عنوان 

یک نقطه عطف در روابط دو کشور یاد کرد و گفت: در این رابطه با توجه 

به نقش منحصر به فردی که ژاپن دارد ما آماده همکاری و رایزنی های 

بیشتر با توکیو در این زمینه هستیم. ژاپن اما اعالم کرده است که توکیو 

نمی خواهد کشــتی هایش را در تنگه هرمز در نزدیکی مرزهای ایران 

و عمان مســتقر کند، این تنگه یک نقطه مرجــع برای افزایش تنش 

در منطقه بوده اســت با این حال ائتالف به رهبری ایاالت متحده، با 

عضویت کشــورهایی مانند انگلیس، اســترالیا و عربستان سعودی 

در مناطقی از جملــه این تنگه فعالیت می کند. به نظر می رســد ژاپن 

تصمیم گرفته اســت به تنهایی به دنبال تعادل در روابط نزدیک خود 

با ایاالت متحده و روابط دوســتانه با ایران باشــد تا بتواند تنش ها را 

بدون پیوســتن به ائتالف تحت رهبری ایاالت متحده آمریکا کاهش 

دهد. ژاپن، اعزام نیروهای دفاع از خود به این منطقه بدون پیوستن 

به ائتالف آمریکا را درنظر دارد در صورتی که این نیروها اعزام شــوند 

ژاپن قصد دارد به شــیوه های دیگری از قبیل ســهیم شدن اطالعات 

با این ائتالف همــکاری کند. ثبات خاورمیانه برای توکیو بســیار مهم 

است زیرا بیش از ۸۰ درصد از واردات نفت ژاپن به این منطقه متکی 

اســت؛ اما اعزام نیروهای دفاع از خود به خارج از کشور نیز موضوع 

حساسی است زیرا اعزام نیروهای ژاپن به خارج از کشور تا حد زیادی 

طبق قانون اساســی صلح طلب پس از جنگ جهانی دوم این کشور، 

محدود شده است.

سرلشکر سالمی:

دشمنان ذوق زده نشوند

چهره روز

رییس جمهور  برای اولین بار جزییات مکالمه تلفنی خود با اوباما را فاش کرد

محرمانه های نیویورکی
رییس جمهور گفت: هر وقت آمریکا راضی شود تحریم ظالمانه را بردارد بالفاصله سران ۱+5 می توانند 
مالقات کنند و ما مشکلی نداریم. روحانی با اشاره به اینکه مشاوران و همراهانم در سفر نیویورک مرا 
قانع کردند که برای پیشرفت مذاکرات بهتر اســت جواب تلفن رییس جمهور آمریکا را بدهم و این 
موضوعی بود که مورد تردید من بود؛ اما وقتی که همه مشاوران و همراهان به اتفاق این نظر را داشتند، 
قبول کردم، اظهار  کرد: در آخرین لحظاتی 
کــه در نیویورک حضور داشــتم، رییس 
جمهور آمریکا در هتل محل اقامت با من 
تماس گرفت و پاســخ تلفن او را دادم و 
این صحبت کوتاه حدودا ۲۰ دقیقه ای یک 
لوکوموتیو بسیار قوی برای حرکت قطار 
مذاکره بود. رییس جمهور خاطر نشــان 
کرد: در این گفت وگوی تلفنی چارچوب 
مذاکرات را مشــخص کردیــم و رییس 
جمهور آمریکا ۳ موضوع را برای مذاکره مطرح کرد و مــن در آن مکالمه گفتم که راجع به ۳ موضوع 
آمادگی برای مذاکره نداریم؛ اما اگر موضوع اول که مذاکره در مسئله هسته ای است، به نتیجه برسد و 
شما آن را درست انجام دهید، موضوع دوم و سوم هم می تواند در دستور کار مذاکره قرار بگیرد. روحانی 
اظهار کرد: این اقدام باعث شد در کمتر از ۱۰۰ روز به توافق موقت ژنو دست پیدا کنیم که در این توافق به 
طور موقت تحریم ها در بسیاری از زمینه ها به طور موقت برداشته شد که از جمله آن این بود که از محل 
پول هایی که در بانک های آمریکا بلوکه شده بود، ماهانه 7۰۰ میلیون دالر در اختیار ایران قرار می گرفت.

»ظریف« استعفای خود را تکذیب کرد
محمدجواد ظریف،وزیر امور خارجه کشورمان  شایعه استعفای خود از وزارت امور خارجه را رد کرد 
و گفت: اگر اســتعفا داده بودم که االن اینجا در خدمت شما نبودم.به تازگی برخی خبرهای تایید 
نشده حکایت از استعفای محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه داشت که این مسئله هم توسط 
علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رییس جمهور تکذیب شد و هم ظریف پس 

از جلسه هیئت دولت آن را رد کرد.

 هدیه 3 میلیون تومانی دیوان محاسبات
 به برخی نمایندگان مجلس

عضو کمیســیون بودجه مجلس گفــت: دیوان محاســبات در یکــی از نشســت های اعضای 
کمیســیون بودجه با مســئوالن این دیوان، بســته ای را به نماینــدگان هدیه داد. حســینعلی 
حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شــهر گفت: مدتی قبل اعضای کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس نشســتی را در دیوان محاســبات با مقامات این دیوان برگزار کردند کــه پس از اتمام 
جلسه بســته ای به هر یک از نمایندگان هدیه داده شــد که در آن ۳ میلیون تومان بن خرید بود. 
وی افزود: نیت دیوان این بود که این بن را نمایندگان یا خودشــان اســتفاده کننــد یا اینکه در 
حوزه های انتخابیه خــود به افراد بدهند؛ البتــه این بن به همراه تعدادی کتــاب در یک کیف به 
نمایندگان داده می شــد. حاجی دلیگانی خاطرنشــان کرد: من این بســته را به همراه یک نامه 
اعتراضی به رییس مجلس تقدیم کردم و در نامه ای خواســتار رســیدگی به موضوع شدم و بنا 
شــد تا رییس مجلس این موضوع را مورد رســیدگی قرار دهد، اما پس از گذشــت 6 ماه هنوز 
 هیچ نتیجه ای از رسیدگی به این موضوع به من اطالع داده نشــده و خبری از نتیجه پیگیری ها

 نیست.

کافه سیاست

فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه غرب زده ها 
انعکاس صدای غرب شــدند و در این جنگ 
جهانــی علیه ملت ایــران با آمریــکا همراه 
هستند، گفت: آنها پیاده کننده سیاست های 

دشمن شده اند. 
سرلشکر سالمی ادامه داد: ملت ایران مفهوم 
سیاســت های آمریکا را فهمید. ســوختن، 
جنایت و توحش مفهوم سیاست آمریکاست 
و ملت ما فهمید آمریکا جز فقر و از بین بردن 
منابع ثروت ایران چیزی نمی خواهد. آن ها 
می خواهند با محو ملت ها به حیات برسند؛ 
اما این سیاســت دیگر برای ملت ها آشکار 
شــده و حنای آمریکا برای ملت ایران رنگی 
ندارد. فرمانده کل سپاه گفت: به دشمنان می 
گوییم از این اقدامات دست بردارید و به خط 
قرمزهای ما نزدیک نشوید، شما قدرت ملت 
ایران را می شناســید و می دانید ملت ایران 

چگونه عمل می کند.
 وی افزود: به ملت ایران احتــرام بگذارید، 
ذوق زده نشــوید و بدانید ملت ایــران بیدار 
اســت و دیدید چگونه در برابــر توطئه های 

استکبار ایستاد.
 سردار ســالمی گفت: ما برای اهداف ملت 
ایران قربانی می شــویم، ملت مــان را تنها 
نمی گذاریم و در این راه همه توان مان را به  کار 
می گیریم و از رهبرمان دستور گرفته ایم که در 
جهت اهداف ملت ایران فدا کاری کنیم، ملت 
ما پیش می رود و انداختن سنگ ریزه در این 

مسیر موج ایجاد نخواهد کرد.

بین الملل

محمد حسین فائض پور- سرپرست شهرداری آران و بیدگلم الف:685704

آگهی مزایده )مرحله اول(

شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به اســتناد مصوبه شماره ۱6۲۹ مورخ 
۹۸/۹/۹ شورای اسالمی شهر آران و بیدگل نسبت به واگذاری ششدانگ 
قطعه زمین به پالک ثبتی 6۸۹ فرعــی از ۲645 اصلی به متراژ ۱54/77 
م.م طبق نظر کارشناســی به ازای هر متر مربع ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با کاربری 
تجاری واقع در صالح آباد- خیابان شــهید ملکیان از طریق مزایده اقدام 

نماید، لذا از کلیه واجدین شــرایط دعوت بعمل می آیــد جهت اطالع از 
شرایط، اخذ مدارک و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ 

انتشار نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمنًا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. )کمیسیون در رد 

یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.(

محمد حسین فائض پور- سرپرست شهرداری آران و بیدگلم الف:685725

آگهی مزایده )مرحله اول(

شــهرداری آران و بیدگل در نظــر دارد به اســتناد مصوبه شــماره ۱6۲۸ مورخ 
۹۸/۹/۹ شورای اسالمی شهر آران و بیدگل نسبت به واگذاری یک قطعه زمین 

به متراژ ۱۰۱4/۹۲ م.م طبق نظر کارشناســی به ازای هر متــر مربع ۲/۸۰۰/۰۰۰ 

ریال با کاربری فرهنگی مذهبی واقع در شهرک گلستان- نبش میدان مرکزی 

شــهرک  از طریق مزایده اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت بعمل 

می آید جهت اطالع از شــرایط، اخذ مدارک و شــرکت در مزایده حداکثر ظرف 

 مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشــار نوبــت دوم این آگهی به شــهرداری آران و بیدگل

 مراجعه نمایند. 

ضمنًا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. )کمیسیون در رد یا قبول 

پیشنهادات مختار می باشد.(

نوبت اول

نوبت اول

 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت مروارید دانه سپاهان
با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره 89 زواره

علی گلخنی زواره- مدیر عامل شرکت مروارید دانه سپاهان

بدینوســیله از کلیه شــرکاء شــرکت فوق دعوت می گردد در جلســه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ 

۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ساعت ۱۰ صبح در آدرس: ناحیه صنعتی زواره – کارخانه خوراک دام و طیور مروارید دانه سپاهان 

برگزار می گردد حضور بهم رسانید.

دستور جلسه: 
۱- تعیین و تغییر سال مالی شرکت. اصالح ماده ۲۰ اساسنامه

۲- تعیین خط مشی آینده شرکت و اتخاذ تدابیر الزم و تصویب آن

۳- انتخاب هیات مدیره و اتخاذ تصمیمات الزم

4- تصویب توافق نامه و سازش نامه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ که به امضا اکثریت شرکا رسیده است.

5- اصالح ماده ۱4 و ۱5 و ۱6 اساسنامه

6- سایر موضوعاتی که راجع به آن تصمیم گیری خواهد شد.

تاریخ 1398/09/13
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اولین کلینیک کسب و کار در اتاق اصفهان راه اندازی می شود

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: مقرر شده تا با تصمیم کمیسیون بهبود و توسعه 
کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، نخستین کلینیک کسب و کار در این اتاق 
و به همت اعضای کمیسیون مذکور تشکیل شود. علی صنایعی اظهار کرد: کشور ما در افق سربه پایین 
سال ۲۰۲۰ میالدی قرار گرفته؛ اما به دلیل داشتن سالح های علمی و اقتصادی شاخص همچون نرم 
افزار و هوش افزار می تواند در آینده کسب و کارهای حوزه IOT )اینترنت اشیا( موفق باشد. وی افزود: 
شاخص های کسب و کار در کشــور، از رتبه های مناسبی در سطح جهانی برخوردار نیستند و برخی از 
کشورهای همسایه در سطوح باالتری از ما در این حوزه قرار گرفته اند. واردات محصوالت چینی بخش 

زیادی از زندگی ما را اشغال کرده و این موضوع خوبی برای صنعت و نظام اقتصادی کشور ما نیست.

رمزگشایی بیش از 44 هزار کارت سوخت در منطقه اصفهان
از زمان اجرای طــرح مدیریت مصرف ســوخت، ۲۴ آبان ماه تــا پایان روز دهم آذر ســال جاری، 
رمزگشــایی بیش از ۴۴ هزار کارت سوخت شهروندان در نواحی شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه اصفهان انجام شده است. معاون فنی عملیاتی منطقه با اعالم این خبر، به اجرای طرح 

سهمیه بندی بنزین اشــاره کرد و افزود: 
تعداد زیادی از شــهروندان که پیش از 
این با توجه به تک نرخی بودن بنزین از 
کارت سوخت اســتفاده نمی کردند، هم 
اکنون جهت حذف رمز و رفع اشــکال و 
ابهام کارت ســوخت خود به این شرکت 
مراجعه می کنند. ساسان تیموری افزود: 
در راستای تحقق حقوق شهروندی و ارائه 
خدمات مطلوب به شــهروندان، کارکنان 
این منطقه در نواحی دوازده گانه اســتان 

اصفهان بیش از ۴۴ هزار کارت سوخت را رمزگشــایی کردند که ۱۷ هزار از این تعداد کارت سوخت ها 
مربوط به شهرستان اصفهان است و کارکنان ناحیه مرکزی به منظور تسریع در پاسخگویی و تکریم 
ارباب رجوع به صورت دو شیفت، مشغول ارائه خدمات به مراجعان محترم مربوط به کارت هوشمند 

سوخت هستند.

عضو کمیسیون تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی استان:

نظام مهندسی ساختمان باید از نظام شهرسازی جدا شود
عضو کمیسیون تخصصی شهرسازی ســازمان نظام مهندسی استان اصفهان گفت: نظام مهندسی 
ساختمان باید از نظام شهرسازی جدا شود و نظامی مستقل تحت عنوان نظام مهندسی شهرسازی 
تشکیل شود.  سیامک اسالمی در بزرگداشت روز جهانی شهرسازی، با اشاره به بحث اشتغال در رشته 
شهرسازی، گفت: حوزه هایی که شهرساز بعد از فارغ التحصیلی می تواند در آن حضور پیدا کند به چهار 
دسته تقسیم می شود از جمله؛ آموزش در دانشگاه ها، مهندسین مشاور، ادارات دولتی و سازمان های 
غیردولتی مانند شهرداری و مهم تر از آن اســتفاده از پتانسیل قانون نظام مهندسی ساختمان است 
که بتوانیم فعالیت های حرفه ای را ادامه دهیم. اســالمی تصریح کرد: در شــهر اصفهان حدود سی 
هزار نفر عضو نظام مهندسی ساختمان هستند که از این تعداد فقط ۲۷۰ نفر شهرساز عضویت دارند 
و مسلما این تعداد نمی توانند در مجموعه سی هزار نفری به اهداف خود برسند. وی با اشاره به اینکه 
داشــتن مدرک صالحیت حرفه ای ضروری است، ادامه داد: اشــتغال اشخاص حقیقی و حقوقی 
 برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و ســایر خدمات فنی در بخش های مهندسی ساختمان

 است.

برای جاری شدن مجدد آب رودخانه زاینده رود باید چشم   به آسمان بدوزیم؛

خداحافظی با زاینده رود

زاینده رود پس از نزدیک به 9 ماه جریان  مرضیه محب رسول
نیمه مداوم، بار دیگــر روی اصفهانی ها 

بسته شد؛ اتفاقی که گفته می شود به دلیل ذخیره منابع آبی پشت سد 

زاینده رود و پایان کاشت پاییزه کشاورزان شــرق استان صورت می 

گیرد. این چندمین زمســتان پیاپی اســت که زاینده رود در اصفهان 

خشک می شود، هر چند سال گذشته با افزایش بارندگی امیدها برای 

جاری ماندن زاینده رود افزایش یافته بود؛ اما آنگونه که شــرکت آب 

منطقه ای اصفهان می گوید، در حوزه زاینده رود به نسبت سال گذشته 

امسال بارندگی ها بسیار کمتر بوده است. معاون حفاظت و بهره برداری 

شــرکت آب منطقه ای اصفهــان، در کارگــروه صیانــت از منابع آب 

برحفاظت از زنده رود تاکید کرد: در ســال آبی جدید میزان بارش ها 

درمقایســه با مدت مشابه ســال گذشــته 59 درصد و درمقایسه با 

متوسط بلندمدت 39 درصد کمتر شده است. حسن ساسانی، با اشاره 

بر کاهش میزان بارش در حوضه شــاخص زاینــده رود گفت: میزان 

ورودی به سد زاینده رود ۱۷ مترمکعب و میزان خروجی هم از 8۲ به 

6۲ مترمکعب برثانیه کاهش یافته اســت که با پایان توزیع نوبت اول 

آب کشاورزی در شرق اصفهان در بامداد چهاردهم خروجی سد مجدد 

کاهش می یابد. 

وی، جاری شدن مجدد آب را وابسته به بارش های جوی در ماه های 

آینده دانســت و گفت: همچنین ذخیره مخزن سد زاینده رود به 3۱۱ 

میلیون متر مکعب رسیده است. 

ساســانی با بیان اینکه میزان بارش ها در ایستگاه شاخص زاینده رود 

»چلگرد« از ابتدای مهر ماه تاکنون ۱55 میلی متر بوده است، افزود: 

طی مدت مشابه سال گذشــته میزان بارندگی فصل آبی پاییز، 3۷5 

میلی متر بوده است. مشکل زاینده رود اما به همین جا ختم نمی شود؛ 

برداشت های غیر مجازی که سالیانه هزاران متر مکعب از حقابه این 

روخانه و مردم اصفهان را به یغما می برد هم عاملی است که این روزها 

از سوی مسئوالن قوه قضاییه زیاد در مورد آن صحبت می شود. حجت 

االسالم رییسی، رییس قوه قضاییه از جمله کســانی است  که بارها 

نســبت به برخوردهای جدی و همه گیر با این مسئله هشدار داده  آن 

هم در شرایطی که برداشــت های غیر مجاز عمال اصفهان را در آستانه 

بحران جدی فرونشست زمین قرار داده است. بر اساس آمار در استان 

اصفهان حدود ۴۲ هزار و 3۴9 حلقه چاه مجاز وجود دارد که ســاالنه 

3.5 میلیارد متر مکعب آب از آن برداشــت می کنند و ۱۷ هزار و 6۱۲ 

حلقه چــاه غیرمجاز وجود دارد که در حال حاضــر حدود 9 هزار 8۲3 

حلقه چاه فعال است و بقیه آبی ندارند. این برداشت ها با خشک شدن 

زاینده رود قوت و قدرت بیشتری می گیرد و نیاز است تا دستگاه قضا و 

مسئوالن آب منطقه ای استان هوشیاری بیشتری داشته باشند. البته 

در مبارزه با چاه های غیر مجاز، قوه قضاییه وعده هایی داده اســت از 

جمله معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان 

اصفهان گفته، با اینکه وظیفه دستگاه قضایی مقابله است؛ اما معاونت 

اجتماعی و پیشــگیری از جرم دادگستری کل این اســتان مبنا را بر 

حفظ و صیانت از منابع آبی قرار داده اســت و در این زمینه، همکاری 

 و تعامل ســازنده با تمام دســتگاه ها درخصوص منابع آبی حساس 

خواهد بود. وی با اشــاره به حفر چاه های غیرمجاز در استان اصفهان 

گفت: با توجه به اهمیت وضعیت معیشت کشاورزان انتظار می رود که 

با حمایت دولت کنتورهای هوشــمند در اختیار کشاورزان قرار بگیرد. 

محمدرضا قنبری افزود: اداره کل دادگســتری با پشتیبانی از شرکت 

آب منطقه ای با تخلفات برخورد می کند و با فرهنگ ســازی مجازات 

تکمیلی در دادگســتری شهرســتان ها در حفظ و صیانــت منابع آب 

می کوشد.

بازار کفش اصفهان پتانســیل زیــادی دارد و اگر 
حمایت شود، این صنعت رشد می کند و کسانی که 
در عرصه کفش مشغول فعالیت هستند، در جنگ 
اقتصادی امروز ایســتادگی می کنند. اکبر زاهدی، 
رییس اتحادیه کفاشان اصفهان با اعالم این مطلب 
گفت: اگر مسئوالن تنها پنج درصد بر صنعت پوشاک 
و کفش تمرکز کنند شــرایط بهتر می شود و امروز 
بسیاری از تولیدکنندگان ترکیه، ایرانی های مهاجر 
هستند که سود خود را در آن کشور دیده اند، چرا که 
توجه مسئوالن ترکیه بر صنعت پوشاک است. وی 
افزود: بیشترین مشــکالت ما در تامین مواد اولیه 
کفش اســت، چرا که با نوســانات نرخ ارز، قیمت 

مواد اولیه ثابت نیســت و تولیدکننــده برای تولید 
اجناس امنیت ندارد و نمی تواند به قیمت ها اعتماد 
کند، زیرا هر روز شاهد تغییر و نوسان است. رییس 
اتحادیه کفاشــان اصفهان تصریح کرد: مواد اولیه 
وارداتی، گران به دســت تولیدکنندگان می رسند و 
مواد اولیه داخلی نیز تحت تاثیر نرخ ارز و نوسانات 
آن  دچار التهاب هســتند و از طرفــی پایین آمدن 
قدرت خرید مردم نیز بر رکود بازار کفش دامن زده 
است. زاهدی ادامه داد: اگر تولیدکنندگان در گذشته 
زیرســاخت های خود را برای شــرایط جدید آماده 
کرده بودند امروز مشــکالت کمتری داشتند؛ اما به 
دلیل فرصت سوزی در آن سال ها، امروز با مشکالت 
بیشتری مواجه هستند. وی در خصوص استاندارد 
کفش های تولیدی در بازار اصفهان، بیان داشــت: 

اگر مــواد اولیه کفش اســتاندارد باشــد محصول 
نهایی نیز استاندارد خواهد بود؛ اما به دلیل شرایط 
خاص اقتصادی در کشــور، دقت عمل در این مورد 
صددرصد نیست و در مجموع انواع کفش با هر نوع 
بودجه در اصفهان وجود دارد. به اعتقاد زاهدی، رونق 
بازار کفش موجب رونق صنعت کفش می شــود و 
چرخ صنایع بسیاری همچون صنعت چرم طبیعی 
و مصنوعی، صنعت نســاجی و پارچه برای آستری 
کفــش و چکمه، مــواد پلیمری رنگ و چســب و 
همچنین ماشین سازی و قالب سازی فلزات برای 
طراحی و غرفه آرایی فروشگاه ها و … به چرخش 
درمی آید، بنابراین اگر موانع تولید برداشــته شود 
ظرفیت اشتغال زایی صنعت کفش دو برابر شرایط 

فعلی خواهد بود.

رییس اتحادیه کفاشان اصفهان:

اگر مسئوالن تنها پنج درصد بر صنعت کفش تمرکز کنند 
شرایط بهتر می شود هات چاکلت

بازار

نمی شود؛  جا ختم  به همین  اما  رود  زاینده  مشکل 
برداشت های غیر مجازی که سالیانه هزاران متر مکعب 
از حقابه این روخانه و مردم اصفهان را به یغما می برد هم 
عاملی است که این روزها از سوی مسئوالن قوه قضاییه 

زیاد در مورد آن صحبت می شود

هات چاکلت باتی نوک مدل 
Premium بسته 12 عددی

قیمت: 23,300 تومان

پودر شکالت نسکوئیک 
 Milk نستله مدل مدل

Nutrifier مقدار 450 گرم
قیمت: 35,000 تومان

هات چاکلت اکشن مدل 
3in1 بسته 20 عددی
قیمت: 50,000 تومان

بازار کم رونق فرش
بازار فرش دســتباف در اکثر 
نقاط کشور به دلیل رکود بازار 
و نبود مشتری ســوت و کور 

است.

سرمای زودهنگام و گرانی بنزین عامل نوسان قیمت سیب زمینی
رییس انجمن سیب زمینی کاران درباره آخرین وضعیت تولید سیب زمینی اظهار کرد: با توجه به آنکه 
برداشت مناطق نیمه سردسیری به سبب کشت دوم در حال انجام است، از این رو آمار نهایی ظرف ۲۰ روز 
آینده اعالم می شود. نیازی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه سیب زمینی وجود ندارد، افزود: با توجه به 
تولید مناسب سیب زمینی در مناطق سردسیری و عرضه بازار، قیمت از تعادل نسبی برخوردار است. این 
مقام مسئول، وقوع زودهنگام سرما و گرانی بنزین را عامل اصلی نوسانات جزئی قیمت در بازار برشمرد و 
گفت: با توجه به اینکه  گرانی بنزین در افزایش هزینه های حمل و نقل تاثیر گذار است، از این رو بر نوسان 
قیمت بی تاثیر نیست. وی، قیمت کنونی هر کیلو سیب زمینی سرمزرعه را یک هزار و ۷۰۰ تا ۲ هزار و ۱۰۰ 
تومان اعالم کرد و گفت: اختالف قیمت عمده فروشی تا خرده فروشی حداکثر ۲۰ تا 3۰ درصد باید باشد 
و فروش با نرخ های 5 هزار تومان غیر منطقی است که متاســفانه در سایه ضعف نظارت دستگاه های 

مسئول اتفاق می افتد.

سهم 5 درصدی تجدیدپذیرها روی قبض برق شما
سخنگوی صنعت برق با اشاره به اعمال ۱۰ درصد عوارض در قبوض برق اظهار کرد: از این میزان، پنج درصد 
به توسعه تجدیدپذیرها اختصاص دارد. مصطفی رجبی مشــهدی توضیح داد: در قبوض برق ۱۰ درصد 
عوارض اعمال می شود که پنج درصد آن به تجدیدپذیرها اختصاص دارد. به عبارت دیگر پنج درصد افزایش 
بهای انرژی، بابت عوارضی که منجر به توسعه انرژی های تجدیدپذیر می شود، صورت می گیرد. وی ادامه 
داد: برای مثال اگر قبض مشترکی ۱۰۰ هزار تومان شود، ۱۰ هزار تومان به عوارض اختصاص دارد که پنج 
درصد این عوارض که 5۰۰۰ تومان می شود، به انرژی های تجدیدپذیر اختصاص دارد و پنج درصد دیگر 
به توسعه روستایی. سخنگوی صنعت برق با بیان این که اعمال عوارض از سه سال پیش وجود داشته 

است، توضیح داد: عوارض ابتدا پنج درصد بود، بعد هشت درصد شد و در سال ۱398 به ۱۰ درصد رسید.

ایران به سوئد نیروی کار می فرستد
 معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار از آغاز ثبت نام متقاضیان اعزام نیروی کار دانش آموخته 
دانشگاهی به کشورهای دانمارک، ســوئد، فنالند و نروژ خبر داد. بر اســاس اطالعیه معاونت توسعه 
کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، یک موسسه مشاوره شغلی و کاریابی خارجی به عنوان صاحب امتیاز دفتر 
هدایت و حمایت از نیروی کار ایرانی در کشور دانمارک، با فراهم کردن زمینه های الزم برای اعزام نیروی 
کار به تعداد 5۰۰ نفر به کشورهای حوزه اسکاندیناوی )دانمارک، سوئد، فنالند و نروژ( از متقاضیان کار در 
کشورهای مذکور ثبت نام به عمل می آورد. اعزام نیروی کار در گروه های شغلی »پرستاری و پیرا پزشکی«، 

»پزشکی و دندانپزشکی«، »فنی و مهندسی« و »خدمات« خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان:
منابع مورد نیاز  از  ردیف های ملی و شناور دریافت شود

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه در فصل بودجه ریزی سال 
99 هستیم، گفت: دستگاه ها و مدیران ملزم هستند سهم استان را پیگیری کرده و در بودجه سال آینده 
انعکاس دهند. ایوب درویشی اظهار داشت: ظرفیت هایی در بودجه های سالیانه وجود دارد که طی نامه ای 
به همه دستگاه های استان اعالم کرده ایم که ظرفیت های اختصاص یافته و اعالم شده به استان در بودجه 
98 را پیگیری کنند. وی افزود: مدیران و مسئوالن باید شرایط و وضعیت استان را در سطح وزارتخانه و 
سازمان های مربوطه تبیین کنند و از ردیف هایی که به صورت ملی و شناور در بودجه قرار می گیرند، سهم 
استان را دریافت کنند. درویشی با اشاره به اینکه در فصل بودجه ریزی 99 هستیم، تصریح کرد: دستگاه ها 
را ملزم کرده ایم که طی نامه ای به امضای آقای اســتاندار، در زمینه تدوین بودجه 99 که در سطح وزارت 

خانه در حال بررسی و در مراحل تدوین است، پیشنهادهای استان را در بودجه سال 99 لحاظ کنند.

کافه اقتصاد
س: ایرنا

عک

وز عکس ر

عکس: خبرگزاری مهر

اخبار

محمد علی عزیزی- سرپرست شهرداری شاهین شهر

آگهی تجدید مناقصه عمومی  )نوبت دوم(
شهرداری شاهین شهر باستناد مصوبه شماره 59/ش مورخ 98/۰۱/۲۴ شورای 
محترم اسالمی شــهر در نظر دارد تعداد بیست دستگاه خودرو سواری جهت 
سرویس دهی امور جاری شــهرداری را به مدت یکسال بصورت استیجاری 

بکار گیرد.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مناقصه می بایستی در 
ساعات اداری به واحد حسابداری شــهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را 
حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/۰9/۲3 به دبیرخانه حراست 

تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

م الف:675786

چاپ دوم
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آگهی

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 شــماره 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 مورخ  1398/05/15 آقــای / خانم صدیقه خلیلی فروشــانی 
فرزند احمد رضا  به شماره کالســه  0353 وبه شماره شناســنامه 239  و به شماره ملی  
1141606305 صادره خمینی شهر   نسبت به5 دانگ  شش  دانگ یکباب  خانه به مساحت 
246.79مترمربع پالک شــماره 1868 فرعی از   72  اصلی واقع  در   فروشان  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند رســمی 178954 مورخ 87/01/19 

دفتر خانه 73ومالحظه نقشه 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  شــمس 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 مورخ  1398/08/02 آقــای / 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 نقشــه 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 مشــاع 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  
ورنوســفادرانی  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 مســاحت 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 کارشــناس  مالحظه و محرز

 گردیده است.
23- رای  شــماره  9284 مــورخ  1398/07/23 آقای / خانم صغــری حاجی حیدری 
ورنوســفادرانی   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 
ورنوسفادرانی   فرزند حســن   به شماره کالسه  0391  وبه شــماره شناسنامه 184  و به 
شــماره 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 شــماره 149 فرعی از   121    اصلی واقع  در   ماسه دانی  بخش  14 اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل  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 آقای / خانم ســعید غالمــی  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  سند 6082 و مالحظه نقشــه 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 مــورخ  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 مــورخ  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  شــش دانگ یکباب  مغازه  به مساحت 26.89مترمربع 
پالک شــماره 7123 فرعــی 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  شهر شــامل  مع الواسطه از مالکیت حســین 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  شــش 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  شــش 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 کالســه  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 کالســه  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  شهر شــامل  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 شناســنامه 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 مــورخ  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.
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.
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مدیرکل پیشگیری های امنیتی و انتظامی قوه قضاییه:

بیش از 24 درصد فوتی ها مربوط به موتور سیلکت سوارهاست
مدیرکل پیشگیری های امنیتی و انتظامی قوه قضاییه گفت: یکی از برنامه های ما جلوگیری از 

برداشت های غیر مجاز آب است که طی ۶ ماهه نخست سال ۶ هزار و ۷۲۵ چاه غیر مجاز مسدود 

و ۳۰۸ مورد توقیف اداوت حفاری را داشتیم؛ البته در برخی مناطق مانند جنوب استان اصفهان 

و جنوب کشــور برخورد با برداشــت های غیر مجاز آب موجب درگیری ها و حتی مسائل امنیتی 

می شود. رضا مسعودی فر    با اشــاره به اینکه یکی دیگر از برنامه های ما مدیریت موتور سیکلت 

سوارهاســت، اظهار کرد: بیش از ۲۴ درصد فوتی های تصادفات مربوط به موتور سیلکت سوارها 

می شود. مدیرکل پیشگیری های امنیتی و انتظامی قوه قضاییه گفت: از سال ۸۶ تا ۹۶ بیش از 

۵۰ هزار موتورسوار در تصادفات فوت کردند که بیشترین تصادفات در استان های خراسان رضوی، 

تهران، فارس، اصفهان و خوزستان بود.

مدیرکل هواشناسی استان مطرح کرد:

تغییر اقلیم اصفهان از خشک به فرا خشک
مدیرکل هواشناسی استان اصفهان بابیان اینکه اقلیم شهر اصفهان بر اساس طبقه بندی اقلیمی 
lrimo climate خشــک و نیمه خشک اســت، گفت: بر اساس بررســی های اقلیمی این سه 
دهه، تغییرات اقلیمی که در شــهر اصفهان اتفاق افتاده باعث شــده که اقلیم این شهر از خشک 
به فرا خشک تغییر پیدا کند. حمیدرضا خورشــیدی اظهار کرد: رخداد مخاطرات جوی و اقلیمی 
ازجمله خشکسالی اثرات شــدیدی در برخی از نقاط جهان و به ویژه مناطق حساس نیمه خشک 
داشته که کشور ایران و اســتان اصفهان هم از این امر مســتثنا نبوده است. مدیرکل هواشناسی 
استان با اشــاره به گزارش هیئت جهانی تغییر اقلیم )ipcc( در سال ۲۰۱۳، گفت: بر اساس این 
گزارش منطقه خاورمیانه در آینده گرم تر و خشــک تر خواهد شــد و افزایش دما و کاهش بارش 
منجر به وقوع خشکسالی در منطقه می شود. وی خاطرنشــان کرد: طی دو دهه اخیر گرمایش 
جهانی موجب تغییرات گسترده ای در بســیاری از متغیرهای هیدرو اقلیمی و اکوسیستم های 
طبیعی شــده و به طور مســتقیم یا باواســطه جنبه های گوناگون آب، خاک، هوا، محیط زیست 
 و زیربناهای اقتصادی اجتماعی بخش هایی از کشــور، به ویژه اســتان اصفهــان را مورد تهدید 

قرار داده است.

چه افرادی در اثر آنفلوآنزا می میرند؟
 یک عضو گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه آنفلوآنزا در افرادی 

که بیماری هایی مانند قلبی، ریوی، کلیوی، کبدی و دیابت دارند و نیز بیمارانی که شیمی درمانی 

می شوند و یا سرطان دارند ممکن اســت درگیری ریه و ذات الریه بسیار شدید ایجاد کند، گفت: 

بیماری آنفلوآنزا در این بیماران حتی منجر به مرگ می شود. همچنین مرگ و میر در افراد مسن 

و کودکان نیز ممکن است اتفاق افتد.

 فرزین خوروش با اشــاره به اینکه برای نمونه حدود دو ســال پیش شــیوع آنفلوآنزا نسبتا باال 

بود؛ اما سال گذشته بســیار کم بود و مردم ایمن شــده بودند، تصریح کرد: پیش بینی می شد 

امسال یا سال آینده شیوع آنفلوآنزا بســیار باال برود که این اتفاق هم افتاد و هم اکنون با شیوع 

باالی این بیماری مواجه هســتیم. این متخصص عفونی تصریح کرد: علت مرگ و میر ناشی از 

بیماری آنفلوآنزا به دلیل عفونت های ریه ای شدیدی اســت که در افراد ایجاد می شود؛ اما برای 

درمان آنفلوآنزا از داروی ضد ویروس اختصاصی استفاده می شــود که افراد مبتال باید دارو را ۵ 

روز زودتر برای کاهش عالئم و بهبودی مصرف کنند، به شرطی که بیماری در همان دوسه روز اول 

تشخیص داده شود.

آمار قصور پزشکی در کشور طی هفت ماهه نخست امسال رشد زیادی داشته است؛

خون بازی!

پارگی پلک چشم یک نوزاد در نطنز، مرگ  پریسا سعادت
یک زن در حین عمل زیبایی، از دســت 

دادن چندین دندان یــک مرد به علــت عفونــت و... از جمله موارد 

دردناکی است که در خبرها رسانه ای می شود و اتفاقا تعداد آنها هم کم 

نیست. قصور پزشکی علت بسیاری از این دست حادثه های دردناک 

است؛ پدیده ای که با وجود  تلخی و غیر قابل جبران بودن در بسیاری 

از موارد اما بر اساس آمار رو به افزایش است  و می تواند بسیار نگران 

کننده باشــد به خصوص آنکه مســائلی مانند بیمــه و روند طوالنی 

دادرسی به این مدل از پرونده ها عمال پزشــکان خطاکار را در حاشیه 

امنی قرار داده است. بر اســاس اعالم اداره کل روابط عمومی و امور 

بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، پرونده های قصور پزشکی از 

ابتدای فروردین تا پایان مهر سال جاری سه هزار و ۴۹۰ مورد بوده که 

این آمار در مقایسه با مدت مشابه ســال قبل )سه هزار و ۲۲۰ مورد( 

۸.۴ درصد افزایش یافته اســت. این موضوع وقتــی نگران کننده تر 

می شود که بدانیم در رسیدگی به شکایت از پرونده های قصور پزشکی 

در این مدت بیش از نیمی از آنها مورد تبرئه و کمتر از نصف آنها منجر 

به محکومیت شده است. در این بازه زمانی، از کل پرونده های قصور 

پزشکی نوبت اول مورد بررسی در پزشــکی قانونی یکهزار و ۹۳۱ مورد 

تبرئه و یکهزار و ۵۵۹ مورد نیز منجر به محکومیت شد. شکایت ها در 

زمینه پزشــکی اما تغییراتی هم داشته اســت، اگر چه در گزارشات 

سال های اخیر همواره دندانپزشکان، پزشکان زنان و زایمان و پزشکان 

زیبایی صدر نشــین شــکایت ها بودند؛ اما این بار خبری از پزشکان 

زیبایی نیست. طی هفت ماهه امسال بیشــترین میزان شکایت در 

قصور پزشکی نوبت اول با ۵۷۹ مورد مربوط به رشته دندانپزشکی بوده 

که ۳۷۰ مورد آن به محکومیت و ۲۰۹ مورد به تبرئه انجامیده اســت. 

پس از آن، جراحی زنان و زایمان با ۴۵۴ مورد، جراحی عمومی با ۳۹۶ 

مورد، جراحی ارتوپدی با ۲۹۰ و پزشکان عمومی با ۲۶۱ مورد بیشترین 

موارد شکایت را داشته اند. کارشناسان می گویند باال بودن آمار قصور 

در رشته زنان و زایمان نه به دلیل زیادی تعداد اشتباهات در این رشته 

بلکه به خاطر وســعت و اهمیت آن اســت و بر خالف باور عمومی و 

اعالن هایی که گاهی در رسانه ها منعکس می شود، پزشکان زیبایی در 

رده چهاردهم شکایت های پزشکی قرار دارند. هر چند در همه جای دنیا 

شکایت از پزشــکان به دلیل عوارض و یا برخی از قصور در این رشته 

وجود دارد؛ اما بسیاری از شاکیان در ایران معتقدند روند رسیدگی به 

پرونده های پزشــکی عادالنه نیست و معموال پزشــکان طرفدار هم 

صنفی های خود هســتند و رای آن ها معموال به ضرر جامعه پزشکی 

نخواهد بود؛ مسئله ای که همواره از ســوی متولیان پزشک قانونی و 

نظام پزشکی رد شده است. در نهایت خروجی شکایت از دادگاه های 

کیفری در این زمینه نشــان می دهــد که تعداد اندکی از شــاکیان از 

رای های صادره رضایت دارند. بنا بر اذعان کارشناسان، تشکیل پرونده 

الکترونیک سالمت، یکی از عمده راهکارهایی است که می تواند آمار 

قصور پزشــکی را کاهش دهد، به دلیل اینکه در ایــن پرونده ها، همه 

فرآیندهای درمانی ثبت می شود و تیم درمان به جزییات این پرونده 

دسترسی دارند؛ به گونه ای که نمی توان مثال یک فرآیند درمانی غلط را 

از پرونده بیمار حذف کرد و همین مســئله، ناخودآگاه به کاهش آمار 

قصور پزشکی منجر می شــود. به اعتقاد کارشناســان، این راهکار در 

کشورهای توسعه یافته جواب داده است و کشــور ما هم باید هرچه 

سریع تر به سمت تکمیل پرونده الکترونیک سالمت حرکت کند.

ل بیشترین میزان شکایت در   طی هفت ماهه امسا
قصور پزشکی نوبت اول با 579 مورد مربوط به رشته 
دندانپزشکی بوده که 370 مورد آن به محکومیت و 209 

مورد به تبرئه انجامیده است

با مسئولان

 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 112فرعــی 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 واقــع  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 شــماره 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 مــورخ  1398/07/10 آقــای / خانــم مهــر انگیــز
 مختاری خوزانی   فرزند مختار  به شــماره کالسه  1002   وبه شــماره شناسنامه 322 
و به شــماره ملی    1141696452  صادره نســبت به  از  شــش   دانــگ یکباب  خانه  
به مســاحت  224مترمربع پالک شــماره 307فرعــی از   82    اصلی واقع  در   ســکه 
الزهر خوزان   بخــش  14  اصفهــان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل  ثبت در 
 صفحه 287 دفتر 268 و مالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  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  شــماره  9190 مــورخ  1398/07/20 آقــای / خانــم نســیم  چوبــداران 
ورنوســفادرانی  فرزنــد محمد  به شــماره کالســه  329 0  وبه شــماره شناســنامه 
1130323315 و به شــماره ملی    1130323315  صادره نســبت به 3 دانگ مشاع از  
شــش دانگ یکباب  خانه    به مســاحت  200مترمربع پالک شــماره 158 اصلی واقع  
در   صدر آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل  مع الواسطه 
 از شهرداری خمینی شهر و مالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول :98/08/29 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/09/14 

م الف: 662747  نبی اله یزدانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
مفاد آراء

9/128  آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک اردستان

 آراء کــه در اجرای ماده یــک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مســتقردراداره 
ثبت اسناد و امالک اردســتان صادر گردیده ودر اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت 
به فاصله 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشــار محلی آگهی می شود تا شخص 
یا اشــخاصی که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ  اولیــن آگهی ظرف مدت 2 ماه 
 اعتراض خودرا به اداره ثبت اســناد و امالک اردســتان تسلیم و رســید اخذ نمایند واز

 تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک مــاه مبادرت به تقدیم دادخواســت 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 مهلــت قانونی واصل نگــردد و یا معترض،گواهی تقدیم دادخواســت
 بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائه نکنــد، ثبت اردســتان مبــادرت به صدور ســند 
 مالکیــت مــی نمایــد. ضمنــًا صــدور ســند مالکیــت مانــع ازمراجعه متضــرر 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 مشــاع از ششدانگ یک باب خانه واقع 
در اردستان روســتای بابا احمد 79 اصلی ســفلی 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 مشــاع از ششدانگ یک باب خانه واقع 
در اردستان روســتای بابا احمد 79 اصلی ســفلی 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 مشــاع از ششدانگ یک باب خانه واقع 
در اردستان روســتای بابا احمد 79 اصلی ســفلی 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 شــماره 139860302032000089 مــورخ 98/8/16  آقــای ســید مجتبی 
میراحمدیان فرزند سید ابوالفضل یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه واقع 
در اردستان روســتای بابا احمد 79 اصلی ســفلی 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:  662936  ذبیح اله فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

ابالغ وقت رسیدگی
9/129  بدینوســیله اعالم می گردد روح اله صالحی راد فرزند حبیب اله دادخواستی به 
طرفیت مجتبی انصاری کیا مبنی بر مطالبه وجه در این شــعبه مطرح و رسیدگی دارد لذا 
به خوانده فوق ابالغ می گردد در تاریخ سه شنبه 98/10/18 ساعت 9:30 جهت رسیدگی 
در شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف آران و بیدگل حاضر شود. ضمنا جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه مراجعه نماید. م الف: 680637 حسین 

باخدا رییس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف آران و بیدگل 
ابالغ رای

9/130 رای قاضی شورا پرونده کالسه:165/97 در خصوص دادخواست آقای محمدرضا 
شکاری آرانی فرزند سیف اله به طرفیت آقای ســعید سیفی ایرانشاهی فرزند خاص مراد 
دائر بر مطالبه مبلغ هفت میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 12-9050/725738 
مورخ 93/9/20 به عهده بانک ملی به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه. . با عنایت به 
جمیع اوراق و محتویات پرونده به ویژه تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم امکان 
پرداخت  بانک محال علیه و با توجه به وجود چک  مســتند دعوا در ید خواهان و امضای 
خوانده در ذیل چک و نظر به اینکه امضای مذکور مصــون از تعرض مانده و با التفات به 
حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه مذکور و با استظهار از اصل اســتصحاب در مورد اشتغال ذمه خوانده و اینکه 
دلیلی مبنی بر برائت ذمه خوانده ارائه اقامه و یا تحصیل نگردیده است و خوانده نیز علی 
رغم وصف ابالغ در جلسه دادرسی حاضر نشده  و به نحو دیگری نیز دفاعی به عمل نیاورده 
است. النهایه دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 310 و 311 و 313 و 320 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 502 و 515 و 519 
و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 9 ،18، 19، 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 
مصوب 1394 ، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته 
و همچنین پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصد و نود و دو هزار و پانصد ریال  بابت خسارت 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مذکور لغایت زمان اجرای 
حکم بر مبنای نرخ اعالمی تورم بانک مرکــزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 
پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم عمومی حقوقی این 
شهرستان می باشــد.م الف: 680627  زهره گرامی نوش آبادی قاضی شعبه چهارم 

شورای حل اختالف آران و بیدگل 
فقدان سند مالکیت 

9/131 خانم فاطمه دهقانی به استناد دو برگ استشهادیه محلی که امضای شهود رسما 
گواهی گردیده مدعی اند که سند مالکیت شــش دانگ یک قطعه زمین به شماره 380 
فرعی مفروز و مجزی از پالک 2840 اصلی واقع در بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل که 
در صفحه 1 دفتر 71 امالک ذیل شماره 6729 بنامش ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیده در اثر جابجایی مفقود و اینک درخواست صدور ســند مالکیت المثنی نموده لذا 
طبق تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی تا هرکس مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود اسناد مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد 
مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل اسناد به ارائه کننده 
مســترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نگــردد یا در صورت اعتراض 
 اصل اسناد ارائه نشود المثنی اســناد مالکیت مزبور صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 680788 عباس زادگان رییس ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل 
ابالغ رای

9/132 رای قاضی شورا پرونده کالسه:387/97 در خصوص دادخواست آقای داود مطیعی 
نیا  فرزند شــکراله با وکالت خانم ها فاطمه بوجاریان و محبوبه صدیقیان به طرفیت آقایان 
1- علی اصغر اسماعیلی فرزند محمد 2- علی ســرحدی امجز فرزند شیرعلی 3- شرکت 
فرهنگیان عنبرآباد  دائر بر مطالبه مبلغ یکصد و هفتاد و دو میلیون ریال وجه سه فقره چک به 
شماره 113/273561 مورخ 95/5/30 و 113/273559 مورخ 95/3/30 و 113/273560 
مورخ 95/4/30 همه به عهده بانک قرض الحسنه رســالت به انضمام خسارات دادرسی و 
تاخیر تادیه. . با عنایت به جمیع اوراق و محتویــات پرونده به ویژه تصاویر مصدق چکهای 

مذکور و گواهینامه های عدم امکان پرداخت تنظیمی از ســوی بانک محال علیه و با توجه 
به وجود چکهای  مســتند دعوا در ید خواهان و امضای خوانده در ذیل و ظهرچک ها و نظر 
به اینکه امضاهای مذکور مصون از تعرض مانده و با التفات به حاکمیت وصف تجریدی بر 
اوراق تجاری و اماره مدیونیت خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار 
از اصل استصحاب در مورد اشتغال ذمه خوانده و اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه خواندگان 
ارائه اقامه و یا تحصیل نگردیده است و خواندگان نیز علی رغم وصف ابالغ در جلسه دادرسی 
حاضر نشده  و به نحو دیگری نیز دفاعی به عمل نیاورده است. النهایه دعوای خواهان را وارد 
تشخیص و مستندا به مواد 310 و 311 و 313 و 320 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 
قانون صدور چک و مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 9 
،18، 19، 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 1394 ، حکم به محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و همچنین پرداخت مبلغ سه میلیون 
و ششصد و بیست هزار ریال  بابت خسارات دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه 
قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مذکور لغایت زمان اجرای حکم 
بر مبنای نرخ اعالمی تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف 
 مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم عمومی حقوقی این شهرستان می باشد. 
م الف: 682184  زهره گرامی نوش آبادی  قاضی شــعبه چهارم شورای حل اختالف 

آران و بیدگل 
اخطار اجرایی 

9/133 شماره: 2/149/98 محکوم به به موجب رای شماره : 839 تاریخ: 98/7/14 حوزه: 
دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل که قطعیت یافته است. محکوم 
علیه : رامین قلی زاده اصل 2- احسان شکوری نام پدر:1- کیقباد 2- محمدآقا شغل: آزاد 
نشــانی محل اقامت: 1- مجهول المکان 2- آران و بیدگل، خ ولیعصر اتوگالری اکبرپور 
محکوم علیه محکوم اســت به: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت یک فقره چک به 
ش 661702 مورخ 1396/5/10 به عهده بانک ملت- شعبه ارومیه بابت اصل خواسته و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت 
خسارت دادرسی یک میلیون و نهصد و پانصد هزار ریال بر مبنای نرخ اعالمی تورم بانک 
مرکزی و شصت هزار ریال بابت درخواست اجرائیه در حق خواهان صادر و اعالم میگردد. 
نیم عشر اجرائیه محاســبه و وصول گردد و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق 
خواهان منظور گردد. رأی صادره غیابی است. مشخصات محکوم له: روح اله صالحی راد 
نام پدر: حبیب اله شغل: آزاد  نشانی محل اقامت: آران و بیدگل، خ جمهوری، بهار 9 ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد،محکوم علیه مکلف است 
ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. م الف: 680638 محمد 

رضا کرمانی رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف آران و بیدگل 
اخطار اجرایي

9/136 شماره: 65/98 به موجب راي شماره 117 مورخ  1398/4/25 حوزه دوم شوراي حل 
اختالف شهرستان فریدونشهر که قطعیت یافته است محکوم علیه عسگر سعیدی فرزند 
شکراله شغل آزاد به نشــانی مجهول المکان محکوم است به حضور در یکی از دفترخانه 
های اسناد رسمی و انتقال رسمی خودرو پراید سواری به شماره انتظامی 41 ی 853 ایران 
24 بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 875/000 ریال بابت هزینه دادرسی کال در حق 
محکوم له عبدالرضا شیاسی سرداب سفلی فرزند روز علی - رضا قلی شغل آزاد به نشانی 
فریدونشهر شهرک امام خ آزاده کوچه آزادگان و پرداخت حق االجرا در حق صندوق دولت. 
ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي 
که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود 
را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالي ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:682981 

شعبه دوم شوراي حل اختالف فریدونشهر
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بعد از قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام حذفی؛

ناراحت تر از قلعه نویی چه کسی است؟
بعد از اعالم نتایج قرعه کشی مرحله یک چهارم جام حذفی و دیدار استقالل و سپاهان، تصاویری از امیر 
قلعه نویی در فضای مجازی منتشر شد که در زیر آن مطالبی در ارتباط با ناراحتی سرمربی سپاهان از دیدار 
دوباره با استقالل عنوان شده بود. بســیاری بر این اعتقاد بودند و هستند که قلعه نویی حاضر بود به هر 
تیمی بخورد، اال استقالل آن هم در استادیوم آزادی! اما شاید بتوان گفت کسی که سه شنبه شب از امیر 
قلعه نویی ناراحت تر بود و شبی دلهره آور را سپری کرد، امید نورافکن بود؛ او که گل دوم و تساوی سپاهان 
را در نقش جهان زد ، پس از گلزنی طبق عادت همیشه اش شادی زایدالوصفی داشت و با بوسه زدن به 
پیراهن سپاهان دل اصفهانی ها را برد و دل استقاللی ها را آزرد! بی گمان ناراحت تر از قلعه نویی، نورافکنی 
است که بارها در استادیوم آزادی برای استقالل گل زده و شادی کرده و حاال باید با پیراهن زرد سپاهان و با 
ذهنیتی که در دیدار آخر برای مردم ایجاد کرده، در همین استادیوم بدود و برای سپاهان بازی کند! قطعا 
چنین بازی سنگینی در تهران فشار روحی زیادی را برای او به همراه خواهد داشت. نورافکن هنوز ۲۳ ساله 

هم نشده و کاپیتان تیم امید ایران است.

تزریق روح ایتالیایی به لیگ برتر
به نظر می رسد پس از گدشت دوازده هفته از شروع لیگ برتر و حضور آندره استراماچونی در استقالل، حاال 
تیم های دیگر هم به فوتبال ایتالیایی روی آوردند. از شروع هفته هفتم و زمانی که بازی سه دفاعه استقالل 
کم کم سر و صدا به پا کرد، سایر تیم ها هم سراغ این آرایش رفتند. تا پایان هفته ششم به جز استقالل، 
فقط نفت آبادان در همان یک مسابقه مقابل پرسپولیس با سه دفاع بازی کرد و در سایر مسابقات همه 
تیم ها 4 دفاعه بازی می کردند. اما در این شش هفته، در 9 مســابقه )به جز استقالل( حداقل یکی از 
تیم ها با سه دفاع به زمین رفتند. شاهین بوشهر )۳ بازی(، نفت آبادان )۳ بازی(، ذوب آهن )۲ بازی(، 
تراکتور )یک بازی( و گل گهر )یک بازی( تیم هایی هستند که دفاع سه نفره را بعد از اینکه استراما جواب 

مثبت گرفت، امتحان کردند.

روزبه چشمی هم بازی مجید حسینی می شود؟
روزبه چشمی پس از بازی در جام جهانی و جام ملت های آسیا با تیم ملی به دنبال لژیونر شدن بود 
و از چند تیم خارجی پیشنهاد داشت؛ اما در استقالل ماند و یکی از بازیکنان اصلی تیم استراماچونی 
است. حاال مسئوالن باشگاه ترابزون اسپور ترکیه که فصل پیش مجید حسینی را جدب کردند، هم 
اکنون در ایران حضور دارند تا مذاکراتی را با باشگاه استقالل برای به خدمت گرفتن روزبه چشمی 
انجام دهند. به نظر می رسد مدیران باشگاه ترابزون اسپور که خطر از دست دادن سیدمجید حسینی، 
مدافع ایرانی خود را حس می کنند، به دنبال یافتن جانشــینی برای او هستند و جذب یک مدافع 

ایرانی دیگر را راه حل مناسبی برای این کار می دانند.

کمک داور ویدئویی 30 هزار دالر می شود، نه 200 هزار دالر!
مسئوالن فدراسیون فوتبال می گویند راه اندازی کمک داور ویدئویی در هر ورزشگاه نزدیک به ۲۰۰ هزار دالر 
هزینه دارد، یعنی باالی دو میلیارد تومان می شود. این هزینه باال باعث شده تا چشم بعضی باشگاه ها 
بترسد. فدراسیون اعالم کرده آن ها باید هزینه راه انداری کمک داور ویدئویی را پرداخت کنند. قرار است 
برای فصل جدید لیگ برتر VAR جزو الزامات باشد. در این بین، اما یکی از مسئوالن سازمان لیگ خبری 
می دهد که بسیار جالب است. او با رد ادعاها درباره نصب کمک داور ویدئویی با ۲۰۰ هزار دالر، به خبرورزشی 
گفت: »شما خودتان کمی فکر کنید. ۲۰۰ هزار دالر پول سنگینی است. شما با آن می توانید برای ورزشگاه ها 
کارهای بزرگ تری کنید. نصب چند دوربین و راه اندازی یک اتاقک برای این کار، چقدر هزینه دارد؟ ۲۰۰ 

هزار دالر؟ من به شما می گویم بیشتر از ۳۰ هزار دالر نمی شود.«

مچ اندازی منصوریان و کالدرون در فوالد شهر؛

سه امتیاز  واجب تر  از  نان شب

دیدارهای هفته سیزدهم رقابت های لیگ  سمیه مصور
برتر فوتبال کشور در شرایطی عصر امروز با 
برگزاری شش بازی به پایان می رسد که در مهم ترین دیدار این هفته تیم 
ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه فوالد شــهر میزبان پرسپولیس تهران 
است. سبزپوشان اصفهانی در حالی مهیای مصاف با شاگردان کالدرون 
می شوند که آنها هفته گذشته موفق شدند در مقابل یکی از تیم های بدون 
شکســت این دوره از رقابت ها، یک امتیاز حســاس را کسب کنند و با 
شرایط روحی بهتری آماده دیدار با سرخ پوشان پایتخت شوند. ذوبی ها 
دو هفته ای اســت که رنگ آرامش را به خود دیده اند، آن ها که در فصل 
جاری رقابت های لیگ برتر با ارائه عملکــرد ضعیف در رده های پایین 
جدول جا خوش کرده بودند، از دو بازی اخیرشان موفق به کسب چهار 
امتیاز شــده اند تا جایگاه شــان در جدول رده بندی را بهبود بخشیده و 
امیدوار به ادامه رقابت ها باشــند. تقابل با پرســپولیس بحران زده را 
می توان از شــانس های خوب سبزپوشــان اصفهانی دانست، فرصت 
خوبی برای کســب تمــام امتیازات ایــن دیدار خانگی که شــاگردان 
منصوریان باید به بهترین شکل ممکن از آن بهره برده و با برتری زمین 

بازی را ترک کنند. سرخ پوشان پایتخت که عنوان مدافع عنوان قهرمانی 
را در این دوره از رقابت های یدک می کشــند در هفته های گذشــته  در 
نتیجه گیری خوب عمل نکرده اند تا شرایط برای سرمربی آرژانتینی این 
تیم خوب نباشد. شاگردان کالدرون با امتیازاتی که در این چند هفته در 
مقابل تیم ماشین ســازی و نفت مسجد ســلیمان از دست داده اند، 
فاصله ای 4 امتیازی از صدر جدول پیدا کرده و روزهای خوبی را پشت 
سر نمی گذارند. هر دو تیم با توجه به شرایط شــان نیاز وافری به برد و 
کسب ۳ امتیاز این دیدار دارند و همین نکته می تواند این دیدار را تبدیل 
به یکی از جذاب ترین بازی های هفته کند. بدون شک تیمی می تواند در 
بازی  امروز موفق باشد که از توان روحی و روانی باالتری برخوردار بوده 
و بازیکنانــش از تمرکــز بهتــری برخوردار باشــند. جــدال تیم های 
پرسپولیس و ذوب آهن نه تنها برای سرمربیان این دو تیم حائز اهمیت 
بوده به طوری که عدم نتیجه گیری در این بازی به ضرر هر دو مربی تمام 
شده و نیمکت ها آنها لرزان تر از قبل می شــوند که برای سایر تیم های 
مدعی نیز اهمیت دارد. بــا توجه به فاصله کم امتیــازی بین تیم های 
نخست تا هشــتم جدول، نتیجه این دیدار می تواند طی دو هفته باقی 

مانده به پایان بازی های نیم فصل نخست روی کورس جذاب تیم های 
باالی جدول و مدعیان قهرمانی تاثیر گذار باشد.

جدال این دو تیم در چارچوب هفته سیزدهم فصل جاری رقابت های 
لیگ برتر، ســی و هفتمین تقابــل ذوب آهن و پرســپولیس در ادوار 
برگزاری مسابقات لیگ است. ذوبی ها با وجود این که طی 9 سال اخیر  
مقابل سرخ پوشان پایتخت در فوالد شــهر شکست نخورده اند؛ اما در 
مجموع عملکرد ضعیف تری نسبت به پرسپولیســی ها در تقابل های 

مشترک دارند.
 تاریخچه بازی های ۲ تیم در لیگ برتر نشان می دهد که پرسپولیسی ها 
با کســب 1۳ برد از مجموع ۳6 مســابقه، عملکرد بهتری نســبت به 
ذوب آهن داشته اند. سهم نماینده اصفهان 11 برد بوده و 1۲ دیدار  را دو 

تیم با نتیجه تساوی به پایان رسانده اند.
ذوب آهــن در ایــن دیدار بــا ترکیــب کامل حاضــر خواهد بــود؛ اما 
پرسپولیس به احتمال قوی علیرضا بیرانوند را که برای حضور در مراسم 
 بهترین های AFC در ســال ۲۰19 راهی هنگ کنگ شده بود، در اختیار 

نخواهد داشت.

مهدی تاج کجاست؟ ترکیه؟ هنگ کنگ؟ بلژیک؟ 
کرواسی؟ از سرنوشت رییس فدراسیون فوتبال که 
دوشنبه شب به وقت تهران در فرودگاه هنگ کنگ، 
علیرضا بیرانوند را بدرقه کرد، اطالع دقیقی در دست 
نیســت. هیچ کــس نمی داند رییس فدراســیون 
فوتبال دقیقا کجاست و چه می کند؟ به مهدی تاج 
حق می دهیــم از ترس پرداخــت غرامت به مارک 
ویلموتــس، مذاکره با برانکو یا هــر گزینه دیگر که 
قرار اســت به جای مرد بلژیکی سرمربی تیم ملی 
شــود را پنهان کند. او در این مرحله باید به گونه ای 
پیش برود که فســخ قرارداد با ســرمربی ناموفق 
تیم ملی خسارت مضاعفی به فدراسیون و فوتبال 
ایران وارد نکنــد؛ اما پنهان کردن محــل مذاکره با 
ویلموتس را درک نمی کنیم. چرا نباید رســانه ها و 

اهالی فوتبال بدانند مذاکره با ســرمربی تیم ملی 
در چه شهر یا کشوری انجام می شود؟ نمی خواهیم 
در این روزهای حساس که فدراسیون فوتبال باید 
خودش را از شر یک همکاری نافرجام با یک اروپایی 
خونسرد )که در کوتاه مدت نشان داد هیچ سنخیتی 
با فوتبال ما، فضای داخلی کشــورمان و روحیات 
مردم ایران ندارد( خــالص کند، مهدی تاج را تحت 
فشار قرار بدهیم؛ اما به هیچ شکلی هم نمی توانیم 
خودمان را قانع کنیم مردم و رسانه ها در این ماجرا 
نامحرم تلقی شــوند. واقعا چه اشکالی دارد خیلی 
ســاده به اهالی فوتبال اعالم شــود مذاکره برای 
فسخ قرارداد یا ادامه همکاری یا هر توافق دیگری 
با ســرمربی تیم ملی، در فالن کشور و فالن شهر در 
حال برگزاری است؟ این که دیگر مبلغ و مفاد قرارداد 

نیست که دوستان بگویند بنا به دالیلی باید محرمانه 
بماند، این همه محافظه کاری را درک نمی کنیم. بر 
فرض محال که قرار است مقابل ویلموتس وانمود 
کنیم قصدمان فســخ قرارداد نیســت و با شرایط 
سخت و اصرار به زندگی این مرد بلژیکی در تهران، او 
را به نقطه ای برسانیم که خودش برای فسخ قرارداد 
پیش قدم شود و هیچ غرامتی از ما نخواهد. باز هم 

دلیلی ندارد محل مذاکره را به رسانه ها نگوییم.

مردم نامحرم، رسانه ها نامحرم تر

وزیر ورزش و جوانان گفت: امیدوارم با اجرای دقیق قانون جامع حمایت از معلولین بتوانیم همه امکانات الزم برای حضور بهتر این عزیزان در جامعه را فراهم کنیم. 
مسعود سلطانی فر ادامه داد: طی هفته گذشته دو بار در جلسات هیئت دولت مسائل مربوط به مناسب سازی فضاهای ورزشی و عمومی، تحصیل، اشتغال و ورزش 
معلولین مطرح شد و همه اعضای حاضر برای بهینه سازی هر چه بیشتر تمام این موارد اتفاق نظر داشتند. وی افزود: در بسیاری از عرصه ها معلولین هیچ محدودیت 
و تفاوتی با افراد سالم ندارند و حتی تواناتر هستند. در هشت دوره مسابقات پارالمپیک ورزشکاران ما ۲66 مدال گرفتند که برگ زرینی در تاریخ ورزش کشور است. 
در بازی های پارا آسیایی ۲۰1۸ جاکارتا با 1۳۲ مدال و یک پله صعود نســبت به جایگاه چهارمی دو دوره قبلی به مقام سوم رسیدیم. بسیار امیدواریم در پارالمپیک 
۲۰۲۰ توکیو هم ورزشکاران ما درخشان ظاهر شوند و افتخار آفرینی های زیادی داشته باشند. سلطانی فر تاکید کرد: سال قبل دو سوم جوایزی که به ورزشکاران مدال 
آور دادیم مربوط به پارالمپیکی ها بود و پاداش ورزشکاران مدال آور معلول با افراد سالم کامال برابر است. در بیش از 1۲۰ سفر استانی که طی سه سال گذشته داشتم 

همواره تاکید اصلی من به مدیران کل استان ها رفع مشکالت معلولین بود.  

وزیر  ورزش خبر داد:

 »عابدینی« در لهستانجوایز پارالمپیکی ها دقیقا مشابه المپیکی هاست
 به 10 هزار دالرش می رسد

چهره روز

وز عکس ر

استیلی و ماجدی 
میهمان سفارت 
ایران در بانکوک

حمیــد اســتیلی و میرشــاد 
ماجــدی با حضور در ســفارت 
جمهوری اســالمی ایــران در 
بانکوک با ســفیر و مسئولین 
سفارت دیدار و گفت وگو کردند.

جنجال مروارید سیاه در قلعه مادرید
نشــریه مارکای اســپانیا خبر داد که جدال جدیدی میان زیدان و پــرس در اردوگاه مادریدی ها 
رخ داده است. »پوگبا« موضوع نزاع ســرمربی و رییس قوهای سپید اســت. زیزو به هر نحوی 
می خواهد مروارید ســیاه را به برنابئو بیاورد و گزینه اول و آخرش است؛ اما در طرف مقابل پرس 
و مسئوالن مادریدی حاضر به پرداخت 
مبلغی نجومی برای جذب این ســتاره 
فرانسوی نیســتند. فان دبیک، هافبک 
آژاکس گزینــه اول مســئوالن قوهای 
سپید است و در صورت چراغ سبز زیدان 
انتقال او نهایی خواهد شد. از طرف دیگر 
اریکسن، ستاره دانمارکی تاتنهام گزینه 
دیگر رئالی هاســت که در تابســتان به 
صورت مجانی می تواند به بربابئو بیاید. 
ارتباط سرمربی فرانسوی با هموطنش 
در طول فصل قطع نشده و مالقات های مکرر آنها باعث شد تا احتمال انتقال مروارید سیاه به قلعه 
مادرید بیشتر شود. منچستر یونایتد نیز در صورت فروش این هافبک جنگنده خود به کمتر از 15۰ 
میلیون یورو رضایت نمی دهد و این رقم بسیار باالیی به شــمار می آید. یوونتوس نیز از مشتریان 

پوگباست که در صورت لغزش رئال بالفاصله دست به کار خواهد شد.

یوونتوس در فکر تمدید قرارداد »پائولو دیباال«
شــرایط برای پائولو دیباال در تورین به طور کامل تغییر کرده و حاال او به ســتاره اول تیمش تبدیل 
شده است. در تابستان امسال به نظر می رسید یوونتوس عالقه ای به حفظ این بازیکن ندارد و اخبار 
زیادی در مورد احتمال انتقال دیباال به تیم هایی چون تاتنهام، منچستریونایتد یا پاری سن ژرمن 
مطرح شــد و در نهایت اصرار خود این بازیکن باعث شد در تورین ماندنی شود؛ امابا وجود نیمکت 
نشینی های اوایل فصل، حاال شرایط برای پائولو دیباال تغییر کرده و او تبدیل به بهترین گلزن تیمش 
در فصل جاری شده تا بیانکونری به فکر تمدید قرارداد این بازیکن بیفتد. اخبار سایت کالچومرکاتو 
حاکی از آن است که باشگاه یوونتوس با پائولو دیباال درباره تمدید قرارداد صحبت های خود را آغاز 
کرده و به این ستاره آرژانتینی مبلغ نه میلیون یورو خالص به عالوه پاداش تا سال ۲۰۲4 را پیشنهاد 
داده است. به نظر می رسد این پیشــنهاد مورد قبول پائولو دیباال قرار گیرد زیرا او درخواست حقوق 
ده میلیون یورویی را داده بود و این رقم تفاوت چندانی با خواسته او ندارد. پائولو دیباالی ۲6 ساله 
در 17 بازی این فصل تاکنون هفت گل به ثمر رساندن و چهار پاس گل نیز ارسال کرده است. قرارداد 

فعلی دیباال در ژوئن ۲۰۲۲ به پایان می رسد.

واکنش کلوپ به شایعات عالقه لیورپول به »سانچو«
جیدون سانچو، پدیده 19 ساله و انگلیسی دورتموند، در فصل جدید نمایش خیره کننده ای در ترکیب 
این تیم داشــته و در اکثر بازی ها موفق به ثبت گل یا پاس گل شده است؛ موضوعی که باعث شده 
باشگاه های بزرگ اروپا خواهان جذب این ستاره جوان شوند. یکی از این باشگاه ها لیورپول است که 
طی ماه های اخیر از این تیم به عنوان مقصد احتمالی سانچو یاد شده است. شایعات عالقه لیورپول 
به خرید سانچو باعث شده که یورگن کلوپ نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد. او در این باره 
گفت: سانچو بازیکن فوق العاده ای است؛ اما هیچ نظری درباره او ندارم و نمی دانم که این شایعات 
از کجا می آید. قطعا این شایعات از سمت ما نیست چرا که تا به حال درباره آن حرفی نزده ایم. اگر 
قرار باشد کاری انجام دهیم، هیچ کدام از شما متوجه آن نمی شوید. حرفی برای گفتن ندارم چرا که 

نمی توان در مقابل شایعات کاری انجام داد و جلوی آن ها را گرفت.

فوتبال جهان

ملی پوش شمشــیربازی ایران، جایزه خود 
را در جام جهانی لهســتان دریافت می کند. 
مجتبی عابدینی، ملی پوش ســابر ایران در 
مســابقات قهرمانی جهان مجارستان مدال 
برنز انفرادی کســب کرد و 1۰ هزار دالر جایزه 
به او تعلق گرفت؛ اما از این ورزشکار حساب 
ارزی خواسته شده بود تا جایزه به حسابش 
واریز شود. اکنون با رایزنی های انجام شده 
این مشکل پس از 5 ماه از پایان مسابقات 
جهانی، حل شده و عابدینی جایزه خود را به 
صورت نقدی دریافت می کند. پیمان فخری، 
سرمربی تیم ملی شمشیربازی سابر با تایید 
این خبر  گفــت: با رایزنی های انجام شــده 
مشــکل پرداخت عابدینی حل شــد و قرار 
اســت در خالل جام جهانی ورشــو لهستان 
پاداش عابدینی که به مبلغ 1۰ هزار دالر است 
به صورت نقدی به این ورزشــکار اهدا شود. 
فخری در مورد آغاز اردوی سابریست ها نیز 
گفت: سابریســت ها تمرینات خود را دارند؛ 
اما اردوی تیم ملی به طور رســمی از ۲5 آذر 
آغاز می شود و در این اردو مجتبی عابدینی، 
علی پاکدامن، محمد رهبری، محمد فتوحی، 
فرزاد باهر، نیما زاهدی و امیر حسین شاکر 
حضور خواهند داشــت. وی در مورد حضور 
نفرات جوانی چون شاکر در اردوی بزرگساالن 
گفت: بحث پشتوانه ســازی اســت و چون 
نمی خواهیــم از آمادگی دور باشــند آن ها را 
هم به اردو دعوت کردیم تا در کناربزرگساالن 

باشند.

 هر دو تیم با توجه به شرایط شان نیاز وافری به برد 
 و کسب 3 امتیاز این دیدار دارند و همین نکته می تواند
  این دیدار را تبدیل به یکی از جذاب ترین بازی های

 هفته کند

در حاشیه
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استاندار اصفهان:

نماز، دارای نقشی بی بدیل در کاهش آسیب های اجتماعی است
استاندار اصفهان در دومین اجالس استانی نماز اظهار داشت: نفس حضور در این جلسات، مسئولیت 
آفرین است و خوب است افراد حاضر در این جلســه، به نتایج خوبی پس از حضور در این نشست ها 
دســت پیدا کنند، به این جهت که مدیران و کارمنــدان ادارات و مدارس، دارای نقــش الگویی برای 
دانش آموزان هســتند. عباس رضایی افزود: باید به افزایش دانش پرسنل و مدیران اهتمام ورزید و 
آنان را بیش از پیش با مسئله نماز آشنا کرد، زیرا جنگ اعتقادی و جنگ نرمی که علیه کشور برپاست را 

نباید دست کم گرفت و مسئوالن فرهنگی، 
دارای مسئولیت بسیار سنگینی در قبال 
دانش آموزان هســتند. استاندار اصفهان 
تصریح کرد: یکی از پیشنهادات من این 
است که در پایان هر سال، هنگام بررسی 
مالک های افراد سازمان، یک مالک برای 
کارکنان به منظور اهتمام به نماز قرار داده 
شود و تشویق و ترغیب پرسنل هر سازمان 
نیز از جمله مسئولیت های سنگین مدیران 
اســت. وی افزود: نماز، دارای نقشی بی 

بدیل در کاهش آسیب های اجتماعی است. کسانی که بیشــتر به نماز و معنویت بپردازند، از کمترین 
آسیب های جسمی و روحی برخوردارند و علم، این نکته را ثابت کرده است. رضایی تصریح کرد: دو بال 
پرواز نوجوانان را می توان مدرسه و خانواده دانست. این دو، باید با یکدیگر در تعامل باشند، تا بحث نماز 
در نوجوانان درونی شود و هیچ یک از این دو بال، به تنهایی کاری از پیش نمی برد.  وی تاکید کرد: یکی 
از تذکرات وارده بر من و اداره آموزش و پرورش، این است که حق القدم روحانیون مدارس بسیار ناچیز 

است و شورای آموزش و پرورش در نخستین فرصت باید به این مسئله رسیدگی کند.

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان:

ساخت هر کیلومتر  مترو ، ۷00 میلیارد تومان هزینه دارد
مدیرعامل ســازمان قطار شــهری اصفهان در دیدار مدیران شرکت گاز اســتان با مدیران سازمان 
قطارشهری اصفهان با بیان اینکه تالش های شرکت گاز استان در راستای خدمت رسانی به مردم قابل 
تقدیر است، اظهار کرد: امیدواریم همچون گذشته، کمک ها و تعامالت بین شرکت های مختلف وجود 
داشته باشد. محمدرضا بنکدار افزود: مقرر شد خطوط متروی اصفهان با ۵۵ کیلومتر طول در سه خط 
داخل شهر اصفهان احداث شود. مدیرعامل ســازمان قطار شهری اصفهان ادامه داد: خط یک قطار 
شهری اصفهان به طول ۲۰ کیلومتر و ۲۰ ایستگاه از شمال تا جنوب شهر اصفهان به بهره برداری رسیده 
و به شهروندان خدمت رسانی می کند. وی با بیان اینکه این خط از سال ۱۳۸۰ عملیات اجرایی آن آغاز 
شده و از سال ۹۷، به صورت کامل به شهروندان خدمت رسانی می کند، گفت: در حال حاضر روزانه ۱۰۰ 
هزار نفر برای جابه جایی از خط یک مترو استفاده می کنند و با توجه به اهمیت مترو، ضرورت توجه به 
آن، احساس می شود. بنکدار تصریح کرد: ساخت هر کیلومتر مترو، ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد که 
نزدیک به ۴۵ درصد این هزینه در سازه و نزدیک به ۵۵ درصد آن در بحث تجهیزات هزینه می شود. 
وی با بیان اینکه در کنار خط یک، عملیات ساخت خط دوم قطار شهری نیز در حال انجام است، افزود: 
ایستگاه های خط دوم در عمق بیشتری نسبت به خط یک ساخته می شوند و در حال حاضر حفاری 
تونل از سمت شمال شرق و ســاخت ایستگاه ها آغاز شده اســت. مدیرعامل سازمان قطار شهری 
اصفهان گفت: اولویت فعلی بهره برداری خط دوم، ۱۴.۵ کیلومتر از ایستگاه دارک تا ایستگاه مدرس 
نجفی )کهندژ( خواهد بود.وی خاطرنشان کرد: در ســاخت خط دوم قطارشهری، ابتدا ایستگاه ها 
احداث و پس از آن TBM وارد ایستگاه می شود؛ این موضوع، معضالت ترافیکی و مشکالت ساخت 

را به حداقل می رساند.

وقتی ترس از  تکرار  حادثه بازار تبریز  مسئوالن را به اقدام جدی وا می دارد؛

وضعیت ایمنی بازار اصفهان بهبود می یابد

مدیر بحران و پدافند غیر عامل شهرداری   نرگس طلوعی
اصفهان، اقدامــات صــورت گرفته برای 
افزایش ایمنی بازار اصفهان را تشریح کرد؛ اقداماتی که به دنبال مطالبات 
مســئوالن اســتان و عالقه مندان به میراث فرهنگی در راستای حفظ 
 بناهــای تاریخــی و ارزشــمند دیــار گنبــد هــای فیــروزه ای

 انجام شد.
اوایل ســال جاری بود که خبر آتش ســوزی بازار تاریخــی تبریز قلب 
بسیاری از ایرانی ها را به آتش کشید، بزرگ ترین بازار سرپوشیده جهان 
که در فهرست آثار یونسکو نیز به ثبت رسیده بود در میان زبانه های آتش 
جان داد تا زنگ هشدار احتمال بروز چنین خطری برای سایر بناهای 

تاریخی کشور نیز به صدا در آید.
 بازار قدیمی اصفهان با قدمت بیش از ۴۰۰ سال و طول هشت کیلومتر 
که دو میدان تاریخی نقش جهان و عتیق را به هم وصل  کرده و معماری 
خیره کننده آن چشم نواز است از جمله این بناها بود که کارشناسان امر 
نسبت به بروز این اتفاق در آن هشدار داده و خواستار اقدامات الزم برای 
ایمنی ســازی آن جهت جلوگیری از وقوع حوادث غیر پیشامد در آن 
شدند؛ چرا که دیدن سیم های برق تارعنکبوتی رهاشده درسقف های 
طاق چشمه ای آن، زیبایی و ایمنی این بازار را تحت تاثیر قرارداده است. 

مدیریت شهری اصفهان  به دنبال این درخواست، سازمان های زیر نظر 
این نهاد را مامور کرد تا با برگزاری جلسات متعدد نسبت به شناسایی 
 موانع موجــود در درجه اول و رفــع آن موانع اقدامــات الزم را مبذول

 دارند.
 مدیر بحران و پدافند غیر عامل شهرداری اصفهان با بیان اینکه ایمنی 
بازار  از ویژگی خاصی برای تمام دستگاه های متولی امر برخوردار است، 
اظهار کرد: در همین راســتا جلســات متعددی در فرمانداری اصفهان 
برگزار و تصمیم گیری هــای خوبی در آن جلســات در جهت افزایش 

ایمنی بازار اتخاذ شد. 
سیدرضا جعفریان فر با اشــاره به اینکه بازار قدیمی اصفهان جزو ابنیه 
تاریخی کشور محسوب می شود، افزود: بازار اصفهان از مراکز پرجمعیت 
شهر به شمار می رود که با توجه به تمرکز اصناف در طول هشت کیلومتر 
مسیر بازار، می طلبد در خصوص ایمنی آن کوشاتر بوده و برنامه ریزی 
دقیق تر و منسجم تری داشته باشیم.ایجاد پایگاه اطفای حریف در هر 
یک کیلومتر بازار اصفهان توسط سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
اصفهان از جمله اقداماتی اســت که به گفته مدیر بحران و پدافند غیر 
عامل شهرداری اصفهان قرار است با همکاری اداره کل میراث فرهنگی 
و صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان مبنی بر در اختیار قرار دادن 

مکان هایی جهت ایجاد این پایگاه ها صورت بگیرد. 
بازدید و ایمن سازی مســیرهای کابل کشی شــبکه های برق در بازار 
توســط شــرکت توزیع برق اصفهان از دیگر اقدامات انجام شده برای 
افزایش سطح ایمنی بازار اصفهان بود که به گفته مدیربحران و پدافند 
 غیر عامل شــهرداری اصفهان، توســط شــرکت توزیع برق عملیاتی 

شده است.
وی با بیان اینکه کمیته شناسایی ساختمان های بلندمرتبه و آسیب پذیر 
شــهر از طول مســیر بازار اصفهان بازدید کــرده و پیشــنهاداتی برای 
ایمن سازی مسیر بازار و راهکارهای دسترسی سریع تیم های امدادی 
به بازار را ارائه کرده اســت، اظهار کرد: امیدواریم پس از بررسی و ایجاد 
امکانات الزم این مهم، عملیاتی و اجرایی شــود تا بتوانیم ایمنی بازار 
اصفهان را ارتقا داده و در برابر حوادث محتمل، آمادگی الزم برای واکنش 

سریع را داشته باشیم.
 ایجاد راهبندهــا و موانع موجود در مبادی بــازار و فضاهای داخلی آن 
از دیگر موارد نگران کننده ای بود که کارشناســان امر خواستار برطرف 
کردن آنها شده بودند .در همین راســتا جلسات و مکاتبات متعددی با 
معاونت خدمات شهری صورت گرفت و اقدامات موثری در این زمینه 

انجام شده است.

بازار اصفهان از مراکز پرجمعیت شهر به شمار می رود که با 
توجه به تمرکز اصناف در طول هشت کیلومتر مسیر بازار، 
می طلبد در خصوص ایمنی آن کوشاتر بوده و برنامه ریزی 

دقیق تر و منسجم تری داشته باشیم

با مسئولان
م

س: تسنی
عک

ابالغ رای 
9/134 شــماره دادنامه: 988/98 ، شــماره دادنامه: 1774-98/8/29 ، تاریخ رسیدگی: 
98/08/25 ، مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: علی 
گرجی فرزند اسداله نشانی: خمینی شهر بلوار منتظری کوچه71 ؛ خوانده: اکبر حیدریان 
فرزند علی نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک )غیابی( ،گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای علی گرجی به طرفیت 
آقای اکبر حیدریان به خواسته مطالبه مبلغ بیســت میلیون ریال وجه یک فقره چک به 
شــماره 381/378736 مورخ 97/07/25 عهده بانک صادرات شــعبه خام خمینی شهر 
بانضمام خسارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست 
تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی 
مورخه 98/08/25 و عدم حضور خوانده در جلسه رســیدگی شورا و نظر به اینکه از ناحیه 
خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نمایــد ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه 
مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 98/08/28 و با احراز اشتغال ذمه خوانده 
و استصحاب بقای دین مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 
94/8/10 و مــواد 310 ، 311 ، 313 از قانــون تجارت و تبصــره الحاقی مصوب مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون 
آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم که 
توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی 
محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ 1/250/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 

صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی 
حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 678128  ایمان بختیاری قاضی شعبه دوازدهم 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای

9/135 کالسه پرونده:236/98 ،شماره دادنامه:347 -98/08/29 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
دهم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: شهاب ملکوتی فرزند علی نشانی: خمینی 
شهر بلوار مطهری کوچه بن بست بهار ؛ خواندگان: 1-مجید بیگی فرزند فضل اله نشانی: 
مجهول المکان 2-علی قاسمی نشانی: شهرک شــمالی رضوان شهر فلکه اول خیابان 
سپهدار احسان افشاری، خواسته: مطالبه وجه چک ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای شهاب ملکوتی به طرفیت آقایان مجید بیگی و علی قاسمی  به 
خواسته مطالبه مبلغ شصت میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 9741-653238-

12 مورخ 98/04/29 عهده بانک ملی به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر 
به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه 
به عدم حضور خواندگان و عدم ارائه دلیلی که برائت ذمه ی ایشان را نشان دهد و با عنایت 
به نظریه مشورتی اعضاء شورا و احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و با توجه به 
وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 
522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را 

ثابت دانسته و حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/750/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص 
بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 679352  

ایمان بختیاری قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

9/139  بدینوسیله اعالم می دارد که آقای بهروز گوگونانی فرزند قلی دادخواستی مبنی بر 
انتقال سند به طرفیت هادی هاشمی فرزند محمدرضا و یحیی حبیبی فرزند خلیل به این 
شعبه تقدیم نموده است که به کالسه 386/97 شعبه اول شورای حل اختالف فریدونشهر 
ثبت گردیده است و در تاریخ 98/10/18 وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به  آقای 
هادی هاشــمی فرزند محمدرضا و یحیی حبیبی فرزند خلیل ابــالغ می گردد که جهت 
رســیدگی به پرونده 386/97 در مورخه 98/10/18 ســاعت 5 در شعبه اول شورای حل 
اختالف فریدونشهر حاضر شــوید. این آگهی بعنوان ابالغ قانونی تلقی و در صورت عدم 
حضور وفق مقررات اقدام می گردد. م الف: 682989 شعبه اول حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان فریدونشهر
حصر وراثت

9/137  آقای عباس علی کامرانیان دارای شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به کالسه  
603/98  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
خانم زارعی سهامیه به شناسنامه 37 در تاریخ 98/3/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پســر به نام عباسعلی کامرانیان، 

ش.ش 5 فرزند سهراب و چهار دختر به نام های 1- صدیقه کمرانیان زاده حسین آبادی 
فرزند ســهراب، ش.ش 130 ، 2- خدیجه کمرانیان زاده حسین آبادی، ش.ش 1 فرزند 
سهراب، 3- زرین کمرانیان زاده حســین آبادی، ش.ش 4 فرزند سهراب، 4- فرنگیس 
کمرانیان زاده حسین آبادی، ش.ش 8 فرزند ســهراب و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 682995 شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اردستان
حصر وراثت

9/138  خانم نصرته خسروی دارای شناسنامه شــماره 2  به شرح دادخواست به کالسه  
594/98  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان علی خســروی به شناســنامه 80 در تاریخ 98/9/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به هفت دختر و دو پسر که عبارتند 
از: 1- رضا خسروی، ش.ش 6 فرزند متوفی 2- ابوالفضل خسروی، ش.ش 3 فرزند متوفی 
3- صدیقه خسروی، ش.ش 8 فرزند متوفی 4- فاطمه خسروی، ش.ش 2 فرزند متوفی 
5- زهرا خسروی، ش.ش 2 فرزند متوفی 6- نصرته خســروی، ش.ش 2 فرزند متوفی 
7- عصمت خســروی بقی، ش.ش 2 فرزند متوفی 8- ناهید خسروی، ش.ش 9 فرزند 
متوفی 9- معصومه خسروی، ش.ش 9 فرزند متوفی.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
 گواهی صادر خواهد شد. م الف: 682993 شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف

 شهرستان اردستان

مدیر دفتر تخصصی سینما گفت: برنامه »اصفهان 
در روایت ۱« سال گذشته برگزار شد و» اصفهان در 
روایت ۲«، امروز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در موزه هنرهای 
معاصر برگزار می شــود. مصطفــی حیدری  اظهار 

داشــت: این برنامه خوانش امروز ما از گذشــته 
اصفهان است که از سوی دفتر تخصصی سینما و با 
همکاری مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل از مراکز 
وابسته به ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 

شهرداری اصفهان برگزار می شود. 
حیدری با بیان اینکه در این برنامه مســتندهایی 
از اســاتید بزرگ اکران می شــود، افزود: »رواق 
منظر دوســت« اثر رضا مهیمــن، »آدم های روی 
پل« اثر فرهاد بردبار، »گــودال در یک روز کهنه« 
اثــر احمــد رضایــی و»پایتخت صوفــی بزرگ« 

اثر روبرت ارســکین اکران می شــود. مدیر دفتر 
تخصصی سینما در مورد مســتند پایتخت صوفی 
بیان کرد: این مستند در گنجینه دانشگاه اصفهان 
در فیلمــی ۱۶ میلی متری نگهداری می شــود که 
به همت دفتــر تخصصی ســینما و بــا همکاری 
صدا و ســیمای مرکز اصفهان این فیلم به حالت 
دیجیتال تبدیل شــد و دفتر تخصصی ســینما در 
حــال زیرنویس کــردن آن برای اکران اســت که 
 برای اولین بار توسط دفتر تخصصی سینما اکران 

می شود.

پلی به گذشته با برنامه »اصفهان در روایت 2«

رییس اداره امور فرهنگی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: آیین افتتاحیه »منظومه ستارگان« امروز ساعت ۱۰ صبح در سالن 
کنفرانس کتابخانه مرکزی با سخنرانی علیرضا روحانی، معاون فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برگزار می شود. سید 
صالح خشوعی با بیان اینکه »منظومه ستارگان« برنامه ای برای ستاره شدن نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال است، اظهار داشت: این برنامه توسط ۴۰ نفر از نوجوانان 
و جوانان ۱۶ تا ۲۲ سال برگزار می شود که با همکاری خانه نوجوان و فرهنگســرای پایداری از مراکز فرهنگی وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان برنامه ریزی شده است. خشوعی افزود: در افتتاحیه این پویش ۱۳ شاخص ورزشی، هنرهای تجسمی، موسیقی، رسانه و صنایع دستی 
و ... به نوجوانان اعالم می شود که تا ۱۴ دی ماه فرصت دارند در ســایت manzoomeisf.ir در یکی از این شاخص ها ایده یا طرحی برای خوشحالی مردم 
شهرشان بدهند. او تصریح کرد: اختتامیه »منظومه ســتارگان« پس از داوری این آثار و ایده ها در ایام دهه فجر برگزار می شود و برگزیدگان مدال مدافعان 

نوجوان را دریافت می کنند تا زمانی برای اجرای ایده شان به آن ها اعالم شود.

نوجوانانی که ستاره می شوند

شهردار فالورجان مطرح کرد:

 مناسب سازی معابر شهری جهت رفاه حال معلوالن
شهردار فالورجان ضمن گرامیداشت روز جهانی فالورجان در این باره اظهار داشت: منشور سازمان 
ملل متحد، روز معلوالن را، نشأت گرفته از نیازهای بحق افرادی می داند که به رغم محدودیت های 
حسی و حرکتی، به دلیل برخورداری از جوهره انســانی، باید همچون دیگران، از امکانات رفاهی و 
اجتماعی برخوردار شوند. حق بهره مندی از خدمات آموزشی، بهداشتی، مسکن، اشتغال، امکانات 
تفریحی، رفاهی و...، همگی به عنوان موضوعات محوری در قوانین و آیین نامه های مربوط به حقوق 
معلوالن به شمار می آید. مهندس جواد 
نصری در ادامه بیان داشــت: معلوالن 
از لحاظ توانایی، اســتعداد، کار و تالش، 
با افراد دیگــر تفاوتی ندارنــد و همانند 
دیگران با استفاده از استعداد و اراده ای 
که از آن بهره مند هســتند، بــا فعال تر 
کردن حواس دیگر، محدودیت ناشــی 
از فقدان یا ضعف شــدید یک حس یا 
عضو را جبران می کننــد و می توانند به 
موفقیت های چشمگیری دست یابند. 
شهردار فالورجان در خاتمه بیان داشت: در این راستا شهرداری فالورجان نسبت به نصب و راه اندازی 
آسانسور شــهرداری و نیز بهینه سازی معابر و رمپ های معلولین در ســطح شهر و پارک ها با اداره 
بهزیستی شهرستان همکاری الزم را داشته و جهت تکریم ارباب رجوع در صدد رفع کلیه مشکالت 

عبور و مرور این عزیزان در معابر عمومی سطح شهر فالورجان هستیم.

خبر

 برگزاری نخستین نشست 
تجربه شهر در اصفهان

خبر ویژه

معاون برنامه ریزی و توســعه سرمایه انسانی 
شــهردار اصفهان گفت: نخســتین نشســت 
»تجربه شــهر« به منظور بحث و تبادل نظر در 
خصوص تجارب مدیریتی و اجرایی شهرداران 
ســابق اصفهان در بیســت و ســومین روز از 
آذرماه ســال جاری برگزار خواهد شد. علیرضا 
صادقیان اظهار کرد: نظــام مدیریت دانش و 
کارکردهای ویژه آن در زمینه هــای گردآوری، 
ثبت درس آموخته هــا و آموزه های حین کار و 
به اشتراک گذاری و اشاعه دانش نه تنها برای 
سازمان ایجاد ارزش افزوده می کند، بلکه باعث 
ارتقای کار سازمان  خواهد شد. وی افزود: عالوه 
بر راه اندازی سامانه مدیریت دانش، معاونت 
برنامه ریزی و توسعه ســرمایه انسانی در نظر 
دارد جهت آشــنایی نزدیک مدیران و کارکنان 
شهرداری با تجربیات مدیران و کارشناسان 
اسبق شهرداری اصفهان سلسله نشست های 

»تجربه شهر« را برگزار کند.



به زودی انجام خواهد شد؛

CNG فراهم کردن زمینه گازرسانی به شهر نصرآباد جهت احداث جایگاه
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خداوند انسان را آفرید و به او توانمندی هایی داد که با تکیه بر توان و اراده خود به کمال  سعادت برسد.انسان ها همه چشم به  حدیث زاهدی
 آینده دوختــه و تالش می کنند که با توان و اراده بیشــتر به موفقیت های باالتر برســند. بســیاری راه درســت می پیمایند و 
 هر لحظه با توان بیشــتر حرکت می کنند، تعدادی در مسیر خســته می شــوند و از ادامه راه صرف نظر می کنند، بســیاری از اول راه را غلط  رفته به بیراهه 

می روند و...
در مسیر زندگی کسانی وجود دارند که قدر سالمتی خود و وجود استعدادهای خود را نمی دانند و بیهوده فقط روزها را شب و شب ها راصبح می کنند و بدون 
هیچ اراده و تالشی در آرزوی آینده درخشان هستند؛ اما در این راه افرادی هســتند که با وجود معلولیت های جسمی اراده ای استوار دارند و با همین اراده 

استوار و تالش بی وقفه به سوی آینده روشن در حرکت هستند.
مرضیه بیدقی، نمونه بارز یکی از توانمندترین افراد جامعه است که با وجود نداشتن نعمت بینایی در راه موفقیت و آینده روشن در حرکت است  و به افتخارات 
باالیی رسیده است.این بانوی نابینای اصفهانی توانسته تابلوهای زیبایی را پدید آورد و در عمارت هنرمند که به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 

شهرداری برپا شده به نمایش بگذارد تا به همگان ثابت کند خواستن توانستن است.
این هنرمند توانمند که حافظ 20 جزء قرآن کریم است، معتقد است که تنها خدا او را یاری کرد تا آثار این نمایشگاه را در کمتر از چهار ماه خلق کند و به نمایش 
بگذارد.او می گوید 10 سالی است بینایی خود را از دست داده و این اولین باری است که نمایشــگاه برگزار می کند و در ابتدا با انگشتانش تصاویری را خلق 

می کرده که بعد چند از  سال به فکر هنر نقاشی افتاده است.
بیدقی، کار خود را با طراحی شــروع و هر آنچه که به ذهنش رســید را روی کاغذ آورده و بدون اینکه به دیگران بگوید چه ترسیم کرده ، اطرافیانش متوجه 

طرح های او شدند.
در همه نقاشی هایش آســمان وجود دارد که حضور خدا در تمام آنها احساس 
می شــود و خود را مرهون کمک های خداوند بزرگ می داند و اعتقاد دارد اگر 

الطاف الهی نبود نمی توانست به این موفقیت دست یابد.
در حاشیه این نمایشگاه سراسر  اراده و توانمندی، محمد عیدی رییس سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری که برای بازدید از این نمایشگاه آمده 
بود ،اظهار کرد: مایه مباهات وافتخار اســت که این شهروندان نابینا توانسته با 
هنر خود  اثر گذار باشد، افراد معلول الگویی برای جامعه به شمار می روند. این 
نمایشگاه در حقیقت اثبات کننده این نظر  است که هرشهروندی قابلیت های 
فراوانی دارد و معلولیت هیچگاه مانع آفرینش زیبایی نیست . تنها  کافی  است 
حوزه های اجرایی اجازه دهند تا شهروندان با دوبال خود  پرواز کنند و  به بلندای 

آسمان برسند.
رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ادامه داد: برای من بسیار  

جالب بود  که خانم بیدقی با یک نگاه طبیعت گرایانه و حس شهودی توانسته 
آثار  زیبا و هنرمندانه ای را خلق کند.

عیدی خاطر نشان کرد: این بانوی عزیز و هنرمند از  نعمت بینایی محروم است؛ 
اما تخیلی دارد که همانند پرنده ای زیبا در طبیعت پرواز  کرده  و روایت خود را از 

زبان طبیعت و در قالب اثر هنری بیان می کند.

مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان در نمایشــگاه ایران متافو در خصوص 
صادرات 6 ماهه این شرکت نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته گفت: 
صادرات ما از لحاظ ارزشی نسبت به سال گذشــته 10 درصد افزایش و از لحاظ 
تناژی تقریبا یکسان بوده است که امیدواریم تا پایان سال به هدف یک میلیون 
و دویست هزارتن دست یابیم. منصور یزدی زاده، میانگین رشد عملکرد 6 ماهه 
تولید این شرکت را 7 تا 8 درصد در بخش های مختلف عنوان کرد و گفت:  پیش 
بینی شده اســت که این ضریب تا پایان سال حفظ شــده و یا به 10 درصد ارتقا 
یابد. یزدی زاده، در مورد بازارهای هدف شــرکت ذوب آهن اصفهان در ســطح 
بین المللی گفت: درحال حاضر بیش از بیست شرکت فعال از کشورهای مختلف 
با ذوب آهن اصفهان همکاری می کنند. وی با بیان اینکه در تالش هســتیم تا 
بیشترین میزان تنوع را در محصوالت این شرکت ایجاد کنیم، ادامه داد: رسیدن 
به سودآوری بیشتر و تامین نیاز کشور از برنامه های این شرکت است. مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان در خصوص مشکالت تامین مواد اولیه مورد نیاز فوالد سازها 
و وضع عوارض برای صادرات ســنگ آهن گفت:  باید آمار صادرات سنگ آهن، 
کنســانتره و گندله را گرفت، آنگاه در این خصوص قضاوت کرد. هنگامی که از 

سوی فوالدسازان عنوان می شود نباید خام فروشــی انجام شود،  حساسیت 
ایجاد شده و معدنکاران تصور می کنند فوالدسازان کامال مخالف صادرات بخش 
معدن هستند. وی معتقد است: اولویت اول باید تامین نیاز سنگ آهن داخل 

باشد، آنگاه مازاد آن را می توانند با عوارض صفر درصد صادر کنند.

در هشت ماهه ســال جاری 201 فقره انشــعابات غیر مجاز آب و فاضالب در 
سطح استان اصفهان کشف شد این در حالی اســت که در مدت مشابه سال 
قبل این رقم 553 فقره انشــعاب بوده  که بیانگر کاهش 270 درصدی کشف 

غیر مجاز انشعابات آب و فاضالب است. 
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان اعالم کرد: در هشت ماهه سال 
جاری 128 انشعاب آب غیر مجاز و 73 فقره انشعاب فاضالب غیر مجاز توسط 
پیمایش گران شرکت آبفای استان اصفهان کشف شد. هاشم امینی با اشاره 
به تعیین تکلیف کشف انشعابات غیر مجاز تصریح کرد: از 128 فقره کشف غیر 
مجاز آب 83 فقره آن تعیین تکلیف شد. وی با بیان اینکه کشف انشعابات آب 
غیر مجاز در کاهش هدر رفت آب موثر است، عنوان کرد: در هشت ماهه سال 

گذشته 249 فقره انشعاب غیر مجاز آب کشف شد  که در سال جاری با تالش 
پیمایش گران کشف انشــعابات غیر مجاز آب به 128 فقره کاهش یافت، این 

امر می تواند در جلوگیری از هدر رفت آب موثر  باشد.
 مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: حــدود 95 درصد 
شناسایی انشعابات غیر مجاز مربوط به مشترکین خانگی  است. هاشم امینی 
نصب انشعابات غیر مجاز را خالف اخالق و غیر شرعی برشمرد و خاطرنشان  
کرد: در نصب انشعابات غیر مجاز اصول فنی نیز به هیچ عنوان رعایت نمی شود، 
همین مسئله عالوه بر تخلف قانونی مشــکالتی را در توزیع عادالنه آب ایجاد 
 می کند که نوســانات در فشار شــبکه توزیع یکی از تبعات ناشــی از این امر

 است.

مدیر عامل شرکت ذوب آهن:

اولویت اول باید تامین نیاز سنگ آهن داخل باشد

طی هشت ماهه سال جاری صورت گرفت:

کاهش 270 درصدی کشف انشعابات غیر مجاز آب و فاضالب در اصفهان

در هفته ای که گذشت شاهد ایام گرامیداشت بسیج وآیین سالروز تاسیس این 
نهاد مقدس بودیم، نهاد و سازمانی که چهل سال پیش به فرمان حضرت امام 
)ره( و با حضور پرشور ملت بزرگ و انقالبی ایران اسالمی تاسیس شد. این نهاد 
مردمی به عنوان» شجره طیبه انقالب اسالمی« طی چهار دهه عمر پرافتخار خود، 
در سخت ترین عرصه ها، برای حفط نظام و انقالب اسالمی نقش آفرینی کرده 
است. در همین راستا و درآخرین روز از هفته گرامیداشت بسیج، آیین جشن 40 
سالگی این نهاد مقدس به همت پایگاه مقاومت بسیج شهید احمدی روشن 
ذوب آهن اصفهان در محل تاالر دانش برگزار شد. در این آیین که فرمانده حوزه 
مقاومت بسیج شهید تندگویان، مدیر آموزش وجمعی از مسئولین، فرماندهان 
اعضای بسیج حضور داشتند، سرهنگ محمدی فرمانده ناحیه مقاومت ناحیه 
لنجان ضمن تبریک این ایام و با اشاره به چهل ســال حماسه حضور این نهاد 
مقدس گفت: امروز ما شاهد کارنامه درخشان بســیج در عرصه های عمرانی، 
اشتغال زایی، محرومیت زدایی و سازندگی در کشــور و همچنین مدیریت در 
چالش ها و فتنه ها هســتیم. وی، ضمن یادآوری حضور حماســی ذوب آهن 
اصفهان در مسئولیت های اجتماعی، اقدامات نوآورانه وخالقانه و حرکت جدی 
به ســوی خودکفایی و صادرات تصریح کرد: همه این موارد نمایانگر داشــتن 
روحیه بسیجی کارکنان سخت کوش این مجتمع بزرگ صنعتی است. فرمانده 
ناحیه مقاومت ناحیه لنجان در ادامه با قدردانی از حضور با بصیرت بسیجیان و 
همکاری جدی آنها در پایان دادن به اغتشاشات اخیر در منطقه گفت: با توجه به 
حمالت دشمن در عرصه های مختلف به ویژه در جنگ رسانه ای، ضروری است 

که بســیجیان در این جنگ با بهره گیریی از امکانات فضای رسانه های موجود 
شفاف سازی و روشنگری کنند. 

در این آیین، سرهنگ مختاری فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان، 
حجت االســالم و المســلمین نعمتی فرمانده پایگاه مقاومت شهید احمدی 
روشــن، امینی مدیر آموزش و توسعه منابع انســانی و مرادیان معاون روابط 
عمومی شرکت، هرکدام مطالبی را در خصوص بسیج و رسالت بسیجیان مطرح 
کردند. در پایان ضمن تقدیم احکام چند نفر از بسیجیان، تعدادی از مسئولین و 

بسیجیان فعال مورد تجلیل قرار گرفتند.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان به همراه معاونان و کارشناسان خود، با 
پیگیری و هماهنگی انجام شده توســط حجت االسالم احمد سالک، نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، به شهر نصرآباد جرقویه سفری کوتاه 
داشتند. علوی، از مجتمع بزرگ دامپروری عشــایر جرقویه، مزارع و چاه های 
کشــاورزی که امکان احداث گلخانه در آن ها وجــود دارد، کوره های تولید گچ 
و محل احداث شــهرک نســاجی و جایگاه CNG بازدید میدانی به عمل آورد. 
مشکالت موجود و راهکارهای مطلوب برای رفع مشکل گاز رسانی در جلسه ای 
که در محل شهرداری تشکیل شد، مطرح و قرار شد شرکت گاز در مدت دو ماه 
آینده پیگیری و اقدامــات الزم برای احداث ایســتگاه گاز و فراهم کردن زمینه 
گازرسانی به شهر نصرآباد برای احداث جایگاه CNG و همچنین گازرسانی به 
مجتمع بزرگ دامپروری عشایر، کوره های گچی و مزارع کشاورزی برای احداث 
گلخانه و همچنین شــهرک نســاجی و …. انجام دهد. همچنین برای تامین 
اعتبار مورد نیاز اجرای این پروژه، با هماهنگی و مکاتبه حجت االســالم سالک 
پیگیری های الزم در تهران صورت خواهد گرفت. ســالک در این جلسه با بیان 
این که من برای خدمت رسانی به مردم محروم این منطقه آمده ام؛ گفت: انتظار 
می رود مسئوالن شرکت گاز نهایت همکاری را با مردم و مسئوالن شهر نصرآباد 
برای رفع مشکالت موجود داشته باشند تا زمینه اشتغال و تولید و خدمت بیشتر 
به مردم شریف این شهر و  منطقه فراهم شود. این نماینده مجلس در خصوص 

پیگیری های صورت گرفته بــرای احداث بند خاکی نصرآبــاد، تصریح کرد: با 
پیگیری هایی که صورت گرفت و اعتبار تامین شده، این سد احداث و امیدواریم 
 با بارش های نافع و رحمت الهی سد پر آب شود و مردم نصرآباد و جرقویه از آن

 بهره مند شوند. نایب رییس کمیســیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در 
این سفر همچنین از باغ و کانون بانوان نصرآباد و مدرسه در حال احداث برکت 
بازدید و بر ضــرورت تامین امکانات مورد نیاز جهت تقویت کانون بانوان شــهر 

نصرآباد تاکید کرد.

به مناسبت هفته بسیج در شرکت ذوب آهن اصفهان برگزار شد؛

بزرگداشت چهل سال حضور  و حماسه

برگزاری نمایشگاه بانوی هنرمند روشندل؛

انگشتانی که طرح و رنگ را می بینند

فوالدسازان کشور با وجود گذشت یک سال از تحریم های یک جانبه آمریکا علیه 

جمهوری اسالمی ایران و همچنین بروز مشکالت ناشی از دخالت مستقیم دولت 

در بازار فوالد، همچنان بر مــدار رونق باقی مانده و به مدد رشــد صادرات خود به 

کشورهای مختلف، روند صعودی سودآوری خود را تقویت کرده اند. این در حالی 

اســت که طی ماه های اخیر، در باالدســت زنجیره فوالد و در بخش سنگ آهن، 

مشــکالت متعددی ایجاد شــد و واحدهای بزرگ فوالدی از جمله ذوب آهن با 

مشکل تامین سنگ آهن مواجه شدند و این مشکالت به سایر بنگاه ها نیز سرایت 

کرد. اوج این مشکالت در اواخر مرداد و همچنین شهریور ماه مشاهده شد و پس 

از آن با پیگیری مدیران فوالد و همراهی رسانه ها، دولت مجبور به رفع این کسری 

و جلوگیری از خام فروشی صادراتی سنگ آهنی ها شد.

حال با انتشار آمار عملکرد تولید و فروش فوالدی ها می توان رونق مجدد تولید در 

این صنعت را مشاهده کرد و با نظر به این اصل مهم که تولید فوالد، بهترین شاخص 

برای سنجش وضعیت صنعت در یک کشور اســت، این اتفاق را باید به فال نیک 

گرفت. بر اساس صورت های مالی منتشر شده از سوی فوالد مبارکه، این شرکت 

در آبان ماه موفق به تولید 630 هزار تن انواع محصوالت فوالدی شده که این عدد 

در قیاس با ماه قبل، 5 درصد رشد را نشان می دهد و بر همین اساس، کل تولیدات 

فوالد مبارکه در سال 98 به 5.3 میلیون تن رسیده است.

این شرکت همچنین در بخش فروش نیز موفق عمل کرده و توانسته در آبان ماه، 

3 هزار و 200 میلیارد تومان فروش انجام دهد تا مجموع فروش شرکت در 8 ماهه 

سال 98 به 26 هزار و 600 میلیارد تومان برسد. محصوالت گرم، بیشترین سهم را 

سبد فروش آبان ماه فوالد مبارکه داشــته و این شرکت در این ماه بیش از 345 

هزار تن محصوالت گرم تولید کرده که این مقدار، 5 هزار تن از ماه قبل بیشتر است.

گزارش عملکرد 6 ماهه این شرکت نشان دهنده بهبود وضعیت فروش داخلی و 

رشد 104 درصدی مبلغ ریالی آن نسبت به مدت مشــابه سال قبل است. میزان 

فروش فوالد مبارکه در حالی 104 درصد رشد داشته که بهای تمام شده آن نیز به 

دلیل افزایش قیمت ســنگ آهن 85 درصد رشــد را تجربه کرده و نتیجه این دو 

اتفاق، رشد 125 درصدی سود ناخالص و دو برابر شدن سود عملیاتی بوده است. 

از نکات مثبت صورت سود و زیان شش ماهه فوالد مبارکه می توان به کنترل موفق 

هزینه های مالی و در نهایت رشد 91 درصدی سود خالص شرکت اشاره کرد تا در 

نهایت، فوالد مبارکه 626 ریال سود به ازای هر سهم خود محقق کند.

برنامه برای توسعه تولید
فوالد مبارکه طی ماه های اخیر، احداث خط دوم نورد گرم را به عنوان اســتراتژی 

اصلی خود در نظر گرفته و اعالم داشــته که قصد دارد با سرمایه گذاری جدید و تا 

پایان دی ماه 1400، این طرح را به پایان برســاند. به گفتــه رییس هیئت عامل 

ایمیدرو، با احداث این خط تولید جدید، تکمیل نورد گرم 2، عالوه بر بی نیازی کشور 

به ورق های جدید و جلوگیری از خروج ارز از کشور، موجب خواهد شد ظرفیت سه 

میلیون تنی معطل تولید در میان خط فــوالد مبارکه نیز کامل و به محصول نهایی 

تبدیل شود.

رشد 5 درصدی تولید فوالد مبارکه در آبان ماه
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