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استاندار اصفهان  اعالم کرد که میزان باالی آالینده ها در هوای اصفهان پیش بینی نشده بود؛

مسئوالن از آلودگی جا ماندند!
5

 شهرداری اصفهان، شهرداری برتر کشور 
 در یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری مطرح شد: 
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یمنا
س: ا

عک

رییس کل دادگستری استان:

وجود متکدیان و معتادان 
متجاهر،  زیبنده اصفهان نیست

رییس کل دادگستری استان اصفهان پیش 

از ظهر دیروز با حضور در جلسه علنی شورای 

اسالمی شــهر اصفهان گفت: شــورای شهر 

منفک از دولت است، هرچند با دولت ارتباط 

دارد؛ امــا تصمیم گیری ها دولتــی و دیکته 

شده از باال نیست. محمدرضا حبیبی با اشاره 

به اینکــه زمینه بعضی مشــکالت را بعضی 

بی تدبیری هــا ایجاد می کند که بر اســاس 

تصمیمات ناپخته بوده، اظهــار کرد: اما این 

جرقه است اصل موضوع چیز دیگری است، 

در اعتراضات اخیر که خســارات زیادی هم 

برای شهر اصفهان به بار آورد نارضایتی های 

معیشــتی و اقتصادی مردم جمع شده بود 

که افزایش قیمــت بنزین باعث شــعله ور 

شدن این آتش شد. حبیبی ادامه داد: یکی 

از سیاســت های رییس جدید قوه قضاییه 

در بحث تحول کاهش ورودی است که این 

تحول بیشتر با تمسک به مباحث پیشگیرانه 

باید باالخــره یک روزی عملی شــود.وی با 

اشــاره به اینکه وجود متکدیــان و معتادان 

متجاهــر زیبنده شــهر اصفهان نیســت به 

خصوص در ایام خاصی از سال از جمله نوروز 

و زمان هایی که گردشــگر زیادتــری داریم، 

عنوان کرد: همه دستگاه ها باید در این زمینه 

ورود کنند؛ اما اگر بعضی دســتگاه ها شانه 

خالی می کنند،شهرداری به دیگر دستگاه ها 

نگاه نکند و کار خود را به نحو احســن انجام 

دهــد. وضعیــت و ظاهر شــهر می طلبد که 

معتادان متجاهر در ســطح شــهر پراکنده 

نباشند. 

صفحه 7

استفاده از پهپاد در طرح 
زمستانی پلیس راهور  اصفهان

 فرمانده انتظامی استان مطرح کرد:

صفحه3

 گران شدن اجناس و کاال در بازار
 از سوی شرکت های دولتی

نماینده شاهین شهر در مجلس مطرح کرد:

 600 میلیون مترمکعب
  از منابع آب زیرزمینی 
اضافه برداشت می شود

 فوالد مبارکه، بزرگ ترین 
بنگاه اقتصادی مالیات دهنده 

کشور است
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فراخوان مناقصه عمومی دو  مرحله ای 
 ))تهیه مصالح و اجرای تاسیسات و تجهیزات مکانیکی

 ایستگاه های پمپاژ آب شماره 2 و 3 دهاقان(( مناقصه شماره    98-4-241

1- شرکت آب  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی دومرحله ای، تهیه مصالح و اجرای تاسیسات و 

تجهیزات مکانیکی ایستگاه های پمپاژ آب شماره 2 و 3 دهاقان به شماره )2098001434000091( را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

2- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق 

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/09/24  می باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای 

الف:

3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق )292( 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

4-1- مرکز تماس:021-41934

4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل 

/ تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

تاریخروزساعتعنوان

مهلت زمانی دریافت 
اسناد مناقصه

98/09/27چهارشنبه16:00

مهلت زمانی ارسال 
پیشنهاد

98/10/07شنبه16:00

98/10/08یکشنبه 08:00زمان بازگشائی پاکتها

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
نوبت اول
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ترامپ، چهارشنبه استیضاح می شود
مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشــنبه در مورد استیضاح رییس جمهوری این کشور رای گیری 
می کند. در هفته گذشته کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا دو بند مربوط به استیضاح ترامپ 
رییس جمهوری ایاالت متحده آمریکا را تصویب کرد. بر این اساس استیضاح ترامپ برای رای گیری 
توسط مجلس به صحن علنی می رود. با توجه به ترکیب مجلس نمایندگان و اکثریت دموکرات در 

آن انتظار می رود این مجلس نیز به استیضاح رای دهد و استیضاح به سنای آمریکا ارجاع شود.

مخالفت »جانسون« با برگزاری همه پرسی استقالل اسکاتلند
»بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس که حزبش در انتخابات  اکثریت آرا را کسب کرد، با امکان 
برگزاری همه پرسی دیگری برای اســتقالل اسکاتلند مخالف کرد. جانســون در تماسی تلفنی با 
»نیکوال استرجن« وزیر اول اسکاتلند و رهبر حزب ملی اسکاتلند گفت که با برگزاری رفراندوم دیگری 
برای استقالل استکاتلند مخالف اســت. دفتر بوریس جانسون با انتشار بیانیه ای درباره اسکاتلند 
گفت: »نخست وزیر به روشنی گفته است که او مخالف برگزاری دومین رفراندوم استقالل است و 

در کنار اکثریت مردم اسکاتلند که مایل به بازگشت به تفرقه و بالتکلیفی نیستند، ایستاده است«.

گمانه زنی ها درباره استعفای »پمپئو« باال گرفت
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا حساب کاربری شخصی را در شبکه اجتماعی توئیتر باز کرده حال 
آنکه این اقدام به گمانه زنی ها درباره احتمال استعفای وی با هدف شرکت در انتخابات ۲۰۲۰ برای 
تصاحب کرسی ایالت کانزاس در مجلس ســنای آمریکا را افزایش می دهد. گفتنی است؛ وزارت 
خارجه آمریکا پیش تر اعالم کرده بود که رســانه ها پمپئو را با اسم کوچک »مایکل« خطاب کنند و 
اینکه وی در حساب جدید خود مجددا از واژه »مایک« استفاده کرده؛ بازگو کننده رویکرد جدیدی 

در دنیای سیاست می تواند باشد.

حال »مقتدی صدر« خوب است
منابع نزدیک به جریان صدر عراق اخبار منتشر شــده درباره وخامت وضعیت جسمانی رهبر این 
جریان را تکذیب کردند. منابع بلندپایه در جریان صدر عراق در گفت وگو با شــبکه خبری المیادین 
شایعات درباره وخامت وضعیت جسمانی مقتدی صدر، رهبر این جریان را تکذیب کردند. این منابع 
تاکید کردند که شایعات که درباره خون ریزی مغزی مقتدی صدر و انتقال او به بیمارستان منتشر 
شده است، به هیچ عنوان صحت ندارد و تصویر منتشر شده در رسانه ها نیز جعلی است. منابع مذکور 
در ادامه خاطرنشان کردند که حال رهبر جریان صدر عراق خوب است و وی برای پیگیری دروس 
دینی خود در شهر قم ایران به سر می برد. برخی رسانه ها به نقل از العالم اعالم کردند که رهبر جریان 

صدر عراق دچار خون ریزی مغزی شده و به بیمارستانی در قم منتقل شده است.

»ماهاتیر« تا پس از سال 2020 در قدرت باقی می ماند
ماهاتیر محمد، نخست وزیر ۹۴ ساله مالزی در مجمع ساالنه دوحه قطر این موضوع را مطرح کرد 
که وی می تواند در سمت خود تا پس از سال ۲۰۲۰ میالدی باقی بماند. ماهاتیر که برای شرکت در 
مجمع دوحه ۲۰۱۹ در قطر به سر می برد، در حاشیه این اجالس در گفت وگو با رسانه ها از ارائه هر گونه 
زمان بندی قطعی برای انتقال قدرت خودداری کرد. ماهاتیر سال گذشته که هدایت ائتالف پاکاتان 
هاراپان )امید( را برعهده داشت توانست رقیب خود نجیب رزاق، نخست وزیر پیشین و رهبروقت 

ائتالف جبهه ملی را شکست دهد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشــور از احراز هویت همه 
رای دهندگان در یازدهمیــن دوره انتخابات مجلس 
شورای اسالمی به صورت الکترونیکی خبر داد. سید 
اسماعیل موسوی گفت: در این دوره از انتخابات احراز 
هویت رای دهندگان را در سراســر کشــور به صورت 
مکانیزه و سیستمی از طریق سامانه جامع انتخابات 
انجام خواهیم داد به این صورت که هر کدام از افرادی 
که برای رای دادن به شعب اخذ رای مراجعه می کنند، 
داشتن کد ملی و شناسنامه آن ها کفایت می کند و ما 
از بانک اطالعاتی سازمان ثبت احوال کشور اطالعات 
سجلی آن ها را استعالم می کنیم. وی افزود: با این کار 
ما تا حد قابل توجهــی از رای دادن های تکراری و رای 

دادن با شناسنامه افرادی که نیستند یا فوت کرده اند، 
جلوگیری می کنیم. موسوی گفت: درباره رای گیری 
الکترونیکی هم این آمادگی وجود دارد و ما هم اکنون 
۳۴ هزار صندوق رای الکترونیک داریم که می توانیم 
در شعب اخذ رای سراسر کشور این کار را انجام دهیم. 
دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور افزود: جلسات 
کارشناســی و مدیریتی متعددی بــا همکارانمان در 
شورای نگهبان در این زمینه تشــکیل داده ایم که این 
جلســات همچنان در حال برگزاری اســت که اگر به 
نتیجه نهایی برسد آمادگی آن را داریم که در بسیاری 
از استان های کشور انتخابات را به صورت الکترونیکی 
برگزار کنیم؛اما فعال باید منتظر نتایج این نشست ها 

باشیم. وی با اشاره به این که تجربه خوبی از انتخابات 
الکترونیکی در دوره های قبل به دســت آمده است، 
گفت: در انتخابات دوره قبل شــوراها در ۱۳۹ شهر در 
استان های مختلف انتخابات به صورت الکترونیکی 
برگزار شد. با تجربه ای که از برگزاری انتخابات شوراها 
به صورت الکترونیکی به دست آمد مشکالت فنی در 
کمیته فناوری اطالعات جمع بندی و رفع شد و دقت 

عمل کافی به عمل آمد.

سخنگوی ستاد انتخابات:

احراز هویت رای دهندگان به صورت الکترونیکی انجام می شود

وزیر خزانه داری آمریکا که برای شرکت در  کنفرانس دوحه به قطر سفر کرده است، گفت: اگر ایران شروط الزم را بپذیرد آمریکا تمام تحریم ها را بر می دارد. استیون 
منوچین،  در رابطه با حضور نیروهای آمریکایی در عربستان گفت: حضور ما در عربستان دفاعی است. منوچین همچنین تاکید کرد که حمله به پاالیشگاه های نفت 
سعودی حمله به اقتصاد جهان بود. برایان هوک، رییس گروه اقدام علیه ایران نیز که به قطر سفر کرده است، در گفت وگویی در حاشیه سمینار دوحه، گفت: اگر ایران 
فعالیت های خصمانه خود را متوقف کند ما آماده رفع تحریم ها و از سرگیری روابط دیپلماتیک با این کشور خواهیم بود. تحریم ایران به منظور مجازات این کشور نیست 
بلکه برای تضمین امنیت ملی ماست. یگان پهپادی ارتش و کمیته های مردمی یمن روز ۱۴ سپتامبر با ۱۰ پهپاد دو پاالیشگاه نفت بقیق و خریص در شرقی ترین نقطه 
عربستان را در قالب عملیات دوم»توازن بازدارندگی« هدف گرفته بودند. مقامات عالی رتبه سعودی از جمله ملک سلمان بارها جمهوری اسالمی ایران را به دست 
داشتن در این حمالت متهم کرده بودند. این سخنان درحالی مطرح می شود که سیاست جمهوری اسالمی ایران همواره تالش برای برقراری صلح و ثبات و امنیت در 

منطقه بوده و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران بارها خواهان امضای معاهده عدم تعرض به همسایگان شده است.

وزیر خزانه داری آمریکا:

عضو مجمع روحانیون مبارز: ایران شروط الزم را بپذیرد، تمام تحریم ها را برمی داریم

دیدارم با اعضای شورای 
نگهبان درباره ردصالحیت نبود

چهره روز

وز عکس ر

تحوالت منطقه و 
افغانستان محور 

رایزنی »عمران خان« و 
»بن سلمان«

عمران خان در دیدار با مقامات 
عربســتانی دربــاره تحوالت 
کــرات صلــح  منطقــه، مذا
افغانســتان، روابط عربستان 
و ایران و همچنین گســترش 
روابط اقتصــادی و امنیتی به 
تبادل نظر با مقامات این کشور 

پرداخت.

رهبر انقالب، دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسالمی را 
منصوب کردند

 رهبر انقــالب در حکمی حجت االســالم حمید شــهریاری را به دبیرکلی مجمــع تقریب مذاهب 
اســالمی منصوب کردند. در متن حکم رهبر انقالب آمده است: به پیشــنهاد شورای عالی مجمع 
تقریــب مذاهب اســالمی جنابعالی را 
کــه بحمــدا... از دانــش و تجربه  الزم 
برخوردار هستید به دبیرکلی آن مجمع 
منصــوب می کنم و امیــدوارم در ادامه 
تالش هایی که در مدیریت های پیشین 
به کار رفته، جناب عالــی نیز به توفیقات 
بزرگ دســت یابید. امروز نشــانه های 
ناکامی سیاست های تفرقه افکن میان 
برادران مسلمان بیش از همیشه مشهود 
است، و این در حالی است که تالش اســتکبار جهانی برای ایجاد تفرقه در دهه های اخیر بیش از 
همیشه بوده است. بحمدا... امروز در سراسر جهان اسالم عقالنیت برخوردار از هدایت الهی، نخبگان 
و فرزانگان و خیرخواهان را بیش از پیش به پایداری در برابر فتنه ها و خصومت های مذهبی تشویق 
می کند و این به طور کامل نقطه  مقابل سیاست های کفر و استکبار جهانی است که به آتش افروزی 
میان مسلمانان دل بسته و به فرقه سازی روی آورده است و در چندین آزمایش به سختی شکست 
خورده است. انتظار از مجمع تقریب آن است که با استفاده از ظرفیت بی انتهای عقالنیت اسالمی 
که در نیروهای فکری و علمی جهان اســالم وجود دارد به ویژه برگزیدگان جوان و پر نشــاط، گام 
بلندی در تقریب فکری و عملی مذاهب اسالمی برداشته و حرکتی را که از چند دهه پیش آغاز شده 
نوسازی کند، بحول الله و قوته- الزم می دانم از زحمات ارجمند عالم بزرگوار جناب حجت االسالم 
والمسلمین آقای اراکی در مدت تصدی این مســئولیت سنگین تشکر کنم. توفیقات الهی را برای 

همگان خواستارم.

حمله سایبری به سامانه های دولت الکترونیک دفع شد
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از دفع یک حمله ســایبری به ســامانه های دولت الکترونیک 
خبر داد. محمدجواد آذری جهرمی در صفحه شــخصی خود در اینســتاگرام نوشــت: یک حمله 
سازمان یافته سایبری به سامانه های دولت الکترونیکی ایران، توسط سپر امنیتی دژفا شناسایی 
و دفع شد. وی افزود: این حمله که در قالب حمله شــناخته شده و پیچیده APT۲۷ دسته بندی 
 می شود، برای جاسوسی از اطالعات طراحی و استفاده شده است. وی گفت: سرورهای تجمیع و

 جمع آوری اطالعات جاسوسی شده و قربانیان آن، شناسایی و تحت کنترل درآمده اند. 

اجرای تحریم های آمریکا علیه تاسیسات فردو آغاز شد
در تاریخ ۱۸ نوامبر »مایک پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا، با اعالم اینکه آمریکا دیگر معافیت های 
تحریمی ایران درخصوص فعالیت هسته ای را تمدید نمی کند از بازگشت تحریم های واشنگتن در 
خصوص تاسیسات هسته ای فردو خبر داد و اعالم کرد که این تحریم ها از تاریخ ۱۵ دسامبر )یکشنبه 
۲۴ آذر( به اجرا گذاشته می شوند. در همین رابطه یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرده که 
از روز یکشنبه اعتبار همه معافیت های قبلی درباره تحریم های فردو به پایان می رسد و واشنگتن ، 
پانزدهم دسامبر )۲۴ آذر( تحریم های خود را علیه تاسیسات غنی سازی ایران از سر می گیرد. تغییر 
کاربری سایت فردو برای تولید ایزوتوپ های پایدار ازجمله طرح هایی است که در چارچوب برجام 

به اجرا در می آید و روسیه اجرای این طرح را متقبل شده است.

کافه سیاست

 عضو مجمــع روحانیون مبــارز می گوید که 
جلســه او با شــورای نگهبان درباره مسائل 
کلی مجلس بوده اســت و قرار نیســت به 
موضــوع ردصالحیت هــای اصالح طلبان به 
صورت مصداقی وارد شــود. مجید انصاری 
درباره جزئیات جلسه با شورای نگهبان گفت: 
آقای کدخدایی درخواســت کــرده بودند که 
جلسه ای با اعضای شــورای نگهبان داشته 
باشــیم، من هم جمع بندی های خودم را که 
طی یک مدت طوالنی از جمله زمان حضورم 
به عنوان معــاون پارلمانــی رییس جمهور، 
درباره آسیب شناسی مجلس و مشکالتی که 
درباره مجلس وجود دارد، می خواستم ارائه 
کنم که بعضی از این موارد می توانســت در 
روند بررسی و تایید صالحیت ها موثر باشد. 
این چهره سیاسی اصالح طلب درباره طرح 
موضوع ردصالحیت ها با شورای نگهبان هم 
گفت: اصال درباره ردصالحیت ها بحثی نشد 
و در آینده هم قرار نیســت من درباره تایید 
صالحیت ها یــا ردصالحیت های افراد بحث 
کنم و می خواهم درباره شیوه کار مباحثی را 
مطرح کنم و قرار نیست درباره اصالح طلبان 
بحث  شود. وی با بیان اینکه موضوع بحث او 
کلی است و قرار نیست مصداقی باشد، گفت: 
بحث مــن از اول هم کلی بود و درخواســت 
کرده بودم که با شــورای نگهبان جلســه ای 
بگذاریــم و دربــاره شــیوه کار و روندهای 
رسیدگی و مسائلی که می تواند به بهبود وضع 

مجلس کمک کند، صبحت کنیم.

بین الملل

موافقان استیضاح زنگنه مدعی هستند او البی سنگینی برای عدم وصول این طرح در مجلس به راه انداخته است؛

سرانجام نامعلوم پروژه فشار بر »زنگنه«

بحث داغ این روزهای مجلس عصبانی از  علیرضا کریمیان
دست دولت، اســتیضاح وزرایی است که 
یک به یک راهی هیئت رییسه می شــوند. پس از اینکه روز شنبه متن 
استیضاح وزیر کشور با ۳۰ امضا اعالم وصول شد، دست انداز ها و برخی 
مقاومت ها برای اعالم وصول اســتیضاح وزیر نفت در مجلس صدای 
 اعتراض برخی از نمایندگان را باال برده اســت. عده ای از مخالفان وزیر

 می گویند البی های گسترده مانع از به جریان افتادن استیضاح شده و 
برخی دیگر معتقدند فشارهای دولت بر هیئت رییسه مانع شروع روند 
استیضاح است؛ اما هر چه که باشد زنگنه با اعتماد به نفس باالیی که 
طی سال های زیاد وزارتش داشته اســت همچنان پر قدرت بر مسند 
وزارت نفت تکیه زده است آن هم در شرایطی که مخالفانش در مجلس 

هر روز زیادتر می شوند. 
هیئت رییسه و شــخص الریجانی یکی از متهمان اصلی دفاع از وزیر 
نفت اســت ؛ آنگونه که عضو شــورای مرکزی فراکســیون نمایندگان 
مجلس گفته، هیئت رییســه مجلس در مسیر اعالم وصول استیضاح 
زنگنه سنگ اندازی می کند. سیدجواد ابطحی یکی از نمایندگان موافق 
استیضاح وزیر نفت از تعلل هیئت رییســه مجلس برای اعالم وصول 
نکردن استیضاح زنگنه در پارلمان انتقاد کرد و گفت: تاکنون بیش از ۴ 
جلسه برای بررسی استیضاح آقای زنگنه وزیر نفت، چه در کمیسیون 

انرژی و چه با اســتیضاح کنندگان برگزار شــده و در همه این جلسات 
نیز اســتیضاح کنندگان از توضیحات وی قانع نشده اند. وی افزود: در 
شرایطی که اســتیضاح کنندگان در تمامی جلسات از توضیحات زنگنه 
قانع نشده اند، می بایست طرح استیضاح وی به هیئت رییسه مجلس 
ارسال شود؛ اما نمی دانیم چرا هیئت رییسه مجلس از اعالم وصول طرح 

استیضاح وزیر نفت امتناع می کند.
 ابطحی تاکید کرد: برخی اعضای هیئت رییسه مجلس به دلیل منافع 
شــخصی که با زنگنه دارند، مانع اعالم وصول طرح اســتیضاح زنگنه 
می شوند. پژمانفر دیگر نماینده ای اســت که از البی های گسترده برای 
ملغی کردن این اســتیضاح سخن گفته اســت. یکی از امضاکنندگان 
طرح استیضاح وزیر نفت از البی گسترده زنگنه برای جلوگیری از ارسال 
گزارش کمیسیون انرژی در مورد این استیضاح به هیئت رییسه مجلس 

جهت اعالم وصول خبر داد.
 نصرا...پژمانفر، یکی از امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر نفت مدعی 
شده اســت: مراحل آیین نامه مجلس برای ارسال گزارش کمیسیون 
انرژی در مورد اســتیضاح وزیر نفت به هیئت رییســه طی شده، این 
استیضاح دو جلسه در کمیسیون انرژی مورد بررسی قرار گرفته است 
و امضاکنندگان قانع نشــده اند. پژمانفر اظهارداشــت: آنچه در پشت 
پرده می گذرد، البی گسترده آقای زنگنه اســت که مانع ارسال گزارش 

استیضاح به هیئت رییسه مجلس شده است. در کنار موافقان اجرای 
اســتیضاح اما مخالفان آن هم کم نیســتند؛ نمایندگانی که می گویند 
زنگنه در خط مقدم جنگ اقتصادی است و نباید فشارها روی او را بیشتر 
کرد از جمله رییس فراکسیون مستقلین والیی گفته است، استیضاح 
آقای زنگنه در شرایط کنونی را نامساعد می دانم زیرا مانند این است که 
در زمان جنگ یکی از فرماندهان ارشد نظام را دادگاهی کنند. طرفداران 
زنگنه معتقدند وی با داشــتن وجه و شــخصیت بین المللی تاکنون 
اقدامات خوبی در اوپک انجــام داده و در شــرایط تحریم هم از پس 
سختی های صادرات نفت برآمده اســت. آنچه این افراد به آن تاکید 
دارند این است که این استیضاح بیشــتر جنبه تسویه حساب و نوعی 
عوام فریبی نمایندگانی است که تاکنون نتوانسته اند نقشی تاثیرگذار در 
مجلس داشته باشــند و به همین دلیل به هر دستاویزی برای مطرح 
شدن در رسانه ها چنگ می زنند. هر چند تسویه حساب با دولت در میان 
دو طیف سیاسی در مجلس اصالح طلبان با استیضاح رحمانی فضلی 
و اصولگرایان با استیضاح زنگنه در جریان اســت؛ اما آنچه از  شواهد 
پیداست تالش ها برای کنار گذاشتن زنگنه چندان مورد توجه نیست و به 
فعالیت و هیاهوی تعداد محدودی از نمایندگان خالصه می شود؛ روندی 
که نتیجه ای  جز هــدر دادن دقیقه های میلیاردی مجلس دســتاورد 

دیگری نخواهد داشت.

در کنار موافقان اجرای استیضاح اما مخالفان آن هم کم 
نیستند؛ نمایندگانی که می گویند زنگنه در خط مقدم جنگ 

اقتصادی است و نباید فشارها روی او را بیشتر کرد
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مجموعه منسجم تسهیل واردات و صادرات در اصفهان 
تشکیل می شود

استاندار اصفهان گفت: یک مجموعه هماهنگ و منسجم با هدف تسهیل واردات و صادرات با محوریت 
معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دستگاه های مربوطه تشکیل خواهد شد. عباس رضایی 
افزود: تعامل و گفت و گوی سازنده برای مرتفع کردن مسائل مالی بانک ها راهگشاست، در همین راستا 

قرار شــد پنج نفر به نمایندگی از بانک ها 
به بانک مرکزی معرفی شــوند تا مسیر 
مسائل مالی بانک ها و فعاالن اقتصادی 
هموار شــود. وی با اشــاره به صادرات و 
واردات اســتان و ایجاد کارگــره ترمینال 
و فعال شــدن بخش خصوصی تصریح 
کرد: باید اقالم صادراتی و وارداتی احصا 
شــود و هر کاالی بی کیفیتی وارد کشور و 
استان نشود البته راه برای محصوالت با 

کیفیت باز است. استاندار اصفهان ادامه داد: مشکالت و مسائل فعاالن اقتصادی در جلسات شورای 
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی احصا می شود که این امر مورد الگوبرداری استان های دیگر نیز 
قرار گرفت. رضایی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و جنگ اقتصادی، مقرر شد مصوبه 

حمایتی بانک ها با کارشناسی دقیق تر و تطبیق با شرایط فعلی اجرایی شود.

صنعت آبزی پروری اصفهان نیازمند حرکت به سمت توسعه
رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: استفاده از منابع آبی متنوع، چاه های آب، قنوات، توسعه 
صنعت آبزی پروری و استخرهای آب کشاورزی برای تولیدات ماهیان گرمابی به عنوان ظرفیت بخش 
کشاورزی این استان است. مهرداد مرادمند افزود: خوشبختانه با بارش ها در سال جاری در بخش 
کشاورزی مشکالت کمتری را شاهد بودیم و کشاورزان با دغدغه کمتری تولیدات را انجام دادند. وی 
با اشــاره به بخش آبیاری بیان کرد: استان اصفهان به عنوان اســتان دوم کشور از نظر سطح اجرایی 
آبیاری تحت فشار پس از استان فارس شناخته می شــود. مرادمند تصریح کرد: استان اصفهان در 
تولید گیاهان دارویی رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داد که ساالنه ۴۸ هزار تن انواع گیاهان دارویی 
نظیر گل محمدی، زعفران، زرشک، بابونه و ســیاهدانه در استان تولید می شود. وی با اشاره به اینکه 
تولید نهال بدون شناسه از مشکالت اصلی کشور در بخش کشاورزی بود، اضافه کرد: استان اصفهان با 
احداث باغ مادری این مشکل را مرتفع ساخت و با توانایی تولید پنج میلیون نهال اصیل بدون شناسه 

استان اول کشور در زمینه تولید نهال بدون شناسه را به خود اختصاص داده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:

اداره کل راهداری نقشی در تعیین قیمت کاالها ندارد
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان در مورد نارضایتی ها از 
قیمت لوازم یدکی و الســتیک و باال رفتن قیمت این اقالم گفت: بنابر دستورالعمل ابالغی از سوی 
وزارت راه و شهرسازی صدور حواله بر عهده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای یا انجمن های 
صنفی کامیون داران اســت. طی چند ماه اول اجرای این طرح صدور حواله در این اداره کل انجام 
می شد؛ اما برای کاهش هزینه های مراجعه افراد به مرکز استان و تکریم ارباب رجوع صدور حواله را 
اخیرا به انجمن های صنفی واگذار کردیم. معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان اصفهان تشریح کرد: انجمن های صنفی مجاز به دریافت هیچ گونه هزینه ای بابت صدور حواله 
نیستند، البته ممکن اســت طبق توافق هزینه ای برای انتقال الستیک از محل توزیع تا صنف یا به 

عنوان حق عضویت سالیانه دریافت کنند که این جدای از صدور حواله است. 

مسئوالن استانی می گویند  که سرمایه گذاری و طرح های جدید تاسیسی استان در جریان است؛ اما مشکالت بنگاه های اقتصادی همچنان ادامه دارد

توسعهصنعتیمنهایمشکلدارها

آمارهــا در اصفهان نه بــا وضعیت صنعت  مرضیه محب رسول
مطابقتی دارد و نه با واقعیت هایی که گاه از 
دل همین آمار رسمی منتشر می شود. بر اساس اعالم مسئوالن صنعت و 
معدن استان و سایر نهادهای ذی ربط، رشد نرخ بیکاری در استان نه تنها 
مهار شــده بلکه روند کاهشی هم داشته است. از ســوی دیگر مسئوالن 
استانی می گویند که  آمار طرح های توسعه ای و تاسیسی صنایع اصفهان 
هم با رشد روبه رو بوده اســت. آمار بنگاه های اقتصادی مشکل دار، باال 
بودن نرخ بیمه بیکاری در استان و گالیه های تولید کنندگان از سنگ اندازی 
بانک ها و بروکراسی های سخت در اصفهان هم حقیقت غیر قابل انکاری 
است که نوعی سردرگمی در وضعیت صنایع استان و چشم انداز آن ایجاد 
کرده است. همین هفته گذشته بود که آماری از بنگاه های مشکل دار در هر 
استان از سوی سازمان صنعت معدن و تجارت کشور منتشر شد که اصفهان 
مطابق چند ســال اخیر در صدر این لیســت قرار داشــت. »بنگاه های 
مشکل دار« اصطالحی است که چند سال پیش به دایره واژگان اقتصاد 
کشور اضافه شد؛ این بنگاه ها به دلیل کمبود نقدینگی، فشارهای مالیاتی، 
تامین اجتماعی، نوسانات نرخ ارز و عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز، صفت 
»مشکل دار« را به دوش می کشند. این مشــکالت طی دو سال اخیر به 
دلیل تحوالت اقتصادی و افزایش شــدید تحریم هــای آمریکا و البته 
تحریم های داخلی که به واسطه سوءمدیریت ها و سیاست های اقتصادی 
به خطا رفته به تولیدکنندگان تحمیل شــده اســت، افزون شده و دامنه 

بنگاه های مشکل دار را روز به روز وسیع تر و تعداد آنها را بیشتر کرده است. 
موج شناسایی بنگاه های مشکل دار از سوی وزارت کار و وزارت صمت به راه 
افتاده است تا شاید با شفافیت آماری تمرکز بر رفع این مشکالت آسان تر 
شود. آمار به روز شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شناسایی ۱۲۸۱ 
بنگاه مشکل دار با ۱۴۶ هزار نیروی کار در کشــور حکایت دارد. این تعداد 
بنگاه که عمدتا در ســه فعالیت اقتصادی »صنعتی«، »کشــاورزی« و 
»خدماتی« جانمایی شده اند، نسبت به خردادماه با افزایش مواجه شده 
و از ۱۲۶۲ واحد به ۱۲۸۱ بنگاه رســیده اند. کروکی بنگاه های مشکل دار به 
تفکیک ۳۱ استان کشور حاکی است استان های »هرمزگان«، »مرکزی«، 
»فارس«، »اصفهان« و »زنجان« به ترتیب بیشــترین بنگاه های دارای 
مشکل را داشــته اند. اســتان اصفهان در حالی با ۸۱ بنگاه مشکل دار تا 
شهریور ماه امسال همچنان در صدر قرار دارد که این تعداد و آمار به نسبت 
خرداد ماه که آمار قبلی منتشر شده بود، هیچ تغییری نکرده است، یعنی 
مسئوالن صنعتی استان هیچ اقدامی در جهت خروج این بنگاه ها از بحران 
انجام نداده اند و یا در به ثمر رسیدن فعالیت های مرتبط موفق نبوده اند. 
این وضعیت در حالی اســت که معــاون برنامه ریزی و ســرمایه گذاری 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان از رشد ۴۱ درصدی طرح های 
توسعه ای و تاسیســی ایجادی صنایع در این اســتان خبر داد آن هم در 
شرایطی که بحران در صنعت اصفهان در چند ماه اخیر رو به افزایش است؛ 
اما بر اساس اعالم محمد زینلی پور  با وجود  شــرایط سخت اقتصادی 

ناشــی از اعمال تحریم های ظالمانه و مشــکالت ایجاد شــده در زمینه 
سرمایه گذاری در کشورمان، در هشت ماه گذشته، مجوز بیش از ۷۳۰ طرح 
توسعه ای و تاسیسی ایجادی توسط معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری 
سازمان صمت استان صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱ 
درصد رشد نشــان می دهد. وی میزان ســرمایه گذاری برای اجرای این 
تعداد طرح را ۵۲ هزار میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: این میزان نسبت به 
ســال گذشــته ۲۰ درصد افزایش یافته اســت. معــاون برنامه ریزی و 
سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( اصفهان، ظرفیت 
اشتغال زایی ۷۳۰ طرح توسعه ای و تاسیســی ایجادی که امسال مجوز 
اجرای آنها صادر شــد ۱۵ هزار نفر بیان کرد و افزود: آمار اشتغال زایی این 
طرح ها نسبت به طرح های صادر شده در مدت مشابه سال گذشته هفت 
درصــد رشــد دارد. وی اضافه کرد: بیشــتر این طرح هــا در بخش های 
غیرفلزی، نساجی، شــیمیایی، فلزات اساســی و صنایع غذایی است. 
مقایســه این دو وضعیت نشــان می دهد اگر چه برنامه ریزی متولیان 
صنعت و تولید در استان در جهت توسعه و ایجاد اشتغال گام بر می دارد؛ 
اما در نگاهی کلی وضعیت تولید کنندگان و بنگاه های اقتصادی در اصفهان 
همچنان خوب نیســت و تاکنون راهکار موثری برای از میان برداشــتن 
مشکالت هم عملیاتی نشده اســت؛ رویه ای که اگر ادامه پیدا کند نه تنها 
بازدهی طرح های جدید را کاهش خواهد داد بلکه بازهم روند بیکاری و 

رکود در استان تشدید می شود.

نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه کنترل قیمت ها در جامعه اصال از ســوی 
دولت صورت نمی گیرد، گفت: بیشــتر قیمت ها که 
افزایش پیدا می کند از سوی شرکت های دولتی یا 
شبه دولتی است ضمن آنکه آنها یا کاال به بازار عرضه 
نمی کنند یا قیمت ها را افزایش داده اند.حسینعلی 

حاجی دلیگانــی ادامه داد: دولت یک ســال وقت 
داشت تا منابع جدید مالی برای کشور را تامین کند، 
ولی دولت با این موضوع هم مثل دیگر موضوعات 

سرسری برخورد کرده و توجهی به آن ندارد.
وی افــزود:  برخــی منابــع در الیحــه بودجه 99 
صوری اســت و باید در این باره دقت کنیم.نماینده 
شاهین شهر در مجلس شــورای اسالمی تصریح 
کرد:  الیحه بودجه باید در جهت بهبود وضع معیشتی 

مردم باشد. 
حاجی دلیگانی گفــت: وزارت ورزش و جوانان باید 
درباره درآمدهای مربیان خارجی شــفاف سازی 

کنند.وی با اشــاره به وجــود قرص هایی در برخی 
کیک ها و ویفرها خواســتار شناسایی مسببان این 
کار از سوی مســئوالن شــد و گفت: باید نهادهای 
ذی ربط در این رابطه ورود کنند.نماینده شاهین شهر 
در مجلس خاطرنشــان کرد: کنتــرل قیمت ها در 
جامعه اصال صحیح نبوده و دولت در این خصوص 
به خوبی نظارت نمی کند. ضمن اینکه بیشــترین 
قیمتی کــه افزایش پیــدا می کند، ابتدا از ســوی 
شرکت های دولتی و یا شــبه دولتی است که آنها یا 
 کاال به بازار عرضه نمی کنند یــا قیمت ها را افزایش

 داده اند.

نماینده شاهین شهر در مجلس مطرح کرد:

گران شدن اجناس و کاال در بازار از سوی شرکت های دولتی

مدیرکل آب منطقه ای استان اصفهان با بیان اینکه ۵۲ هزار چاه آب در استان اصفهان وجود دارد که از این تعداد حدود ۱۰ هزار چاه فعال غیرمجاز است گفت: ساالنه 

باید هزار چاه غیرمجاز مسدود شود و تا کنون ۵۰۰ چاه مسدود شده است. مســعود میر محمد صادقی با بیان اینکه طرح تعادل بخشی یکی از طرح هایی ضروری 

است که در کشور برای حفط منابع آب زیرزمینی که رو به نابودی است اجرا می شود افزود: در این طرح ۱۵ برنامه مختلف از جمله بستن چاه های غیرمجاز، اصالح 

و تعدیل پروانه های موجود، کنترل برداشت ها با نصب کنتورهای هوشمند و اطالع رسانی و آموزش کشــاورزان اجرا می شود. وی گفت: در استان اصفهان از منابع 

آب زیرزمینی ۶۰۰ میلیون مترمکعب اضافه برداشــت می شــود. میرمحمد صادقی با بیان اینکه تا امروز ۲۸۸ میلی متر بارش داشــته ایم که نسبت به بلند مدت 

۱۴ درصد کاهش داشــته و باید صرفه جویی شــود گفت: در حال حاضر حدود ۳۰۸ میلیون مترکعب حجم ذخیره آب در ســد زاینده رود است. میرمحمدصادقی 

افزود: همچنین مقرر شده است بانک کشاورزی وام هایی را با بازپرداخت سه ساله و کارمزد ۴ درصد در اختیار کشاورزان برای نصب کنتورهای هوشمند قرار دهد. 

وی با بیان اینکه در زمینه اصالح و تعدیل پروانه چاه های کشــاورزی در منطقه اردســتان با پی گیری نماینده مردم شهرستان در مجلس حداقل ضریب اصالح در 

 استان اصفهان برای دشت اردســتان درنظرگرفته شده است گفت: جاهایی که معیشــت در خطر است و روستایی وابسته به چاه اســت بررسی می شود تا دچار 

مشکل نشوند.

مدیرکل آب منطقه ای استان:
600 میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی اضافه برداشت می شود

شمع طرح هندوانه 

بازار

کروکی بنگاه های مشکل دار به تفکیک ۳۱ استان کشور 
»مرکزی«،  »هرمزگان«،  ی  استان ها است  کی  حا
»فارس«، »اصفهان« و »زنجان« به ترتیب بیشترین 

بنگاه های دارای مشکل را داشته اند

  شمع طرح هندوانه
 کد 09110041 

قیمت: 13.500 تومان

 شمع طرح لیوانی مدل 
هندوانه کد 1001 بسته 2 عددی 

قیمت: 6.500 1تومان

  شمع طرح هندوانه
 A307 کد 

قیمت: 11.200 تومان

 2 شاسی بلند جدید 
در  راه بازار ایران

این روزها بازار خودروی ایران شاهد ورود 
تازه واردی است که می توان آن را در شو 
روم های نمایندگی ســیف خودرو دید. 
این شــرکت که اقدام بــه تولید و عرضه 
خودروهای چینی بیسو در ایران می کرد 
حــال در تازه ترین اقــدام نمونه هایی از 
 »SWM« خودروی چینی جدیدی به نام
را وارد کشــور کرده که هم اکنون در حال 
اخذ اســتانداردهای الزم برای تولید آن 

است.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان استان:

تامین آب کشت پاییزه دوم به بارش ها بستگی دارد
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان با بیان اینکه از سال 9۶ تاکنون ۲۰۵ میلیارد تومان 
به عنوان خسارت نکاشت به کشاورزان این استان پرداخت شده است، گفت: امسال وضعیت کشت 
در مقایسه با سال گذشته مطلوب است 
اما تامین نیاز آبی کشــت پاییزه دوم به 
بارش ها بســتگی دارد. اسفندیار امینی 
با بیان اینکه امســال وضعیت کشــت 
کشــاورزان مطلوب اســت، اظهار کرد: 
یک ســال کامل آب در رودخانه بوده و 
وضعیت آب های زیرزمینی کمی بهبود 
یافته اســت؛ همچنین با رهاسازی آب 
در روزهای اخیر کشاورزان کشت غله را 
انجام دادند. وی افزود: کشاورزان شرق 
و غرب اصفهان امسال در مقایسه با سال گذشته از وضعیت کشت رضایت نسبی دارند. وی ادامه 
داد: اگر نیاز آبی با بارش ها تامین شود تا اسفندماه می توان برای رهاسازی آب صبر کرد، چنانچه 

بارندگی ها مطلوب نبود آب باید بهمن ماه رهاسازی شود.

واریز  یکجای سود سهام عدالت به حساب مردم
شــنیده ها حاکی از این اســت که امســال ســود ســهام عدالت به صورت یکجا به حساب همه 
مشــموالن واریز خواهد شــد و احتماال موعــد این واریــز، دی ماه اســت. طی دو ســال 9۶ و 
9۷ و مطابق با سیاســت سازمان خصوصی ســازی، ســود ســهام عدالت پس از جمع آوری از 
شــرکت های ســرمایه پذیر، به صورت مرحله به مرحله از آذرماه آغاز و معموال تا خردادماه ســال 
بعد ادامه پیدا می کرد. طبق شــنیده ها، سود ســهام عدالت ســال مالی 9۷ خالف دو سال قبل، 
به صــورت یکجا واریز خواهد شــد و به صــورت واریز مرحلــه ای نخواهد بود. در این راســتا، یک 
مقام مطلع اظهار کرد: در دوره های قبلی ســود ســهام عدالت به صورت گروه گروه واریز می شــد، 
 به این معنا که ابتدا از اقشــار ضعیف شــروع می شــد و در ادامه به تدریج برای همه مشــموالن

 واریز می شد.

 احتمال افزایش 40 درصدی
 دستمزد کارگران برای سال آینده

عضو کمیســیون اجتماعی مجلس از تشــکیل کارگروه ویژه ای در مجلس برای بررســی میزان 
افزایش دســتمزد کارگران در ســال 99 خبر داد و گفت: معتقدم حداقل حقوق کارگران در ســال 
آینده می بایست متناســب با افزایش حقوق کارمندان دولت و حدود ۴۰ درصد باشد.علی ساری، 
با انتقاد از بی توجهی دولت در میزان افزایش حقوق کارگران، گفت: متاســفانه هرســاله شاهدیم 
که دولت در تنظیم لوایح بودجه ســاالنه کمترین توجه را به میزان افزایش حقــوق کارگران دارد.

عضو کمیســیون اجتماعی مجلس، شــورای  عالی کار را دارای کمترین کارآیی دانســت و افزود: 
هرســاله در ماه های پایانی ســال و حتی در روزهای آخر و پس از اینکه الیحه بودجه در مجلس 
تصویب می شــود، شــورای  عالی کار با جلســات متعدد و مســتمر برای تعیین میزان افزایش 
حقوق و دســتمزد کارگران در ســال بعد تصمیم گیری می کند، اما در نهایت نتیجه  ملموسی برای 
کارگران ندارد.ســاری ادامه داد: دولت باید میزان افزایش حقوق و دســتمزد کارگران را نیز مانند 
 حقوق کارمندان در الیحه بودجــه تعیین تکلیف کند و نمایندگان مجلــس برای آن تصمیم گیری

 کنند.

کافه اقتصاد

وز عکس ر

اخبار
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مفاد آراء
9/247 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  شماره   0610   مورخ  1398/09/06 آقای / خانم طیبه نوروزی  فرزند  حسینعلی   
به شماره کالسه  1036  وبه شماره شناسنامه 11697  و به شماره ملی    1140493167  
صادره نسبت به3 دانگ  شش دانگ یکباب  خانه به اســتثنای بهای ثمنیه و اعیانی  به 
مساحت 221.50مترمربع پالک شــماره 228  فرعی از   112  اصلی واقع  در   ماسه دانی    
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 439  دفتر 229  

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
2- رای  شــماره   0606   مورخ  1398/09/06 آقای / خانم رضا مهدیان فروشانی فرزند  
محسن    به شماره کالسه  1037  وبه شماره شناسنامه 1130364267  و به شماره ملی    
1130364267  صادره نسبت به1/5 دانگ  شش   دانگ یکباب  خانه به استثنای بهای 
ثمنیه و اعیانی  به مساحت 221.50مترمربع پالک شماره 228  فرعی از   112    اصلی واقع  
در   ماسه دانی    بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 
439  دفتر 229  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.

3- رای  شــماره   0604  مــورخ  1398/09/06 آقــای / خانم مریم  نــوروزی    فرزند  
علیرضا   به شماره کالسه  1038    وبه شماره شناسنامه 1130442322  و به شماره ملی    
1130442322  صادره نسبت به1/5 دانگ  شش   دانگ یکباب  خانه به استثنای بهای 
ثمنیه و اعیانی  به مساحت 221.50مترمربع پالک شماره 228  فرعی از   112    اصلی واقع  
در   ماسه دانی    بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 
439  دفتر 229  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.

4- رای  شماره   7314    مورخ  1398/06/06 آقای / خانم فاطمه فرامرزی  فرزند  نعمت 
اله   به شماره کالســه  1038    وبه شماره شناســنامه 1130442322  و به شماره ملی    
1130442322  صادره نسبت به3دانگ  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 126076   
مترمربع پالک شماره 1070  فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد     بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 6929 مورخ 86/12/16 دفتر 167   ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
5- رای  شــماره   7311    مورخ  1398/06/06 آقای / خانم سعید فرامرزی  فرزند فیض 
اله به شماره کالسه  2065   وبه شماره شناسنامه 1557  و به شماره ملی    1289023239  
صادره نسبت به3دانگ  شــش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 126076  مترمربع پالک 
شــماره 1070  فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد     بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند 108614 مورخ 80/11/09 دفتر 63   ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
6- رای  شــماره   7306   مورخ  1398/06/06 آقای / خانم نعمت اله  فرامرزی    فرزند  
عزیز اله به شماره کالسه  2059    وبه شماره شناسنامه 4  و به شماره ملی    5759869604  
صادره چادگان  نسبت به3دانگ  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 151.96   مترمربع 
پالک شــماره 1071  فرعی از   99    اصلی واقع  در  جوی آباد   بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل ثبت در صفحه 474 دفتر 451   ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
7- رای  شــماره   7309    مــورخ  1398/06/06 آقای / خانم مهنــاز محمدی     فرزند  
محمد باقر    به شــماره کالســه  2064    وبه شماره شناســنامه 1192  و به شماره ملی    
1140848828  صادره نسبت به3دانگ  شــش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 151.96    
مترمربع پالک شماره 1071  فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد   بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل در صفحه 477 دفتر 451 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
8- رای  شــماره   7316    مــورخ  1398/06/06 آقای / خانم مهنــاز محمدی     فرزند  
محمد باقر    به شــماره کالســه  2062    وبه شماره شناســنامه 1192  و به شماره ملی    
1140848828  صادره نسبت به2دانگ  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 208.95   
مترمربع پالک شماره 4017  فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد    بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل  مع الواســطه از مالکیت نعمت اهلل فرامرزی سند 
202632 مورخ 89/11/03 دفتر 73 و ســند 19113دفتر 167   ومالحظه نقشــه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
9- رای  شــماره   7321   مورخ  1398/06/06 آقای / خانم زهرا فرامرزی  فرزند  نعمت 
اله     به شماره کالســه  2060    وبه شماره شناســنامه 1274375061  و به شماره ملی    
1274375061  صادره نسبت به2دانگ  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 208.95   
مترمربع پالک شماره 4017  فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد   بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل  مع الواســطه از مالکیت نعمت اهلل فرامرزی سند 
202632 مورخ 89/11/03 دفتر 73 و ســند 19113دفتر 167   ومالحظه نقشــه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
10- رای  شــماره   7318    مورخ  1398/06/06 آقای / خانم ســپیده صالحی ابرقوئی      
فرزند  عبدالرسول     به شماره کالسه  2061    وبه شــماره شناسنامه 1271541564  و 
به شماره ملی    1271541564  صادره نسبت به0/5دانگ  شش  دانگ یکباب  خانه  به 
مساحت 208.95   مترمربع پالک شماره 4017  فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد     
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  سند 202632 مورخ 89/11/03 
دفتر 73 و سند 19113دفتر 167   ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و 

محرز گردیده است.
11- رای  شــماره   7324    مــورخ  1398/06/06 آقــای / خانم نعمت الــه فرامرزی      
فرزند  عزیزاله    به شــماره کالســه  2058    وبه شماره شناســنامه 4  و به شماره ملی    
5759869604  صادره نسبت به1/5دانگ  شش  دانگ یکباب  خانه  به مساحت 208.95   
مترمربع پالک شماره 4017  فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد   بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل  مع الواســطه از مالکیت نعمت اهلل فرامرزی سند 
202632 مورخ 89/11/03 دفتر 73 و ســند 19113دفتر 167  ومالحظه نقشــه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
12- رای  شــماره   7993    مورخ  1398/06/26 آقای / خانم مجتبــی رحیمی اندانی      
فرزند  فتح اله  به شماره کالسه  2062    وبه شماره شناســنامه 14405  و به شماره ملی    
1140517430  صادره نسبت به4/5دانگ  شش   دانگ یکباب  خانه دو طبقه   به مساحت 
136.89  مترمربع پالک شماره 1431  فرعی از   114  اصلی واقع  در   شمس آباد بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشامل سند 105832 مورخ 79/10/04 دفتر 63 

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
13- رای  شماره   7991    مورخ  1398/06/26 آقای / خانم زهرا بصیریان  فرزند براتعلی 
به شماره کالسه  0545  وبه شماره شناسنامه 191  و به شــماره ملی    1141351153  
صادره نسبت به1/5دانگ  شش  دانگ یکباب  خانه دو طبقه  به مساحت 136.89  مترمربع 
پالک شماره 1431  فرعی از   114  اصلی واقع  در   شمس آباد بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهرشامل  ســند 12675 مورخ 82/04/24 دفتر 63 ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
14- رای  شــماره   0179   مــورخ  1398/08/27 آقــای / خانم محمــد تقی دباغی        
فرزند فتح اهلل  به شــماره کالســه  1517   وبه شماره شناســنامه 219  و به شماره ملی    
1141045656  صادره خمینی شهر نسبت به3دانگ  شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 
200مترمربع پالک شــماره 592و 593   فرعی از   158    اصلی واقع  در  صدر آباد بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشــامل  مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر 

ثبت در صفحه 360 دفتر 4 و دفتر 4 صفحه 366ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  
مالحظه و محرز گردیده است.

15- رای  شماره   0180   مورخ  1398/08/27 آقای / خانم اشرف علی پور  فرزند عبدالعلی  
به شماره کالسه  1516  وبه شماره شناسنامه 446  و به شــماره ملی    1141073072  
صادره نسبت به3دانگ  شش دانگ یکباب  خانه به مساحت 200مترمربع پالک شماره 
592و 593   فرعی از   158  اصلی واقع  در  صدر آباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهرشامل  مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 360 دفتر 4 و دفتر 

4 صفحه 366ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
16- رای  شــماره   0296   مــورخ  1398/08/29 آقــای / خانــم فرشــته میرزایی       
فرزند ظهراب  به شــماره کالسه  0613    وبه شــماره شناســنامه 38  و به شماره ملی    
1159865825  صادره نســبت به2دانگ  شــش   دانگ یکباب  خانه درحال ساخت  به 
مســاحت 200مترمربع پالک شــماره 502و 503   فرعی از   158    اصلی واقع  در صدر 
آباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشــامل  مع الواسطه از شهرداری 
خمینی شهر ثبت در صفحه 155 دفتر 224 و دفتر 219 صفحه 385 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
17- رای  شماره   0295   مورخ  1398/08/29 آقای / خانم سعید مختاری فرزند نوراهلل  به 
شماره کالسه  0612   وبه شماره شناسنامه 443   و به شماره ملی    1141072947  صادره 
نسبت به4دانگ  شش دانگ یکباب  خانه درحال ساخت  به مساحت 200مترمربع پالک 
شــماره 502و 503   فرعی از   158    اصلی واقع  در صدر آباد بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهرشامل  مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 155 
دفتر 224 و دفتر 219 صفحه 385 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
18- رای  شــماره   0206   مورخ  1398/08/27 آقای / خانم علیرضا حاجیان فروشانی         
فرزند محمد ابراهیم  به شماره کالسه  2079    وبه شماره شناسنامه 13329  و به شماره 
ملی    1142348121  صادره نســبت به3دانگ  شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 
91.73مترمربع پالک شماره 788 فرعی از   106    اصلی واقع  در  صحرا پیوندها  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشامل  مع الواسطه از احمد حاجیان  سند 103406 
مورخ 78/11/20 دفتر 63 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
19- رای  شــماره   0207    مورخ  1398/08/27 آقای / خانم نیره رضایی آدریانی فرزند 
محمود   به شماره کالســه  2078    وبه شماره شناســنامه 1130181944  و به شماره 
ملی    1130181944  صادره نســبت به3دانگ  شــش دانگ یکباب  خانه به مساحت 
91.73مترمربع پالک شماره 788 فرعی از   106    اصلی واقع  در  صحرا پیوندها  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشامل  مع الواسطه از احمد حاجیان  سند 103406 
مورخ 78/11/20 دفتر 63 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
20- رای  شماره   8819    مورخ  1398/07/11 آقای / خانم رضا داور پناه ورنوسفادرانی          
فرزند جعفر   به شــماره کالسه  0220    وبه شــماره شناســنامه 209  و به شماره ملی    
1141021900  صــادره نســبت به3دانگ  شــش دانــگ یکباب  خانه به مســاحت 
201.80مترمربع پالک شماره 158    اصلی واقع  در  صدر آباد  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی شهرشامل  مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
21- رای  شــماره   8817    مــورخ  1398/07/11 آقــای / خانم بهنــوش براهیمی 
ورنوســفادرانی  فرزند مهدی به شماره کالسه  0219   وبه شــماره شناسنامه 655  و به 
شماره ملی    0939750694  صادره نسبت به3دانگ  شش  دانگ یکباب  خانه به مساحت 
201.80مترمربع پالک شماره 158    اصلی واقع  در  صدر آباد  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهرشامل  مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
22- رای  شــماره   0315    مورخ  1398/08/29 آقای / خانم عباس فخاری اسفریزی           
فرزند ابراهیم     به شــماره کالسه  0146  وبه شماره شناســنامه 1553  و به شماره ملی    
1141115123  صادره نسبت به  شش دانگ یکباب  خانه به مساحت 215.52مترمربع 
پالک شــماره 1205 فرعی از   98    اصلی واقع  در   اســفریز  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهرشــامل  مع الواســطه از مالکیــت  ابراهیم فخــاری   ثبت در 
 صفحه 479 دفترز 472ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
23- رای  شــماره   0313    مورخ  1398/08/29 آقای / خانم ربابه احمدی  اســفریزی           
فرزند قدمعلی  به شــماره کالسه  0145   وبه شــماره شناســنامه 25  و به شماره ملی    
1140954202  صادره نسبت به3 دانگ مشاع از  شــش دانگ یکباب  خانه به مساحت 
129.12مترمربع پالک شــماره 1205 فرعی از   98    اصلی واقع  در   اسفریز  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشامل  مع الواسطه از مالکیت  ابراهیم فخاری   ثبت 
در صفحه 479 دفترز 472ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
24- رای  شماره   0318    مورخ  1398/08/29 آقای / خانم ابراهیم فخاری   اسفریزی           
فرزند کریم  به شــماره کالســه  0318    وبه شــماره شناســنامه 31  و به شماره ملی    
1140914286  صادره نسبت به3 دانگ مشاع از  شــش دانگ یکباب  خانه به مساحت 
129.12مترمربع پالک شــماره 1205 فرعی از   98    اصلی واقع  در  اسفریز  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشامل  مع الواسطه از مالکیت  ابراهیم فخاری  ثبت 
در صفحه 479 دفترز 472ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
25- رای  شــماره   8794    مورخ  1398/07/11 آقای / خانم حمید حاج کرمی خوزانی 
فرزند غالمرضا  به شــماره کالسه  1279    وبه شماره شناســنامه 659  و به شماره ملی    
1141689847  صادره نسبت به3 دانگ مشاع از   شــش دانگ یکباب خانه به مساحت  
118.50  مترمربع پالک شــماره 1361 فرعی از   85   اصلی واقع  در   خوزان  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشامل  ســند 42297 مورخ 98/06/12 دفتر 301  

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
26- رای  شــماره   8795    مورخ  1398/07/11 آقای / خانم عفت ســلمانیان  خوزانی 
فرزند رضا  به شــماره کالسه  1280  وبه شــماره شناســنامه 14084  و به شماره ملی    
1140514229  صادره نسبت به3 دانگ مشاع از   شــش دانگ یکباب خانه به مساحت  
118.50  مترمربع پالک شــماره 1361 فرعی از   85    اصلی واقــع  در  خوزان  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشــامل ارائه قولنامه از   ســند 42297 مورخ 
 98/06/12 دفتــر 301  ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز

 گردیده است.
27- رای  شــماره   9656    مــورخ  1398/08/02 آقای / خانم عبدالرســول روح الهی  
فرزند براتعلی  به شماره کالسه  2236    وبه شماره شناســنامه 17629  و به شماره ملی    
1140175831  صادره نســبت به1 دانگ مشاع از   شــش   دانگ یکباب  خانه دوطبقه 
فوقانی  به مساحت 292.36  مترمربع پالک شــماره 564 فرعی از   121  اصلی واقع  در   
گارسله   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشامل  صفحه 242 دفتر 652  

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
28- رای  شماره   9658    مورخ  1398/08/02 آقای / خانم فاطمه عمو تقی ورنوسفادرانی   
فرزند ناصر  به شــماره کالســه  2237    وبه شماره شناســنامه 1123  و به شماره ملی    
1142239411  صادره نســبت به2 دانگ مشاع از   شــش   دانگ یکباب  خانه دوطبقه 
فوقانی  به مساحت 292.36  مترمربع پالک شماره 564 فرعی از   121    اصلی واقع  در   
گارسله   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشامل  صفحه 239 دفتر 652  

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
29- رای  شــماره   9660    مورخ  1398/08/02 آقای / خانم زیبا ربانی ورنوسفادرانی   
فرزند حسینعلی   به شماره کالسه  2238    وبه شماره شناسنامه 19366  و به شماره ملی    
1140193201  صادره نسبت به1/5 دانگ مشاع از  شــش دانگ یکباب  خانه دوطبقه 
فوقانی  به مساحت 292.36  مترمربع پالک شماره 564 فرعی از   121    اصلی واقع  در   
گارسله     بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشامل  صفحه 236 دفتر 652  

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
30- رای  شــماره   9662    مورخ  1398/08/02 آقای / خانم فرهــاد  روح الهی  فرزند 
براتعلی  به شــماره کالســه  2235    وبه شــماره شناســنامه 15287  و به شماره ملی    
1140151657  صادره نسبت به1/5 دانگ مشاع از   شــش دانگ یکباب  خانه دوطبقه 
فوقانی  به مساحت 292.36  مترمربع پالک شماره 564 فرعی از   121    اصلی واقع  در   
گارسله     بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشامل  صفحه 263 دفتر 652  

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
31- رای  شــماره   8942    مورخ  1398/07/14 آقای / خانم زین العابدین علیرضایی 
ورنوسفادرانی   فرزند قربانعلی  به شماره کالسه  0786    وبه شماره شناسنامه 10674  و 
به شماره ملی    1140105256  صادره نســبت به2 دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  
خانه به مساحت 506.70  مترمربع پالک شــماره 1219 فرعی از   122    اصلی واقع  در   
بزمکه وراه کوه     بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشامل ثبت در صفحه   
 صفحه 377 دفتر 514  ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
32- رای  شــماره   8944    مورخ  1398/07/14 آقای / خانــم فاطمه حاج علی اکبری 
ورنوسفادرانی   فرزند اکبر  به شماره کالســه  0787    وبه شماره شناسنامه 12079  و به 
شماره ملی    1140119354  صادره نسبت به2 دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  خانه 
به مساحت 506.70  مترمربع پالک شماره 1219 فرعی از   122    اصلی واقع  در   بزمکه 
وراه کوه     بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشامل ثبت در  صفحه 380 

دفتر 514  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
33- رای  شــماره   8946    مورخ  1398/07/14 آقای / خانــم حمید  علیرضایی  فرزند 
زین العابدین   به شماره کالسه  0818    وبه شماره شناســنامه 16013  و به شماره ملی    
1140158945  صادره نسبت به1 دانگ مشــاع از   شش دانگ یکباب  خانه به مساحت 
506.70  مترمربع پالک شــماره 1219 فرعی از   122  اصلی واقع  در   بزمکه وراه کوه     
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشــامل  مع الواسطه از مالکیت فاطمه 
حاج علی اکبری ثبت در صفحه 380 دفتر 514  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
34- رای  شــماره   8948    مــورخ  1398/07/14 آقای / خانــم آزاده نوربخش فرزند 
سید حسین   به شــماره کالسه  0797    وبه شــماره شناســنامه 240  و به شماره ملی    
1141205051  صادره نسبت به1 دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 
506.70  مترمربع پالک شــماره 1219 فرعی از   122    اصلی واقع  در   بزمکه وراه کوه     
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشــاملمع الواســطه از  زین العابدین 
علیرضایی ثبت در   صفحه 377 دفتر 514  ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
35- رای  شــماره   6236    مورخ  1398/05/09 آقای / خانــم فاطمه قصری خوزانی   
فرزند رجبعلی  به شــماره کالسه  0581    وبه شماره شناســنامه 1004  و به شماره ملی    
1141279487  صادره نسبت به2 دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 
227  مترمربع پالک شــماره 81 فرعی از   82    اصلی واقع  در  سکه الزهر خوزان بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشامل  سند 143257 مورخ 82/02/18 دفتر 73   

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
36- رای  شماره   6238    مورخ  1398/05/09 آقای / خانم مجتبی یزدانی    فرزند رجبعلی         
به شماره کالسه  0584    وبه شماره شناسنامه 20310  و به شماره ملی    1140202650  
صادره نسبت به4 دانگ مشاع از   شــش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 227  مترمربع 
پالک شماره 81 فرعی از   82   اصلی واقع  در   سکه الزهر خوزان بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهرشامل  سند 172766 مورخ 86/05/01 دفتر 73   ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
37- رای  شــماره   0552    مــورخ  1398/09/05 آقای / خانم بابــک رحمتی    فرزند    
غالمرضا  به شماره کالسه  1715    وبه شماره شناسنامه 1130087034  و به شماره ملی    
1130087034  صادره نسبت به3 دانگ مشاع از   شش دانگ یکباب  مغازه و راه پله  به 
مساحت 47.82  مترمربع پالک شماره 484 فرعی از   107    اصلی واقع  در   بابافضلگاه       
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشامل  سند 12001 و 12002   ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
38- رای  شــماره   0555    مــورخ  1398/09/05 آقــای / خانــم محمدرضا  رحمتی    
فرزند    غالمرضا   به شماره کالســه  1716  وبه شماره شناسنامه 5583  و به شماره ملی    
1142283860  صادره نسبت به3 دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  مغازه و راه پله  به 
مساحت 47.82  مترمربع پالک شــماره 484 فرعی از   107   اصلی واقع  در   بابافضلگاه       
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشامل  سند 12001 و 12002   ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
39- رای  شــماره   0563    مورخ  1398/09/05 آقای / خانم علی یار گوروئی     فرزند    
ســهراب   به شــماره کالســه  1507    وبه شماره شناســنامه 612  و به شــماره ملی    
5759457535  صادره نســبت به3 دانگ مشاع از   شــش دانگ یکباب  خانه دو طبقه   
به مســاحت 160  مترمربع پالک شــماره 396 فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد        
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشــامل  سند 4157 مورخ 21/11/25 
دفتر 103 شمس الشــریعه جعفری   ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
 40- رای  شــماره   1656  مــورخ  1398/09/05 آقای / خانم فاطمــه  گوروئی فرزند  
علی یار   به شــماره کالســه  1656    وبه شــماره شناســنامه 799  و به شــماره ملی    
5759459457  صادره نســبت به3 دانگ مشاع از   شــش  دانگ یکباب  خانه دو طبقه   
به مســاحت 160  مترمربع پالک شــماره 396 فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد        
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشــامل  سند 4157 مورخ 21/11/25 
دفتر 103 شمس الشریعه جعفری  ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
41- رای  شــماره   8354    مــورخ  1398/07/06 آقای / خانم مریم حاجی هاشــمی 
ورنوسفادرانی  فرزند  عبدالغفار به شماره کالســه  2210    وبه شماره شناسنامه 129  و 
به شماره ملی    1141025418  صادره نســبت به3 دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  
 خانه به مساحت 200  مترمربع پالک شماره 774 و 773  فرعی از   158    اصلی واقع  در  
صدر آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشــامل  ثبت در صفحه 362 
دفتر 160 و صفحه 250 دفتر 151 مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر  ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
42- رای  شــماره   8356    مورخ  1398/07/06 آقای / خانم قدمعلی  حاجی هاشــمی 
ورنوســفادرانی  فرزند  محمد به شماره کالسه  2209    وبه شــماره شناسنامه 275  و به 
شماره ملی    1140973479  صادره نسبت به3 دانگ مشاع از   شش دانگ یکباب  خانه 
 به مســاحت 200  مترمربع پالک شــماره 774 و 773  فرعی از   158    اصلی واقع  در   
صدر آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشــامل  ثبت در صفحه 362 
دفتر 160 و صفحه 250 دفتر 151 مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
43- رای  شماره   0087    مورخ  1398/08/26 آقای / خانم رجبعلی طهمورثی خوزانی       
فرزند  مرتضی  به شماره کالســه  1443    وبه شماره شناســنامه 206  و به شماره ملی    
1141495503  صادره نسبت به3 دانگ مشــاع از   شش دانگ یکباب  خانه به مساحت 
115.60  مترمربع پالک شماره 253  فرعی از   114    اصلی واقع  در   شمس آباد  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشامل  سند 54295 دفتر 73     ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
44- رای  شــماره   0099    مورخ  1398/08/26 آقای / خانم فاطمه طهمورثی خوزانی       
فرزند  علی به شــماره کالســه  1444    وبه شــماره شناســنامه 186  و به شماره ملی    
1141520133  صادره نسبت به3 دانگ مشــاع از   شش دانگ یکباب  خانه به مساحت 
115.60  مترمربع پالک شــماره 253  فرعی از   114    اصلی واقع  در   شمس آباد بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشامل  سند 78363 مورخ 68/02/04 دفتر 73     

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
45- رای  شــماره   0251    مــورخ  1398/08/28 آقــای / خانم رضــا خوش اخالق 

ورنوســفادرانی  فرزند حسین به شماره کالسه  1466    وبه شــماره شناسنامه 380  و به 
شماره ملی    1140974521  صادره نسبت به3 دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  خانه به 
مساحت 141.97  مترمربع پالک شماره 2720  فرعی از   87    اصلی واقع  در   ورنوسفادران          
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشامل  سند 42296 مورخ 62/07/09 

دفتر 61     ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
46- رای  شــماره   0254    مــورخ  1398/08/28 آقای / خانم زهــره حاجی حیدری  
ورنوسفادرانی  فرزند  حسینعلی  به شماره کالسه  0355    وبه شماره شناسنامه 241  و به 
شماره ملی    1141079569  صادره نسبت به3 دانگ مشاع از   شش دانگ یکباب  خانه به 
مساحت 141.97  مترمربع پالک شماره 2720  فرعی از   87    اصلی واقع  در   ورنوسفادران          
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشامل  سند 24666 مورخ 75/07/26 

دفتر 46     ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
47- رای  شــماره   4598    مــورخ  1398/04/26 آقــای / خانم زهــرا کاظمی فرزند    
رمضانعلی  به شــماره کالســه  1247    وبه شــماره شناســنامه 496  و به شماره ملی    
1141680432  صادره خمینی شــهر  نسبت به3 دانگ مشــاع از   شش   دانگ یکباب  
خانه به مســاحت 188.45مترمربع پالک شــماره 395  فرعی از   118    اصلی واقع  در   
ورنوســفادران  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشامل  سند 732 مورخ 
88/06/15 و ســند 4698 مــورخ 90/03/20  دفترخانه 276     ومالحظه نقشــه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
48- رای  شماره   4602    مورخ  1398/04/26 آقای / خانم ابراهیم تاتاری فرزند  محمود  
به شماره کالسه  0474    وبه شماره شناســنامه 130  و به شماره ملی    1141020807  
صادره  نسبت به3 دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 188.45مترمربع 
پالک شماره 395  فرعی از   118    اصلی واقع  در   ورنوسفادران  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهرشامل  سند 732 مورخ 88/06/15 و سند 4698 مورخ 90/03/20  
دفترخانه 276     ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
49- رای  شماره   7055    مورخ  1398/05/30 آقای / خانم کاظم موگوئی فرزند  احمد              
به شماره کالسه  0022    وبه شماره شناســنامه 652  و به شماره ملی    4171105358  
صادره  نسبت به3 دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 133.81  مترمربع 
پالک شماره 474  فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهرشامل  سند 18663 مورخ 95/08/09 دفتر 300     ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
50- رای  شماره   7052    مورخ  1398/05/30 آقای / خانم طاهره کیماسی  فرزند    علی               
به شماره کالسه  0021    وبه شماره شناســنامه 646  و به شماره ملی    4171480426  
صادره  نسبت به3 دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 133.81  مترمربع 
پالک شماره 474  فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهرشامل  سند 18663 مورخ 95/08/09 دفتر 300     ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
51- رای  شــماره   0711    مورخ  1398/09/09 آقای / خانم جواد کاظمی فروشــانی          
فرزند  اصغر به شماره کالســه  1624    وبه شماره شناســنامه 24062  و به شماره ملی    
1140232223  صادره  نسبت به3 دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 
86.21  مترمربع پالک شــماره 869  فرعــی از   106    اصلی واقــع  در   صحرا پیوندها            
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشامل  ثبت در صفحه 379 دفتر 339 
صفحه 268 دفتر 427    ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
52- رای  شــماره   0713    مــورخ  1398/09/09 آقای / خانم اعظم پریشــانی  فرزند    
حیدر علی  به شماره کالســه  1625    وبه شــماره شناســنامه 3476  و به شماره ملی    
1141343770  صادره  نسبت به3 دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 
86.21  مترمربع پالک شــماره 869  فرعــی از   106    اصلی واقــع  در   صحرا پیوندها            
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشامل  ثبت در صفحه 379 دفتر 339 
صفحه 268 دفتر 427    ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
53- رای  شماره   8465    مورخ  1398/07/07 آقای / خانم محمود عباسیان  فروشانی          
فرزند  محمد   به شــماره کالســه  1293    وبه شماره شناســنامه 368  و به شماره ملی    
1141656663  صادره  نسبت به3 دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 
191.45  مترمربع پالک شماره 3255 و 120  فرعی از   80 و 72    اصلی واقع  در   فروشان 
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشامل  ثبت دردفتر 572 صفحات 387 
و 390 و393   دفتر 163  و صفحات 199 و 202  دفتاتر 91 و 686 صفحات 153 و 239 و 

242 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
54- رای  شــماره   8463    مورخ  1398/07/07 آقای / خانم احمد  عباسیان  فروشانی          
فرزند   محمد به شــماره کالســه  1294    وبه شماره شناســنامه 798  و به شماره ملی    
1141701200  صادره  نسبت به3 دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 
191.45  مترمربع پالک شماره 3255 و 120  فرعی از   80 و 72    اصلی واقع  در بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشامل  ثبت دردفتر 572 صفحات 387 و 390 و 393  
دفتر 163  و صفحات 199 و 202  دفتاتر 91 و 686 صفحات 153 و 239 و 242 ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
55- رای  شــماره   0466    مورخ  1398/09/04 آقای / خانم مجید شــفیعی   فروشانی          
فرزند  نعمت اله  به شماره کالسه  1179    وبه شماره شناسنامه 24144  و به شماره ملی    
1140233041  صادره خمینی شهر  نسبت به3 دانگ مشاع از   شش دانگ یکباب  خانه  
درحال ساخت به مساحت 259.12  مترمربع پالک شماره 94  فرعی از   120    اصلی واقع  
در   ورنوسفادران  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشامل  سند 240753 
مورخ 98/05/24 دفتر 72 و ســند 16015 مورخ 94/08/09 دفتر 322 ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
56- رای  شــماره   0468    مورخ  1398/09/04 آقای / خانم نرگس پیمانی    فروشانی          
فرزند  محمد ابراهیم  به شماره کالسه  0374    وبه شماره شناسنامه 1130003264  و به 
شماره ملی    1130003264  صادره نسبت به3 دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  خانه  
درحال ساخت به مساحت 259.12  مترمربع پالک شماره 94  فرعی از   120    اصلی واقع  
در   ورنوسفادران  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشامل  سند 240753 
مورخ 98/05/24 دفتر 72 و سند 16015 مورخ 94/08/09 دفتر 32 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
57- رای  شــماره   9416    مــورخ  1398/07/25 آقــای / خانم محمد نصــر ازادانی           
فرزند    اسمعیل به شماره کالســه  1236    وبه شماره شناســنامه 24  و به شماره ملی    
1289978344  صادره نسبت به   شش دانگ یکباب  مغازه به مساحت 101.17  مترمربع 
پالک شماره 46  فرعی از   102    اصلی واقع  در   هرستان   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهرشامل  سند 7071 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
58- رای  شــماره   9418    مورخ  1398/07/25 آقای / خانم مسعود جان نثاری فرزند    
محمد  به شماره کالسه  1235  وبه شماره شناســنامه 1270883011  و به شماره ملی    
1270883011  صادره نسبت به    شش   دانگ یکباب  مغازه به مساحت 119.81  مترمربع 
پالک شماره 46  فرعی از   102    اصلی واقع  در   هرستان   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهرشامل  یداهلل جبل عاملی ثبت در صفحه 179 دفتر 268 ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
59- رای  شــماره   0279    مورخ  1398/08/28 آقای / خانم شرکت تعاونی موزاییک 
سازان خمینی شهر  فرزند    به شماره کالسه  1245    وبه شماره شناسنامه و به شماره ملی    
10260002171  صادره نسبت به    شش   دانگ دو باب  مغازه و انبار متصله  به مساحت 
857.04  مترمربع پالک شماره 800 و 785 و 784   فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی 
آباد    بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشامل  ثبت در صفحه 331 دفتر 
67 و صفحه 46 دفتر 68  و صفحه  280  دفتر  67 ســند 58497 مورخ 60/05/18 دفتر 
73  و مع الواسطه از جعفر اخوان  ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و 

محرز گردیده است.
ادامه در صفحه 5
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 هفته پژوهش دانشگاه اصفهان
 با محوریت آینده پژوهش برگزار می شود

مدیر امور پژوهشی دانشگاه اصفهان گفت: امســال نیز همچون سال های گذشته در آخرین هفته 
آذرماه، برنامه های مختلفی به مناسبت 
هفته پژوهش در دانشگاه اصفهان برگزار 
می شود که برنامه های پژوهشی امسال 
با محوریت بحث و تبادل در مورد آینده 
پژوهش است. مهدی مؤمنی اظهار کرد: 
دانشــگاه اصفهان همه ســاله در هفته 
آخر آذرماه برای گرامیداشت پژوهش، 
برنامه هــای مختلفی برگــزار می کند. 
برنامه های شاخص امســال دانشگاه 
اصفهان شــامل برگزاری ســخنرانی، 

میزگرد، نمایشگاه، کارگاه، برنامه های ویژه شامل ایده شوها و مسابقاتی با محور پژوهشی است که 
در ۱۴ دانشکده به صورت اختصاصی برگزار می شود.

بیش از 4هزار فرزند محسنین در اصفهان حامی ندارند
۶۷ هزار و ۱۸۸ حامی در اصفهان از فرزندان محســنین و ایتام حمایت می کنند؛ اما هنوز هم ۴ هزار و 
۳۴۳ فرزند محسنین بدون حامی هســتند. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان 
پیرامون طرح اکرام ایتام گفت: همه ظرفیت های اجتماعی ممکن در استان اصفهان باید به حمایت 
موثر و مفید از اقشــار و مددجویان نیازمند منعطف شــود. محمدرضا متین پور با بیان اینکه یکی از 
حمایت های مفید و موثر از برنامه های توانمندســازی اقشار نیازمند، مشــارکت مردم در طرح اکرام 
ایتام و فرزندان محسنین است، افزود: 2۳ هزار و ۳۳۱ نفر از ایتام و فرزندان نیازمند اصفهانی تحت 
حمایت این طرح هستند. وی تعداد حامیان نیکوکاری که در این طرح مشارکت می کنند را ۶۷ هزار و 
۱۸۸ نفر اعالم کرد و ادامه داد: این نیکوکاران حمایت از ۶ هزار و ۳5 فرزند یتیم و ۱2 هزار و 95۳ فرزند 

محسنین را بر عهده دارند. 

معاون توانبخشی بهزیستی استان:

11 مرکز اوتیسم در اصفهان فعال است
معاون توانبخشی بهزیستی استان اصفهان گفت: تاکنون تعداد 9۴9 کودک مبتال به اختالل طیف 
اوتیسم در بهزیستی استان اصفهان تشــکیل پرونده داده اند که تعداد ۶۰۰ نفر آنها در شهر اصفهان 
هستند. سید مسعود حسینی نسب در خصوص خدمات ارائه شده به طیف اوتیسم تصریح کرد: 
تمام خدمات آموزشی شامل» ABA، TEACH، تعامل همه جانبه« و توانبخشی شامل »کاردرمانی 
و گفتار درمانی«، مداخالت حسی، بازی درمانی، موسیقی درمانی، هنردرمانی، فعالیت های ورزشی 
در این مراکز ارائه می شود. وی در خصوص برنامه غربالگری، تشخیص و مداخله در اختالالت طیف 
اوتیسم، گفت: این برنامه برای اولین توسط سازمان بهزیســتی در کل کشور از آذرماه سال ۱۳95 
آغاز شد و همه مراکز کشور آموزش های الزم غربالگری را دریافت کردند و در حال حاضر 9 مرکز این 
استان مجوز اجرای آزمون تشخیصی به منظور غربالگری استاندارد و تشخیص افراد مبتال به این 
طیف را دارا هستند. حسینی نسب با اشاره به ایجاد سامانه ملی غربالگری و تشخیص اختالالت 
طیف اوتیسم، گفت: این سامانه از فروردین 9۸ آغاز به کار کرد و خانواده هایی که امکان حضور در 
پایگاه های غربالگری را ندارند می توانند به منظور غربالگری و تشــخیص اختالل در فرزند خود از 
طریق سامانه مذکور تست های مربوطه را انجام داده و به منظور پیگیری های بعدی به پایگاه های 

غربالگری استان مراجعه کنند.

استاندار اصفهان  اعالم کرد که میزان باالی آالینده ها در هوای اصفهان پیش بینی نشده بود؛

مسئوالن از آلودگی جا ماندند!

مادر از پشت پنجره بیرون را نگاه می کند،  پریسا سعادت
آسمان پیدا نیست. حتی درختان همسایه 
هم سایه های نامفهومی شده اند میان چیزی که شبیه آلودگی و گرد و 
غبار است؛ اما مادر  دلش را خوش می کند که حتما مه صبحگاهی است. 
بار دیگر اخبــار  را  چک می کند؛ شــاید خبری مبنی بــر آلودگی هوا و 
تعطیلی مدارس به چشمش بخورد؛ اما در نهایت وقتی  خبری مبنی بر 
تعطیلی مدارس  اعالم نمی شود،  فرزندانش را راهی مدرسه می کند.

زمانی که از منزل خارج می شود  همراه با سوزش گلو و تاری دید، تازه 
می فهمد این حجم از غبار ! نه تنها ابر و مه نیست بلکه آالینده های سمی 
است که قرار اســت امروزش را هم با همه آن 5۰ روز هوای آلوده جمع 
بزند؛ اما نگرانی برای دختری که بیماری تنفسی دارد و حاال در مدرسه 
است را چه کند؟ زن سریع موبایلش را بر می دارد و  به مادر  کهنسالش 
خبر می دهد از خانه بیرون نیاید چون هوا آلوده است. باز هم سایت ها 
و رسانه های مجازی را چک می کند و حاال که کار از کار گذشته و بچه ها 
به مدرسه رفته اند و کوچه و خیابان پر از مردان و زنان مسن است، تازه 

اعالم می شود که هوا به شدت آلوده است و مردم بهت زده می شوند.

تعجب و حیرت،  تنها واژه ای بوده که تا کنون در مورد وضعیت آب و هوا و 
سطح آالینده ها در اصفهان نشنیده بودیم؛ اما استاندار اصفهان به تازگی  
اعالم کرد که آلودگی هوا پیش بینی نشده بود تا مدارس را تعطیل کنیم 
و هشدارهای الزم ارائه  شود. عباس رضایی در پاسخ به چرایی تعطیل 
نشدن مدارس با وجود شدت آلودگی هوا اعالم کرد: جلسه ستاد بحران 
برگزار شــد و جمع بندی دســتگاه ها این بود که هنوز آلودگی به میزان 

غیرمجاز نرسیده است. 
رضایی عنوان کرد: تیمی با حضور دســتگاه های هواشناســی، محیط 
زیست، علوم پزشکی و ... تحت مدیریت ستاد بحران استان داریم که 
طبق دستورالعمل مشخصی در مورد اقدامات الزم برای مقابله با آلودگی 
هوا تصمیم گیری می کند. استاندار اصفهان با بیان این که محیط زیست 
باید غیرمجاز بودن میزان آلودگی را اعالم کنــد، ادامه داد: جمع بندی 
جلسه ای که برگزار شد، این شــده که هنوز به میزان غیرمجاز نرسیده و 

الزم نیست مدارس تعطیل شوند. 
غافلگیری آن هم در شرایطی که روز شنبه سازمان هواشناسی افزایش 
آالینده ها را پیش بینی کرده بود، اندکی عجیب به نظر می رســد آن هم 

وقتی  که شاخص آالینده ها در هوای اصفهان به وضعیت قرمز رسیده 
است. 

هر چند این مدل از غافلگیری در تابســتان امســال و با شدت گرفتن 
ناگهانــی ریز آالینده هــا در هوای اصفهان تکرار شــده بــود، وقتی که 
بدون هشــدارهای الزم مردم در اصفهان با ســه روز آلودگی مرگ بار 
دســت و پنجه نرم کردند و در نهایت مســئله با عذرخواهی از ســوی 
سازمان هواشناســی فیصله پیدا کرد؛ اما این روزها آلودگی مهمان هر 
روزه اصفهانی هاســت. در حالی که هفته گذشــته بحث داغ مقصران 
آلودگی هوا در اصفهان باال گرفته بود؛ اما باز هم این دست از گزارشات  
فقط در قالب ارائــه  باقی ماند. مانند آنچه بر ســر قانــون هوای پاک 
و صیانــت از محیط زیســت اصفهان آمده اســت ؛اما آنچــه مطالبه 
جدی و حداقلی اســت اینکه اشــتباه و ســهل انگاری در پیش بینی 
و ارائه هشــدارهای الزم در مورد آلودگی هوا صــورت نگیرد آن هم در 
شرایطی که ســازمان هواشناسی و محیط زیســت ادعای رصد همه 
 جانبه تغییــرات آب و هوایی را دارند؛ ولی با اینهمــه  باز هم از آلودگی 

جا می مانند.

 تیمی با حضور دستگاه های هواشناسی، محیط زیست، 
علوم پزشکی و ... تحت مدیریت ستاد بحران استان داریم 
که طبق دستورالعمل مشخصی در مورد اقدامات الزم برای 

مقابله با آلودگی هوا تصمیم گیری می کند

با مسئولان

60- رای  شماره   9713    مورخ  1398/08/04 آقای / خانم سلطنت صالحی  فرزند    اکبر 
آقا  به شماره کالسه  1019     وبه شماره شناسنامه 157   و به شماره ملی    5759566180  
صادره نسبت به  شش دانگ یکباب  خانه  به مســاحت 157.85  مترمربع پالک شماره 
1249  فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد    بخــش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهرشامل  مع الواسطه از مالکیت مرضیه السادات میر لوحی ثبت در صفحه 116 

دفتر 494 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
61- رای  شــماره   0664    مــورخ  1398/09/07 آقــای / خانــم محتــرم کوچکی             
فرزند   غفار   به شــماره کالســه  1539     وبه شماره شناســنامه 170   و به شماره ملی    
1140966774  صادره نسبت به  شش دانگ یکباب  مغازه و فوقانی به مساحت 18.19  
مترمربع پالک شــماره 220  فرعی از   116    اصلی واقع  در   ورنوسفادران     بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشامل  مع الواسطه از سند 20440 مورخ 42/07/27 

دفتر 61 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
62- رای  شــماره   0666    مــورخ  1398/09/07 آقای / خانم محمــد رضا کوچکی              
فرزند   غفار   به شــماره کالســه  1535    وبه شــماره شناســنامه 68   و به شماره ملی    
1141002329  صادره نســبت به    شــش   دانگ یکباب  مغازه و فوقانی به مســاحت 
23.55مترمربع پالک شماره 220  فرعی از   116    اصلی واقع  در   ورنوسفادران  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشامل  مع الواسطه از سند 20440 مورخ 42/07/27 

دفتر 61 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
63- رای  شــماره   0660    مــورخ  1398/09/07 آقای / خانم عبدالکریم شــکوهمند              
فرزند   غفار   به شــماره کالسه  1691   وبه شــماره شناســنامه 191   و به شماره ملی    
1140952102  صادره  خمینی شهر نسبت به    شش   دانگ یکباب  راه پله  به مساحت 
10.70  مترمربع پالک شماره 120  فرعی از   116    اصلی واقع  در   ورنوسفادران     بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشامل  مع الواسطه ازمالکیت غفار کوچکی  از 
سند 20440 مورخ 42/07/27 دفتر 61 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
64- رای  شــماره   0662    مــورخ  1398/09/07 آقای / خانم عبدالکریم شــکوهمند              
فرزند   غفار   به شــماره کالســه  1693     وبه شماره شناســنامه 191   و به شماره ملی    
1140952102  صادره  خمینی شهر نسبت به  شش دانگ یکباب  تجاری و فوقانی   به 
مساحت 31.52مترمربع پالک شماره 220  فرعی از   116    اصلی واقع  در   ورنوسفادران     
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشــامل  مع الواســطه ازمالکیت غفار 
کوچکی  از ســند 20440 مورخ 42/07/27 دفتر 61 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
65- رای  شماره   8724    مورخ  1398/07/10 آقای / خانم محمد رضا ملک فرزند   رحمن    
به شماره کالسه  1358  وبه شماره شناســنامه 1852   و به شماره ملی    1817113836  
صادره  نسبت به    شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 200  مترمربع پالک شماره 586  
فرعی از   158    اصلی واقع  در   صدر آباد   بخــش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهرشــامل  ثبت در صفحه 486 دفتر 3 مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
66- رای  شماره   0530    مورخ  1398/09/05 آقای / خانم اصغر رضایی فرزند   رجبعلی     
به شماره کالسه  1465     وبه شماره شناســنامه 173   و به شماره ملی    1141636271  
صادره  نسبت به    شــش دانگ یکباب  خانه  و فوقانی  به مســاحت 72  مترمربع پالک 
شــماره 1832  فرعی از   158    اصلی واقع  در   صدر آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهرشامل  ثبت در صفحه 17 و 186 دفتر 268 و 112  ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
67- رای  شــماره   9679    مــورخ  1398/08/02 آقای / خانم ســکینه صالحی فرزند   
علی مراد    به شــماره کالســه  1224     وبه شــماره شناســنامه 129   و به شماره ملی    
6219308778  صادره  نسبت به    شــش دانگ یکباب  خانه   به مساحت 180  مترمربع 
پالک شــماره 319 و 320  فرعی از   159    اصلی واقع  در   اراضی شــمالی  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشامل  مع الواسطه از مالکیت حمید صالحی ثبت 
در صفحه 310 دفتر 31 و سند 6130 و ثبت در صفحه 316 دفتر 31 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
68- رای  شماره   0359    مورخ  1398/08/30 آقای / خانم روح اهلل بهرامی قلعه سفیدی  

فرزند   حسینعلی به شــماره کالسه  0448     وبه شماره شناســنامه 76   و به شماره ملی    
1141237296  صادره  نسبت به    شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 125.23  مترمربع 
پالک شماره 1782  فرعی از   72    اصلی واقع  در   فروشان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهرشامل مع الواســطه از براتعلی صرامی  سند 45931 مورخ 96/03/29 

دفتر 63 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
69- رای  شــماره   0347    مورخ  1398/08/30 آقای / خانم صندوق قرض الحســنه 
حســنات   فرزند   به شــماره کالســه  1694  وبه شــماره شناسنامه و به شــماره ملی    
10260021754  صادره  نســبت به   شــش   دانگ یکباب  مغازه    به مساحت 81.60  
مترمربع پالک شماره 2113  فرعی از   72    اصلی واقع  در   فروشان  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشامل  مع الواســطه از مالکیت علی صفری ثبت در صفحه 
197 دفتر 408 سند 157614 مورخ 836/03/07 دفتر 73ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
70- رای  شــماره   0066    مورخ  1398/08/25 آقای / خانــم حبیب اله کارگر خوزانی                 
فرزند   علی     به شــماره کالسه  1316     وبه شماره شناســنامه 1784   و به شماره ملی    
1142241025  صادره  نسبت به    شش دانگ یکباب  مغازه  به مساحت 60.89  مترمربع 
پالک شــماره 1433  فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهرشامل  سند 31046 مورخ 98/05/23 دفتر 300 ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
71- رای  شماره   8037    مورخ  1398/06/28 آقای / خانم سعید رحیمی فرزند   فتح اله     
به شماره کالسه  0547 وبه شماره شناسنامه 12664     و به شماره ملی    1142341471   
صادره  نسبت به    شش   دانگ یکباب  خانه  و فوقانی   به مساحت 162.65  مترمربع پالک 
شماره 1431  فرعی از   114    اصلی واقع  در   شمس آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهرشامل  سند 28501 مورخ 97/10/06 دفتر 322ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
 72- رای  شــماره   0344    مورخ  1398/08/30 آقای / خانم ابراهیــم حیدری  فرزند  
 اســد اهلل   به شــماره کالســه  1696    وبه شماره شناســنامه 12     و به شــماره ملی    
6219782119   صادره  نسبت به    شش   دانگ یکباب  ساختمان نیمه کاره   به مساحت 
156  مترمربــع پالک شــماره 993 و 2898   فرعی از   99    اصلی واقــع  در   جوی آباد        
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشــامل  سند 13334 ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
73- رای  شماره   9210    مورخ  1398/07/20 آقای / خانم اکبر سبحانی  فرزند   محمد      
به شماره کالسه  3534 وبه شماره شناسنامه 2591     و به شماره ملی    1818829533   
صادره  نسبت به  شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 405  مترمربع پالک شماره 1893  
فرعی از   72    اصلی واقع  در   فروشــان  بخش  14  اصفهان حــوزه ثبت  ملک خمینی  
شهرشامل  ســند 83173 مورخ 73/10/15 دفتر 63ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
74- رای  شماره   0445    مورخ  1398/09/04 آقای / خانم یاور دلیری زاده   فرزند   حسین      
به شماره کالسه  1354 وبه شماره شناســنامه 211     و به شماره ملی    4171232406   
صادره  نسبت به  شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 133  مترمربع پالک شماره 303  
 فرعی از   159    اصلی واقع  در   اراضی شــمالی  بخش  14  اصفهــان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شــهر شــامل  مع الواســطه از مالکیت یداهلل زمانی ثبت در صفحه 418 دفتر 

31ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
75- رای  شــماره   0707 مورخ  1398/09/09 آقای / خانم فریده حبشی ورنوسفادرانی 
فرزند   نعمت  اله به شــماره کالسه  1130 وبه شــماره شناســنامه 163     و به شماره 
ملی    1140978071   صادره  نســبت به    شــش دانگ یکباب  آموزشگاه رانندگی    به 
مســاحت 316.66  مترمربع پالک شــماره 3965 و 2043 و 571  فرعی از   87    اصلی 
واقع  در   ورنوســفادران  بخــش  14  اصفهان حــوزه ثبت  ملک خمینی  شهرشــامل  
 ســند 1481 و 2356 و 1726 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و 

محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/09/25 
تاریخ انتشارنوبت دوم :1398/10/10 

م الف: 694021  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

تحدید حدود اختصاصی
9/248 شماره نامه:139885602033002468 چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ 
مزروعی و مشجر در بخش مرغزار کشه تقریبًا ســه رجل و نیم پالک ثبتی 16 فرعی از 
37 اصلی واقع در کشه جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به 
نام خانم ماهرخ رحیمی کشه فرزند عباس و غیره  در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخه 1398/11/13  
ســاعت 11 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:682561 علی جوانی  رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز
ابالغ وقت رسیدگی

9/249 شماره: 1163/98 حل3 ، مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
 شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 04:30 بعدازظهر روز یکشنبه 
مورخه 98/11/06 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمدتقی تقی مومنی 
 ، نام پدر: علی ، نشــانی: خمینی شــهر میدان کوزه کوچه گلریز20 ؛ مشخصات خوانده:
1-نام و نام خانوادگی: هادی خدایی ، نام پدر: ســعیداله ، 2- نــام و نام خانوادگی: آرین 
نبی پور ، خواســته و بهای آن: مطالبه وجه پنجــاه میلیون ریال بابــت یک فقره چک 
به شــماره 380285 مورخ 95/10/10 بانک صادرات بانضمام کلیه خســارات ، دالیل 
 خواهان: رونوشت چک و رونوشت گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.  
 م الــف: 694526 رئیــس شــعبه ســوم حقوقــی شــورای حــل اختــالف

 خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

9/250 شماره: 1840/98 حل4 ، مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:45 صبح روز چهارشنبه مورخه 
98/11/02 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حســینعلی اعتمادی ، نام پدر: 
محمود ، نشانی: خمینی شهر منظریه کوچه صبا ؛ مشخصات خوانده:1-نام و نام خانوادگی: 
یوســف تقی مومنی ، نام پدر: حسین ، خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ 11/000/000 
ریال بانضمام کلیه خسارات دادرســی و تاخیر تادیه بابت یک فقره چک قرض الحسنه ، 
دالیل خواهان: کپی چک و کپی گواهینامه عدم برگشت ، گردش کار: خواهان.خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
 م الــف: 694536 رئیــس شــعبه چهــارم حقوقــی شــورای حــل اختــالف

 خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

9/251 شماره: 1773/98 حل12 ، مرجع رســیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
 اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
 مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ســاعت 09:00 صبح روز 
شــنبه مورخه 98/11/05 ، مشــخصات خواهان: 1-نــام و نام خانوادگی: حســینعلی 
 اعتمادی ،  نام پدر: محمود ، نشانی: خمینی شهر منظریه کوچه صبا ؛ مشخصات خوانده:
1-نــام و نــام خانوادگــی: ســیدعلی حســینی پیــروز ، نــام پــدر: عبدالمطلب ، 

خواســته و بهــای آن: مطالبــه وجــه چــک ، گــردش کار: خواهان.خوانــده را 
مجهــول المــکان اعــالم و تقاضــای ابــالغ دادخواســت و وقــت رســیدگی 
 بــه وی از طریــق نشــر آگهــی در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار
 وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. 
 لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد 
 خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت
 نموده و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 694544  رئیس شعبه 

دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

9/252 شــماره: 1849/98 حل4 ، مرجع رسیدگی: شــعبه چهارم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ســاعت 09:00 صبح روز 
یکشــنبه مورخه 98/11/06 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حسینعلی 
اعتمــادی ، نام پدر: محمود ، نشــانی: خمینی شــهر منظریه کوچه صبا ؛ مشــخصات 
خوانده:1-نام و نــام خانوادگی: محمدحســین باریکانی ، نام پدر: کامران ، خواســته و 
بهای آن: مطالبــه مبلغ 5/000/000 ریال بابت یک فقره چک بانضمام کلیه خســارات 
دادرســی و خســارت تاخیر تادیه، دالیل خواهــان: کپی مصدق چــک و کپی مصدق 
گواهینامــه عدم برگشــت ، گــردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المــکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهــی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده اســت. لــذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
 م الــف: 694548 رئیــس شــعبه چهــارم حقوقــی شــورای حــل اختــالف 

خمینی شهر
اخطار اجرایی

 9/253 شــماره: 2090/97 حل4 ، مشــخصات محکــوم علیه:نام و نــام خانوادگی: 
1-مصطفــی اســماعیلی 2-کریــم فرقانــی ، نشــانی: هــردو مجهــول المکان؛  
مشــخصات محکوم له: نام و نــام خانوادگــی: مهرداد کریمــی ، نام پــدر: مرتضی 
، نشــانی: خمینی شــهر ســه راه معلم خ جانبــازان معلــم7  ، محکــوم به:به موجب 
رای شــماره 845 تاریــخ 98/02/01 حوزه چهارم شــورای حل اختالف شهرســتان 
خمینی شــهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 
60/000/000 ریــال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخیر تادیــه از تاریخ 
 ســر رســید چک لغایت اجرای حکــم و پرداخــت مبلــغ 1/830/000 ریــال بابت 
خسارات دادرســی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. 
ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و 
در صورتی که خــود قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند باید ظــرف مهلت مزبور صورت 
 جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
 م الف: 694060 عمار امیــری آرانی قاضی شــعبه چهارم شــورای حل اختالف 

خمینی شهر 

اعالم مفقودی 
ســند مالکیت خــودروی وانت نیســان به شــماره 
شاســی  شــماره  و   z24714274z موتــور 
 NAZPL140BG0446651   متعلــق  بــه آقــای 
ذبیح  ا... باقری به شــماره ملــی 1129687104 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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 محکوم شدن هواداران سپاهان 
به خاطر روشن کردن فشفشه

کمیته انضباطی رای تخلف انجام شده در دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و استقالل تهران 
را صادر کرد. دیدار تیم های سپاهان اصفهان و استقالل تهران از هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر 
فوتبال برگزار شد که از سوی تماشاگران سپاهان اصفهان تخلفاتی مبنی بر مشتعل کردن فشفشه 
دودزا رخ داد. این تیم به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شــد که این رای قطعی 
است. تیم اســتقالل تهران به دلیل شکستن صندلی و شــعار علیه داور از سوی تماشاگرانش به 
پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد ولی  این رای قابل تجدید نظر است. سباستین 
لتو، مربی تیم استقالل تهران به دلیل فحاشی، توهین و تحریک منجر به اخراج نسبت به یکی از 
مقامات رسمی مسابقه، به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد، این رای قابل تجدید 
نظر است. عارف غالمی، بازیکن تیم استقالل تهران به دلیل تحریک تماشاگران و بدرفتاری در قبال 
مقام رسمی مسابقه به جریمه نقدی ۱۰۰ میلیون ریالی محکوم شد. وی باید به مدت چهار جلسه 
حضور در کالس های آموزشی فدراسیون فوتبال حضور یابد. گفتنی است، یک جلسه محرمیت از 
مســابقات لیگ برتر تعلیقی مربوط به بازی هفته چهارم عارف غالمی نیز پس از قطعیت این رای 

اعمال می شود.

اموال مهدی رحمتی توقیف شد
اموال مهدی رحمتی، گلر سابق باشــگاه استقالل توقیف شده اســت. دروازه بان فعلی 

شهرخودرو مشــهد، درباره این اتفاق در صفحه اجتماعی خود نوشت: »متاسف 
هستم که باید به مسئله ای اشاره کنم که تا امروز از صحبت در موردش خودداری 
کردم. چند سال است به خاطر مشکل مالیاتی ممنوع الخروج، ممنوع المعامله 
و ... هستم و صدایم در نیامده اما ظاهرا از سکوت من سوء استفاده های زیادی 

شده است. در شرایطی که آقایان در فدراسیون فوتبال و باشگاه استقالل هر روز 
ادعا می کنند که این باشگاه هیچ بدهی ندارد و مشــکلی برای حضور در آسیا ندارد 
اما نه تنها مالیات من را پرداخت نکرده اند بلکــه ظاهرا به AFC هم اطالعات غلط 
داده اند. نمی دانم چه کسی پاسخگوی چنین کار زشتی است و چه کسی مسئولیت 
این کار را بر عهده می گیرد؛ اما حاال که با نامه توقیف اموال مواجه شده ام ذره ای کوتاه 
نمی آیم و به هر نهادی الزم باشد توضیح می دهم که نه تنها بدهی مالیاتی من چند 
سال است که پرداخت نشده بلکه برای پاک کردن صورت مسئله مدارک غیر واقعی 
هم به AFC ارســال کرده اند.۵ ماه اســت که در حال مذاکره با مسئوالن مربوطه 
هستم و به خاطر حل شــدن این مشــکل وکیل بنده بارها و بارها با آقای کامران 

منزوی صحبت کرده؛ اما فقط امروز و فردا و مشکل حل می شود، شنیده ام! انگار نه انگار 
که زندگی ام مختل شده و تمام حساب های بانکی ام بسته شده است. این اولین و آخرین 

اولتیماتوم من بابت این اتفاق است ...«

دوربین پایتخت در تمرین یک تیم لیگ برتری
به زودی دوربین پایتخت با کارگردانی سیروس مقدم در تمرینات یکی از تیم های لیگ برتری حاضر 
خواهد شد. قرار است بهرام افشــاری، بازیگر نقش بهتاش فریبا در سریال پایتخت در تمرینات 
نساجی حاضر شود و در تمرینات این تیم نظر ســرمربی را برای برتن کردن پیراهن نساجی جلب 
کند. بهتاش در فوتبال به خاطر قد و قامتی که دارد پست دروازه بانی را انتخاب کرده است. در مسیر 
حضور بهتاش در تمرینات نساجی اتفاقات جالبی برای او رخ می دهد. پایتخت یکی از سریال های 

محبوب تلویزیونی به شمار می رود که برای پخش از شبکه یک آماده می شود.

تکواندوکاراصفهانیپنجشنبهرویشیابجانگمیرود؛

آخرین شانس »مردانی« برای کسب سهمیه المپیک

ســرمربی و بازیکن تیم فوتبال بانوان ذوب آهن در 
خصوص داوری های لیگ برتر گفت: از شروع لیگ 
تا به االن تیم ذوب آهن امتیــازات زیادی از داوری 
از دست داده است، در حالی که می دانم اشتباهات 
داوری جزئی از فوتبال است؛ اما داورهای بی تجربه 
متاســفانه در قانون های اولیه فوتبال ضعف دارند. 
داورهای تــازه وارد نه می توانند قضــاوت کنند و نه 
می توانند مدیریت کنند چون فوتبال جنگ روانی 22 
بازیکن است و کنترل 22 بازیکن و نیمکت ها نیاز به 
تجربه و مدیریت باال دارد. فرزانه نصر اظهار داشت: 
از فدراسیون فوتبال تقاضا دارم از داورهای با تجربه 
استفاده کنند تا حق تیمی پایمال نشود. البته ذکایی 

داور دیدار  اخیرمان خیلی خــوب قضاوت کرد و از 
داوری بازی  راضی بودم. بازیکن-مربی تیم فوتبال 
ذوب آهن گفت: برای آینــده فوتبال اصفهان نگران 
هستم چون بازیکنان غیربومی به اصفهان می آیند، 
قراردادهای کالن می بندند و می روند و این گونه حق 
بازیکنان بومی اصفهان پایمال می شود. از باشگاه 
ذوب آهن و سیاست خوبی که دارند تشکر می کنم 
چون اولویت شان بازیکن های بومی و جوان است. 
3 بازیکن از آکادمی باشگاه و 7 بازیکن زیر ۱8 سال 
دارم که تعدادی از آن ها فیکس بازی می کنند و در 

کنار با تجربه های تیم بزرگ می شوند.
وی ادامه داد: بســتن یک تیم در فوتبــال بانوان 

و قهرمان کردن آن کار ســختی نیســت؛ اما اتفاق 
بزرگ آن است که باشــگاه از سرمایه های خودش 
برای نتیجه گرفتن اســتفاده کند. نصر، درباره روند 
تیمش در ادامه فصل بیان کرد: باید واقع گرا باشیم 
زیرا شانس قهرمانی امسال برای ذوب آهن بسیار 
کم اســت؛ اما تا آخرین لحظه می جنگیم و تالش 
می کنیم تا به جایگاهی که مدنظر باشــگاه اســت 

برسیم. 

سرمربی و بازیکن تیم فوتبال بانوان ذوب آهن:

حق بازیکنان بومی پایمال می شود

بازیکن تعویضی نفت مسجدسلیمان با گلی دیدنی توانست رکورد نباختن نفت را دســت نخورده نگه دارد. نفت مسجدسلیمان که در لیگ نوزدهم کارهای 
عجیبی را انجام داده و در پایان هفته پانزدهم لیگ برتر هیچ شکستی را تجربه نکرده، مقابل پارس جنوبی جم تا آستانه شکسته شدن رکوردش پیش رفت اما 
در نهایت این اتفاق نیفتاد. مهدی تارتار، سرمربی نفت که دوست نداشت رکورد نباختن تیمش از بین برود، در نیمه دوم بازی با پارس جنوبی در حالی که یک 
بر صفر عقب بود، عماد میرجوان که از قضا سال گذشته در جم توپ می زد را به زمین فرستاد و در نوک حمله از او بازی گرفت. 
میرجوان، تالش زیادی برای گلزنی در این بازی انجام داد و در نهایت این تالش ها در ثانیه های پایانی منجر به نتیجه شد. 
تعویض طالیی تارتار در آخرین ثانیه های بازی با ضربه سری دیدنی موفق شد قفل دروازه پارس جنوبی را باز کند تا تیمش 
نه تنها باخت را با تساوی عوض کند که رکورد شکست نخوردن نفتی ها پابرجا باقی بماند. میرجوان، بعد از گل پیراهن خود 
 را نیز از تن در آورد و به سمت دوربین تلویزیونی رفت که همین موضوع یک کارت زرد را هم برای این مهاجم گیالنی به همراه 

داشت.

تعویض طالیی »تارتار « برای حفظ رکورد بی نظیر
 مشکل یک بازیکن باتجربه

 با برانکو و کالدرون

چهره روز

وز عکس ر

نصب تابلوی بلوار 
ناصر حجازی در 
سالروز تولدش

رییس کمیته ورزش شــورای 
شــهر تهران، از نصب تابلوی 
بلوار ناصر حجازی همزمان با 
تولد 7۰ ســالگی این اسطوره 

ورزشی کشور خبر داد.

مدافع ترک، سریع ترین بازیکن لیگ برتر جزیره
با منتشر شدن آمار سریع ترین بازیکنان فصل جاری لیگ برتر انگلیس، نام یک مدافع ترکیه ای به 
شکلی غیرمنتظره در صدر این فهرست قرار دارد. چاغالر سویونجو، مدافع لسترسیتی در این فصل 
با ثبت ســرعت 37.49 کیلومتر بر ساعت توانسته عنوان ســریع ترین بازیکن لیگ برتر را به خود 
اختصاص دهد. این سرعت یعنی 37.49 کیلومتر که ســریع ترین سرعت ثبت شده از سویونجو 
است برای یک دفاع وســط واقعا عجیب به نظر می رسد و شــاید به همین علت است که لستر در 
فصل جاری آمار دفاعی خیلی خوبی داشته اســت. بازیکن دیگری که قرار گرفتنش در رتبه دوم 
این فهرســت تعجب برانگیز بوده شین 
النگ، مهاجم 32 ساله ســاوتهمپتون 
است. این بازیکن ایرلندی ثابت کرده که 
سن و ســال فقط یک عدد است. النگ 
موفق شــده از خیلی از بازیکنانی که ده 
سال جوان تر از او هستند سریع تر بدود 
و ســرعت 37.33 کیلومتر بر ساعت را 
در بازی تیمش مقابل نیوکاســل ثبت 
کرده است. رتبه ســوم در اختیار پدیده 
جوان منچسترسیتی، فیل فودن است 
که با اختالف کمی نسبت به النگ، سرعت 37.۱7 کیلومتر بر ساعت را ثبت کرده است. کایل واکر و 
بیورن انگلز، مدافع استون ویال هم مشترکا با ثبت سرعت 36.8۵ کیلومتر در ساعت در رتبه چهارم 
قرار گرفته اند. رتبه ششم هم در اختیار آلن ســنت ماکزیمین، بازیکن جدید نیوکاسل قرار دارد که 

در مدت کوتاه حضورش در لیگ برتر توانسته سرعت 36.69 کیلومتر بر ساعت را به ثبت برساند.

بارسلونا به دنبال بازگرداندن» گواردیوال« به نوکمپ
نشریه انگلیسی »اکسپرس« مدعی شد پپ گواردیوال ممکن است به بارسلونا بازگردد. طبق این 
گزارش، مدیران این باشگاه کاتالونیایی آماده اند تا به این سرمربی 48 ساله پیشنهاد بازگشت به 
نیمکت سرمربیگری آبی واناری ها را بدهند؛ اما به شــرطی که پپ تصمیم به ترک منچسترسیتی 
بگیرد. پپ گواردیوال که تا پایان ماه ژوئن 2۰2۱ با من سیتی قرارداد دارد، اخیرا ادعای مطرح شده در 
یکی از رسانه های انگلیسی مبنی بر اینکه بندی در قرارداد وی وجود دارد که می تواند در پایان فصل 
جاری از منچسترسیتی جدا شــود را تکذیب کرد و گفت چنین بندی در قراردادش وجود ندارد. در 
حال حاضر تیم تحت هدایت ارنستو والورده صدرنشــین اللیگای اسپانیاست؛ اما مدیران باشگاه 
بارسلونا در پی این هستند تا شانس خود را برای بازگرداندن پپ به نوکمپ امتحان کنند. گواردیوال 
که در زمان حضور چهار ساله اش روی نیمکت سرمربیگری بارسلونا ۱6 عنوان قهرمانی را برای این 

تیم به ارمغان آورد، در منچسترسیتی هم عملکر خوبی داشته است.

تکلیف »مارادونا« مشخص شد
دیگو آرماندو مارادونا به عنوان سرمربی خیمناسیا د ال پالتا به کار خود ادامه خواهد داد. این اتفاق 
پس از انتخاب دوباره گابریل پیگرینو برای ریاست باشگاه آرژانتینی رخ داد. ستاره سال های دور 
فوتبال جهان پس از پیروزی قاطع پیگرینو ،دیگر تیم خود را ترک نمی کند. رییس باشگاه خیمناسیا 
توانســت 6۰ درصد آرا را به خود اختصاص دهد. مارادونا پس از این پیروزی گفت: از اعضا تشکر 
می کنم که به من اعتماد کردند چون انتخاب پیگرینــو به معنای حمایت از من برای ادامه حضورم 
در خیمناسیا بود. می دانم که همه در کنار هم می توانیم پیشرفت کنیم. سرمربی آرژانتینی که شنبه 
در ورزشــگاه دیگو آرماندو مارادونا تیم آرخنتینوس جونیورز حاضر بود )دیداری برای گرامیداشت 

سرخیو خندلر، روزنامه نگار( نقش مهمی در انتخاب دوباره پیگرینو داشت.

فوتبال جهان

 رونــد پیروزی های پرســپولیس همچنان 
ادامــه دارد؛ امــا در این میــان نقش یکی 
از بازیکنان با ســابقه سرخ پوشــان در تیم 
کالدرون کمرنگ تر شده است. امید عالیشاه 
چند سال پیش به عنوان یک جوان ناشناخته 
با اعتماد علی دایی به پرســپولیس پیوست 
و حاال به یکی از مهره های باســابقه این تیم 
تبدیل شده و حتی عنوان کاپیتان سوم تیم 
را یدک می کشــد. با این وجود این بازیکن 
با اســتعداد که حتی به پیراهن تیم ملی هم 
رســیده بود، روند نزولی را طی می کند. اگر 
سرفصل اختالفات عالیشاه و برانکو را جدایی 
این بازیکــن در نیم فصل و پیوســتنش به 
تراکتور بدانیم، باید بگوییــم این موضوع از 
جانب برانکو هرگز فراموش نشد و حتی در 
بازگشت دوباره به پرسپولیس هم روابط سرد 
دو طرف از جمله ماجرای جشــن قهرمانی، 
تهدید به افشاگری و اتفاقات دیگر به خوبی 
نشــان می داد ســرمربی کروات و هافبک 
مازندرانی تا روز آخر دل خوشــی از یکدیگر 
نداشــتند. حاال برانکو رفته، پرســپولیس و 
کالدرون از بحران عبور کردند اما ســرمربی 
جدید هم از عملکرد عالیشاه به خصوص از 
منظر اخالقی راضی نیســت. بازیکن شماره 
2 پرســپولیس بعد از درگیری با نعمتی در 
لیســت ۱8 نفره قــرار نمی گیــرد آن هم در 
شرایطی که وینگرهای پرسپولیس بهترین 
عملکرد را در این تیم از خود نشان می دهند 
تا جای خالی یکی از مهره های باســابقه در 

ترکیب احساس نشود.

در حاشیه

09

روز پنجشنبه را می توان یکی از حساس ترین روزهای ورزش  سمیه مصور
اصفهان طی این سه ســال اخیر دانست، روزی که تکلیف 
مسافر المپیکی نصف جهان در رشته تکواندو مشخص می شود. سجاد مردانی، کاپیتان 
تیم ملی تکواندو کشورمان در حالی روز پنجشنبه به منظور کسب سومین سهمیه تکواندو 
ایران در المپیک 2۰2۰ و اولین سهمیه المپیکی اصفهان در چارچوب مسابقات گرنداسلم 
به مصاف رقبای خود می رود که در روزهای گذشته تا یک قدمی کسب سهمیه المپیک 

پیش رفته بود.
 مردانی، تکواندو کار اصفهانی که ســابقه حضور در المپیک 2۰۱6 را نیــز در کارنامه دارد 
در اواسط آذرماه ســال جاری در رقابت های گرند پری مسکو با شکست در دیدار فینال 
از کسب ســهمیه المپیک بازماند تا شــانس خود را در آخرین رقابت های گزینشی این 
فســتیوال بزرگ ورزشــی جهان دنبال کند. کاپیتان تیم ملی تکواندو کشورمان که قبل 
از شــروع مرحله نهایی گرند پری 2۰۱9 در مســکو به رده نهم رنکینگ المپیکی سقوط 
کرده بود، برای اینکه سهمیه المپیک 2۰2۰ را کسب کند فقط نیاز به مدال طال داشت ؛اما 
در رقابت های گرندپری مسکو از دســت یابی به خوش رنگ ترین مدال این مسابقات 
بازماند.  یک ســهمیه المپیک توکیو 2۰2۰ به نفرات اول اوزان المپیکی با در نظر گرفتن 
جمع امتیازات آنها در مسابقات گرنداسلم تا ژانویه 2۰2۰ اهدا خواهد شد که سجاد مردانی 
تا پایان ماه نوامبر 2۰۱9 با »کیو دون« از کره جنوبی با 9۵۰ امتیاز صدرنشــین اســت و 

مهم ترین رقیب او محسوب می شود.
مردانی برای پشت سرگذاشتن سومین دوره مسابقات گرنداسلم انفرادی که در ووشی 
چین برگزار می شود، رقیب کره ای را در پیش دارد. تکواندو کار اصفهانی به منظور شرکت 
در این رقابت ها به همراه سینا بهرامی، کوثر اساسه و یلدا ولی نژاد که به صورت شخصی 
برای حضور در این رویداد اقدام کرده اند، راهی ووشــی شده است. این نفرات با هدایت 
فریبرز عسکری و مهرو کمرانی به عنوان سرمربیان در این رقابت ها حضور پیدا می کنند. 
جلسه سرپرستان و مراسم قرعه کشی روز سه شنبه ، 26 آذرماه از ساعت ۱۰:3۰ تا۱2:3۰ 

به وقت ایران انجام می شود. 
رقابت هــای اوزان 67- کیلوگــرم زنــان و 68- و 8۰- کیلوگرم مردان روز چهارشــنبه 

27 آذرمــاه برگزار خواهد شــد؛ در این روز 
یلدا ولی نژاد و ســینا بهرامی نمایندگان 

ایران هستند. مبارزات اوزان 49- و 
۵7- کیلوگرم زنان و 8۰+ کیلوگرم 

مردان نیز از ساعت 4 تا 8:3۰ و 
9:3۰ تا ۱4:3۰ روز پنجشــنبه 
28 آذرماه پیگیری می شود 
که در این روز سجاد مردانی 
برای قطعی کردن ســهمیه 
المپیــک 2۰2۰ بــه میدان 
مــی رود و کوثــر اساســه 
 نیز دیگــر نماینــده ایران

 است.
 تکوانــدو کار اصفهانــی 
بــرای کســب ســهمیه 

لمپیــک چــاره ای جــز  ا
قهرمانــی در ایــن رقابت هــا 

در نــدارد و تنهــا بــا کســب مــدال طــال 
مسابقات گرنداسلم چین شانس حضور در المپیک 
توکیو را به دست می آورد. تاکنون آرمین هادی پور 
 و میرهاشم حســینی، تکواندو کاران ایرانی بوده اند

 کــه ســهمیه المپیــک خــود را قطعــی کرده اند. 
 مردانی اگر موفق به کسب ســهمیه المپیک شود، 
اولین ورزشــکار اصفهانــی خواهد بود که توانســته 

ســهمیه این رقابت ها را بــرای ورزش نصف جهان به 
ارمغان بیاورد.
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رییس شورای شهر:

غفلت از مباحث فرهنگی برای مدیریت شهری چالش آفرین است
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در یکصد و ششمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان 
در نطق پیش از دستور خود ضمن تبریک هفته پژوهش به برگزاری سلسله نشست های»تجربه 
شهر« اشــاره و اظهار کرد: در این نشست ها از دو شهردار ســابق اصفهان دعوت شد و از تجربیات 
آنها برای اداره بهتر شهر بهره بردیم. علیرضا نصر اصفهانی تاکید کرد: تجربه می تواند چراغ راه آینده 
باشد، ما نباید آنجایی که سرمایه گذاری غیرمؤثر شده مجدد سرمایه گذاری بیهوده کنیم، بلکه باید 

از تجربیات اســتفاده کنیم تا مسیر بی 
ربط مجدد تکرار نشــود. رییس شورای 
اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه لزوم 
توجه ویژه به سه گروه کودکان، سالمندان 
و زنان یکی از تجربیات این نشســت ها 
بود، افزود: ساخت موزه مردم شناسی 
نیز از دیگر تجربیات مهم بود که در دستور 
کار قرار خواهد گرفت. وی با بیان اینکه 
توسعه فضای ســبز هر چند تجربه آن 
کم بیان شد اما نباید از آن غافل شویم، 

ادامه داد: برنامه ریزی برای تربیت هنرمندان یکی دیگر از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار 
گیرد و باید باور داشته باشیم که غفلت از مباحث فرهنگی و هنری می تواند برای مدیریت شهری 
چالش آفرین باشــد. نصراصفهانی با بیان اینکه به انتقادها باید توجه شود و انتقادهای تند و تیز 
را نیز باید مدیریت کرد، افزود: باید تالش بر این باشــد که اثر بزرگ از خود بر جای بگذاریم چرا که 
مدیران بزرگ اثرهای مانا از خود بر جای می گذارند. وی همچنین به روز حمل و نقل عمومی اشاره 
کرد و گفت: توجه به ارتقای حمل و نقل عمومی از رسالت های اصلی مدیریت شهری است و باید بر 
مدیریت الزم در این زمینه تاکید شود، اگر به دنبال حفظ سالمتی و تامین امنیت و کاهش هزینه 
مردم هستیم باید به حمل و نقل عمومی توجه کنیم. رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح 
کرد: بدون آماده سازی زیرساخت ها نمی توان از مردم برای استفاده از حمل و نقل عمومی بیش از 
اندازه درخواست کرد. وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی باید از افزایش قیمت بلیت حمل و نقل 
عمومی پرهیز کنیم، اضافه کرد: همچنین باید ســرمایش و گرمایش حمل و نقل عمومی را جدی 

بگیریم و ناوبران باید نسبت به حفظ حقوق شهروندان توجه داشته باشند.

فرماندار اصفهان خبر داد:

انتخاب معتمدین اجرایی یازدهمین دوره انتخابات مجلس
معتمدین اجرایی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اسالمی شهرستان اصفهان انتخاب 
شدند. فرماندار اصفهان در جلسه انتخاب معتمدین هیئت اجرایی یازدهمین دوره انتخابات مجلس 
شورای اسالمی شهرستان اصفهان با اشاره به رای گیری و اکثریت نسبی آرا، از بین 30 نفر معتمد 
هیئت اجرایی گفت: حسین آذین، هاشم امینی، محمد صافی، سید جمال الدین صمصام شریعت، 
مهدی فوقی، سید اصغر مستولی زاده، عبدا... کوپایی و عبدالحسین مالیی به عنوان معتمدین اصلی 
و آقایان اصغر برشان، غالمرضا خطابخش، سیدرضا حکیم فعال، سید جواد منصوری و مصطفی 
حافظی صفت به عنوان اعضای علی البدل هیئت اجرایی انتخابات یازدهیمن دوره مجلس شورای 
اسالمی انتخاب شدند. حسین سیستانی افزود:، 8 نفر از این افراد به عنوان اعضای اصلی معتمدین 
هیئت اجرایی انتخابات یازدهمین دوره ای مجلس شورای اسالمی شهرستان اصفهان و 5 نفر نیز 
به عنوان اعضای علی البدل، انتخاب شده اند که به بررسی صالحیت نامزدهای انتخابات یازدهمین 

دوره مجلس شورای اسالمی شهرستان می پردازند.

 فرمانده انتظامی استان مطرح کرد:

استفاده از پهپاد در طرح زمستانی پلیس راهور  اصفهان

رزمایش طرح زمستانی پلیس راهور استان اصفهان 
صبح دیروز با حضور استاندار اصفهان برگزار شد. عباس 
رضایی با بیان اینکه این رزمایش نشان از وحدت، هماهنگی و همدلی 
نیروهای امدادی استان است، اظهار کرد: همدلی و هماهنگی در این 
رزمایش نشانه ای از وحدت امت اسالمی است؛ هیچ کدام از دستگاه ها 
نمی توانند به تنهایی ارائه خدمت کنند و هماهنگی و همدلی رمز اصلی 
کار و فعالیت است. استاندار اصفهان گفت: هر کدام از دستگاه ها قوانین 
خاص خود را دارند اما مسئله اصلی هماهنگی و همدلی است، با حضور 
شما امسال نگران مسائل خاصی نیستم و اگر چه امیدوارم سال پر از 
بارش باشد. وی  تصریح کرد: از واحدی در اصفهان بازدید کردم و آن ها 
اعالم آمادگی کردند که هر نوع پهپادی را به هــر درجه از قدرت امکات 
ساخت داریم؛ از هالل احمر استان می خواهم برای حوادث غیر مترقبه 

از این ظرفیت استفاده کنند. 
رضایی افزود: هر روز باید بهتر از روز قبل باشــیم و این مســئله را باید 
همه دستگاه ها ســر لوح کار خود قرار دهند؛ خبرنگاران و رسانه ها باید 
امکانات موجود امروز را به مردم برســانند که موجب آرامش بیشــتر 
در جامعه شــود. وی با بیان اینکــه می توانیم با اســتفاده از امکانات 

موجود خدمات بیشتری ارائه کنیم، تصریح کرد: طبق آیه قرآن کسی 
که یک فرد را زنده نگه دارد، مانند اینکه امتی را زنده نگه داشته است؛ 
باید قدر و جایگاه خودتان را بشناسید. اســتاندار اصفهان خاطر نشان 
کرد: مــا به وجود تک تک شــما افتخــار می کنیم و آرزوی ســالمت 
 و توفیق انجــام خدمت به مــردم فهیم و شــهید پرور این اســتان را 

از خداوند خواهان و خواستاریم.

موتور سیکلت های جدید و برقی به کار گرفته شود
جانشــین فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان نیز در این رزمایش 
اظهار کرد: زمانی که از پهپاد صبحت می شــد در اندیشه ما یک موضوع 
دســت نیافتنی بود و زمانی که از دروبین های کنترل ترافیک صحبت 
می شــد، یکی از آرزوهای ما داشــتن این دوربین ها بود؛ اما امروز به 
لطف خدا و تحت بیرق حکومت جمهوری اســالمی ایران نوآوری ها و 

خالقیت ها شکوفا و عرصه خدمات جدی تر پیگیری می شود.
سرهنگ حســین حســین زاده گفت: پلیس اصفهان امروز با افتخار 
اعالم می کند که در ســال ۹۷ در طــول 300 کیلومتــر راه اصفهان-قم 
نزدیک ۶۶ جان باخته ترافیکی داشــتیم؛ اما امروز آمــار هفت ماهه 

ما فقط ۱۹ نفر جان باخته را نشــان می دهد. وی افــزود: این کاهش 
جان باختگان دستاورد تالش همه دستگاه های امدادی استان است. 
آلودگی یکی از چالش های جدی استان است که پلیس برای بخشی 
از این آلودگی هوا که با اتومبیل و موتور سیکلت ایجاد می شود، مطالعه 
و تحقیقات گسترده انجام داده است. سرهنگ حسین زاده با توضیح 
اینکه یک میلیون موتور ســیکلت در اســتان داریم، بیان کرد: بررسی 
کردیم یک دســتگاه موتور سیکلت با سوخت فســیلی چهار تا شش 
برابر اتومیبل چهار ســیلندر، آلودگی هوا و هشــت تــا ۱0 برابر اتومیبل 
چهار ســیلندر آلودگی صوتی ایجاد می کنــد؛ 5۲ درصد جان باختگان 
تصادفات و ۶0 درصد جرائم خشــن در استان مربوط به موتور سیکلت 
هاســت.وی اضافه کرد: امروز زمانی اســت که باید موتور ســیکلت 
های جدید و برقی را جایگزین موتور ســیکلت های ســوخت فسیلی 
 کنیم؛ مطالعــات در این خصوص صــورت گرفته اســت و بایداقدام 

سرعت بگیرد.

کاهش 13 درصدی جان باختگان حوادث جاده ای در سال جاری
فرمانده نیــروی انتظامی اســتان اصفهــان اظهار کرد: امــروز همه 
دستگاه های خدمات رسان در زمستان با هم جمع شده اند و تا با یک 
طرح جامع مشترک و دقیق، حوادث جاده ای را در زمستان امسال به 

حداقل برسانیم.
ســردار مهدی معصوم بیگی گفت: نیروی انتظامی بــا تمام ظرفیت 
خود از جمله پلیس راه، راهنمایی و رانندگی برون و درون شهر پای کار 
است و دیگر دســتگاه ها مانند اورژانس، هالل احمر و امداد خودروی 
آتش نشانی آمده اند تا در کنار هم خدمت گزار مردم باشیم. وی افزود: 
نیروی انتظامی به سمت هوشمند سازی با سرعت در حرکت رفته است 
و دست افزارهایی را در اختیار افســران قرار دادیم که تمام مشخصات 
یک خودرو در این دســت افزار وجود دارد. سردار معصوم بیگی با بیان 
اینکه از وسایل پایش جدید از جمله پهپاد و هلی شات استفاده می شود 
تا  به طور مستمر تمام نقاط جاده را پایش کنیم، تصریح کرد: با استفاده 
از این وسایل جدید موضوع ترافیکی و پیچ های خطرناک را مدیریت 
می کنیم؛ همه نیروها با توان و قدرت  آماده هستند تا زمستان خوبی را 
پشت سر بگذاریم. وی اضافه کرد: امسال با رعایت قوانین توسط مردم 
و تالش نیروهای امدادی در جاده های استان کاهش ۱3 درصدی جان 
باختگان را شاهد بودیم و نسبت به میانگین کشــوری که کمتر از پنج 
درصد است، جایگاه خوبی در کشور داریم و امیداوریم زمستان کم خطر 

و کم حادثه ای را داشته باشیم.

دوره آموزش 
عملی درس 

آمادگی 
دفاعی برای 

دانش آموزان 
اصفهانی

دوره آمــوزش عملی درس 
آمادگــی دفاعــی بــرای 
دانش آمــوز پســر دوره 
متوســطه دوم در مرکــز 
فرهنگــی دفــاع مقدس 

اصفهان برگزار شد.

طعم خوش یلدا در 14 بازار روز کوثر
مدیر عامل سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده های كشــاورزي شهرداري اصفهان از عرضه 
مستقیم میوه های شــب یلدا در بازارهای روز کوثر اصفهان خبر داد. محمد مجیری از عرضه مستقیم 
میوه شــب یلدا در بازارهای روز کوثر اصفهان خبر داد و گفت: در آستانه فرا رسیدن بلندترین شب سال 
و رسم دیرین مراســم سنتی شب یلدا از 
روز پنجشــنبه ۲8 تا شنبه 30 آذر به مدت 
سه روز متوالی در ۱4 بازار روز کوثر اصفهان 
میوه های عرف شب یلدا عرضه مستقیم 
می شــود. وی افزود: با توجه به شــرایط 
اقتصادی خانواده ها، قیمــت میوه های 
عرف شب یلدا همانند انار، هندوانه، خرما 
خرک و نارگیل و نیز سایر میوه ها به قیمت 
عمده میــدان تره بار و بدون ســود خرده 
فروشــی به شــهروندان عرضه می شود. 
مجیری تصریح کرد: همچنین هر بازار روز کوثر با توجه به مخاطبان خود در هر منطقه؛ سایر اقالم خود 
را به مناسبت شب یلدا با تخفیف ویژه ارائه می کند که اقالم هر بازار نسبت به دیگری متفاوت است. وی 
ادامه داد: مواد پروتئینی، لبنیات، خشکبار و آجیل مهم ترین محصوالتی هستند که همزمان با عرضه 

مستقیم میوه شب یلدا در این بازارهای روز با تخفیف ویژه به فروش شهروندان می رسد.

ثبت پالک و جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی در اصفهان
مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شهرداری اصفهان اظهار کرد: یکی از مسائل و مشکالت بزرگ 
کالن شهرها »آلودگی هوا« است به طوری که تحقیقات نشــان داده سهم عمده  آالینده ها مربوط 
به منابع متحرک و خودروهاســت. هادی کریمی با بیان اینکه تعدادی از خودروها در شهر معاینه 
فنی ندارند و آالیندگی آنها بیش از حد مجاز است، افزود: با توجه به اینکه آالیندگی خودروها سهم 
زیادی در آلودگی هوا دارد، از بیستم آذرماه ســال جاری خودروهایی که معاینه فنی ندارند، روزانه 
50 هزارتومان جریمه می شوند. مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شهرداری اصفهان ادامه داد: 
وسایل نقلیه به صورت ۲4 ساعته و در تمامی معابر توسط دوربین های راهنمایی و رانندگی رصد شده 
و خودروی فاقد معاینه فنی روزانه 50 هزار تومان جریمه می شود. وی عنوان کرد: افرادی که تاکنون 
موفق به گرفتن معاینه فنی نشده اند هرچه سریع تر نسبت به دریافت آن اقدام کنند تا شماره پالک 

آنها در سامانه سیمفا )سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران( ثبت شود.

رفع مشکل دفع آب های سطحی در منطقه 8
مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان با اشاره به اجرای طرح دفع آب های سطحی در سطح این 
منطقه، گفت: با هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد ریال آســفالت تراشــی و اجرای آسفالت جایگزین 
خیابان های کاوه، امام خمینی )ره( و بزرگراه شــهید ردانی پور انجام شــد. محمــد کیهانی اظهار 
کرد: یکــی از معضالت اصلی منطقه هشــت طی ســال های گذشــته وضعیت آســفالت و دفع 
آب های سطحی خیابان کاوه و محدوده مقابل ترمینال بوده اســت. وی افزود: با تراش آسفالت 
و اجرای آسفالت جایگزین به متراژ 8۹00 متر مربع مشــکل دفع آب های سطحی این محدوده با 
هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد ریال رفع شــد و از تراشه های حاصل از عملیات آسفالت تراش جهت 
اجرای آســفالت ســرد معابر خاکی نیز  بهره مند شدیم. مدیر منطقه هشت شــهرداری اصفهان 
گفت: تالش شده اجرای طرح آســفالت تراشی و اجرای آســفالت جایگزین در تردد شهروندان 
 خللی ایجــاد نکند و بدین منظور از ســاعت ۲3 هر شــب تا شــش صبح روز بعد ایــن عملیات

 صورت گرفت.

با مسئولان
ب نیوز

س: صاح
عک

وز عکس ر

عکس: دفاپرس

خبر ویژهاخبار
در یازدهمین جشنواره پژوهش و 

نوآوری در مدیریت شهری مطرح شد:
شهرداری اصفهان 

شهرداری برتر کشور 
 یازدهمین جشــنواره پژوهــش و نوآوری در 
مدیریت شهری و ششمین جشنواره پژوهش 
و آموزش در مدیریت شــهری و روستایی به 
مناسبت هفته پژوهش در مرکز همایش های 
برج میالد تهران برگزار شــد.  در این جشنواره 
که شــهرداری اصفهان به عنوان نهاد برتر بین 
شهرداری های کشور در حوزه پژوهش انتخاب 
شــد، علیرضا صادقیان، معاون برنامه ریزی 
و توسعه سرمایه انســانی شهرداری اصفهان 
به نمایندگی از شــهردار اصفهان تندیس نهاد 
برتر در حوزه پژوهش را دریافت کرد.همچنین 
شهرداری اصفهان از لحاظ تعداد آثار منتخب 
پژوهشی کاربردی، باالترین تعداد پروژه های 
شــاخص در ســطح برتر و برگزیده را به خود 
اختصاص داد و برای ۶ عنوان پژوهشی مورد 
تقدیر قرار گرفت.   از جمله پروژه های منتخب 
شهرداری اصفهان در این زمینه پژوهش های 
سند مناسب ســازی فضاهای شهری برای 
شــهروندان با شــرایط خاص، تحلیل آسیب 
پذیری شبکه معابر شــهر اصفهان، طراحی و 
اســتقرار نظام مدیریت دانش در شــهرداری 
اصفهان، راهکارهای وصول عوارض نوسازی، 
ارزیابــی کاربســت پــروژه های پژوهشــی 
شهرداری اصفهان و ارزیابی و آسیب شناسی 

نیازسنجی پروژه های نرم افزاری است.   
همچنین شــهرداری اصفهــان، در پنل های 
تخصصی با موضوعات حکمروایی شــهری، 
ملی اقتصــادی و چالــش های کاربســت 
بیشترین امتیاز جشنواره را به خود اختصاص 

داد.  
گفتنی است؛ این جشــنواره با حضور معاون 
عمرانــی وزارت کشــور و رییــس ســازمان 
شــهرداری ها و دهیاری های کشور، رییس 
شورای عالی استان ها، رییس شورای اسالمی 
تهران، شهردار تهران و جمع کثیری از شهرداران 
و مدیران استانداری های کشور و کارشناسان 
 و متخصصــان حــوزه مدیریــت شــهری

 برگزار شد.  

م الف:697562

م الف:697836

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

علیرضا مال کبیری- شهردار چمگردان 

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید تجهیزات صوتی و تصویری سالن همایش رویش دانشگاه 

آگهی مزایده و تجدید مزایده

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه 

و یا با شماره تلفن 3۷۹۲4005-03۱ تماس حاصل فرمایند.

شهرداری چمگردان به استناد مجوزهای شــورای محترم اسالمی شهر 
چمگردان در نظر دارد نسبت به:

۱- اجاره واحدهــای 3 و ۶ و ۷ و ۱۲ و ۱۷ مجتمع کارگاهــی واقع در بلوار 
جانبازان )هر واحد جداگانه(- )تجدید مزایده(

۲- اجاره واحدهای ۱ و 4 و ۶ و ۱0 و ۱۱ و ۱4 مجتمع تجاری واقع در خیابان 
آزادی )هر واحد جداگانه(- )تجدید مزایده(

 3- اجاره واحدهای ۲ و 3 و ۷ و 8 مجتمع تجاری واقع در خیابان 4 آزادی
 )هر واحد جداگانه(- )مزایده(

4-اجاره پارکینگ تصادفات شهرداری چمگردان)تجدید مزایده(
5- اجاره پارکینگ عمومی ماشــین آالت سنگین شــهرداری چمگردان 

)مزایده(

۶- اجاره محل کیوسک بلوار معلم )مزایده(
۷- اجاره محل کیوسک بلوار پاسداران )مزایده(

تمام موارد فوق بر اساس قیمت کارشــناس رسمی دادگستری به عنوان 
قیمت پایه اقدام می گردد.

متقاضیان می توانند حداکثر تا روز  دوشنبه مورخ ۹8/۱0/۹ جهت دریافت 
اسناد و آگاهی از شرایط داخلی مزایده به واحد امور قراردادها مراجعه و تا 
پایان وقت اداری همان روز پاکت های مزایده را تحویل دبیرخانه حراست 

شهرداری نمایند.
هزینه چاپ آگهی در روزنامه و کارشناســی هر یک از موارد فوق به نسبت 

بعهده برنده مزایده می باشد.
شماره تماس شهرداری: 5۲۲404۷۱ 

نوبت اول



در جلسه ذوب آهن با سنگ آهنی ها چه گذشت؟

دوشنبه 25 آذر 1398 / 19 ربیع الثانی 1441/ 16 دسامبر 2019/ شماره 2864

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

چاپخانه: آینده   آدرس:  ابتدای جاده حبیب آباد- روبه روی شهرک امام حسین )ع(

   

 مدیرکل اداره اطالعــــات استـــــــان اصفهـــــان، روز چهارشنبه بیستم آذرماه، 
ضمن بازدید از فوالد مبارکه و دیدار با مدیرعامل و معاونان این شرکت در جمع کارکنان 
گفت: حاصل تالش کارکنان فوالد مبارکه مایه افتخار و عزت کشور است و تداوم رشد 
تولید در این شرکت موجب تامین امنیت بیشــتر جامعه خواهد شد. در ابتدای این 
بازدید، مدیرکل اداره اطالعات استان اصفهان به معراج الشهدای فوالد مبارکه رفت و 
ضمن قرائت فاتحه بر مزار شهدای آرمیده در این شرکت، با آرمان های شهدا و امام راحل 
تجدید بیعت کرده و در ادامه، با حضور در سالن شاهد این شرکت، در جمع معاونان، 
مدیران و کارکنان صحبت هایی مطرح کرد.وی ضمن ابراز خرسندی از حضور در فوالد 
مبارکه تصریح کرد: خوشحالم که امروز در میان جمعی از فعاالن عرصه تولید و امنیت 
اقتصادی کشور حاضر شده ام. حق پرست با تاکید بر این که اقتصاد، امنیت، فرهنگ، 

سیاست و... همگی مثل ظروف مرتبطه اند، تصریح 
کرد: آرامش مردم ما متاثــر از کارکردهای مطلوب 
این ظروف مرتبطه است؛ بنابراین تفاوتی ندارد که 
هر فرد در چه حوزه ای کار می کند، بلکه همه در این 
امر سهیم هستند و باید برای ارتقای کارکردهای خود 
تالش کنند و هرکس خودش باید ســهمش را در 
کارکردها ایجاد کنــد.وی در ادامه »امنیت« را یکی 
از نیازهای اساسی انسان دانســت و تصریح کرد: 

همان گونه که در محیط کارخانه و صنعت، ایمنی را رکن اساسی می دانند و بر این باورند 
که »اول ایمنی، بعد کار«، در امنیت عمومی نیز ضــرورت دارد همه بخش ها در حوزه 
امنیت با هم همکاری کنند. حق پرست تاکید کرد: مقام معظم رهبری دو شاخصه را 
برای مدیران ترسیم می کنند: اول وظیفه شناسی و دوم شناخت از وضعیت و در ادامه 
تاکید می کنند علم و تقوا و شــجاعت نیز زمانی موثر است که به این دو واقف باشیم؛ 
بنابراین ما باید وظایف خود را بشناسیم و درک و شناخت درستی از خود، مسئله های 
پیش رو و موقعیت مان داشته باشیم.وی در ادامه با اشاره به اهمیت و نقش توانمندی 
و ظرفیت های داخلی در تولید فوالد گفت: به عنوان مثال، کشور چین توانسته از سال 
1945 تولید خود را آغاز و آن را تا 1979 به حدود 60 میلیون تن و امروز در ســال 2019 
به حدود 800 میلیون تن برســاند.مدیرکل اداره اطالعات استان اصفهان درخصوص 
حوادث اخیر و برنامه های نظام ســلطه برای مقابله با جمهوری اسالمی خاطرنشان 
کرد: حدود 800 رسانه دیداری و شــنیداری تالش می کنند مردم را ناامید کنند و این 
تالش مبتنی بر نوعی برنامه ریزی برای عملیات روانی است. آنها برای دست یافتن 
به نتیجه موردنظر خود و ناامیــد کردن مردم برنامه ریزی های گســترده ای کرده اند، 
تاجایی که بر اساس بررسی های به عمل آمده حدود 4200 اندیشکده و رسانه متعدد، 
چنین اســتراتژی را طراحی کرده اند.مدیرکل اداره اطالعات استان اصفهان افزود: ما 
یک دســتگاه اطالعاتی هســتیم و از دل این مردم و برای همین مردم تولید امنیت 
می کنیم. به دنبال این هستیم که با کمک مردم و همه بخش های حاکمیتی و نظام، 

برای پیشرفت کشور و دفاع از مردم کار کنیم. در زمینه اقتصاد و موضوعات مربوط به آن 
نیز موظفیم به شما و همه بخش های اقتصادی کمک کنیم. ما همراه شما و یاری رسان 
شما هستیم و همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، همه بخش های مختلف 
می توانند از اطالعات ما در زمینه های مرتبط با حوزه خود اســتفاده کنند. وی با بیان 
این که یاری رساندن به فوالد مبارکه از دو جهت برای اداره اطالعات حائز اهمیت است، 
گفت: اول این که این صنعت در پیشرفت امور و اقتصاد کشور بسیار موثر است و اساسا 
نقش استراتژیک دارد. دوم این که تولیدات فوالد مبارکه موتور محرک سایر صنایع و 
بخش های اقتصادی کشور است. بنابراین تداوم و رشد تولید فوالد مبارکه موجب تامین 
امنیت بیشتر جامعه خواهد شد. حق پرست خاطرنشان کرد: قطعا تا امروز تهدیدهای 
متعددی علیه فوالد مبارکه وجود داشته که به فضل خدا و با تالش جمعی عزیزان این 
حوزه مدیریت شده است، به ویژه همین حضور در 
کنار کارکنان فوالد مبارکه به نوعی توجه ویژه  امنیتی 
به شمار می آید. وی گفت: نباید اجازه داد که رفتار 
دشــمن بر ما اثر بگذارد. امروز در شرایط سختی 
هستیم؛ اما باید با اقتصاد مقاومتی از این گردنه و 
پیچ تاریخی عبور کنیم. بنابراین باید تهدیدها را به 
فرصت تبدیل کنیم و با انسجام درون سازمانی، در 
مسیر رشد و بهبود هرچه در توان مان است انجام 
دهیم. فوالد مبارکه اســتفاده از توان داخلی در اجرای پروژه نورد گرم شماره2 و اخذ 
ضمانت نامه های مناسب در مرحله تنظیم قرارداد این پروژه را در دستور کار خود دارد. 
در این بازدید حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن ارائه گزارش کاملی از 
عملکرد نواحی مختلف فوالد مبارکه از تالش همه عزیزانی که تالش می کنند محیطی 
امن برای زندگی و تولید در کشور فراهم شود، تشــکر و قدردانی کرد و گفت: در سایه 
تالش کارکنان و وجود همین امنیت، امروز شرکت فوالد مبارکه دومین شرکت بورسی 
کشور اســت. وی در ادامه ســخنان خود فوالد مبارکه را بزرگ ترین بنگاه اقتصادی 
مالیات دهنده کشور که ســاالنه بالغ بر 1500 میلیارد تومان مالیات می دهد دانست و 
اضافه کرد: در گروه فوالد مبارکه حدود 350 هزار فرصت شغلی وجود دارد و تولید حدود 
نیمی از فوالد کشور بر عهده این شرکت است. وی، شفافیت نظام مالی فوالد مبارکه را 
از دیگر مزیت های این شرکت دانست و گفت: خوشبختانه   به رغم گردش مالی باالی 
این شرکت، این شرکت با فساد مواجه نشده است. عظیمیان ضمن تقدیر و تشکر از 
حمایت های مدیرکل اطالعات و همکاران شــان درخصوص اجرای طرح توسعه نورد 
گرم شماره 2 گفت: همان گونه که اداره اطالعات نیز انتظار دارد، فوالد مبارکه استفاده 
از توان داخلی در اجرای پروژه نورد گرم شــماره 2 و اخذ ضمانت نامه های مناسب در 
مرحله تنظیم قرارداد این پروژه را در دستور کار خود دارد. مدیرعامل فوالد مبارکه اظهار 
امیدواری کرد این پروژه 7 تا 8 هزار میلیارد تومانی ظرف 3 سال آینده به بهره برداری 

برسد و زمینه اشتغال جوانان و رونق بیش ازپیش تولید را فراهم کند.

 رییس انجمن سنگ آهن در مورد جلسه روز چهارشنبه انجمن سنگ 

آهن با ذوب آهن اصفهان گفت: ضمن بازدید از کارخانه ذوب آهن و خط 

تولید که به نوعی موزه فوالد کشــور نیز محسوب می شود، در نشستی 

تخصصی و صمیمی با آقای یزدی زاده و مدیران ذوب آهن مذاکراتی در 

خصوص مشکالت تامین مواد خام ذوب آهن با سنگ آهنی ها صورت 

گرفت و به بحث و تبادل نظر پرداختیم.

 مهرداد اکبریان اتفاقات سال های گذشته را دلیل شرایط امروز ذوب 

آهن دانســت و افزود: اگر در ســال های گذشــته تصمیمات بهتری 

گرفته می شد امروز در تامین مواد خام کارخانجات داخلی سردرگمی 

نداشتیم و این مشکل را هم نمی توان تقصیر یک یا دونفر دانست. طی 

این سال ها اشتباهات از سیاست گذاری های دولتی گرفته تا کسانی 

که منافعی در بازار داشــتند و ســعی کردند از این تصمیمات اشــتباه 

بیشترین سود را ببرند، بوده است.

وی ادامه داد: کارخانه ذوب آهن اصفهان قدیمی ترین کارخانه فوالدی 

کشور است که ریشه ای کامال دولتی داشته است. زمانی که ذوب آهن 

)حدود 50 سال پیش( فعالیت خود را شــروع کرده و بر اساس یک 

الگوی دولتی مدیریت می شــد، 3 معدن در کنار آن وجود داشــت تا 

مواداولیه خام را برایش تامین کنند. وی افزود: این فرهنگ که کارخانه 

به صورت تماما دولتی اداره می شــود مدیریت آن را به یک سیســتم 

ارباب منشــانه تبدیل کرده که این نگاه را ذوب آهن نســبت به بخش 

معدن دارد.

اکبریان، واقعیت را پذیرش شــرایط روز از سوی ذوب آهن دانست و 

بیان داشت: شرایط نسبت به 30 ســال پیش فرق کرده است. قبل از 

انقالب تولید فوالد ساالنه 600 تن بوده اما امروز به 28 میلیون تن رسیده 

است. این افزایش تولید باعث شده تا کارخانجات تولید کننده فوالد، 

گندله و کنسانتره سازهای داخلی برای به دست آوردن مواد خام و اولیه 

با هم رقابت داشته باشند، البته این رقابت طبیعی است.

وی با زبان بــازار صحبت کــردن ذوب آهن را از الزامــات عنوان کرد و 

اظهار کرد: تصمیم اشتباهی که سیاســت گذاران طی چندماهه اخیر 

اتخاذ کردند و سیستم معدن را به هم ریختند به این دلیل بود که فکر 

می کردند مشکل ذوب آهن با محدود شدن صادرات حل می شود که 

در عمل شاهد بودیم  این تصمیم اثر مثبتی برای ذوب آهن نداشت به 

این دلیل که مشکل چیز دیگری است.

رییس انجمن ســنگ آهن ادامه داد: رقبــای ذوب آهن برای تامین 

بــار عمدتا کارخانجــات داخلی و کنســانتره و گندله ســازها بودند نه 

صادرکنندگان. یعنی کارخانجات ترجیح می دادند به جای اینکه سنگ 

دانه بندی را به ذوب آهن بفروشند، یا خودشان تبدیل به کنسانتره کنند 

و یا معادن به طور مســتقیم به کنستانتره ســازهای داخلی بفروشند 

که از نظر جغرافیایی به هم نزدیــک تر بودند و برای هر دو طرف صرفه 

اقتصادی داشت.

وی گفت: ذوب آهن در این قضیه باید نگاهش را عوض می کرد. اکنون 

هم تنها راهکار همین است که ذوب آهن یک گروه چابک و تیزهوش 

که زبان بازار را می فهمند به عنوان گروه خرید تشــکیل دهد و ما هم 

پیشنهاد دادیم در صورت تشــکیل گروه خرید، در قالب یک کارگروه 

بزرگ تر معادنی که تامین کننده سنگ مورد نیاز ذوب آهن هستند )که 

تعداد و اسم شان مشخص اســت( را شناسایی می کنیم، که در قالب 

کارگروه با حضــور خود معــدن داران تامین کننده 

این ســنگ و گروه خرید ذوب آهن 

جلسه ای را بدون دخالت دولت 

در قیمت گذاری باهــم برگزار 

کنند و در نحوه پرداخت، قیمت 

گذاری، ترانســفر و ... باهم به 

توافق برســند تا شرایط مساعد 

فراهم شــود کــه ذوب آهن هیچ 

روزی بدون سنگ آهن نماند.

مهرداد اکبریان، گله ذوب آهن از اینکه 

شــرکت هایی مثل گل گهــر و چادرملو 

از ســال 92 به بعد به آن ها سنگ آهن 

ندادند را عنــوان کرد و بیان داشــت: به 

عنوان رییــس انجمن ســنگ آهن این 

توضیــح را دادم که کار شــرکت هــا را تایید 

نمی کنــم، اینکه معدن داران و شــرکت های بزرگ 

معدنی به جای توســعه افقی بخواهند توسعه عمودی انجام 

دهند که خودشان را به تولید فوالد نزدیک کنند. وی بهترین راه را این 

دانست که شرکت های معدنی بزرگ سرمایه شان را صرف اکتشاف، 

صنایع معدنی و توسعه بخش معدن کنند.

اکبریان در پاسخ به این ســوال که چرا این اتفاق افتاده است، گفت: 

وقتی به تاریخ چند ســال گذشــته نگاه کنیم، متوجه می شویم این 

موضوع به نوع برخورد کارخانجاتی مثــل ذوب آهن با معادن -همان 

نگاه ارباب ورعیتی- برمی گردد. زمانی که ذوب آهن احساس می کرد 

که می تواند با هر شرایط و هر قیمتی از معدن داران خرید کند و آن ها 

نیز موظف هســتند با شــرایط ذوب آهن، نیازش را تامین کنند. این 

واحدها سهامداری هســتند و برای حفظ حیات خود باید پاسخگوی 

سهامداران شان باشند و سهامدار ایده سودآور می خواهد.

وی تاکید کرد: اگر در سال های گذشــته روابط منصفانه وعادالنه بین 

این دو بخش برقرار بود، مسلما امروز گل گهر و چادرملو به این سمت 

حرکت نمی کردند.

رییس انجمن سنگ آهن، بهترین کار برای حفظ چرخه اقتصاد زنجیره 

فوالد را ادامه فعالیت معدنی ها وفوالدی ها در حوزه کاری خود عنوان 

کرد و افزود: مخالف هستیم که ذوب آهن، فوالد مبارکه و به طور کلی 

فوالدسازان بخواهد معدن داری کنند، بهتر اســت که خط مرزی بین 

معدن و فوالد لحاظ شــود؛ لذا باید دولت اجازه دهد روابط تخصصی 

و برد-برد بیــن واحدها برقرار باشــد دقیقا مانند 

نشســت تخصصی که بــا ذوب آهن 

داشتیم.

این فعال معدنــی گفت: هیچ 

تولیدکننــده ای قصد نــدارد تا 

کارخانه های داخلــی را بدون 

مواد اولیه بگــذارد؛ اما به عنوان 

یک واحد تولیدی وقتی برای ماده 

اولیه درداخل بازار نباشــد و مــاده را به 

قیمت نخرند یا به موقع پرداخت نکنند، 

تولیدکننده مجبور می شــود به صادرات 

فکر کند.

وی بــا اشــاره بــه مشــکالت نقدینگی 

ذوب آهن بیــان کرد: به فــرض اینکه ذوب 

آهن مشکل نقدینگی داشته باشد، راهکارهای 

زیادی برای این مشــکل وجود دارد کــه می توان از 

قراردادهای مشارکتی و تهاتری استفاده کرد که ذوب آهن بدون 

سنگ نماند. رییس انجمن سنگ آهن ایران نیاز ذوب آهن اصفهان را 

نسبت به کل تولید کشور رقم باالیی ندانست که بخواهد همه را نگران کند 

و تبدیل به یک معضل ملی شود. اکبریان، مشکل ذوب آهن را بیشتر 

از اینکه کسری مواد اولیه بداند، در مدیریت کردن خرید دانست که اگر 

مدیریت خریدشان را تغییر دهند، اولویت معدن داران و تولیدکنندگان 

برای فروش محصول با شرکت هایی مثل ذوب آهن است.

وی بیان کرد: بنابر صحبت های یزدی زاده، نیاز ذوب آهن ســاالنه 6 

میلیون تن از 80 میلیون تن ســنگ آهن تولیدی در کشور است. حال 

این سوال مطرح می شود که چرا دولت از صادرات سنگ آهن ممانعت 

به عمل می آورد؟

این فعال معدنی ادامه داد: ذوب آهن اصفهان بایدساالنه 4 میلیون تن 

تولید داشته باشد که توانایی آن را دارد؛ اما هنوز نتوانسته رکورد تولیدش 

را بزند. در حال حاضر ذوب آهن حدود 2 میلیون و 400 هزار تا 3 میلیون 

و 200 هزارتن آن هم در شرایط بسیار خوب می تواند تولید داشته باشد 

که برای این میزان تولید فقط به ســنگ آهن نیاز ندارد و از ضایعات، 

کنسانتره، گندله و سنگ آهن دانه بندی هم استفاده می کند که سنگ 

دانه بندی درشت را برای کوره بلند استفاده می کند.

وی بیان داشت: برای 3 الی 4 میلیون تن سنگ خاص مورد نیاز ذوب 

آهن از دل 80 میلیون تن ســنگ آهن، چرا باید 76 میلیون تن سنگ 

آهن را با سیاست های بازدارنده مواجه می کردیم که باعث شود تولید و 

توسعه تاحدودی متوقف شده و خیلی از معادن کوچک و متوسط کشور 

زیان ببینند. وی ادامه داد: این روش اصال درست و منطقی نیست که 

برای آبادانی یک واحد باعث خسارت 10 واحددیگر شویم.

اکبریان، بهترین راهکار را نگهداری همه واحدها عنوان کرد و گفت: هم 

باید بازار داخل را نگه داشــت هم دورنگاهی به صادرات داشت. هیچ 

اقتصادی در دنیا نیست که حتی در زمان جنگ هم راضی شده باشند 

که صادرات شان به صفر برســد. وی در ادامه صادرات را باعث حیات 

تولیدات داخل و شفافیت بازار عرضه و تقاضای داخل دانست.

رییس انجمن ســنگ آهــن افزود: قطعــا دولــت و وزارت صنعت، 

معدن و تجارت خبر این نشســت صمیمانه را دیده و شنیده اند که از 

ایشان می خواهیم از این نوع نشســت ها و تصمیماتی که تشکل ها و 

تولیدکنندگان ومصرف کنندگان مواد اولیه باهم می گیرند حمایت کنند 

و اجازه دهند تعیین کننده قیمت، نحوه پرداخت و مکانیزم کار برعهده 

خودشان باشد.

وی در پایــان با انتقــاد از عملکرد رســانه های حاضر در این جلســه 

گفت: انجمن سنگ آهن از سفر، جلســه و صحبت های این نشست 

رضایــت کامــل دارد و از مدیریــت ذوب آهن و تیم شــان تشــکر و 

قدردانی مــی کنیم. انجمن ســعی کــرد منصفانه مســائل را مطرح 

کند و راهکارهای خوبی اندیشــیده شــد که عملیاتی می شود و هردو 

طرف به ایــن راهکارها اعتقاد دارنــد و مصمم به انجام آن هســتند. 

رســانه های حاضر در این جلســه مــی توانســتند بســیار مفیدتر و 

منصفانه تر صحبت هــای دو طرف را پوشــش دهند نــه اینکه از کل 

جلســه نکاتی را انتخاب کنند بدون اینکه قبل و بعد از این نکات گفته 

 شــود و آن را تیتر کنند تا ذهنیت های جامعه را نسبت به این نشست

از بین ببرند.

مدیرعامل فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه، بزرگ ترین بنگاه اقتصادی مالیات دهنده کشور است
مدیرعامل شرکت گازاســتان اصفهان، گفت: 68 درصد مشترکین گاز شهری 
و روســتایی این اســتان برای تکمیل اطالعات و دریافــت پیامکی قبض گاز 
با ارائه شماره اشــتراک خود از طریق وب سایت شرکت، ســامانه پیامکی و 
تکمیل فرم پیوســت قبوض تلفن همراه در اجرای این طــرح همکاری کرده 
اند. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، سید مصطفی علوی، 
با اعالم این خبر اظهار کرد: از مجموع یک میلیون و 870 هزار مشــترک گاز در 
اســتان، تاکنون یک میلیون و 271 هزار مشــترک معادل 68 درصد، در طرح 
حذف کاغذی قبوض گاز مشــارکت کردند. وی، با قدردانی از تعامل و همکاری 
خوب شهروندان در اجرای این طرح ملی افزود: بیشترین آمار ارسال اطالعات 
مربوط به شــهرهای اژیه، حســن آباد، خور، محمدآباد، نیک آبــاد، نصرآباد 
است که صددرصد مشترکین مشــارکت کرده اند. مدیرعامل شرکت گازاستان 
اصفهان، با اشاره به اینکه، ارسال قبض پیامکی از 25 آذرماه همزمان با مراسم 
تقدیر از مشــترکین نمونه شرکت گاز استان اصفهان در ســال 97 آغاز خواهد 
شد، گفت: تا زمان جمع آوری کامل شماره تلفن های همراه مشترکین، قبض 
گاز عالوه بر پیامک به صورت کاغذی نیز برای مشــترکین ارســال می شود و 
پس از آن مطابق دســتورالعمل های ابالغی صورتحســاب گازبهای مصرفی 

صرفا به شماره همراه ثبت شده مشــترکین پیامک می شود. مهندس علوی، 
با بیان این مطلب که تالش مــی کنیم تا اجرای طرح حــذف قبوض کاغذی 
گاز بدون دغدغه برای شــهروندان انجام شــود، گفت: مشــترکین می توانند 
برای ثبت و تکمیل اطالعات به صورت غیرحضوری، شــماره اشــتراک خود را 
به ســامانه پیام کوتاه 1000194 با الگوی )شماره اشــتراک*1( ارسال کنند. 
 وی، ادامه داد: همچنین با مراجعه به سایت شــرکت ملی گاز ایران به آدرس

 www.nigc.ir امکان تغییر شــماره تلفن همراه دریافت کننده پیامک نیز از 
طریق مراجعه به سایت فراهم است. مدیرعامل شــرکت گازاستان اصفهان، 
افزود: جمع آوری شماره همراه مشترکین، از اواسط آبان ماه امسال به صورت 
 حضوری توسط نیروهای بخش پیمانکاری کنتورخوان این شرکت نیز در حال

 انجام است.
مهندس علوی، اجــرای طرح حذف کاغــذی قبوض گاز را تکریم مشــتری، 
بهره مندی از فناوری های نو، حفظ محیط زیســت و صرفه جویی در هزینه ها 
اعالم کرد و افزود: مشــارکت مردم در اجرای موفق ایــن طرح موجب صرفه 
 جویی قابل مالحظه ای در مصــرف کاغذ و جلوگیری از قطــع هزاران درخت

 خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان مطرح کرد:

مشارکت 68 درصدی مشترکین گاز استان اصفهان در طرح حذف قبض کاغذی

آبفای استان اصفهان بیشترین مشارکت را در بین شرکت های آب و فاضالب کشــور در برگزاری دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب به خود اختصاص داد. 
در این همایش که با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت برگزار شد، شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با ارائه 25 مقاله تخصصی از بین 210 مقاله پذیرفته شده، 
بیشترین میزان مشارکت در بین شرکت های آب و فاضالب کشور را به خود اختصاص داد. در مدت برگزاری دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب، 18 مقاله به 
صورت پوستر و هفت مقاله به صورت سخنرانی توسط مدیران و کارشناسان آبفای استان اصفهان برای شرکت کنندگان تشریح شد. گفتنی است؛ در مراسم پایانی 
این همایش که روزهای 19 تا 21 آذرماه جاری در تاالر عالمه امینی کتابخانه دانشگاه تهران برگزار شد از دو مقاله» بررسی آزمایشگاهی تغییرات فشار بر دقت اندازه 
گیری کنتورهای آب خانگی«  نوشته آسیه سادات مالباشی و همکاران و » تاثیر اقدامات فرهنگی در کاهش مصرف آب« نوشته رحمت ا... آقابابایی و بهرام پوالدرگ 

با اهدای تندیس و لوح تقدیر به عنوان مقاالت برتر در بخش ارائه شفاهی تجلیل به عمل آمد.

مشارکت گسترده آبفای استان اصفهان در دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
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