
 یادی از آقازاده شهید رجایی
 که شبیه به پدرش زندگی می کند؛

پسر  کو ندارد نشان از پدر
پدرش رییس جمهور ایران بود. 
رییس جمهوری که به »مردمی 
بودن« معــروف شــد و معروف مانــد، چون 
جمهوری اسالمی پس از انقالب کمتر مسئولی 
به ساده زیستی و مردمی بودن او دید. حاال دیگر 
حتی »پاکدستی« رجایی هم در این سرزمین 

به »کیمیا« تبدیل شده است!
پدرش شهید شد. پســت دولتی ندارد، شغل 
دولتی ندارد، از سهمیه فرزند شهیدی استفاده 
نکرده و در جنوب تهران مغازه ای دارد.او »کمال 
رجایی« است؛ فرزند شهید رجایی که گفتن و 
نوشتن از او بهانه و مناسبت نمی خواست. میان 
چاپ اخبار رنگارنگ از آقازاده ها و ژن خوب ها 
و متکبرها و فخرفروش هــا و نجومی بگیرها و 
اختالس کننده ها و مسئوالنی که فرسنگ ها از 
مردم و درد آنها دور شده اند، چرا از »آقازاده شهید 
رجایی« یاد نکنیم؟امروز بیش از آنکه محتاج 
رجایی رییس جمهور باشــیم، نیازمند الگویی 
مانند رجایــِی آقازاده هســتیم؛ همین قدر بی 
غرور، همین اندازه ساده و بی آالیش و همین 
اندازه شبیه به پدر؛ پدری که درد مردم را داشت. 
می گفت اگر درد مــردم را بفهمیــد می توانید 
برایش چاره جویی کنید و این دکترین مدیریتی 
بود. اقدامات پوپولیستی انجام نمی داد و مثل 
مردم زندگی کرد. شرایطش قبل و بعد از انقالب 
تغییر نکرد و این برای مردم ارزش بود و هست. 
حیف که مثــل »رجایی« نیامد و شــاید مثل 

آقازاده رجایی هم نیاید!
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پرونده اخذ مجوز موتور سواری زنان با رد درخواست دوباره توسط دیوان عدالت اداری بار دیگر مورد توجه مردم قرار گرفته است؛

سیاه و سفید یک درخواست زنانه
5

 مهربانی قیمت ها با یلدا 

 رییس اتحادیه میوه و تره بار استان اعالم کرده با توجه به افزایش ۲ برابری برداشت میوه از سطح باغات استان اصفهان

 قیمت میوه شب یلدا ارزان تر از سال های قبل خواهد بود؛ 

3

آزادسازی 300 کیلومتر از 
 حریم و بستر رودخانه

 در استان اصفهان

تامین اعتبار قطار  تهران - 
اصفهان با  ال سی چین

مروری بر آنچه بر سبزپوشان در 
نیم فصل نخست لیگ گذشت؛

  روزگار نامراد ذوب آهن
 و علی منصور

 ذوب آهن اصفهان 
باید در هر شرایطی از تهدید 
8فعالیت خود را ادامه دهد
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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 ۲ و 3 دهاقان به شماره )۲098001434000091( را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

۲- 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 )۲9۲( 

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

4-1- مرکز تماس:0۲1-41934

4-۲- 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  دوم

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالی مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزاری 
مناقصات و آئین نامه معامالت شــرکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکاران واجدین شــرایط 

واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق ســایتهای زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری 
روز چهارشنبه مورخ 1398/10/11 به نشانی: جاده اصفهان- زیار- روستای دشتی- امور برق منطقه 9 اصفهان- دبیرخانه، 

تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی

http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی
http://eepdc.ir :سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی

جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 34121611-031 اداره مالی امور برق منطقه 9 و جهت آگاهی بیشتر در مورد 
الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 341۲1633-031 اداره مهندسی و نظارت امور برق منطقه 

9 تماس حاصل فرمائید.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است

   ارائه تأییدیه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و ثبت نام در سایت https://www.eepdc.ir جهت 
به روز رسانی مدارک ثبتی الزامی است. )در صورت هر گونه سؤال با شماره تلفن 3۲۲41153 آقای امیرانی تماس حاصل 

فرمایید(
 شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس 
با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند 

به عهده مناقصه گران می باشد.
  پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

 حضور پیشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.
 به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

 سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شماره 
تاریخ توزیع موضوع مناقصهمناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 

دفترچه
آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ برگزاری 
مناقصه

مبلغ 
تضمین

9813015

احداث شبکه فشار 
متوسط هوایی در 

محدوده امور برق منطقه 
9 و بخش جرقویه علیا

1398/09/۲61398/10/011398/10/11
متعاقبًا اعالم 

خواهد شد
643/000/000

نخستین جشنواره ملی 
رسانه ای »روز بیست و پنجم«

در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می شود؛
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چین پخش فوتبال »اوزیل« را لغو کرد
یکی از شــبکه هــای تلویزیون مرکــزی چیــن روز یکشــنبه پخش یکــی از بازی هــای تیم 
 فوتبال آرســنال را پس از انتقاد مســعود اوزیل، هافبک این تیــم از رفتار پکن بــا اقلیت اویغور

 لغو کرد.
مسعود اوزیل، بازیکن آلمانی و ترک تبار باشگاه آرســنال روز جمعه در صفحه خود در شبکه های 
اجتماعی توئیتر و اینستاگرام سرکوب اقلیت مسلمان اویغور در چین را محکوم کرد. این فوتبالیست 
۳۱ ساله همچنین از کشورهای اسالمی به دلیل عدم واکنش به سرکوب اویغورها در منطقه سین 
کیانگ در غرب چین انتقاد کرده بود.شــبکه تلویزیونی »سی ســی تی وی« به جای مسابقه تیم 

آرسنال با منچسترسیتی، بازی تیم های تاتنهام و ولورهمپتون را پخش کرد!

ترامپ: دندان های »پلوسی« از دهانش افتاد!
رییس جمهوری آمریکا با به کاربردن اصطالحی عامیانه مدعی شد رییس  مجلس نمایندگان این 

کشور حین پیشبرد الیحه استیضاح سهوا حرفی زده که به نفع ترامپ است.
دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا باز هم »نانسی پلوسی« رییس مجلس نمایندگان آمریکا 
را که عامل اصلی پیشبرد روند استیضاح وی است، مورد تمسخر قرار داد.وی در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر اینکه چرا پلوسی از گنجاندن اتهام »رشوه خواری« در پرونده استیضاح ارائه شده از سوی 
مجلس نمایندگان خودداری کرده اســت، با لحنی کنایه آمیز گفت: چون دندان های پلوســی از 
دهانش بیرون افتاده بود و فرصت فکر کردن نداشــت.گفتنی است؛ این اصطالح در زبان عامیانه 
معادل »از دهانش در رفت« است و هنگامی به کار می رود که شخصی زیاده روی کرده و مطلبی را 

می گوید که به ضررش است.

اسد: اگر آمریکا در سوریه باقی بماند، بهایش را می پردازد
 رییس جمهور ســوریه با اشــاره به اینکــه آمریکا نفت ســوریه را غــارت می کنــد، می گوید که 
هیچ چشــم اندازی بــرای حضور نیروهــای آمریکایی در ســوریه وجود نــدارد و  اگــر آنها باقی 
بمانند بهای آن را خواهند پرداخت. بشــار اســد در مصاحبه با شــبکه چینــی فونیکس گفت که 
ترکیه همدســت تمامی گروه های تروریســتی در ســرقت و فروش نفت ســوریه است و نقش 
مســتقیمی در فروش نفت ســوریه بازی می کند؛ پیش از این با جبهه  النصره، سپس با داعش 
و اکنون نیز با آمریکا.اســد در ادامه ضمن اشــاره به این مطلب که روند بازســازی ســوریه آغاز 
 شده، افزود: »اما ما به ســرمایه گذاری بیشــتری از داخل و خارج نیاز داریم تا بازسازی را توسعه 

دهیم.«
بشار اســد در بخش دیگری با بیان اینکه نظام سیاســی آمریکا یک نظام دولتی به معنایی که ما 
می شناسیم نیست و یک نظام متشــکل از البی هاســت، گفت که حاکمان آمریکا البی گران پول 
هستند؛ چه از طریق نفت، سالح، بانک ها و یا هر چیز دیگر؛ این البی ها تمامی بخش های سیاسی 

آمریکا را کنترل می کنند.

برچیده شدن نماد صهیونیستی از مرکز بیروت
منابــع خبــری از حــذف یــک نمــاد در مرکــز بیــروت کــه شــبیه یکــی از نمادهــای رژیم 
صهیونیســتی اســت، خبر دادنــد. خبرهای رســیده از بیروت حاکی اســت که یــک اثر هنری 
فلزی نصــب شــده در مرکز شــهر بیــروت در نزدیکــی ورودی میــدان النجمه از ایــن میدان 
برداشــته شــده اســت.این اثر که از باال شــبیه ســتاره داوود در پرچم رژیم صهیونیستی است 
 به دســتور شــهردار این شــهر برای جلوگیــری از تحریک احساســات مــردم از ایــن میدان

 برداشته شد.

»اما« و »اگر«ها درباره پیوستن ایران به FATF ادامه دارد:

واکنش های سفید  به لیست سیاه!

ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت.  زینب ذاکر
این خبری است که از غروب روز یکشنبه 
در برخی کانال های تلگرامی منتشر شد و نگرانی هایی را هم به دنبال 
داشــت. طی روزهای اخیر بحث نظر منفی اعضای مجمع تشخیص 
نســبت به تصویب CFT و پالرمو، بحث داغ عرصه سیاســت بوده و 
واکنش هایی را هم به دنبال داشته است. عده ای پیوستن به FATF را 
به ضرر مصالح کشــور و برخی هم آن را به مصلحت می دانند. آخرین 
اولتیماتوم کارگروه اقدام مالی به ایران جهت روشن کردن تکلیف لوایح 
چهارگانــه و تصویب آن در ایران، کم کم به آخر می رســد و شــمارش 
معکوس آغاز شده است . در چنین شرایطی و پیش از اتمام اولتیماتوم 
خبر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این کارگروه »غافلگیرکننده« بود. 
هرچند ساعتی بعد، یک منبع آگاه که بعد مشــخص شد از مسئوالن 
وزارت اقتصاد است، در گفت و گو با خبرگزاری های رسمی این خبر را 
تکذیب کرده و آن را کار دالالنی دانسته بود که نمی خواستند اجازه بدهند 
روند کاهشی قیمت ارز در بازار ادامه پیدا کند و با این شوک می خواستند 

افزایش قیمت را ثابت نگه دارند!
میثم امیری، رییس مرکز اطالعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
گفته:»گروه بین الُدَولی FATF ساالنه سه بار تشکیل جلسه می دهد 
و اجالس آتی آن در فوریه ســال ۲۰۲۰، بهمن ماه امسال برگزار خواهد 
شــد. در اجالس آتی درباره اقدامات کشور ها و همچنین خواسته های 

این نهاد بین الدولی بحث می شود و هیچ اقدام جدیدی در خصوص 
قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه اقدام مالی انجام نشده است.«

امیری گفت: روال قانونی پیوستن ایران به این گروه در کمیسیون های 
مربوطه در مجمع تشــخیص مصلحت نظام در حال پیگیری است و 
مواردی نیز که نیاز به ایجاد زیرساخت هایی بوده در دولت انجام شده 
است.موسوی، سخنگوی وزارت خارجه نیز روز گذشته در نشست خبری 
خود با خبرنگاران به شایعات درباره قرارگرفتن نام ایران در لیست سیاه 

FATF واکنش نشان داد .
موسوی در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه برخی از مخالفان پیوستن 
ایران به FATF در داخل کشــور معتقدند که اگر ما به تعهدات خود در 
این زمینه عمل کنیم همچنان در لیســت سیاه این گروه باقی خواهیم 
ماند و نظر وزارت خارجه در مورد این موضوع چیست؟ گفت: »ما نظرات 
وزارت خارجه را در این زمینه به صورت شفاف بیان کرده ایم. معتقدیم 
 FATF و عمل به کنوانســیون های مرتبط با آن که FATF پیوستن به
همه کشورهای عضو را ملزم به اجرای آن کرده به نفع ماست نه به ضرر. 
اگر اکشن پلن FATF را مورد بررســی قرار دهیم ،می بینیم که ما عمال 
خیلی از موارد آن را عمل می کنیم چون ایران نه اهل پولشویی است و نه 
حمایت مالی از تروریسم و وقتی که ما در همین چارچوب عمل می کنیم 

مناسب است به کنوانسیون های مربوط به آن نیز بپیوندیم.«
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان همچنین ابراز امیدواری کرد که »اعضا 

در مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر ارگان ها، مصلحت کشور در 
این زمینه را به درستی تشخیص بدهند.«

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاســخ به این سوال که آیا وزارت 
خارجه نمی تواند از شورای اقتصادی سران سه قوه بخواهد که در مورد 
FATF و پیوستن ایران به این موضوع تصمیم گیری کند تا از بن بستی 
که در این ارتباط به وجود آمده خارج شویم، گفت: من نظر شفاف وزارت 
خارجه را در مورد بحث FATF مطرح کردم. البته این موضوع بیشــتر 
یک مسئله اقتصادی است تا سیاست خارجی. عدم پیوستن ایران به 
این روند موانعی را بر سر مبادالت مالی و بانکی ایران با کشورهای دنیا و 
حتی کشورهای دوست به وجود می آورد چرا که آن ها وارد این مکانیزم 
شــده اند و مقررات مربوط به آن را پذیرفته اند. طبق آن مقررات وقتی 
می خواهند با بانکی کار کنند بررســی می کنند که آیا بانک های متناظر 
آن ها به این روند پیوسته است یا نه، تا در معرض مشکل یا مسئله ای 

قرار نگیرند.
همزمان »علی ربیعی« ســخنگوی دولت هم در نشست خبری گفت: 
از موافقان و مخالفان خواهــش می کنم نظرات خــود را اعالم کنند. 
رسانه ملی این فرصت برابر را به هر دو گروه  بدهد. کارشناسان مالی و 
بانکی معتقد هستند با رفتن ایران به لیست سیاه هر ایرانی به مشکل 
برمی خورد. همکاران وزارت خارجه معتقد هستند خروج از این لیست 
سیاه کار مشکلی است و برای دولت های آتی هم سخت  خواهد بود. 

پیشگویی های امام جمعه 
بیرجند از  روی یک تقویم 

جنجالی شد

چهره روز

وز عکس ر

سرکوب مسلمان 
معترض توسط 

نظامیان
ادامه اعتراضات مسلمانان به 
تصویب قانون تبعیض مذهبی 
در هند، باعث مرگ ۶ تن دیگر 
و زخمی شــدن حداقــل ۱۰۰ 
نفر شد. مســلمانان هندی به 
تصویب قانون تبعیض مذهبی 
توســط دولــت این کشــور 

اعتراض کردند.

دادستان ها، وضعیت بازداشتی های اخیر را روشن کنند
رییس قوه قضاییه از عملکرد کارگروه ویژه رسیدگی به وضع بازداشتی های حوادث اخیر تقدیر کرد.

آیت ا... سیدابراهیم رییسی در جلسه مسئوالن قضایی گفت: دادستان های محترم در تهران و در 

شهرستان ها وضعیت بازداشتی ها را روشن کنند. تالش خوبی در این جهت انجام دادند که جا دارد 

هم تقدیر کنم و هم تاکید کنم تا حصول نتیجه نهایی کار را دنبال کنند.

رییســی در بخش دیگری از این جلســه با تاکید بر اینکه یکــی از حقوق مهم بــرای مردم حق 

زیســتن در یک محیط ســالم با هوای سالم اســت، یادآور شــد: این چند روز مســئله ای برای 

تهران درباره هوای ناسالم مطرح اســت و  طبیعتا پیگیری جدی مســئوالن مربوطه را می طلبد. 

من در جلســه قبل و جلسات گذشته اشــاره کردم سخن از مچ گیری نیســت؛ سخن از ضرورت 

پاسخگویی اســت و  هر کس در هر بخشــی که مســئولیت دارد باید نســبت به وضعیت هوای 

ناســالم پاســخگو باشــد.وی افزود: فقط موضوع هوا نیســت بلکه ســازمان محیط زیست و 

 شهرداری ها باید در این زمینه پاسخگو باشند و دســتگاه های نظارتی و دادستان های ما باید کار را

 دنبال کنند.

دست دوستی ایران به سوی عربستان دراز است
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سفرهای اخیر ظریف به ترکیه و قطر گفت در آینده نزدیک 

رییس جمهور به مالزی سفر می کنند.

سید عباس موسوی، ســخنگوی وزارت امور خارجه در ابتدای نشست خبری خود درگذشت زهرا 

عبدالمحمدی، خبرنگار پارلمانی فارس را تسلیت گفت و برای خانواده او از خداوند طلب صبر کرد.

موسوی در ادامه به سفرهای اخیر ظریف به ترکیه و قطر اشــاره کرد و به تشریح نتایج این سفرها 

پرداخت. وی گفت: در آینده نزدیک رییس جمهور به مالزی سفر می کنند. موسوی ادامه داد: سفر 

روحانی به ژاپن نیز در دســت برنامه ریزی است و پس از قطعی شــدن در این مورد اطالع رسانی 

خواهد شد.سخنگوی وزارت خارجه در بخش دیگری از صحبت های خود با انتقاد از برخی رفتارهای 

 دوگانه مقامات سعودی در ارتباط با ایران گفت: امیدواریم سعودی ها از این رفتارهای دوگانه دست

 بردارند و دست دوســتی که ایران به سمت این کشور و دیگر کشــورهای منطقه دراز کرده است را 

بفشارند.

شکایت وزارت اطالعات از  »صادقی« 
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از شکایت وزارت اطالعات از محمود صادقی و شکایت 

وزارت ارتباطات از حمیده زرآبــادی خبر داد. محمدجواد جمالی در توضیح جلســه  دیروز هیئت 

نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: شــکایت آقای کریمی قدوســی نماینده مشــهد از جلیل رحیمی 

جهان آبادی، نماینده تربت جام به دلیل نطقش بررســی شــد. آقای رحیمی در نطق خود اشــاره 

به موضوع تابعیت آقای کریمی قدوســی داشت. قرار شــد از آقای رحیمی برای حضور در هیئت 

جهت رسیدگی به این موضوع دعوت شــود. وی افزود: تعدادی از دانشــجویان از آقای مطهری 

به دلیل اظهاراتش در یکی از دانشگاه ها در ۱۳ آبان شــکایت کرده بودند؛ اظهاراتی که باعث بحث 

و مجادله شــد. قرار شــد آقای مطهری در این رابطه بــه هیئت آمده و توضیح دهد. ســخنگوی 

هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان افزود: وزارت ارتباطات از خانم زرآبادی، نماینده قزوین شــکایتی 

مبنی بر افترا و تشــویش اذهان عمومی به هیئت داده اســت که قرار شــد از خانم زرآبادی برای 

ارائه توضیحاتی دعوت شــود. وی ادامه داد: وزارت اطالعات از آقای صادقی شــکایتی را مطرح 

کرده مبنی بر اینکه با وجود توضیحات وزیر اطالعات درباره پرونده ترور دانشــمندان هســته ای 

 آقای صادقی جلســاتی با مظنونان قبلــی این پرونده داشــته و به آن ها قول هــای خالف واقع

 داده است. 

کافه سیاست

»منتظر باشید که چگونه در این فتنه، نتیجه 
نهایی، بصیرت جدیدی خواهد بود که در ادامه 
آن، آنهایی که در کشور چرت می زنند و خوابند 
و خواب می بینند هم از خواب بیدار  خواهند 
شد.« اینها را می گوید و دوباره نگاهش را به 
کتاب زردرنگ دستش خیره می کند؛ کتابی 

نوشته »شیخ عباس مصباح زاده کرمانی«.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی براساس 
این کتــاب از روزگار ایران، حدود یک ماه بعد 
از نخستین ماه زمســتان می گوید. او بهمن 
را ماه »پرده دری« در ایــران توصیف کرده و 
تاکید می کند که »بهمن ماه، ماه کشف استار 
است. جریانات امروز یک الیه ظاهری دارد 
که در خیابان ها مشــخص اســت ولی الیه 
پنهانی نیز وجــود دارد. »اســتار« به معنی 
نمایش پشت پرده اســت که در آن چه خبر 
بوده که این فتنه ها ایجاد شده و حاال هرکس 
می گوید، که بود که بــود، من نبودم!« وی در 
ادامه درباره نتیجه این افشاگری می گوید: 
»کشــف توطئه کفار و اســتار و عزل برخی 
اربابان مناســب اتفاق می افتد یعنی کسانی 
که دارای مقام و منسبی هستند، در این کتاب 
خبر می دهد که در بهمن ماه بعد از آنکه پشت 
پرده ها ظاهر می شــود، تاریخ مصرف شان 
تمام خواهد شد.« ســید علیرضا عبادی در 
اظهارات خود مشخصا نامی از حسن روحانی 
به عنوان رییس جمهــوری به میان نمی آورد 
ولی مرور اخبار اخیر ایران و نوع واکنش های 
ائمه جمعه به ماجرای افزایش قیمت بنزین 
به نحوی نشــانگر آن اســت که تحلیل های 
عبادی فردی را هدف قرار داده که عالی ترین 
مقــام روی کار آمــده با رای مــردم در نظام 
جمهوری اسالمی است؛ کما اینکه او با به کار 
بردن کلیدواژه هایی نظیر »سازشکار« که بارها 
و بارها از ســوی اصولگرایان و »دلواپسان« 
نزدیک به این جناح سیاسی به منظور حمله 
به رییس جمهوری به کار رفته، می گوید: »در 
این ۴۰ سال اخیر آسیب هایی زیادی دیدیم 

که همه از ناحیه افراد منفعل  بوده است.«

بین الملل

نماینده تهران در مجلس شــورای اسالمی یادآور 
شــد: مجلس، مظهر و نمونه کوچکی از ملت است 
و باید همه دیدگاه ها در آن حضور داشــته باشــند. 
سرایت دادن نوع رابطه نظامیان با ولی فقیه به عنوان 
فرمانده کل قوا به مجلس و نمایندگان، یک خطای 
بزرگ محسوب می شود. در بخشــی از نامه علی 
مطهری خطاب به فرمانده سابق سپاه آمده است: 
»در اظهارنظر خود در ســیمای جمهوری اســالمی 
فرموده اید )نقل به مضمون( شــورای نگهبان باید 
برای تایید صالحیت افــراد روی مبانی فکری آنها 
تمرکز کند که آیــا منطبق با مبانــی فکری رهبری 

هســت یا نه.اوال  ورود نظامی ها به عالم سیاست 
ممنوع اســت، هم عقال و هم مطابــق توصیه های 
مکرر امام خمینی)ره(. ثانیا این نظر شــما با نظر 
مقام رهبری نیز مغایر است زیرا ایشان تاکنون چند 
بار گفته اند ممکن است کسی در موضوعی نظرش 
مخالف نظر من باشد، باید بتواند حرفش را بزند. یا 
در دیدار دانشجویان فرمودند چه کسی گفته از من 
انتقاد نکنید، از من انتقاد کنید.اینکه مبانی فکری دو 
نفر در همه حوزه ها عین هم باشد، کمتر رخ می دهد. 
رهبر انقالب هم چنین انتظاری ندارند. پس کاسه 
داغ تر از آش نشویم. ثالثا این نظر جنابعالی با سیره 

رسول اکرم و ائمه اطهار به خصوص امام علی )ع( 
در دوره زمامداری شــان منافات دارد. حضرت امیر 
می فرمود: از من در آشــکار و پنهان انتقاد کنید و در 
برخورد با بزرگ ترین دشمن خود )خوارج( تا زمانی 
که آنها دســت به ســالح نبردند، آزادی بیان آنها را 

محدود نکرد.«

واکنش »مطهری« به اظهارات اخیر سردار جعفری؛

کاسه داغ تر از آش نشویم!

 هرچه پیش می رویم تعداد بیشتری از فعاالن سیاسی بحث استعفای حسن روحانی را مطرح می کنند و از ضرورت آن سخن می گویند؛ به نحوی که بعد از 
عباس عبدی، عبدا... ناصری هم درخواست استعفای رییس جمهور را عنوان کرد؛ اما اینکه استعفای روحانی در شرایط فعلی به مصلحت کشور و مردم است 
یا خیر یا حتی خود روحانی حاضر به استعفا می شود یا نه بحث هایی است که مدافعان استعفا به آن پاسخ نداده اند. مرتضی مبلغ، فعال سیاسی اصالح طلب 
درباره طرح موضوع استعفای حسن روحانی به »نامه نیوز« گفت: »اینکه عده ای می گویند آقای روحانی باید استعفا دهد، نظر شخصی آنان است و نباید به 
نظر مجموع اصالح طلبان تعمیم داد. موضوع انداختن دولت را در ابتدا اصولگرایان تندرو مطرح کردند و حتی صریحا یکی از آنها در مجلس گفت که هدف ما 
به زیر کشیدن دولت روحانی است. در حال حاضر شرایط مردم بسیار سخت  بوده و  مشکالت آنها زیاد  شده است. در چنین شرایطی باید دید که مصلحت 
عمومی چه اقتضا می کند؛ از این رو به هیچ وجه به مصلحت کشور و مردم نیست که دولت استعفا دهد. البته بر موضوع استعفا دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی 
می گویند که آقای روحانی به دلیل ناکارآمدی دولتش باید استعفا دهد و برخی دیگر باور دارند به دلیل اینکه  به او اجازه فعالیت داده نمی شود باید استعفا 
دهد. هردوی این ها آدرس غلط به مردم می دهند.«. این فعال سیاسی در پاسخ به این پرسش که اکنون چه باید کرد تا دولت در مدت باقی مانده کارش بتواند 
بهتر عمل کند، اظهار کرد: »امروز همه باید دست به دست هم بدهیم و تالش کنیم تا مشکالت کاهش یابد و گشایشی در زندگی مردم ایجاد شود. از همه مهم تر 

باید تالش شود که تمام مسئوالن و نه فقط مسئوالن دولت به خواست مردم تن بدهند و در سیاست های خود تجدید نظر کنند«.

استعفای روحانی به مصلحت کشور نیست

 عدم پیوستن ایران به این روند موانعی را بر سر مبادالت 
مالی و بانکی ایران با کشورهای دنیا و حتی کشورهای 
دوست به وجود می آورد چرا که آن ها وارد این مکانیزم 

شده اند و مقررات مربوط به آن را پذیرفته اند
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دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان:

 حکم جلب بعضی از  اعضای هیئت مدیره صنف کشاورزی
 صادر شد

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان گفت: به دنبال شکایت شهرداری، حکم جلب 
بعضی از اعضای هیئت مدیره صنف کشاورزی صادر شد. اسفندیار امینی اظهار داشت: شهرداری 
اصفهان اقدام به ایجاد اعیانی مزاحم دربستررودخانه زاینده رود کرده که بامخالفت کشاورزان مواجه 
شد و به دنبال این مخالفت شهرداری اصفهان شــکایت و بازپرسی شعبه ۷ کهندژ اصفهان، بدون 

اخطارقبلی حکم جلــب بعضی اعضای 
هیئت مدیره صنف کشــاورزی را صادر 
کرد. وی بیان داشت: این در حالی است 
که هم اکنون یــک نفرازاعضای هیئت 
مدیره دربازداشــت به سرمی برند. دبیر 
اجرایی نظام صنفی کشــاورزی استان 
اصفهان با اعالم اینکه کشــاورزان بابت 
مستحدثاتی که دســتگاه های مختلف 
در بســتر رودخانــه ایجــاد می کردند، 
اعتراضاتی داشــتند و ممانعت کردند، 

افزود: اخیرا شهرداری ناژوان به ظرفیت اعضای هیئت مدیره صنف کشاورزی اقامه دعوی کرده و به 
دنبال آن بازپرسی شعبه ۷ کهندژ اقدام به بازداشت بعضی از اعضای هیئت مدیره صنف کرده و حکم 

جلب و ورود به منزل سایر اعضا را نیز گرفته و برای دستگیری آنها به درب منزل شان رفته است.

تاثیر منفی شرکت های اصفهانی دربورس
به تازگی در فرابورس، پتروشــیمی مارون، پاالیش نفت الوان، صنایع ماشین های اداری ایران و 
نفت پاسارگاد نسبت به سایر نمادها، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص گذاشتند و فوالد هرمزگان 
جنوب، سنگ آهن گهرزمین و سهامی ذوب آهن اصفهان نیز نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
منفی را در فرابورس داشتند. نفت و گاز و پتروشیمی تامین، فوالد خراسان، سرمایه گذاری دارویی 
تامین و سرمایه گذاری ملی ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در آن سوی ماجرا، 
گروه مپنا، فوالد مبارکه اصفهان و پتروشیمی نوری نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را 
در بورس گذاشتند. همچنین بانک های تجارت، ملت و اقتصاد نوین، ماشین سازی اراک، سایپا، 

نوش مازندران و فوالد مبارکه اصفهان نمادهای پربیننده بورس بودند.

 تذکر »ساداتی نژاد« به وزیر راه 
درباره حذف کاشان از طرح مسکن ملی

نمایند مردم کاشــان و آران وبیدگل به وزیر راه و شهرسازی به دلیل حذف نام کاشان از طرح اقدام 
ملی تولید مسکن در استان اصفهان تذکر داد. پس از پیگیری ها و انتشار خبر حذف کاشان از طرح 
اقدام ملی مسکن در این رسانه، سیدجواد ساداتی نژاد نماینده مردم کاشان در تذکری به وزیر راه 
و شهرسازی از چرایی این اقدام سوال کرد.ساداتی نژاد در این تذکر از محمد اسالمی سوال کرد که 
»به چه دلیل در طرح اقدام ملی تولید مسکن در استان اصفهان، نام دومین شهرستان این استان 
)کاشان( فراموش شده است؟!« در شرح این تذکر آمده است: مردم کاشان در موضوعات مختلف 
از عدم نگاه عادالنه و متوازن استان ناراضی هســتند. مواردی از این دست که پیش می آید دلیل 
دیگری برای نگاه ناعادالنه در استان می شود. لذا دستور فرمایید با توجه به ضرورت های اجرای طرح 

و تامین مسکن جوانان هر چه سریع تر این طرح در کاشان اجرایی شود.

رییس اتحادیه میوه و تره بار استان اعالم کرده  با توجه به افزایش ۲ برابری برداشت میوه از سطح باغات استان اصفهان قیمت 
میوه شب یلدا ارزان تر از سال های قبل خواهد بود؛

مهربانی قیمت ها با یلدا

چند سالی است که یلدا هم با طعم گرانی  مرضیه محب رسول
میــوه و آجیــل و تنقالتــش میهمــان 
ایرانی هاست. قیمت آجیل در  سال گذشته قیمت  نجومی داشت و طی 
سال های قبل تر از آن قیمت میوه و تنقالت رشد چند برابری یافته بود. 
امسال اما به نظر می رسد اوضاع از سال های قبل اندکی بهتر باشد. به 
مدد بارش های اخیر،  پســته کاران برداشت های خوبی داشته اند و به 
لطف کم شدن مشــتریان آجیل و خشــکبار ایران در بازارهای جهانی، 
قیمت ها اگرچه چندان ارزان نشده اما حداقل رشد هم نداشته باشد. از 
سوی دیگر ممنوعیت های صادراتی که برخی از کشورهای همسایه از 
جمله عراق برای برخی از محصوالت باغی و جالیزی ایران وضع کرده اند 
هم به کمک جیب ایرانی ها آمده و قیمت میوه در بازارها را کاهش داده 
است. این مسئله به همراه برداشــت خوب میوه به خصوص سیب و 
پرتغال از باغ های کشور بار زیادی را روانه میادین میوه و تره بار کرده تا 
شاید اندکی از دلهره های قیمتی در این شــب طوالنی از سال را از بین 

ببرد.
 رییس اتحادیه میوه و تره بار اســتان اصفهان وعده داده که نرخ میوه 
شب یلدا در بازار اصفهان ۱۰ درصدکاهش داشته است. ناصر اطراج اظهار 

داشت: با توجه به افزایش ۲ برابری برداشت میوه از سطح باغات استان 
اصفهان در سال جاری خوشبختانه هیچ کمبود میوه ای برای شب یلدا 
در بازار میوه و تره بار استان اصفهان وجود ندارد و نرخ میوه در بازار استان 
حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است. وی در خصوص کمبود انار در برخی 
مناطق اســتان اصفهان افزود: علت اصلی کمبودمحصول انار در برخی 
مناطق مواجه شدن کشاورزان اصفهانی با سرمازدگی فصل پاییز است 
که متاســفانه ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی باغات انار استان اصفهان دچار 

سرمازدگی شده است. 
رییس اتحادیه میوه و تره بار استان اصفهان تاکید کرد: با مدیریتی که 
از سوی اتحادیه میوه و تره بار اســتان  جهت کنترل سرمازدگی برخی 
میوه ها درمناطــق مختلف صورت گرفت، میوه شــب یلدا به خصوص 
هندوانه و انار در بازار میوه و تره بار استان تامین شده است. اصفهانی ها 
همچنین می توانند میوه های مخصوص این شــب را در بازارهای کوثر 
به قیمت میادیــن میوه و تره بار هم خریــداری کنند. محمد مجیری، 
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری اصفهان اعالم کرده است، در آستانه فرا رسیدن بلندترین شب 
سال از روز پنجشنبه ۲8 آذر تا شنبه 3۰ آذر به مدت سه روز متوالی در 

۱4 بازار روز کوثر اصفهان میوه های شب یلدا عرضه مستقیم می شود.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
شــهرداری افزود: با توجه به شــرایط اقتصــادی خانواده ها، قیمت 
میوه های شــب یلدا همانند انــار، هندوانه، نارگیل و ســایر میوه ها به 
قیمت عمده میدان تره بار و بدون ســود خرده فروشــی به شهروندان 

عرضه می شود.
نکته قابل توجه بازار در این روزها این است که با وجود  گران نشدن اقالم 
شب یلدا؛ اما کاهش قدرت خرید مردم عمال این خریدها را بسیار کم 
کرده اســت. به دلیل وضعیت بد اقتصادی خانواده ها، اصوال خریدار 
چندانی در بازار وجود ندارد. هر چند به رغم گرانی ها باز هم هر ساله مردم 
سنت شــب یلدا را به جا می آورند؛ اما آنچه تغییر کرده سنت ها و مدل 
پذیرایی ها در این شب است. طی چند ســال اخیر خوردنی های ارزان 
قیمتی مانند پفیال و تخمه جای آجیل را گرفته اســت و مردم ترجیح 
می دهند به جــای نارگیل ها و میــوه های  گران قیمــت و بی کیفیت، 
میوه های دم دستی تری را جایگزین کنند، مسئله ای که شاید امسال 
با تعدیل قیمت ها و آرامش بازار  مردم را با ســنت های قدیمی تر شب 

چله آشتی دهد.

معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه وشهرسازی 
اســتان اصفهان از تهیه طرح تفصیلی 4۵ شــهر این 
اســتان تا پایان ســال آینده خبر داد و گفت: در تهیه 
این طرح ها به طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن 
توجه خواهد شد. محمد بنائیان، این استان را دارای 
یکی از بزرگ ترین شبکه شهری کشور خواند که از تنوع 
کاملی از سلسله مراتب طرح های شهری و فراشهری 
برخوردار است. وی، افزود: از مجموع ۱۰۷ شهر استان 

۱۰۱ شهر مشمول نظام طرح های جامع هستند که ۹8 
شهر، طرح جامع مصوب و ابالغ شده دارند و سه شهر 
در مرحله تصویب نهایی در شــورای عالی شهرسازی 
و معماری و شش شــهر نیز مشمول نظام طرح های 
هادی هستند. بنائیان از تهیه طرح های جامع نطنز و 
نایین با رویکرد نوین و مشارکت محور خبر داد و افزود: 
قراردادهــای هر دو طرح بســته و در مرحله اجرا قرار 
دارد. وی با تاکید بر سیاســت وزارت راه و شهرسازی 
بر شناســایی و تصویب بافت هــای ناکارآمد، اظهار 
کرد: در راســتای اجرای سیاســت های وزارت متبوع 
بافت های ناکارآمد ۱۹ شهر استان به تصویب رسیده 
اســت. معاون شهرســازی و معماری اداره کل راه و 

شهرسازی اســتان اصفهان گفت: طبق سیاست های 
کلی وزارت راه وشهرســازی در خصوص طرح اقدام 
ملی تولید و عرضه مسکن در اســتان اصفهان، حوزه 
معماری وشهرسازی در تهیه طرح های تفصیلی جدید 
این نکته را به صورت کامل مد نظر قرار داده تا در اجرای 
برنامه های ســاخت مســکن در حوزه شهرسازی در 
طرح های تفصیلی به آن پرداخته و هماهنگ شــود. 
وی خاطرنشان کرد: درصدد هستیم تا برای نخستین 
بار در کشور با راه اندازی سامانه الکترونیک برای اخذ 
مجوز در جهت تسریع و تسهیل امور و پیگیری مطالبات 
مراجعین اقدام کنیم که گامی بزرگ در راستای حفظ 

حقوق شهروندی و دولت الکترونیک خواهد بود.

معاون اداره کل راه وشهرسازی اصفهان مطرح کرد:

توجه به طرح اقدام ملی مسکن در تهیه طرح های تفصیلی

استاندار اصفهان در شورای گفت وگوی این اســتان از تامین اعتبار موردنیاز برای راه  اندازی خط آهن تهران – اصفهان خبر داد و گفت: از طریق بازگشایی ال 
سی چین، ۱3.6 میلیارد یوان هزینه موردنیاز این پروژه تامین شده و در صورت تداوم فعالیت کارگاه ها، این قطار تا پایان کار دولت دوازدهم اجرایی می شود. 
رضایی با بیان اینکه تاکنون 8۱ درصد مصوبات ســتاد تسهیل استان عملیاتی شده است، بر تشــکیل یک پنجره واحد برای حل مشکالت مربوط به فعاالن 
اقتصادی تاکید کرد و افزود: با ایجاد این درگاه واحد الکترونیکی، عالوه بر جلوگیری از سرگردانی فعاالن اقتصادی می توان به جذب سرمایه گذار و تسهیل 
امور کارآفرینان کمک کرد و بر جدیت بیشتر در موضوع ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری به عنوان یک فاکتور مهم در راستای توسعه استان تاکید  داشت. وی 
از تامین اعتبار خط آهن قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان از طریق بازگشایی ال سی چین و تامین ۱3.6 میلیارد یوان هزینه موردنیاز این پروژه خبر داد 
و گفت: در صورت ادامه روند فعالیت کارگاه ها با روند کنونی، این قطار تا پایان کار دولت دوازدهم اجرایی می شــود. استاندار اصفهان همچنین از اتمام تونل 
ســوم کوهرنگ خبر داد و افزود: با ادامه روند فعالیت کنونی این پروژه، به یاری خدا از انتهای فروردین یا ابتدای اردیبهشت ماه سال آینده می توان از طریق 

این تونل 4۰ میلیون مترمکعب آب را بدون نیاز به سد منتقل کرد.

تامین اعتبار قطار تهران - اصفهان با  ال سی چین

 بادکنک طرح شب یلدا

بازار

 با مدیریتی که از سوی اتحادیه میوه و تره بار استان  جهت 
کنترل سرمازدگی برخی میوه ها درمناطق مختلف صورت 
گرفت، میوه شب یلدا به خصوص هندوانه و انار در بازار 

میوه و تره بار استان تامین شده است

 بادکنک طرح شب یلدا 
مدل 123 بسته 5 عددی 

قیمت: 6.200 تومان

 بادکنک سورتک طرح 
هندوانه شب یلدا 

قیمت: 6.500 تومان

 بادکنک فویلی سورتک طرح 
 STY128 هندوانه مدل

قیمت: 14.500 تومان

 گشایش نمایشگاه 
عرضه لباس ادوار مختلف

نمایشگاه عرضه لباس ادوار مختلف 
ایران با عنوان »من ایرانیم« در سرای 
عطار شــهر اصفهان گشایش یافت. 
رییس مرکز تخصصی بانوان آفتاب 
اصفهان با بیان اینکه 4۵ اثر به صورت 
قاب در این نمایشــگاه بــه نمایش 
گذاشته شد، گفت: در این نمایشگاه 
لباس ها به صورت سنتی و مدرن و یا 
تلفیقی در معرض دید عالقه مندان 

قرار گرفته است.

افزایش مهاجرت کارآفرینان در پی قطعی اخیر اینترنت
عضو هیئت نماینــدگان اتــاق بازرگانی، صنایع، معــادن و کشــاورزی ایران گفــت: هزینه های غیر 
مســتقیم قطعی اینترنت اخیر در کشور 
باعث افزایش جست وجو در مورد ویزای 
استارت آپی و کوچ کارآفرینان شده است. 
علی چاغروند با انتشــار یــک توییت در 
صفحه شــخصی خود نوشت:»آماری در 
خصوص هزینه قطع ۱63 ساعت اینترنت 
کشــور در اتاق بازرگانی ایران ارائه شــد. 
که شــامل ۲6۵۰ میلیارد تومــان هزینه 
مســتقیم به بخش ICT و 63۰۰ به سایر 
بخش های اقتصادی است. بخش مهم تر 
موضوع، هزینه غیر مستقیم است  که باعث افزایش سرچ در مورد ویزای استارت آپی و کوچ کارآفرینان 

شده است.«

وزارت جهاد کشاورزی هشدار داد:

موج گرانی گوشت در راه است
معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه بسته ای برای مقابله با مازاد دام در دامداری ها 
به وزارت صمت ارائه شده است، گفت: در صورتی که با انباشت دام در دامداری ها جلوگیری نشود، 
موج دوم گرانی گوشت ایجاد خواهد شد. مرتضی رضایی ادامه  داد: بسته ای به وزارت صمت برای 
چاره اندیشی به وجود مازاد دام در دامداری های کشور ارائه شده است. وی ادامه داد: در این بسته 
به کاهش واردات و همچنین خرید تضمینی دام اشاره شده تا از مازاد دامی که دامداران استان های 
کشور با آن مواجه هستند، جلوگیری شود. به گفته معاون امور دام، اگر از این مازاد دام در دامداری ها 
جلوگیری نشود اثرات آن 8 ماه دیگر بر بازار نمایان می شــود و موج دوم گرانی ایجاد خواهد شد. 
رضایی همچنین گفت: ضرر و زیانی که دامداران کشــور مطرح می کنند بحق اســت و آنها به دلیل 
انباشت دام در دامداری ها با هزینه مازاد مواجه هســتند بدون آنکه خریداری وجود داشته باشد. 
وی همچنین تاکید کرد: افزایش دام در دامداری استان ها تاکنون بیماری ایجاد نکرده؛ اما اگر با آن 

مقابله نشود، ممکن است باعث طغیان بیماری شود.

اعالم اسامی خودروهایی که پیش فروش آنها غیرقانونی شد
پیش فروش سمند، پژو پارس، پژو ۲۰۷ و دنا برای سال آینده غیرقانونی است. کارشناس مرکز ملی هوا 
و تغییر اقلیم در واکنش به اقدام ایران خودرو مبنی پیش فروش خودروهای با استاندارد یورو 4 گفت: 
بنا بر ماده 4 قانون هوای پاک، از ابتدای سال آینده شماره گذاری خودروهای یورو 4 ممنوع است. طبق 
ماده قانون مذکور، فروش یا پیش فروش خودروهایی که محدودیت انتشار آالینده ها را رعایت نمی کنند، 
ممنوع است. با این وجود گروه صنعتی ایران خودرو، اقدام به پیش فروش چهار خودرویی کرده است 
که استاندارد محدودیت انتشار آالینده ها، یعنی استاندارد یورو ۵ را ندارند.  »بهزاد اشجعی« در تشریح 
این قانون گفت: خودروهای سمند، پژو پارس، پژو ۲۰۷ و دنا، خودروهایی هستند که استاندارد یورو ۵ را 
دریافت نکرده اند. این خودروها از طرف گروه صنعتی ایران خودرو برای آذر ماه سال آتی، پیش فروش 
می شوند، این درحالی است که رعایت استاندارد یورو ۵ برای خودروهایی که در سال آتی پالک گذاری 
خواهند شد، اجباری شده اســت. وی اظهار کرد: ما اگر مطمئن بودیم که حتی در آینده، این خودروها 
می توانند استاندارد یورو ۵ را پاس کنند، با سهولت بیشتری برخورد می کردیم؛ اما برای ما احتمال اینکه 
این خودروها بتوانند در آینده به استاندارد الزم ارتقا پیدا کنند، کم است، زیرا ایران خودرو گزارشی درباره 

ارتقای این خودروها به سازمان ارائه نداده است.

کافه اقتصاد

وز عکس ر

اخبار



4سه شنبه 26 آذر 1398 / 20 ربیع الثانی 1441/ 17 دسامبر 2019/ شماره 2865
صفحه

zayanderoud8108@gmail.com

www. zayanderoudonline.ir
آگهی

مفاد آراء
9/255 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی و  ماده 13 آئین نامه اجرائي آن 
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است ، لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های اصفهان امروز و زاینده رود چاپ 
اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی نسبت به بند)الف( به مدت 2 ماه و 
نســبت به بند)ب( به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه 
نمایند. ، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد
بند الف(

بخش یک ثبتي شهرضا
یکم : شماره هاي فرعي از 1- اصلي ابنیه

1- رای شــماره 139860302008006017 –  29 / 08 / 98 –  فریبــا ماهــر فرزند 
صادق ششــدانگ یک باب مغازه مجزی شــده از پالک 250 فرعي به مساحت بیست 
متروهفتادصدم متر مربع درازاء تمامت نوزده ســهم مشــاع ازیکصدوبیســت ونه سهم 
ویک – سوم سهم دودانگ ازششدانگ که میزان پانزده سهم ودوهزارودویست وپنجاه 
ودو – دوهزاروهفتصدوسی وسوم سهم مشاع آن انتقال عادی ازطرف ورثه کشورامیری

2- رای شــماره 139860302008005852 -  22 / 08 / 98 - صدیقــه هادیان فرزند 
غالمحسین نسبت به :

الف ( چهاردانگ مشاع ازششــدانگ پالک 1523 فرعی که میزان سه دانگ ونیم مشاع 
آن انتقال عادی مع الواسطه ازطرف عبدالخالق شبانی ومیزان نیم دانگ مشاع آن انتقال 

عادی ازطرف فاطمه برزوک
 ب ( پنج دانگ ونیم مشاع ازششدانگ پالک 1522 فرعی که میزان نیم دانگ مشاع آن 

انتقال عادی ازطرف مریم طالب پور ومیزان پنج دانگ مشاع آن ازقسمت مجهولی آن
3- رای شماره 139860302008005708 -  18 / 08 / 98 - فضل اله براهیمی شهرضا 
فرزند نعمت اله ششــدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 2934 فرعي به مساحت 

سی ویک مترودوازده صدم متر مربع 
4-  رای شماره 139860302008005709 -  18 / 08 / 98 - محمدفواد براهیمی فرزند 
محمدابراهیم ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 2934 فرعي به مساحت سی 

ویک مترو سی و شش صدم متر مربع
5- رای شماره 139860302008005710 -  18 / 08 / 98 - عبدالرسول براهیمی فرزند 
نعمت اله ششدانگ یک باب مغازه مجزی شــده از پالک 2934 فرعي به مساحت سی 

متروپنجاه وهفت صدم متر مربع
6- رای شماره 139860302008005711 -  18 / 08 / 98 - محمدرضا براهیمی فرزند 
نعمت اله ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 2934 فرعي به مساحت بیست 

وهشت متروهشتادوپنج صدم متر مربع
7- رای شماره 139760302008008837 -  26 / 12 / 97 - مصطفی اسحاقی فرزند 
مسیح اله ششــدانگ یک باب مغازه مجزی شده ازپالک 4785 فرعي به مساحت نه متر 

مربع 
دوم : شماره های فرعی از 2- اصلی مزرعه فضل آباد

8- رای شــماره 139860302008005813 -  20 / 08 / 98 - سید رضا طبائیان فرزند 
ســیدمحمدتقی نســبت به پنجاه حبه ویکصدونود - دویســت وپنجاه ونهم حبه مشاع 
ازهفتادودوحبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 67 فرعي به مساحت دویست 

وشصت متروده صدم متر مربع
9- رای شماره 139860302008005814 -  20 / 08 / 98 - مریم احمدیان فرزند فتح اله 
نسبت به بیست ویک حبه وشصت ونه – دویست وپنجاه ونهم حبه مشاع ازهفتادودوحبه 
ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 67 فرعي به مساحت دویست وشصت 

متروده صدم متر مربع
10- رای شماره 139860302008006019 -  29 / 08 / 98 - اسماعیل مقصودی فرزند 
نعمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از 

پالک 259 فرعي به مساحت دویست وبیست وچهارمتروچهل صدم متر مربع 
11- رای شــماره 139860302008006020 -  29 / 08 / 98 - سمیه کرمانی فرزند 
عبدالخلیل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از 

پالک 259 فرعي به مساحت دویست وبیست وچهارمتروچهل صدم متر مربع
12- رای شماره 139860302008004485 -  20 / 06 / 98 - امیرقلی بی غم شهرضا 
فرزند عبدالخلیل نسبت به چهاردانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از 
پالک های 260 فرعی که به شماره 13810 فرعی تبدیل شده و 7876 و 7879 و 8611 

فرعی به مساحت یکصدوهفتادوهفت متروهفتادوپنج صدم متر مربع
13- رای شــماره 139860302008004486 -  20 / 06 / 98 - زهرارحمتی شهرضا 
فرزند ابوالقاسم نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 
های 260 فرعی که به شماره 13810 فرعی تبدیل شده و 7876 و 7879 و 8611 فرعی 

به مساحت یکصدوهفتادوهفت متروهفتادوپنج صدم متر مربع
14- رای شــماره 139860302008005703 -  18 / 08 / 98 - محمدنظــری فرزند 
قنبرعلی ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های 412 و 1. 412 فرعي که به 

شماره 13986 فرعی تبدیل شده به مساحت یکصدو سیزده متروسی ونه صدم متر مربع
15- رای شــماره 139860302008005271 -  18 / 07 / 98 - سیدعلی طباطبائیان 
فرزند سیدمســیح اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده 
از پالک 441 فرعي به مساحت یکصدوهشتادوچهارمتر و هشتاد و هفت صدم متر مربع 
درازاء تمامت هشت حبه مشاع ازهفتادودو حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف 

نعمت اله سروری شهرضا
16- رای شــماره 139860302008005272 -  18 / 07 / 98 - مهدیه سروری فرزند 
ناصر نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 441 
فرعي به مساحت یکصدوهشتادوچهارمتر و هشتاد و هفت صدم متر مربع درازاء تمامت 
هشت حبه مشاع ازهفتادودو حبه ششــدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف نعمت اله 

سروری شهرضا
17- رای شــماره 139860302008005678 -  14 / 08 / 98 - مجتبی سروری فرزند 
ناصر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 441 فرعي 

به مساحت یکصدوهفتادویک متر و چهل صدم متر مربع 
18- رای شــماره 139860302008005679 -  14 / 08 / 98 - نــدا بورهــان فرزند 
محمدعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 441 
فرعي به مساحت یکصدوهفتادویک متر و چهل صدم متر مربع درازاء تمامت هشت حبه 

مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ انتقال عادی ازطرف مجتبی سروری
19- رای شماره 139860302008005900 -  25 / 08 / 98 - محمد دهقان فرزند یداله 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 479 فرعي به مساحت یکصدوپنجاه وسه 

متروده صدم متر مربع
20- رای شماره 139860302008005265 -  18 / 07 / 98 - سید محمود صالح فرزند 
ولی اله نسبت به سیزده حبه ویک – یازدهم حبه مشاع ازهفتاد و دوحبه ششدانگ پالک 
538 فرعي درازاء تمامت سیزده حبه ویک – یازدهم حبه مشاع ازهفتادو دو حبه ششدانگ 

انتقال عادی مع الواسطه ازطرف حسین صالح 
21- رای شماره 139860302008005266 -  18 / 07 / 98 - پریوش السادات صالح 
فرزند سید ولی اله نسبت به ســیزده حبه ویک – یازدهم حبه مشــاع ازهفتاد و دوحبه 
ششدانگ پالک 538 فرعي درازاء تمامت سیزده حبه ویک – یازدهم حبه مشاع ازهفتادو 

دو حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف حسین صالح
22- رای شماره 139860302008005267 -  18 / 07 / 98 - شکوفه صالح فرزند ولی 
اله نسبت به سیزده حبه ویک – یازدهم حبه مشاع ازهفتاد و دوحبه ششدانگ پالک 538 
فرعي درازاء تمامت سیزده حبه ویک – یازدهم حبه مشــاع ازهفتادو دو حبه ششدانگ 

انتقال عادی مع الواسطه ازطرف حسین صالح
23- رای شماره 139860302008005268 -  18 / 07 / 98 - سید مرتضی صالح فرزند 

سیدولی اله نسبت به ســیزده حبه ویک – یازدهم حبه مشاع ازهفتاد و دوحبه ششدانگ 
پالک 538 فرعي درازاء تمامت ســیزده حبه ویک – یازدهم حبه مشاع ازهفتادو دو حبه 

ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف حسین صالح
24- رای شــماره 139860302008004501 -  20 / 06 / 98 - اکبرشــیرعلی فرزند 
علیرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده از پالک 

548 فرعي به مساحت یکصدو سی و شش مترو هفتادو دو صدم مترمربع 
25- رای شماره 139860302008004502 -  20 / 06 / 98 - فاطمه سبزواری فرزند 
شکراله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده از پالک 

548 فرعي به مساحت یکصدو سی و شش مترو هفتادو دو صدم مترمربع
26- رای شماره 139860302008006016 -  29 / 08 / 98 - کریم عموهادی شهرضا 
فرزند حبیب اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 2. 643 فرعي که به شماره 
14364 فرعی تبدیل شده به مساحت یکصدو سی و هفت مترو شصت وسه صدم متر مربع 
27- رای شــماره 139860302008005970 -  27 / 08 / 98 - مهدیه فرمانی فرزند 
ایرج ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 739 فرعي به مساحت یکصدو شصت 

ونه مترمربع
28- رای شــماره 139860302008004261 -  05 / 06 / 98 - عزت شــبانی فرزند 
غالمحســین ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 757 فرعي به مساحت 

یکصدوهشتاد متر و پانزده صدم مترمربع
29- رای شماره 139860302008006052 -  30 / 08 / 98 - موقوفه سیدصدرالدین 
به شناســه ملی 14000619743 به تصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب خانه که عرصه وقف واعیانی متعلق به غیر می باشد مجزی شده از 

پالک 826 فرعي به مساحت یکصدوسی و هشت مترودوصدم مترمربع
30- رای شماره 139860302008006055 -  30 / 08 / 98 - موقوفه سیدصدرالدین 
به شناســه ملی 14000619743 به تصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب خانه که عرصه وقف واعیانی متعلق به غیر می باشد مجزی شده از 

پالک 826 فرعي به مساحت دویست و سی و سه متروهفت صدم مترمربع 
31- رای شماره 139860302008006057 -  30 / 08 / 98 - موقوفه سیدصدرالدین 
به شناســه ملی 14000619743 به تصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب خانه که عرصه وقف واعیانی متعلق به غیر می باشد مجزی شده از 

پالک 826 فرعي به مساحت یکصدو هشتادوسه متروپنجاه وچهارصدم مترمربع
32-  رای شماره 139860302008006059 -  30 / 08 / 98 - موقوفه سیدصدرالدین 
به شناســه ملی 14000619743 به تصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب خانه که عرصه وقف واعیانی متعلق به غیر می باشد مجزی شده از 

پالک 826 فرعي به مساحت یکصدوشصت متروچهارده صدم مترمربع
33- رای شماره 139860302008006061 -  30 / 08 / 98 - موقوفه سیدصدرالدین 
به شناســه ملی 14000619743 به تصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب خانه که عرصه وقف واعیانی متعلق به غیر می باشد مجزی شده از 

پالک 826 فرعي به مساحت یکصدو هفتادوپنج مترونودوهفت صدم مترمربع
34- رای شماره 139860302008006064 -  30 / 08 / 98 - موقوفه سیدصدرالدین 
به شناســه ملی 14000619743 به تصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب خانه که عرصه وقف واعیانی متعلق به غیر می باشــد مجزی شده 

از پالک 826 فرعي به مساحت یکصدو چهل و هشت متروپنجاه وهفت صدم مترمربع 
35- رای شماره 139860302008006070 -  30 / 08 / 98 - موقوفه سیدصدرالدین 
به شناســه ملی 14000619743 به تصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب خانه که عرصه وقف واعیانی متعلق به غیر می باشد مجزی شده از 

پالک 826 فرعي به مساحت یکصدو بیست و نه متروسی وچهارصدم مترمربع
36- رای شماره 139860302008006071 -  30 / 08 / 98 - موقوفه سیدصدرالدین 
به شناســه ملی 14000619743 به تصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب خانه که عرصه وقف واعیانی متعلق به غیر می باشد مجزی شده از 

پالک 826 فرعي به مساحت یکصدو نودو یک متروهفتادوسه صدم مترمربع
37- رای شماره 139860302008005844 -  21 / 08 / 98 - زهراسامع فرزند حبیب 

اله ششدانگ :
الف ( قســمتی ازیک بــاب خانــه مجزی شــده از پــالک 843 فرعی به مســاحت 
هشتادوچهارمتروچهارده صدم مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک 1. 841 فرعی که 

به شماره 13786 فرعی تبدیل شده جمعًا تشکیل یک باب خانه راداده است 
 ب ( قسمتی ازیک باب خانه مجزی شــده از پالک 1. 841 فرعی که به شماره 13786 
فرعی تبدیل شده به مســاحت یکصدوسی وپنج متروهشتادوشــش صدم مترمربع که 
به انضمام قســمتی ازپالک 843 فرعی جمعًا تشــکیل یک باب خانه راداده است درازاء 
یکصدوسی وپنج سهم مشاع ازیک هزارودویست وســی وپنج سهم وبیست وپنج صدم 

سهم ششدانگ ازقسمت مجهولی آن 
38- رای شماره 139860302008005845 -  21 / 08 / 98 - رضوان سامع فرزند فتح 

اله ششدانگ :
الف ( قســمتی ازیک بــاب خانــه مجزی شــده از پــالک 843 فرعی به مســاحت 
هشتادوچهارمتروهشتاد و نه صدم مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک 1. 841 فرعی 

که به شماره 13786 فرعی تبدیل شده جمعًا تشکیل یک باب خانه راداده است 
ب ( قسمتی ازیک باب خانه مجزی شده از پالک 1. 841 فرعی که به شماره 13786 فرعی 
تبدیل شده به مساحت یکصدوسی و چهارمتر وســی وپنج صدم مترمربع که به انضمام 
قسمتی ازپالک 843 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه راداده است درازاء یکصدوسی و 
چهارسهم مشاع ازیک هزارودویست وسی وپنج سهم وبیست وپنج صدم سهم ششدانگ 

ازقسمت مجهولی آن
39- رای شــماره 139860302008005846 -  21 / 08 / 98 - محمدجعفــر رحمتی 

فرزند احمد ششدانگ :
الف ( قســمتی ازیک بــاب خانــه مجزی شــده از پــالک 843 فرعی به مســاحت 
هشتادوچهارمترو چهل وشش صدم مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک 1. 841 فرعی 

که به شماره 13786 فرعی تبدیل شده جمعًا تشکیل یک باب خانه راداده است 
ب ( قسمتی ازیک باب خانه مجزی شــده از پالک 1. 841 فرعی که به شماره 13786 
فرعی تبدیل شده به مساحت یکصدوچهل متر و نود و شش صدم مترمربع که به انضمام 
قسمتی ازپالک 843 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه راداده است درازاء یکصدوچهل 
سهم مشــاع ازیک هزارودویست وسی وپنج سهم وبیســت وپنج صدم سهم ششدانگ 

ازقسمت مجهولی آن
40- رای شماره 139860302008004585 -  21 / 06 / 98 - کاموس سبحانی فرزند 
ذوالفقار ششدانگ یک باب خانه ســه طبقه مجزی شده از پالک 942 فرعي به مساحت 

یکصدوپنجاه و سه متروهشتادوشش صدم متر مربع 
41- رای شــماره 139860302008006032 -  29 / 08 / 98 - ناصرباقرپــور فرزند 
کیامرث نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 958 

فرعي به مساحت سیصدوشصت وچهارمتروهشتادودوصدم مترمربع 
42- رای شماره 139860302008006033 -  29 / 08 / 98 - ناهید دهقانزاد فرزند رحیم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 958 فرعي به 

مساحت سیصدوشصت وچهارمتروهشتادودوصدم مترمربع
43- رای شــماره 139860302008005310 -  21 / 07 / 98 - حمــزه رضائی درزی 
فرزند کراقلی ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک های 959 و 1. 959 
فرعي که به شماره 14399 فرعی تبدیل شــده به مساحت یکصد ونود ودو مترو هشتادو 

هشت صدم متر مربع
44- رای شــماره 139860302008005984 -  28 / 08 / 98 - نیایش دوستی فرزند 
مسلم به والیت پدرش ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 1068 

فرعي به مساحت دویست مترمربع 
45- رای شماره 139860302008004762 -  24 / 06 / 98 - ولی اله اسحاقی فرزند 
مرتضی ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های 2. 1216 فرعي که به شماره 
14212 فرعی تبدیل شده و 9935 فرعی به مساحت یکصدو هفتادو دومتروشصت صدم 

مترمربع
46- رای شماره 139860302008005945 -  26 / 08 / 98 - زهرا طاوسی فرزند حسین 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی ازیک باب خانه مجزی شده از پالک 1507 
فرعي به مساحت هفتادو هشت متر و هشــتاد ودو صدم مترمربع که به انضمام قسمتی 

ازپالک 2. 1508 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه راداده است
47- رای شماره 139860302008005946 -  26 / 08 / 98 - سید مهدی میربد فرزند 
سید یداله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ قسمتی ازیک باب خانه مجزی شده از 
پالک 1507 فرعي به مساحت هفتادو هشت متر و هشتاد ودو صدم مترمربع که به انضمام 

قسمتی ازپالک 2. 1508 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه راداده است
48- رای شــماره 139860302008006023 -  29 / 08 / 98 - فاطمه رستمی برغنی 
فرزند غالمرضا ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1719 فرعي به مساحت نود 
و شش مترمربع درازاء تمامت یکصد - هزار و دویستم سهم مشاع از هجده سهم سه دانگ 

ازششدانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف محمدحسن حیدری
49- رای شماره 139860302008006121 -  03 / 09 / 98 - ناهید نادری زیارتگاهی 
فرزند مظاهر ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک های 1883 و 9921 

فرعي به مساحت دویست وشصت و هفت مترو پانزده صدم متر مربع
50- رای شماره 139860302008005869 -  25 / 08 / 98 - خدیجه بهرامی قصرچمی 
فرزند علیداد ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 2157 فرعي که 

قباًل شماره 1. 85 فرعی بوده به مساحت یکصدوهفت مترو نود و هفت صدم متر مربع
51- رای شماره 139860302008005825 -  20 / 08 / 98 - محمد باقرپور فرزند ناصر 

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ :
الف ( قسمتی ازیک باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 2602 فرعي به مساحت 
شصت و هشــت متر و هفتاد و پنج صدم مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک 1939 
فرعی جمعًا تشــکیل یک باب خانه نیمه تمام راداده است درازاء تمامت سی و یک سهم 
و سی وپنج صدم سهم مشاع ازیکصدو چهل و هفت سهم و هفتاد صدم سهم ششدانگ 

انتقال عادی ازطرف کمال مندک
ب ( قسمتی ازیک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 1939 فرعي به مساحت یکصد 
و هفتادوچهارمتر و نود صدم مترمربع که به انضمام قســمتی ازپالک 2602 فرعی جمعًا 
تشکیل یک باب خانه نیمه تمام راداده است درازاء تمامت هشتاد و هفت سهم و هفتاد و 
هفت – دویستم سهم مشاع از دویست و هشــتاد و پنج سهم و هفتاد و هفت صدم سهم 

ششدانگ انتقال عادی ازطرف کمال مندک
52- رای شــماره 139860302008005826 -  20 / 08 / 98 - الناز شــیرعلی فرزند 

مرتضی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ :
الف ( قسمتی ازیک باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 2602 فرعي به مساحت 
شصت و هشــت متر و هفتاد و پنج صدم مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک 1939 
فرعی جمعًا تشــکیل یک باب خانه نیمه تمام راداده است درازاء تمامت سی و یک سهم 
و سی وپنج صدم سهم مشاع ازیکصدو چهل و هفت سهم و هفتاد صدم سهم ششدانگ 

انتقال عادی ازطرف کمال مندک
ب ( قسمتی ازیک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 1939 فرعي به مساحت یکصد 
و هفتادوچهارمتر و نود صدم مترمربع که به انضمام قســمتی ازپالک 2602 فرعی جمعًا 
تشکیل یک باب خانه نیمه تمام راداده است درازاء تمامت هشتاد و هفت سهم و هفتاد و 
هفت – دویستم سهم مشاع از دویست و هشــتاد و پنج سهم و هفتاد و هفت صدم سهم 

ششدانگ انتقال عادی ازطرف کمال مندک
53- رای شماره 139860302008006126 -  03 / 09 / 98 - بهنام ترابی فرزند قربانعلی 
نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 3761 فرعي به 

مساحت هشتاد و هشت متر مربع
54- رای شماره 139860302008006127 -  03 / 09 / 98 - زهرا افشاری فرزند پیران 
نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 3761 فرعي 

به مساحت هشتاد و هشت متر مربع
55- رای شماره 139860302008005987 -  28 / 08 / 98 - سیده آذر موسوی فرزند 
سید فرج اله ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 3766 فرعي به 

مساحت یکصد و شصت ودو متر و هفتاد و پنج صدم متر مربع
56- رای شماره 139860302008005647 -  13 / 08 / 98 - نسرین صدری فرزند ناصر 
ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 5273 فرعي به مساحت یکصد و 

هفتاد وپنج مترو شصت و دو صدم متر مربع
57- رای شماره 139860302008004790 -  24 / 06 / 98 - بهادر شاهنظری فرزند 

مهدی ششدانگ :
الف ( قسمتی ازیک باب مغازه باســاختمان فوقانی مجزی شده از پالک 7514 فرعي به 
مساحت نود و سه متر و هفده صدم مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک 3024 فرعی 

جمعًا تشکیل یک باب مغازه باساختمان فوقانی راداده است 
ب ( قسمتی ازیک باب مغازه باساختمان فوقانی مجزی شــده از پالک 3024 فرعي به 
مساحت هشت متر و پنجاه و شــش صدم مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک 7514 

فرعی جمعًا تشکیل یک باب مغازه باساختمان فوقانی راداده است 
58- رای شماره 139860302008005837 -  21 / 08 / 98 - مجید محمودیان کرویه 
فرزند علی ششدانگ یک باب مغازه باطبقه نیمه تمام فوقانی مجزی شده از پالک های 
7704 و 13802 فرعي که قباًل شماره 13543 فرعی و این نیز قباًل شماره 3750 فرعی 

بوده به مساحت پنجاه و دو متر و پنجاه صدم متر مربع
59- رای شــماره 139860302008003821 -  15 / 05 / 98 - قــدرت الــه پیروی 
شهرضائی فرزند رمضان ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های 13940 و 

13941 فرعی به مساحت یکصدو نود و چهارمتر مربع
سوم: شماره های فرعی از 3- اصلی مزرعه موغان

60- رای شماره 139860302008001556 - 21 / 02 / 98 - حبیب اله رزی شهرضا 
فرزند ولی اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 411 فرعی به مساحت دویست 

و سی و یک متر و هشتاد وهشت صدم مترمربع
61- رای شــماره 139860302008003837 - 16 / 05 / 98 - محمد حسن شریفانی 

شهرضائی فرزند اکبر ششدانگ :
الف ( قسمتی ازیک باب خانه مجزی شده از پالک 753 فرعي به مساحت نود و پنج متر و 
پنجاه و دو صدم مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک 754 فرعی جمعًا تشکیل یک باب 
خانه راداده است درازاء نود وپنج سهم مشاع از پانصد و هشتاد ویک سهم و هفده – یکصدم 

سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف رضوان همامی
ب ( قسمتی ازیک باب خانه مجزی شده از پالک 754 فرعي به مساحت دویست و سی 
و چهار متر وهفتاد صدم مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک 753 فرعی جمعًا تشکیل 

یک باب خانه راداده است 
62- رای شــماره 139860302008006015 - 29 / 08 / 98 - مهنازجمشیدی فرزند 
غالمرضا ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 783 فرعی به مساحت 

دویست و بیست وپنج مترمربع
63- رای شــماره 139860302008005975 - 27 / 08 / 98 - موسی ناطقیان فرزند 
محمدجواد ششدانگ یک باب مغازه باساختمان احداثی برروی آن مجزی شده از پالک 

878 فرعی به مساحت یکصدو هشتاد و دو مترمربع
64-  رای شماره 139860302008005448 - 02 / 08 / 98 - حبیب اله فالح فرزند علی 
ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 944 فرعی به مساحت نه متر و 
بیست و هفت صدم مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 5823 فرعی جمعاً تشکیل یک 
باب خانه راداده است درازاء تمامت ده سهم مشاع از نهصد سهم ششدانگ انتقال عادی 

ازطرف مرتضی فخار شهرضا
65-  رای شماره 139860302008006109 - 03 / 09 / 98 - اسماعیل احسانی فرزند 
محمد مهدی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 950 

فرعی به مساحت دویست و پنجاه و دومتر وپنجاه و هفت صدم مترمربع
66- رای شــماره 139860302008006110 - 03 / 09 / 98 - ابراهیم احسانی فرزند 
محمد مهدی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 950 

فرعی به مساحت دویست و پنجاه و دومتر وپنجاه و هفت صدم مترمربع
67-  رای شــماره 139860302008006111 - 03 / 09 / 98 - بهنام احسانی فرزند 
محمد مهدی به والیت پدرش نســبت به دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه 
 مجزی شده از پالک 950 فرعی به مساحت دویست و پنجاه و دومتر وپنجاه و هفت صدم

 مترمربع
68- رای شــماره 139860302008005913 - 25 / 08 / 98 - علی شمسبگی فرزند 
ارسالن ششدانگ یک باب خانه قدیمی مجزی شده از پالک های 977 و 978 فرعي که 
به شماره 4871 فرعی تبدیل شده به مساحت سیصد و چهل و نه متر و هفتاد صدم مترمربع

69- رای شماره 139860302008005988 - 28 / 08 / 98 - فتح اله گرامی فرزند امراله 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 984 فرعي به مساحت سیصد مترمربع

70- رای شــماره 139860302008004278 - 06 / 06 / 98 - فاطمه صغری رضائی 
فرزند عباس ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 1100 فرعی به مساحت 

دویست و دو متر و پنجاه صدم مترمربع 
71- رای شماره 139860302008006018 - 29 / 08 / 98 - اختر صادقی قوام آبادی 
فرزند فتح اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1112 فرعي به مساحت یکصد 

و پنجاه وهفت متر و نود و پنج صدم مترمربع
72- رای شماره 139860302008005702 - 18 / 08 / 98 - مسعودکاظمی اسفه فرزند 
محمدجواد ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1261 فرعي به مساحت نود و 

چهار متر و شصت و سه صدم مترمربع
73-  رای شماره 139860302008005693 -  18 / 08 / 98 - محمد حسین احمدیان 
فرزند عوضعلی نسبت به سیزده حبه و پنجاه صدم حبه مشاع از هفتادودوحبه ششدانگ 
یک باب خانه مجزی شــده از پالک 1269 فرعي به مساحت یکصدوسی و دو متر و نود 

وپنج صدم متر مربع
74- رای شماره 139860302008005694 -  18 / 08 / 98 - آرزوکرمانی فرزند علی 
اصغرنسبت به پنجاه وهشت حبه و پنجاه صدم حبه مشاع از هفتادودوحبه ششدانگ یک 
باب خانه مجزی شــده از پالک 1269 فرعي به مساحت یکصدوسی و دو متر و نود وپنج 

صدم متر مربع
75- رای شماره 139860302008005932 -  26 / 08 / 98 - محسن بهرامی نظرآبادی 
فرزند رحمت اله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 
های 3158 و 3161 و 3162 و 3164 و 4811 فرعي به مساحت یکصدو سی متر و پانزده 

صدم مترمربع
76- رای شــماره 139860302008005933 -  26 / 08 / 98 - فاطمه بیگم سبزواری 
شهرضائی فرزند سیف اله نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی 
شــده از پالک های 3158 و 3161 و 3162 و 3164 و 4811 فرعي به مساحت یکصدو 

سی متر و پانزده صدم مترمربع
77- رای شماره 139860302008005998 -  29 / 08 / 98 - فاطمه بهمنی فرزند علی 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 4831 فرعي به مساحت دویست و نه متر 

و سی و هفت صدم مترمربع
چهارم : شماره فرعی از 4- اصلی مزرعه برزوک آباد

78- رای شماره 139860302008005289 - 20 / 07 / 98 - لیال سهرابی فرزند نصیب 
اله ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه پالک 1998 فرعی به مساحت یکصد وپنجاه وسه 
مترو هفتاد صدم مترمربع درازاء ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف عبدالرسول 

پیام شهرضا
پنجم: شماره فرعی از 21- اصلی مزرعه رشکنه

79- رای شــماره 139460302008011578 - 27 / 12 / 94 و رای اصالحی شــماره 
139860302008006035 - 29 / 08 / 98 - عبدالجوادکاویانی فرزند رضا نســبت به 
یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مجزی شده از پالک 116 فرعی به 

مساحت یکصد و سی و پنج مترمربع
80- رای شــماره 139460302008011586 - 27 / 12 / 94 و رای اصالحی شــماره 
139860302008006036 - 29 / 08 / 98 - الهام الســادات تقوی فرزند ســید نوراله 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مجزی شده از پالک 116 

فرعی به مساحت یکصد و سی و پنج مترمربع
81- رای شــماره 139460302008011588 - 27 / 12 / 94 و رای اصالحی شــماره 
139860302008006037 - 29 / 08 / 98 - ابراهیــم کاویانی فرزند رضا نســبت به 
یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مجزی شده از پالک 116 فرعی به 

مساحت یکصد و سی و پنج مترمربع
82- رای شــماره 139460302008011579 - 27 / 12 / 94 و رای اصالحی شــماره 
139860302008006038 – 29 / 08 / 98 – ندا السادات میرمحمدی فرزند سید حسام 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مجزی شده از پالک 116 

فرعی به مساحت یکصد و سی و پنج مترمربع
83- رای شماره 139860302008006118 - 03 / 09 / 98 - مریم السادات اسحاقی 
فرزند سید اسماعیل ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 207 فرعی به مساحت 

یکصدوبیست و سه متر و سی وشش صدم مترمربع
84- رای شماره 139860302008006012 - 29 / 08 / 98 - احمدرضا طاهری شهرضا 
فرزند حسین ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 637 فرعی به مساحت هفتادو 

پنج متر و بیست و هشت صدم مترمربع
85- رای شماره 139860302008005269 - 18 / 07 / 98 - رحمت اله فاتحی فرزند 
جمشید ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 1326 فرعی به مساحت نود و نه 

متر وچهل صدم مترمربع
ششم: شماره هاي فرعی از 23- اصلی مزرعه سودآباد

86- رای شماره 139860302008005983 - 28 / 08 / 98 - جواد سعید فرزند عبدالعلی 
ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک های 50 فرعی باقیمانده که به 
شماره 2778 فرعی تبدیل شده و 849 و 850 و 1076 و 2845 فرعی به مساحت دویست 

و نود و دومتر و نودوپنج صدم مترمربع 
87- رای شــماره 139860302008005812 - 20 / 08 / 98 - مرتضی ربیعی فرزند 
عبدالکریم ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1111 فرعی به مساحت هفتادو 

نه متر و شصت ویک صدم مترمربع 
هفتم: شماره های فرعی از 32 – اصلی مزرعه دست قمشه

88- رای شماره 139860302008005695 -  18 / 08 / 98 - سیف اله انصاریپور فرزند 
هاشم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 14 فرعی 

به مساحت یکصدو چهل ویک متر و هفتاد و پنج صدم مترمربع
89- رای شــماره 139860302008005696 -  18 / 08 / 98 - طلعت طاهری فرزند 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 14 فرعی 

به مساحت یکصدو چهل ویک متر و هفتاد و پنج صدم مترمربع
90- رای شــماره 139860302008005784 -  20 / 08 / 98 - جمیله جعفرپور فرزند 
یعقوب ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 106 فرعي به مساحت نود و یک 
متر و چهل و یک صدم مترمربع درازاء تمامت نود و یک سهم مشاع ازیک هزار و هشتصد 
و چهل و شش سهم دو دانگ ازششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف ورثه میرزاآقا 

میربد
91- رای شــماره 139860302008004803 -  24 / 06 / 98 - حسین اسالمی فرزند 
ناصر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 118 فرعي 

به مساحت یکصد و شصت و هفت مترمربع
92- رای شماره 139860302008004804 -  24 / 06 / 98 - سمیه جاوری فرزند اسداله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 118 فرعي به 

مساحت یکصد و شصت و هفت مترمربع
93- رای شــماره 139860302008005442 -  01 / 08 / 98 - ابوالقاســم احمــدی 
فرزند یداله نسبت به شصت و سه حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب خانه 
 مجزی شده از پالک 2435 فرعي به مساحت دویست و چهل و هشت متر و هشتاد صدم

 مترمربع
94- رای شماره 139860302008005443 -  01 / 08 / 98 - محمدجواد احمدی فرزند 
ابوالقاسم به والیت پدرش نسبت به نه حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب 
خانه مجزی شده از پالک 2435 فرعي به مساحت دویست و چهل و هشت متر و هشتاد 

صدم مترمربع
هشتم: شماره های فرعی از 33 - اصلی مزرعه مهرقویه

95- رای شماره 139860302008005369 -  29 / 07 / 98 - میثم شاه چراغی فرزند 
احمد ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 60 فرعي به مساحت یکصد 

و پنجاه و پنج مترو دوازده صدم مترمربع
96- رای شــماره 139860302008006115 -  03 / 09 / 98 - هادی اصالنی فرزند 
اکبر ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 893 فرعي به مساحت یکصد و چهل 

و سه مترمربع 
ادامه در صفحه 5
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مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان خبرداد:

آزادسازی 300 کیلومتر از حریم و بستر رودخانه در استان 
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: با همکاری قوه قضاییه، ۲۰۰ ادوات حفر چاه غیر مجاز 
توقیف و پنج هزار چاه غیر مجاز مســدود شده اســت. منصور شیشــه فروش،  ادامه داد: در حادثه 
ســیل فروردین ماه ســال جاری ۳۵ هزار میلیارد تومان خسارت وارد شــد که علت اصلی آن عدم 

تصرف حریــم و بســتر رودخانه ها بود. 
وی با اشــاره به معضل فرونشســت در 
اســتان اصفهان تصریح کرد: براســاس 
مطالعات زمین شناسی فرونشست زمین 
در دشت اصفهان، کاشان، مهیار، برخوار 
و گلشــهر گلپایگان به علت برداشت ۲۰ 
سال بی رویه آب از سفره های زیر زمینی 
است. شیشــه فروش گفت: با همکاری 
قوه قضاییه ۲۰۰ ادوات حفر چاه غیر مجاز 
توقیف و پنج هزار چاه غیر مجاز مسدود 

شد و در این راستا ۷۰۴ هزار کنتور هوشمند برای کنترل آب چاه ها نصب شده است.

 استفاده از معتادان بهبودیافته در مراکز آموزشی ممنوع است
سرپرســت دبیرخانه شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اصفهان گفت: اســتفاده از معتادان 
بهبودیافته برای آموزش های پیشــگیری از اعتیاد در مدارس، دانشــگاه ها و دیگر مراکز آموزشی 
ممنوع اســت. رســول خرمیان افزود: این افراد صرفا می توانند در مراکز و کمپ های درمانی برای 
تشویق به ترک اعتیاد و بیان مشکالت و آسیب های این پدیده به معتادانی که درصدد ترک هستند، 
حاضر شوند و به بیان مطالب مربوطه به آنها بپردازند. وی خاطرنشان کرد: حضور بهبودیافتگان برای 
پیشگیری از اعتیاد در مدارس و دانشــگاه ها به دلیل بی اطالعی مخاطبان از تاثیراتی که در گذشته 
مواد مخدر بر فرد معتاد داشته است، گاهی تاثیر عکس به دنبال دارد. سرپرست دبیرخانه شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اصفهان با بیان اینکه شــعار امســال این ستاد »یاریگران زندگی« 
است، گفت: بر این اساس ۲۰ درصد از مدارس و دانشگاه های استان زیرپوشش اجرای این برنامه 
قرار گرفتند. خرمیان، توانمندسازی کمی و کیفی گروه ها و تشکل های دانش آموزی و دانشجویی 
را یکی از رویکردهای مهم در اجرای طرح مورد نظر عنــوان کرد و گفت: نوع آموزش ها در دوره های 
مختلف تحصیلی متفاوت است و به عنوان نمونه در دوره ابتدایی صرفا آموزش مهارت های اجتماعی 
و زندگی به دانش آموزان ارائه و در دوره متوسطه انواع مواد و آسیب های ناشی از آن بیان می شود.

طرح امداد و نجات زمستانه جمعیت هالل احمر اصفهان آغاز شد
سرپرست جمعیت هالل احمر استان اصفهان از آغاز طرح امداد و نجات زمستانه ۹۰ روزه جمعیت هالل 
احمر و آمادگی نجاتگران در ۴۴ پایگاه امدادی در استان اصفهان خبر داد. علی محمد هاشمی در خصوص 
جزییات اجرای طرح امداد و نجات زمستانه اظهار کرد: این طرح در راستای آمادگی و پاسخگویی تیم ها 
و پایگاه های امداد و نجات بین شهری جمعیت هالل احمر استان اصفهان به حوادث جاده ای و دیگر 
حوادث احتمالی در ایام زمستان به اجرا در می آید. وی تاکید کرد: در طرح امداد و نجات زمستانه جمعیت 
هالل احمر استان اصفهان تعداد ۴۰ پایگاه امداد و نجات بین شهری، یک تیم واکنش سریع، دو پایگاه 
امداد کوهستان مشارکت فعال دارند. سرپرست جمعیت هالل احمر استان اصفهان، خاطرنشان کرد: 
عالوه بر این موارد یک پایگاه امداد ساحلی و دریایی، یک پایگاه امداد هوایی با مشارکت هزار و  ۴۱۷ نفر 
از نجاتگران داوطلب و ۱۲۱ نفر پرسنل امدادی و با بهره مندی از ۹۶ دستگاه خودروی امدادی و یک فروند 

بالگرد بیش از ۹۰ روز از ۲۰ آذرماه تا ۲۳ اسفندماه در خدمت هموطنان خواهند بود.

پرونده اخذ مجوز موتور سواری زنان با رد درخواست دوباره توسط دیوان عدالت اداری بار دیگر مورد توجه مردم قرار گرفته است؛

سیاه و سفید یک درخواست زنانه

طی چند روز اخیر دوباره خبر اعطای مجوز      پریسا سعادت
تردد با موتور سیکلت برای بانوان خبر ساز 
شد. در حالی که با تقاضای یک بانوی موتورسوار اصفهانی شعبه ای از 
نهاد دیوان عدالت اداری رای به دادن گواهینامه موتور سیکلت به زنان 
را صادر کرد؛ اما یکشنبه اعالم شد این رای در دادگاه تجدید نظر رد شده 
است؛ مســئله ای که بار دیگر چالش موتور سواری برای زنان را بدون 
ارائه راه حلی ناتمام باقی گذاشــت. هر چند گفته می شود این رای نیز 
قابل تجدید نظر است؛ اما آنگونه که از برآوردها و اظهار نظرهای مدیران 
قوه قضاییه و نیروی انتظامی برمی آید، موتور سواری برای زنان باید 
تحت ضوابط و قوانینی باشــد که ظاهرا در حال حاضر جامعه و البته 
زیرســاخت ها آمادگی الزم برای آن را ندارند. از ســوی دیگر نه دیوان 
عدالت اداری و نه قوه قضاییه موضع ســفت سختی مبنی بر رد کردن 
این تقاضا اتخاذ نکرده اند. صادقی، معــاون فرهنگی قوه قضاییه، در 
تازه ترین سخنان خود دراین باره گفته است: »دولت به شرط طراحی 
مناسب درباره موتورسواری بانوان الیحه ای را تحویل مجلس شورای 
اسالمی دهد، اگر این الیحه مورد تایید مجلس و شورای نگهبان قرار 

گرفت، موتورسواری بانوان هم مجاز خواهد شد«. این سخنان بار دیگر 
امید اخذ گواهی نامه موتورسیکلت برای زنان را زنده کرد.وی به تازگی  
درباره موتورسواری بانوان و ابالغ حکم دیوان عدالت به فردی که در این 
خصوص شکایت کرده بود و اینکه آیا این موضوع باعث شکایت دیگر 
بانوان درخصوص موتورســواری نمی شــود؟ گفــت: دادن یک حکم 
نگران کننده نیست و ممکن است در دادگاه بدوی یک حکم اعالم شود 
و در دادگاه تجدیدنظر این حکم نقض شــود. در گذشته احکام مشابه 
درباره موتورسواری بانوان درخواست شده و بعد از بررسی ها لغو شده، 
چراکه طبق قانون ماده ۲۰ جرائم رانندگی به موضوع صدور گواهی نامه 
فقط برای آقایان موتورسوار اشاره دارد. در آینده می توان اقداماتی را به 
لحــاظ شــرعی، اخالقــی و قانونی نســبت به اســتفاده بانــوان از 

موتورسیکلت انجام داد«. 
معاون فرهنگی قوه قضاییه در ادامه سخنانش اظهار کرد: »موتورهایی 
تهیه شــده که به راحتی به زمین نمی افتند. فرض کنید بانویی در زمان 
موتورسواری به زمین بیفتد؛ این اتفاق خوشایند نیست، چراکه شایسته 
عفت و حیای بانوان نیســت«. معاون فرهنگی قوه قضاییه بیان کرد: 

لباس های حرفه ای موتورسواری وجود دارد که پوشش محکم و زیبایی 
دارد، اگر از این لباس های مخصوص استفاده شود، این امکان وجود 
دارد که استفاده این لباس ها برای بانوان در زمان موتورسواری منعی 
نداشته باشــد. فرض کنید بانویی با لباس هایی که فاقد دکمه هستند 
اقدام به موتورســواری کند، زمانی که روی موتورسیکلت می نشیند، با 
عرف و اخالق ما سازگار نیست و در نتیجه قانون اجازه موتورسواری به 
بانوان را نمی دهد. دولت به شرط طراحی مناسب درباره موتورسواری 
بانوان الیحه ای را تحویل مجلس شورای اسالمی دهد. اگر این الیحه 
مورد تایید مجلس و شــورای نگهبان قرار گرفت، موتورسواری بانوان 

هم مجاز خواهد شد«. 
از سوی دیگر وکیل شاکی در این پرونده هم اعالم کرده است کار شکنی 
خاصی از سوی دیوان دراین پرونده صورت نگرفته و این مسئله روال 
قانونی خود را طی می کند. این وکیل دادگســتری عنوان کرده است: 
اگرچه درباره هر موضوعی هم مخالف وجــود دارد و هم موافق، اما تا 
کنون هیچ گونه کارشــکنی بر ســر راه این پرونده نبوده است و شعب 
دیوان هم به صورت کامال جدی تا امروز این پرونده را مورد بررسی قرار 

داده اند و طبق روال قانونی پیش رفته ایم.
هر چند طرفداران موتور سواری بانوان می گویند در قانون هیچ منعی 
برای این کار وجود ندارد و هیچ دادگاهــی نمی تواند به صورت قانونی 
مانعی بر ســر این کار  قرار دهد؛ اما صدور رای های متناقض در دیوان 
عدالت اداری موجب شده تا کارشناسان حقوقی موضوع ایجاد وحدت 
رویه را مطرح کنند  که می تواند برای همیشــه درخواســت اخذ مجوز 
برای موتو سواری زنان را ممنوع کند.به گفته این حقوقدان، با توجه به 
توضیحات یاد شده که در متن قانون آمده، نمی توان زنان را مستثنا کرد. 
بنا بر رای صادره از یکی از شعب دیوان عدالت اداری این تبصره نافی 
صالحیت نیروی انتظامی مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه 
برای زنان نیست و به عبارتی اثبات شــیء نفی ماادا نمی کند. غفاری 
راد درباره صدور رای های متفاوت از شعب مختلف توضیح داد: با توجه 
به اینکه یک رای دیوان صادر شــده، از آن جایی که رای، غیر قطعی و 
توسط یکی از شــعب دیوان صادر شــده و می تواند رایی مخالف این 
رای توسط شعب دیگر نیز صادر شود، لذا در صورتی که آرای متعارض 
به هیئت عمومی دیوان ارجاع شده و پس از بررسی در هیئت عمومی 
رای وحدت رویه صادر شود، این رای برای همه الزم االجرا خواهد بود. 
حال باید دید آیا دستگاه قضا با این درخواست زنان همراهی خواهد 
 کرد و زیر ساخت های الزم را فراهم می کند یا در نهایت این خواسته  به 

بن بست ختم خواهد شد.

با مسئولان

نهم: شماره فرعی از 46- اصلی مزرعه نظرآباد 
97- رای شماره 139860302008005914 -  25 / 08 / 98 - ابراهیم عاشوری فرزند 
همتعلی ششدانگ یك واحد مرغداری به مساحت شــش هزار و دویست و هفتاد متر و 

بیست وپنج صدم مترمربع
 دهم: شماره های فرعی از 50- اصلی مزرعه اله آباد

98- رای شماره 139860302008005981 -  28 / 08 / 98 - عبدالعلی سعید فرزند رضا 
نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ :

الف( قسمتی ازیك باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 1059 فرعي به مساحت 
یکصدوسی و یك متر و نود وشــش صدم مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک 1060 

فرعی جمعًا تشکیل یك باب خانه نیمه تمام راداده است
ب( قســمتی ازیك باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 1060 فرعي به مساحت 
یکصدویازده متر و پانزده صدم مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک 1059 فرعی جمعًا 

تشکیل یك باب خانه نیمه تمام راداده است
99- رای شــماره 139860302008005982 -  28 / 08 / 98 - شوکت میرزابه فرزند 

عبدالرسول نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ :
الف( قسمتی ازیك باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 1059 فرعي به مساحت 
یکصدوسی و یك متر و نود وشــش صدم مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک 1060 

فرعی جمعًا تشکیل یك باب خانه نیمه تمام راداده است
ب( قســمتی ازیك باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 1060 فرعي به مساحت 
یکصدویازده متر و پانزده صدم مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک 1059 فرعی جمعًا 

تشکیل یك باب خانه نیمه تمام راداده است
100- رای شماره 139860302008005220 -  14 / 07 / 98 - سیف اله سعیدی فرزند 
فضل اله ششدانگ یك باب خانه مجزی شده از پالک 2728 فرعی که قباًل شماره 617 
فرعی باقیمانده بوده به مساحت دویست و بیست و هفت متر وپنجاه و پنج صدم مترمربع 
درازاء یکصد و چهل و چهارسهم و چهل و هشت صدم سهم مشــاع از دو هزار و پانصد 
وپنجاه ونه سهم و سیزده – یکصد و پنجاهم سهم ششدانگ که میزان هفتادوچهارسهم 

مشاع آن انتقال عادی ازطرف علی اصغر براهیمی 
یازدهم: شماره فرعی از 51- اصلی مزرعه فودان

101-رای شماره 139860302008006027 -  29 / 08 / 98 - علیرضا ایمان پور فرزند 
عوضعلی ششدانگ یك باب مغازه مجزی شده از پالک 8 فرعي به مساحت پنجاه و پنج 

متر وپنجاه صدم مترمربع
دوازدهم : شماره های فرعی از 68- اصلی مزرعه سیدآباد

102- رای شــماره 139860302008005855 -  23 / 08 / 98 - سعید فرقانی فرزند 
فضل اله نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یك باب خانه نیمه تمام به مساحت دویست 

و سی و شش متر و بیست و سه صدم مترمربع
103- رای شماره 139860302008005856 -  23 / 08 / 98 - مهسا طاوسی شهرضائی 
فرزند غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یك باب خانه نیمه تمام به مساحت 

دویست و سی و شش متر و بیست و سه صدم مترمربع
104- رای شماره 139860302008005978 -  27 / 08 / 98 - سجاد مهلوجی فرزند 
حبیب اله ششــدانگ یك باب انبار به مســاحت یکصدو پنجاه و یك متر و چهل صدم 
مترمربع درازاء تمامت یکصد و پنجاه و یك سهم مشاع از دوهزار و ششصدسهم یك حبه 
ازهشتادوچهارحبه هفت دانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف شمسی براهیمی احدی 

ازورثه بیگم آغا براهیمی احدی ازورثه اسماعیل مدنی
سیزدهم : شــماره فرعی از 1 / 68 - اصلی مزرعه میرآباد که به شــماره 225 – اصلی 

تبدیل شده 
105- رای شــماره 139860302008004500 -  20 / 06 / 98 - عبدالعلی انصاریپور 
جرم افشادی فرزند محمد ششــدانگ یك باب خانه به مساحت یکصدو یك متر و نوزده 

صدم مترمربع
چهاردهم : شماره هاي فرعی از 100- اصلی مزرعه فیض آباد

106- رای شــماره 139860302008005704 -  18 / 08 / 98 - قربانعلی ســلطانی 
موسی آبادی فرزند غالمرضا ششدانگ یك باب ساختمان باطبقات تحتانی وفوقانی آن 
 مجزی شده ازپالک 189 فرعی به مســاحت یکصد و چهل و دومتر و چهل وهفت صدم

 مترمربع 
107- رای شماره 139860302008006087 -  30 / 08 / 98 - قربانعلی سلطانی موسی 
آبادی فرزند غالمرضا ششدانگ یك باب گاراژ مجزی شده ازپالک 189 فرعی به مساحت 

یکصد و نود و هفت متروپنجاه صدم مترمربع
108- رای شــماره 139860302008004494 -  20 / 06 / 98 - حسن امینی فرزند 
عباسعلی ششدانگ یك باب مغازه مجزي شده ازپالک 205 فرعي به مساحت یکصد و 

بیست و یك متر و نود صدم مترمربع
109- رای شــماره 139860302008006098 -  02 / 09 / 98 - زهرا نصیری فرزند 
محمد علی ششدانگ یك باب خانه مجزي شده ازپالک 233 فرعي به مساحت یکصدو 

چهل و سه مترو ده صدم مترمربع 
110- رای شماره 139860302008005733 -  19 / 08 / 98 - احمدرضا باقری فرزند 
علی اکبر ششدانگ یك باب خانه مجزي شــده ازپالک 556 فرعي به مساحت یکصد و 
پنجاه و دو متر و هفتاد ونه صدم مترمربع درازاء تمامت یك حبه و هشتصد و چهل و پنج 
– چهارهزار و ششصد و بیست و هفتم حبه مشاع ازهفتاد و دوحبه ششدانگ انتقال عادی 

مع الواسطه ازطرف سید مسعود رضا مدنی
111- رای شماره 139860302008005734 -  19 / 08 / 98 - سمیه امیری فرزند فتح 
اله ششدانگ یك باب خانه مجزي شده ازپالک 1481 فرعي به مساحت یکصد و شصت 
وپنج مترو و چهل و پنج صدم مترمربع درازاء تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ انتقال 

عادی ازطرف نعمت اله شبان
پانزدهم : شماره هاي فرعی از 157- اصلی مزرعه محمودیه

112- رای شــماره 139860302008004852 -  26 / 06 / 98 - ابراهیــم 
 اکبــری فرزند فرهان ششــدانگ یك باب خانه به مســاحت یکصد و ســی و شــش 

مترمربع  
113- رای شماره 139860302008004418 -  17 / 06 / 98 - نبی اله حداد فرزند رضا 
ششدانگ قسمتی ازیك واحد کارگاه تولیدی مجزي شده ازپالک 30 فرعي به مساحت 
هفتصد و بیست وچهارمترو بیست و پنج صدم مترمربع که به انضمام قسمتی ازراه متروکه 

جمعًا تشکیل یك واحد کارگاه تولیدی راداده است 
114- رای شماره 139860302008004424 -  17 / 06 / 98 - عبداله حداد فرزند رضا 
ششدانگ قسمتی ازیك واحد کارگاه تولیدی مجزي شده ازپالک 30 فرعي به مساحت 
هفتصد و بیست ونه مترمربع که به انضمام قسمتی ازراه متروکه جمعًا تشکیل یك واحد 

کارگاه تولیدی راداده است
شانزدهم : شماره فرعی از 178- اصلی

115- رای شــماره 139860302008006117 -  03 / 09 / 98 - غالمعلی یوسفیان 
 فرزند امراله ششــدانگ یــك باب خانــه دوطبقه به مســاحت یکصــد و چهل وپنج 

مترمربع
تاریخ انتشار نوبت یکم : روز  دوشنبه    11 / 09 / 1398 
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز سه شنبه     26 / 09 / 1398 

 م الف: 675783  سید اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
 مزایده

9/256 شــماره: 980976 اجرا - تاریخ:1398/09/17 ، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 980976 له آقای سیف اله شکرانی علیه آقای 
محمدرضا نوریان به خواسته مطالبه مبلغ 551/971/771 ریال به عنوان اصل خواسته به 
انضمام خسارت تاخیر تادیه ، هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی که در روز مزایده محاسبه 
می گردد در نظر دارد یك دستگاه خودروی سواری ولکس ســفید رنگ مدل 1392 به 
شــماره انتظامی ایران 43-823 ن 63 متوقف در پارکینگ حجت خمینی شــهر را که 
کارشناس رســمی دادگســتری 950/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده 
به میزان طلب به فروش رساند لذا جلســه مزایده در تاریخ شنبه 1398/10/14 ساعت 9 
صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرســتان خمینی شهر برگزار می گردد. 
و طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشــانی فوق مراجعــه و مورد مزایده را از 
نزدیك بازدید نماید. خریدار کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید، خریدار می 
بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یك ماه از تاریخ مزایده 
 به حساب ســپرده دادگســتری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر 

هزینــه هــای مزایده به نفــع دولــت ضبط خواهد شــد. شــایان ذکر اســت اجرای 
احکام مدنــی تکلیفی در تحویل مــال به خریدار نــدارد. تذکر: متقاضیان شــرکت در 
مزایده می بایســت 10 درصد بهای مــال را طی فیش چهار نســخه ایی به حســاب 
ســپرده دادگســتری خمینــی شــهر بــه شــماره 2171290271003 نــزد بانك 
ملــی واریز و با در دســت داشــتن اصل فیــش و اصــل کارت ملی نیم ســاعت قبل 
از شــروع مزایده به اجرای احــکام مدنی مراجعه و درخواســت شــرکت در مزایده را 
 تکمیل و بــه همراه کپــی کارت ملــی و اصل فیــش ســپرده تحویل اجــرا نمایید. 

م الف: 692675 دفتراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر
اخطار اجرایی

9/257 شماره: 2558/97 حل11 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:حمیدرضا 
سلماسی ، نام پدر: عباس ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له: نام و نام 
خانوادگی: سعید شجره ، نام پدر: سیدمرتضی ، نشــانی: خمینی شهر خ شریعتی شمالی 
کوچه دبیرستان هاشمی، محکوم به:به موجب رای شماره 147 تاریخ 98/01/28 حوزه 
یازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه 
محکوم است به: پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سه میلیون و 
پانصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چك 
لغایت زمان پرداخت در زمان اجرا در حق خواهان و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت 
در ضمن رای صادره غیابی می باشــد . ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 
صریحًا اعالم نماید. م الف: 694066  ایمان بختیاری قاضی شــعبه یازدهم شورای 

حل اختالف خمینی شهر 
اخطار اجرایی

9/258 شماره: 724/98 حل11 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:1-مهدی 
سیفی وره نو 2-اسماعیل معینی ، نشانی: هردو مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: 
نام و نام خانوادگی: سیدهادی مجیدی ، با وکالت خانم مهتاب سلطان پور ، نشانی: خمینی 
شهر خ امیرکبیر کوچه101 فروشگاه جی، محکوم به:به موجب رای شماره 1160 تاریخ 
98/06/04 حوزه یازدهم شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه محکوم است به: حکم به محکومیت تضامنی خواندگان پرداخت مبلغ 
هشتاد و هفت میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و صد و ده 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چك لغایت زمان 
 اجرا در حق خواهان و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت در ضمن رای صادره غیابی 
می باشــد . ماده34 قانون اجرای احــکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم 
 نماید. م الف: 694068  ایمان بختیاری قاضی شــعبه یازدهم شورای حل اختالف 

خمینی شهر 
ابالغ راي

9/259 کالســه پرونــده:1176/98 ، شــماره دادنامــه:1825- 98/09/04 مرجــع 
رسیدگي:شعبه 12 شوراي حل اختالف خمیني شهر خواهان: حسین هادي زاده به نشاني: 
خمیني شهر خ امام خ هادي پ70 ؛ خوانده: حسین حاجي حیدري نشاني: مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه حواله ، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتي اعضاي 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگي با استعانت از خداوند متعال به شرح آتي مبادرت 
به صدور راي مي نماید. راي قاضي شــورا: در خصوص دادخواست تقدیمي آقاي حسین 
هادي زاده به طرفیت آقاي حسین حاجي حیدري به خواسته تقاضاي مبلغ شصت میلیون 
ریال وجه نقد بابت 3 فقره حواله به شماره 084819 - 96/10/30 و 97/2/30-084821 
و 084820-96/11/25 عهده قرض الحسنه قدس خمیني شهر و مطالبه هزینه دادرسي 
و خســارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل با بررســي مجموع اوراق و محتویات پرونده 

دادخواســت تقدیمي مالحظه رونوشــت مصدق حواله و گواهینامه عدم پرداخت و عدم 
حضور خوانده با وصف ابالغ قانوني/واقعي جهت ایراد هرگونه دفاعیات و استظهار از اصل 
اشتغال ذمه و استصحاب بقاي دین و اینکه خوانده دلیلي در جهت پرداخت وجه حواله ارائه 
ننموده لذا شورا خواسته خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون 
آئین دادرســي مدني و مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهاي حل اختالف مصوب 
94/8/10 و ماده 1258 قانون مدني خوانده را به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت 1/870/000 ریال بابت هزینه دادرسي و پرداخت حق الوکاله وکیل 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 98/6/25 لغایت اجراي حکم که توسط 
دایره اجراي احکام حقوقي بر اساس شاخص نرخ تورم اعالمي از بانك مرکزي جمهوري 
اسالمي ایران محاسبه مي گردد در حق خواهان محکوم مي نماید و اعالم مي دارد راي 
صادره غیابي و ظرف مهلت 20 روز از ابالغ قابل واخواهي در همین شعبه و سپس ظرف 
مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در یکي از محاکم عموميـ  حقوقي شهرستان خمیني شهر 
مي باشد. م الف: 694069   ایمان بختیاري قاضي شعبه دوازدهم شوراي حل اختالف 

شهرستان خمیني شهر 
ابالغ دادخواست وضمائم

9/262 بدینوسیله به عبدالفخار حاجگداعلی بانام مستعار ) سهراب ( فعاًل مجهول المکان 
ابالغ مي گرددکه خواهان عیسی غفاری نژاد فرزند برجعلی  به نشاني شهرضا سروستان 
فاز 4 تك ایستا پالک 16  دادخواستي با موضوع اســترداد پالک شماره 188 د 71 ایران 
23 به این شورا تسلیم که به کالسه 98 / 86 ش3 ح  ثبت و وقت رسیدگي براي روز شنبه 
مورخ  28 / 10 / 98  ساعت 30 / 5 عصر تعیین گردیده اینك حسب درخواست خواهان و به 
تجویزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یك نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شودتا 
ازتاریخ انتشارظرف یك ماه بامراجعه به دبیرخانه شوراي حل اختالف شعبه سوم حقوقي 
شهرضا حاضرشویدواگربعداً احتیاج به نشرآگهي باشد یك نوبت منتشرخواهدشدومدت 
آن ده روزخواهد بود. م الف: 697289 عکاشــه رئیس دبیرخانه شوراي حل اختالف 

شعبه سوم حقوقي شهرضا 
اخطار اجرایي

9/264 شماره: 442/97 به موجب راي شماره 41  مورخ  98/2/17 حوزه دوم شوراي حل 
اختالف شهرستان فریدونشــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه کیان شیاسی فرزند 
علی شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به حضور در یکی از دفترخانه های 
اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو سواری پیکان به شماره انتظامی 53-919 ن 35 
بابت اصل خواســته و نیز پرداخت مبلغ 367/500 ریال بابت هزینه دادرسی کال در حق 
محکوم له ابراهیم یورتی دهقی فرزند اصغر شغل آزاد به نشانی فریدن، دهق و پرداخت 
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد، 

صریحًا اعالم نماید. م الف:696172 شعبه دوم شوراي حل اختالف فریدونشهر
اخطار اجرایي

9/265 شماره: 155/98 به موجب راي شماره 252  مورخ  97/7/28 حوزه دوم شوراي حل 
اختالف شهرستان فریدونشهر که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد تقی زمانی فرزند 
مصطفی شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به حضور در یکی از دفترخانه 
های اسناد رسمی و انتقال سند رسمی موتور ســیکلت به شماره انتظامی 622-67989 
بابت اصل خواســته و نیز پرداخت مبلغ 250/000 ریال بابت هزینه دادرسی کال در حق 
محکوم له حسن عشوری فرزند اکبر شغل آزاد به نشــانی فریدونشهر وحدت آباد کوچه 
پردیس و پرداخت نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخــت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که 
اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
 و اگر مالي ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:696168 شعبه دوم شوراي حل اختالف 

فریدونشهر
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پست مشکوک ابراهیم توره؛

بازگشت به ایران؟
ابراهیم توره، مهاجم سابق تیم سپاهان و پرسپولیس با انتشار پستی، شایعات حضور در ایران را قوت 
بخشید. ابراهیم توره مهاجم 33 ساله سنگالی، سابقه بازی در تیم های پیکان، پرسپولیس و سپاهان 
را دارد. اوج دوران فوتبالی او در تیم سپاهان بود؛ اما وی پس از ترک ایران، در انتقالی بزرگ به موناکوی 
فرانسه پیوست و فصل 2017-2018 را در تیم آژاکسیوی فرانسه سپری کرد و سپس در لیست مازاد 
قرار گرفت و حاال بدون تیم است. در مقاطع مختلف پس از جدایی از سپاهان، صحبت هایی درباره 
حضور این بازیکن در لیگ ایران شنیده می شد؛ اما هرگز شایعات رنگ واقعیت نگرفتند. با این حال 
ابراهیم توره حاال با انتشار پستی از دوران حضورش در سپاهان، واژه »به زودی« را در کنار چند پرچم 

استفاده کرده تا دوباره شایعه بازگشت این مهاجم 33 ساله به ایران به راه بیفتد.

استفاده فوری تلویزیون از بحران استقالل!
بعد از بازی استقالل و شهرخودرو، ویدئوی کوتاهی از پشت صحنه اتاق گزارشگری مسابقه لو رفت 
که در آن محمدرضا احمدی برای یکی از همکاران استقاللی اش کری می خواند. قبال هم در مورد او 
گفته می شد که هوادار پرسپولیس است؛ اما در بازی با شهرخودرو این موضوع علنی شد. احمدی 
که گزارشگر آن بازی بود، البته با لحنی نه چندان نامناســب برای دوستش کری خواند که لو رفتن 
این ویدئو باعث ناراحتی و واکنش شدید هواداران اســتقالل شد. بعد از آن اتفاق به نظر می رسید 
حداقل تا مدتی احمدی را به عنوان گزارشگر بازی های استقالل انتخاب نکنند؛ اما اتفاق دیگری رخ 
داد و احمدی گزارشگر بازی آبی ها با شاهین بوشهر شد. به نظر می رسد موج خبری بزرگ ناشی از 
قهر استراماچونی، باعث شد همه از ماجرای احمدی غافل شوند و سازمان از این فرصت برای حل 
بحران استفاده کند. در غیاب عادل فردوسی پور و مزدک میرزایی، اگر قرار بود احمدی هم از چرخه 

گزارش مسابقات استقالل حذف شود، دیگر کار برای سازمان خیلی سخت می شد.

پارس جنوبی بدون سرمربی مقابل پرسپولیس
پس از پایان بازی تیم فوتبال پارس جنوبی و نفت مســجد ســلیمان، فراز کمالوند سرمربی تیم 
فوتبال پارس جنوبی از سمت خود استعفا و اعالم کرد که دیگر قصد بازگشت به جم را ندارد. سرمربی 
مستعفی پارسی ها همچنین گفته بود که در صورتی که با استعفای او موافقت نشود هم دیگر روی 
نیمکت پارس قرار نمی گیرد. مراد مرادی، مدیرعامل موقت باشگاه پارس جنوبی در این باره اظهار 
داشت: پس از استعفای کمالوند ما منتظر او بودیم؛ اما پس از نیامدن سرمربی تیم به دنبال گزینه 
دیگری هستیم و جدایی او از پارس جنوبی را قطعی می دانیم. مرادی درباره وضعیت نیمکت پارس 
جنوبی در بازی مقابل پرسپولیس گفت: بعید می دانم روز پنجشنبه سرمربی جدید پارس جنوبی 
معرفی شود و مقابل پرسپولیس روی نیمکت قرار بگیرد. دیدار تیم های پارس جنوبی و پرسپولیس 
تهران در چارچوب رقابت های هفته شانزدهم لیگ برتر روز پنجشــنبه 28 آذر از ساعت 17:30 در 

ورزشگاه تختی جم برگزار می شود.

اختالف »ویلموتس« و »تاج« بر سر چیست؟
صــادق درودگر، رییس کمیته اقتصادی فدراســیون فوتبــال درباره دلیل اصلــی اختالف مارک 
ویلموتس با فدراسیون فوتبال ایران برای فسخ قرارداد توضیح داد. درودگر گفت: »ممکن است وارد 
شکایت از این مربی شویم، اما هنوز کاری نکرده ایم. ویلموتس می گوید شما فسخ کنید یا نکنید، 
باید ســه ماه حقوق مرا بدهید و فدراســیون می گوید ما نباید این پول را بدهیم. در حال چالش و 
 مذاکره هستیم تا این موضوع حل شود؛ اما ممکن است این پرونده به نهاد حاکمیت ورزش و فیفا

 کشیده شود.«

مروری بر آنچه بر سبزپوشان در نیم فصل نخست لیگ گذشت؛

 روزگار نامراد ذوب آهن و علی منصور

سمیه مصور پرونــده رقابت هــای نیــم فصــل اول 
نوزدهمین دوره مســابقات لیگ برتر در 
حالی برای ذوب آهن با کســب 15 امتیاز بســته شــد که این تیم با 
قرارگیری در جایگاه دهم جدول رده بندی از کورس مدعیان قهرمانی 
بازماند. سبزپوشــان اصفهانی که در فصل قبل رقابت های لیگ برتر به 
مقامی بهتر از چهارمی دست نیافته بودند در این دوره با تمدید قرارداد 
علیرضا منصوریان به دنبال بازگشت به روزهای درخشان گذشته بودند 
ولی از همان ابتــدای فصل با چالش های متعددی روبه رو شــدند تا 
نتوانند عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارنــد و از جمع مدعیان 
بازبمانند. شاگردان منصوریان که این دوره از رقابت های لیگ را با حذف 
از لیگ قهرمانان آسیا شروع کردند در دیدارهای برگزار شده از رقابت های 
نیم فصل اول هم چنگی به دل نزدند تا در ادامه رقابت ها را با بیم ترس 

از سقوط سپری کنند.
ذوبی ها در حالی نیم فصل اول را به پایان رساندند که نتایج ضعیف این 
تیم همراه با منصوریان در یک سوم ابتدایی فصل، انتقادات گسترده ای 
را به همراه داشت و به همین خاطر مسئوالن ذوب آهن پس از شکست 

سنگین سبزپوشان مقابل ماشین سازی، به منصوریان اخطار دادند که 
از 5 هفته باقی مانده حداقل ده امتیاز را کسب کند. اتفاقی که در عمل 
رخ نداده و منصوریان و تیمش از 5 بازی برگزار شــده تنها 8 امتیاز به 
دست آوردند تا احتمال وقوع تغییرات در ذوب آهن با شروع تعطیالت 
نیم فصل قوت بگیرد، همان طور که مدیر سازمان فوتبال ذوب آهن روز 

گذشته در گفت و گو با رسانه ها از آن خبر داد. 
رســول کربکندی در این باره گفت: ما از نتایج کســب شده توسط تیم 
رضایت نداریم. از این رو جلســه هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن برای 
تصمیم گیری درباره موضوعات روز و وضعیت کادرفنی روز ســه شنبه 
)امروز( تشــکیل می شــود تا تصمیم مشــخصی در این زمینه اتخاذ 
شود. برخی از کارشناســان فوتبال اصفهان معتقدند که تیم ذوب آهن 
با منصوریان نمی تواند در ادامه کار موفق باشــد و شــاید تغییر مربی 
 بتواند کارساز باشــد به طوری که سبزپوشان اصفهان در ادامه رقابت ها
  رونــد بهتری را پشــت ســر گذاشــته و بــه رده های بــاالی جدول

 راه یابند.
از دست دادن رشــید مظاهری، ضربه بزرگی به ذوبی ها در این فصل 

زد، محمدرضــا صادقــی و معراج اســماعیلی هیچ کدام نتوانســتند 
جایگزین خوبی برای او در ذوب آهن باشــند به طوری که کمبود  یک 
 دروازه بان شــش دانگ در این تیم در بســیاری از دیدارها به چشــم

 می خورد.
نگاهی به سبک بازی ذوب آهن طی دیدارهای اخیر این تیم مشخص 
می کند که منصوریان در صورت ماندگاری، راه طوالنی برای بازگرداندن 
تیمش به لیگ در پیش دارد و باید هرچه سریع تر راه حلی برای مشکل 
عدم گلزنی تیمش پیدا کند. ذوب آهن تیمی است که با وجود دارا بودن 
بســیاری از فاکتورهای هجومی و بازیکنان باکیفیت و شــاخص، در 
حمالت، احساسی و سردرگم عمل کرده و نبود یک مهاجم تمام کننده، 

عمال توان هجومی این تیم را هدر می دهد. 
 نکته مثبــت نمایش ذوب آهــن در آخرین بازی نیم فصــل این تیم، 
 نظم تاکتیکی و تیمی نســبتا قابل قبولی اســت که به دســت آورده
  و ایــن تیــم در فــاز دفاعی نیــز عملکــرد قابــل دفاعی داشــت؛ 
 موضوعــی کــه می توانــد در ادامه مســابقات بــه کمــک ذوبی ها 

بیاید.

این روزها که پرسپولیس به آرامی در حال کسب امتیاز 
است و گابریل کالدرون توانسته این تیم را در آستانه 
قهرمانی در نیم فصل لیگ قرار دهد، اتفاقات عجیبی 
در برخی کانال های به اصطالح هواداری در شبکه های 
اجتماعی صورت می گیــرد. جریانی که وقتی نگاهی 
جدی و دقیق به آن می شــود، ردپای شبکه سازی و 
سناریونویسی در جهت منافع گروه هایی خاص که این 
روزها از بین رفته، دیده می شود. در واقع این بستر که 
بایستی در جهت حمایت تیمی مانند پرسپولیس یا 
هر تیم پرهوادار دیگری باشد، به پوششی جهت برخی 

زیاده خواهی ها و اهداف خاص تبدیل شده است.
در برخی کانال ها که خود را منتســب بــه هواداری از 
این تیم تهرانی می کنند، شاهد جریان سازی و موج 

ســازی های کاذب علیه برخی مدیــران، کادر فنی و 
حتی بازیکنان هستیم که ریشه یابی آن نشان می دهد 
که از یک اتاق فکر واحد برخوردار اســت. در این بین، 
هواداران جوان و نوجوان بدون کوچک ترین اطالعی از 
پشت پرده های مافیایی و بعضا آلوده این خط دهی ها، 
روی موج احساســات سوار می شــوند. این مسئله 
موجب شده برخی کانال های هواداری، کارکرد اصلی 
خود که حمایت از یک تیم اســت را فراموش کرده و 
به دنبال خط دهی و حتی دستور به مدیران باشگاه ها 
باشند. در برخی موارد، این کانال ها که فاقد اصالت و 
هویت مشخص هستند، برای مدیران و مربیان تعیین 
تکلیف می کنند و حتی به ابزارهایی مانند تهدید و ارعاب 
روی می آورند. به نظر می رسد نهادهای نظارتی مانند 

قوه قضاییه، پلیس امنیت و ... بایستی ورودی جدی 
و همه جانبه به زوایای پیدا و پنهان این ماجرا  داشته 
باشــند تا زمینه چنین فعالیت هایی برچیده شــود. 
اینگونه کانال های به اصطالح هواداری، به دلیل اینکه 
نظارت خاصی روی آنها صورت نمی گیرد، اقدامات و 
تحرکاتی را انجام می دهند که این نهادهای مســئول 
بایستی به آنها ورود کنند تا فضای طرفداری، پاک و در 

جهت منافع فوتبال و تیم ها باشد.

وقتی کانال های هواداری به حال خود رها شده اند

سرمربی تیم والیبال ســپاهان در خصوص برنامه ریزی اخیر در مورد برگزاری پلی آف لیگ برتر والیبال اظهار داشت: با توجه به برگزاری مسابقات انتخابی 
المپیک و همچنین برای حضور نماینده ایران در جام باشــگاه های آسیا، از نظر زمانی امکان برگزاری مســابقات طبق سنوات گذشته وجود نداشت و طبق 

صحبت های فتاحی و پورحسن در سازمان لیگ به این نتیجه رسیدیم که باید شیوه برگزاری مسابقات تغییر کند. 
 رحمان محمدی راد افزود: تالش کردیم بهترین شــیوه را انتخاب کنیم و با نظر اکثریت به این نتیجه رســیدیم که دو تیم اول به صورت مستقیم به پلی آف 
 صعود کنند و تیم های ســوم تا هشــتم در دو گروه ســه تیمی به رقابت بپردازند و تیم های اول هر گروه به نیمه نهایی صعود کننــد. وی با همچنین عنوان
  داشت: با توجه به اهمیت برگزاری مســابقات انتخابی المپیک و این که دور برگشت مســابقات لیگ باید مانند نیم فصل اول و تا قبل از پایان سال انجام

  شــود، روش دیگری را نمی شــد برای برگزاری مســابقات انتخاب کرد. محمدی راد با اشــاره به متمرکز بــودن مرحله پلی آف در تهــران گفت: هر تیمی 
عالقه داشت تا مسابقات را میزبانی کند و از حمایت هواداران استفاده کند اما در نهایت نظر جمعی بر این شد تا مسابقات به صورت متمرکز و به میزبانی تهران 

برگزار شود.

حمایت سرمربی والیبال سپاهان از رقابت های پلی آف
»نصرتی« از تیم ملی هندبال 

خداحافظی کرد

چهره روز

وز عکس ر

بدل کریستیانو 
رونالدو در 
پرسپولیس

ساســان زمانه، دروازه بان تیم 
فوتبال امید پرسپولیس که در 
فصل جاری از استقالل به این 
تیم آمده است، شباهت عجیبی 

به کریستیانو رونالدو دارد.

توصیه »حبیب« به رونالدو درباره بازنشستگی
حبیب نورماگمدوف، ستاره روس مبارزات آزاد )UFC( یکی از افرادی است که با کریستیانو رونالدو، 
ستاره پرتغالی تیم فوتبال یوونتوس، رابطه دوستانه ای دارد. با این حال او درباره کاپیتان 34 ساله 
تیم ملی پرتغال اظهارنظری انجام داد که شــاید به مذاقش خوش نیاید. حبیب در پاسخ به سوالی 
دربــاره احتمال ادامه پیدا کــردن دوران 
بازیگری رونالدو تا 40 سالگی، به نشریه 
راشــا تودی گفت: باید در زمانی مناسب 
بازنشسته شــد، قبل از آنکه یکی دیگر 
جایگاه شما را بگیرد.  می دانید، وقتی که 
شما در تمام طول زندگی تان به حرفه ای 
مشغول بوده اید، ســخت است که آن را 
رها کنید. با این حال اینکه شما بخواهید 
بازنشسته شوید یا نه مهم نیست چون 
ســرانجام زمانی می رســد که حتی اگر 
خودتان نخواهید ورزش را رها کنید، ورزش شــما را رهــا می کند. اگر در زمان مناســب تصمیم به 
بازنشستگی نگیرید، عقب می افتید چون خواه ناخواه قهرمانانی جدید، افرادی جوان تر و باانگیزه تر 
از شما خواهند بود. یک ورزشکار در سال های پایانی دوران کاری اش مانند روزهای اول انگیزه ندارد و 
دیگر از آن عطشی که در آغاز کارش داشت، خبری نیست. حبیب ادامه داد: هیچ کسی نمی تواند تا ابد 
در اوج بماند. به همین دلیل خیلی مهم است که شما در زمان مناسب تصمیم به این کار بگیرید. شاید 
االن بدن تان هنوز واکنش خوبی نشان بدهد اما چه کسی می داند، خیلی زود ممکن است اوضاع تغییر 
کند. کریستیانو االن چند ساله است؟ 34؟ در 35 سالگی دیگر شما نمی توانید همان واکنش ها و 
فرم فیزیکی سابق را داشته باشید. فرقی هم نمی کند که شما کریستیانو باشید یا حبیب چون باالخره 
یک روز یکی جای شما را می گیرد. توصیه من به کریستیانو که در مورد خودم نیز صدق می کند این 

است که به موقع بازنشسته شود.

بنزما:

این فصل اللیگا را می خواهم
گل تساوی بخش کریم بنزما در دقایق پایانی بازی یکشنبه شب رئال مادرید مقابل والنسیا باعث 
شد کهکشانی ها هم امتیاز با بارسلونا به استقبال ال کالسیکو بروند. مهاجم فرانسوی لوس بالنکوس 
در این فصل عملکرد خیره کننده ای داشته و حاال با گلزنی مقابل والنسیا در کنار لیونل مسی و در صدر 
جدول گلزنان اللیگا قرار گرفته است. کریم بنزما پس از پایان این بازی گفت:» من می خواهم این 
فصل قهرمان اللیگا شوم و اگر بتوانم با توصیه ها و عملکردم به هم تیمی هایم کمک کنم، این کار را انجام 
خواهم داد. من کاپیتان سوم هستم و باید به تیم کمک کنم.« بنزما در ادامه پیرامون بازی حساس روز 

چهارشنبه در نیوکمپ گفت: بازی در آن جا همواره دشوار بوده است.

»داوید دخیا« بیگانه با کلین شیت
منچستریونایتد در هفته هفدهم لیگ برتر برابر اورتون در خانه به تساوی یک بر یک رسید و در رده ششم 
جدول رده بندی قرار گرفت. در نیمه نخست این دیدار ویکتور لیندلوف به اشتباه دروازه خودی را گشود. 
دخیا که بعد از پیوستن به منچستریونایتد توانست با کلین شیت های مداوم خود را به عنوان یک پتر 
چک جدید در لیگ برتر نشان دهد، طی 12 بازی اخیر خود در لیگ برتر نتوانسته است کلین شیت کند 
که بیشترین بازی متوالی این دروازه بان در کلین شیت نکردن است. افت این دروازه بان از جام جهانی 
روسیه شروع شد و در این فصل نیز ادامه داشته است و حاال دروازه بانی که به انجام سیوهای فوق العاده 

و کلین شیت در لیگ برتر معروف شده بود، با بهترین روزهای خود بیگانه شده است.

با مسئولان

»شــاهو نصرتی« یکی از لژیونرهای شــاغل 
هندبال ایران اســت که در لیگ رومانی بازی 
می کنــد. وی در پیامی در صفحه شــخصی 
اینستاگرام خود، خداحافظی اش را از تیم ملی 
اعالم کرد. خداحافظی نصرتی در حالی اتفاق 
افتاده  کــه تیم ملی هفته آینــده برای برپایی 
یک اردوی تدارکاتی و برگزاری چند مســابقه 
دوستانه راهی قطر شده و قرار است لژیونرهای 
شاغل در لیگ های اروپایی نیز به جمع اعضای 
تیم ملی بپیوندند. متن پیام شاهو نصرتی در 
صفحه شخصی اش به شرح زیر است: »سالم 
به همه، چندین سال پیش، من برای نخستین 
بار پیراهن تیم ملی را پوشیدم؛ این یک رویای 
همیشگی برایم بود که بتوانم از رنگ های پرچم 
کشــورم دفاع کنم. این حســی بسیار خاص 
اســت، نه فقط یک رویا، بلکه یک مسئولیت 
بزرگ است. اعتقاد دارم که من خوش شانس 
بوده ام که توانســتم در یکــی از بهترین دوران 
هندبال ایــران و در کنار یک نســل از بازیکنان 
که از هر لحاظ استثنایی بوده اند، بازی کنم؛ ما 
موفقیت های زیادی را به دست آورده ایم؛ اما ما 
شاهد ناامیدی های بزرگ هم بودیم و لحظات 
بسیار دشواری را تجربه کردیم.برای همه چیز، از 
شما بسیار سپاسگزارم که حمایت هایتان باعث 
شــد من یک بازیکن بهتر و یک هندبالیست 
باشم.افتخار داشتم که بتوانم تمام این سال ها را 
با شما به اشتراک بگذارم؛ اکنون لحظه ای است 
که قدمی دیگر در این مسیر برداشته شود.هیچ 
موقع برای شخص یا فردی به تیم ملی نرفتم 
فقط برای خانواده هندبال جامع هندبال و پرچم 

ایران بازی کردم، دوستون دارم.«

اخبار

عکس: مشرق نیوز
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مدیر پارک طبیعی شرق خبر داد:

آماربرداری از عرصه جنگل طبیعی شرق
مدیر پارک طبیعی شرق اظهارکرد: مدیریت پارک طبیعی شرق با حمایت و همراهی معاونت خدمات 
شهری برای نخستین بار توانســته است جهت اســتفاده از فناوری های روز، از طریق پهپاد، عرصه و 
فضای سبز جنگل شرق اصفهان را بررســی کرده و به آماربرداری هوایی با دقت باال اقدام کند. وحید 
صلواتی افزود: این اقدام در چهار ماه با هدف هنگام ســازی اطالعات برمبنای GIS، آمار و شناسایی 
تعداد درختان، گونه های موجود، تشتک های خالی، گیاهان خشک و نیمه خشک، در یکی از بخش های 

سرمایه ای استراتژی سبز محیط زیست 
اصفهان در مرز کویر انجام شــده است. 
مدیر پارک طبیعی شرق ادامه داد: در این 
آماربرداری، نتایــج حاصله با کمتر از پنج 
درصد خطا به دست آمده و تعداد درختان 
این محدوده ۳۰۱ هزار و ۴۶۵ اصله شامل 
گونه های کاج، انواع ســرو، زیتون، توت، 
اقاقیا، پســته، عرعر، اکالیپتــوس و... 
است. وی تصریح کرد: تعداد ۳۷ هزار و 
۱۸۰ تشتک خالی و حدود سه هزار و ۴۳۰ 

اصله درخت خشک و نیمه خشک نیز در این محدوده شناسایی شده است. صلواتی گفت: آمار استخراج 
شده در کمترین زمان، پس از دسته بندی، برای اقدامات اصالحی و تکمیلی جهت هرگونه بهره برداری 
و برنامه ریزی در محدوده فضای سبز و کاشــت گونه های متناسب با اقلیم در اختیار سازمان پارک ها 
و فضای سبز، مناطق ۴، ۶ و ۱۵ و حوزه IT معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی قرار داده می شود.وی 
با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیته عالی پارک طبیعی شرق و حمایت و همراهی معاونت خدمات 
شهری و سازمان میادین و ساماندهی مشــاغل طی چهارماه این پروژه انجام شد، خاطر نشان کرد: 
نتایج حاصل از تهیه و تدوین آمار به وسیله تصویربرداری هوایی مبنی بر GIS، از اراضی محدوده پارک 
طبیعی شرق در مساحت حدود یک هزار و ۲۰۰ هکتار شامل پارک جنگلی، کمربند سبز حفاظتی، اراضی 
سازمان های میادین، پسماند، شهر رویاها، پردیس اشراق و... در ۷۲۰ هکتار فضای سبز برای نخستین 
بار انجام شده است. مدیر پارک طبیعی شــرق با بیان اینکه محدوده پارک طبیعی شرق، حدود یک 
چهارم فضای سبز شهر اصفهان را شامل می شود، گفت: این محدوده از کارخانه قند و در حاشیه اتوبان 

شرق آغاز و تا رودخانه زاینده رود در منطقه فیزادان و سازمان آرامستان ادامه دارد.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل مسیر دوچرخه حدفاصل آذر تا شمس آبادی
مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان اظهارکرد: طرح احداث مســیر دوچرخه خیابان عباس آباد 
حدفاصل خیابان اردیبهشــت تا شمس آبادی در دستور کار است که بخشــی از آن در ضلع شمال 
خیابان با عرض الین یک متر و ۹۰ سانتی متر به صورت دو طرفه اجرا شده است. مهین شکرانی از 
تکمیل مسیر دوچرخه سواری حدفاصل خیابان آذر تا خیابان شمس آبادی در هفته آینده خبر داد و 
افزود: طول مسیر دوچرخه سواری ۹۰۰ متر است تا به رینگ دوچرخه سواری چهارباغ متصل شود. 
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان با اشاره به پروژه های مهم منطقه یک، گفت: از جمله پروژه های 
این منطقه، ادامه خیابان اردیبهشت حدفاصل میرداماد تا طالقانی و پارکینگ زیرسطحی آن است 
که امیدواریم آزادسازی آن به زودی به پایان برسد و خیابان احداث و مورد بهره برداری قرار گیرد. 
وی افزود: با توجه به اینکه خیابان کاشانی از سمت جنوب به شمال و خیابان اردیبهشت از سمت 
شمال به جنوب یکطرفه است، تکمیل ادامه خیابان اردیبهشت می تواند در کاهش ترافیک منطقه 

تاثیرگذار باشد.

درراستایترویجفرهنگایثاروشهادتبرگزارمیشود؛

نخستین جشنواره ملی رسانه ای »روز بیست و پنجم«

نشست خبری نخســتین جشنواره ملی   سمیه مصور
رسانه ای »روز بیست و پنجم« صبح دیروز 
با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثاگران استان اصفهان برگزار شد. 
داریوش وکیلی با اشــاره به دو رسالت بنیاد شــهید طبق اساس نامه 
مصوب مجلس شورای اسالمی، اظهار داشت: نخستین رسالت بنیاد 
شهید این است که به نمایندگی از سایر دستگاه ها وظیفه خدمت رسانی 
به جامعه ایثارگران را در حوزه های درمان، اشــتغال و خدمات بر عهده 
دارد. وی افزود: ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت دومین رسالت 
این بنیاد است که در صورت انتقال خوب و با کیفیت، تا ۲۰۰ سال به کشور 
ما خدشــه ای وارد نمی شــود. وکیلی با بیان اینکه در راستای ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت، نخستین جشنواره ملی رسانه ای روز بیست و 
پنجم برگزار می شود، گفت: در روز بیست و پنجم آبان سال ۶۱ استان 
اصفهان بیش از ۳۷۰ شهید گلگون کفن را تشییع و تدفین کرد و روزی 
اســت که به عنوان نماد وفاداری مردم، روز حماسه و از جان گذشتگی 

نام گذاری شده است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان تصریح کرد: امام 
خمینی )ره( در مورد حماســه ۲۵ آبان اصفهان، فرمودند: کجای دنیا 
می توانید شهری مانند اصفهان پیدا کنید که تنها در یک روز ۳۷۰ شهید را 
تشییع کنند.وکیلی ادامه داد: مقام معظم رهبری نیز حماسه ایثار مردم 

اصفهان را در ۲۵ آبان سال ۶۱، مصداقی از سرافرازی در امتحانات الهی 
برشــمردند و گفتند: در آن روز عظیم، مردم اصفهان همزمان با تشییع 
۳۷۰ شهید، هزاران نفر دیگر از جوانان رشید خود را راهی جبهه ها کردند 
و نماد برجسته ای از ایثار و ســرافرازی آفریدند و از همین رو این روز با 

نام روز حماسه و ایثار مردم اصفهان نام گذاری شد.
وی با اشاره به برگزاری نخستین جشــنواره ملی رسانه ای روز بیست 
و پنجم، اظهار داشــت: بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان اصفهان به 
عنوان متولی اصلی پاسداشت حریم شهید و شــهادت و بزرگداشت 
جایگاه و منزلت شهدا و خانواده هایشان در نظر دارد با رویکرد رسانه ای 
به بررســی نقش و جایگاه مردم و رزمندگان اســتان اصفهان در دفاع 
مقدس مقاومت اســالمی و مدافعین امنیت ایران اسالمی با نگاهی 
ویژه به ۲۵ آبان، نخستین جشــنواره ملی رسانه ای روز بیست و پنجم 
را در گســتره ملی برگزار کند.وکیلی افزود:  اصحاب رسانه که فعالیت 
موثری در این حوزه برای بزرگداشت عرصه ایثار و شهادت این استان 
داشته اند، به مشارکت فعال و برگزاری مطلوب این جشنواره دعوت و 
فراخوانده می شوند.مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
با بیان اینکه بخش مجــزای آثار مردمی هم در جشــنواره وجود دارد، 
گفت: از اقشــار عمومی مردم و جوانان در عرصه فضــای مجازی نیز 
دعوت می شــود آثار خود را با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 

اعم از عکس، دلنوشته، پادکست، فیلم کوتاه و ... به دبیرخانه جشنواره 
ارسال کنند تا در بخش مجزای آثار مردمی به داوری گذاشته شود.وی 
خاطرنشان کرد: جشنواره ملی رسانه ای روز بیست و پنجم در ۴ بخش 
طراحی شــده، نخســتین بخش آن بخش حرفه ای شامل سرمقاله، 
مصاحبه، گزارش )خبری، تحلیلی، تحقیقــی و توصیفی( خبر، تیتر، 
عکس )خبری، گزارش تصویری( و فیلم کوتاه است که شرکت کنندگان 
در این بخش مجاز به شــرکت در ۳ بخش و هر بخش ۳ اثر هستند.

وکیلی ادامه داد: بخش دوم جشــنواره فضای مجازی است که شامل 
رسانه های اجتماعی، نرم افزارهای رایانه ای )اپلیکیشن، لوح فشرده، 
بازی(، تارنماها و محتواهای دیجیتالی )وب سایت، وبالگ، پادکست، 
اینفوگرافی، موشن گرافی( است و شرکت کنندگان در این بخش مجاز 

به شرکت در ۳ بخش و هر بخش ۳ اثر هستند.
وی با اشــاره به بخش ویژه به عنوان ســومین بخش جشنواره، اظهار 
داشت: این بخش شامل اصفهان، ایثار و شهادت با نگاه ویژه به ۲۵ آبان 
سال ۶۱  است. در این بخش تمامی آثار به صورت حرفه ای و تخصصی با 
نگاه آزاد به ظرفیت های عظیم حوزه ایثار و شهادت استان اصفهان مورد 
پذیرش و ارزیابی قرار خواهد گرفت. این بخش محدودیت ارسال آثار 
ندارد و تمامی آثار تولید شده از ۲۵ آبان ۶۱ تا ۲۵ آبان ۹۸ قابل پذیرش 
اخواهد بود.وکیلی افزود: آخرین بخش جشنواره بخش مردمی است 
که شــامل فراخوان عکس، فیلم کوتاه و در هر سه بخش حوزه فضای 
مجازی بدون محدودیت ارسال آثار در حوزه ایثار و شهادت اصفهان و روز 
۲۵ آبان خواهد بود.مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: برگزیدگان جشنواره ملزم به ارائه اصل اثر به دبیرخانه 
جشنواره هستند و همچنین آثار فاقد نام نویسنده یا نام مستعار، آثار 
غیر مرتبط با هدف گذاری جشنواره پذیرفته نخواهد شد، آثار فاقد نام 

باید به تایید مدیر مسئول رسانه رسیده باشد.
وی ادامه داد: در رشــته های خبر، تیتر، طراحی و صفحه آرایی که فاقد 
نام هستند، تاییدیه مدیر مسئول نشریه برای نام صاحب اثر ضروری 
است و در بخش حرفه ای آثار باید دارای شناسنامه، لوگوی رسانه، تاریخ 

انتشار و شماره مسلسل رسانه باشد.
مدیر کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان اصفهان با بیان اینکه از 
۲۵ آذر تا ۲۵ بهمن ســال جاری فرصت ارســال آثار وجود دارد، عنوان 
کرد: مراسم اختتامیه اسفند ۹۸ برگزار می شــود و به نفر اول تندیس 
جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۲ میلیون تومان، نفر دوم تندیس جشنواره، 
لوح تقدیر و مبلغ یــک و نیم میلیون تومان و به نفر ســوم نیز تندیس 

جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ یک میلیون تومان اهدا خواهد شد.

سروش سامع، مدرس همایش » کارآفرینی صدا« 
گفت: صدای انسان درحقیقت پیامی را به دیگران 
انتقال می دهد که این پیام وابســته به حسی  بوده 
که در صدای فرد قالب شده است. وی افزود: افراد 
زیادی تمایل دارند که یک دوبلور باشند؛ این افراد 
باید بدانند کــه صدای همه انســان ها این قابلیت 
را دارد؛ هیچ دوبلــوری از زمان تولــد گوینده نبوده 
است بلکه او تکنیک و فن این کار را آموخته و به کار 
می گیرد. سامع با بیان اینکه حالت انسان، لباس و 
شغل او روی صدایش تاثیر می گذارد، تصریح کرد: 
انسان های دروغ گویی که خیلی خودشان را قبول 
دارند، دروغ گوهای خوبی هستند و دروغ آنها تاثیر 
زیادی بر فرد مقابل دارد؛ در واقع حس و حال انسان 
بر روی صدای او می نشیند و پیامی که از طریق آن 

صدا منتقل می شود متاثر از آن حس و حال است.

مدرس سمینار کارآفرینی صدا تصریح کرد: گاهی 
افراد وارد عرصه صدا می شــوند؛ امــا هرگز در کار 
خود موفــق نخواهنــد بود.این افراد تحــت تاثیر 
مربیانی بوده اند که علم صدا ندارند و برای باز شدن 
صدای هنرجوی خود، فریاد زدن را تجویز می کنند 
 غافل از اینکه فریــاد زدن تارهای نــازک صوتی را

 نابود می کند.
وی با تاکید بر اینکه برای داشتن یک صدای خوب، 
قبل از هرچیز باید یک صدای سالم داشت، افزود: 
صدا چیز عجیب و غریبی است؛ یک عضله و دوتار 
خیلی کوچک در کنار هم، زمانی که آوا تولید می کند 
از لرزش آنها صوت تولید می شود. سامع  ادامه داد: 
یادمان نرود که حرفه گویندگی و صداپیشگی یک 
شغل است و قرار نیست با همان صدا وارد فضاهای 
شخصی زندگی خود شویم؛ اینکه صدای انسان در 

همه جا یک جور و یکنواخت باشــد، ضعف آن فرد 
است. وی با تاکید بر اینکه یکی از مشکالت اساسی 
برخی از ما این اســت که خوب گــوش نمی دهیم، 
تصریــح کرد: یک ســری از انســان ها نیــز مانند 

موسیقی دانان حافظه شنیداری بسیار قوی دارند.
ســامع ادامه داد: همه مــا افــرادی را دیده ایم که 
صحبت آنها روی دیگران تاثیر زیادی دارد؛ اما همه 
چیز به صدای او برنمی گردد بلکه اعتماد به نفس در 
این موضوع نقش موثری دارد؛ خیلی افراد هستند 
که به دلیل نداشــتن اعتماد بــه نفس حتی حرف 

خودشان را هم نمی توانند به راحتی بیان کنند.
مدرس این همایش اظهار کرد: آلرژی و اسید معده 
از جمله مواردی است که به صدا فشار می آورد و آن را 
دچار آسیب می کند؛ اسید معده یکی از بزرگ ترین 
دشمنان تارهای صوتی است و همه اینها به درمان 
نیاز دارد. وی با بیان اینکه صدای ســالم به صدایی 
گفته می شود که هیچ اختاللی در آن شنیده نشود، 
تصریح کرد: افرادی که خیلی فریاد می زنند، خواب 
راحتی ندارند چراکه صدای آنها از طریق جمجمه به 
سرشان وارد شده اســت؛ درحالی که برای داشتن 
یک خواب راحت باید جمجمه انســان به آرامش 

برسد.
گفتنی است؛ همایش »کارآفرینی صدا« از سوی 
خانه جوان وابسته به ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شــهردای اصفهان بعداز ظهر روز شنبه ۲۳ 

آذرماه در کتابخانه مرکزی برگزار شد.

در همایش کارآفرینی صدا مطرح شد؛

از صدا باید اعتماد را شنید
شب یلدا با »هوای خوب خانواده«

 رییس سازمان اداره امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری اصفهان اظهار داشت: سازمان اداره امور 
اجتماعی و فرهنگی شــهرداری اصفهان هم به مناسبت شــب یلدا برنامه های فرهنگی را اجرایی 
می کند که یکی از طرح های اصلی ســازمان اداره امــور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری اصفهان 
اجرای برنامه های تبلیغاتی با شــعار »هوای خوب خانواده« در سطح شهر اصفهان است. مسعود 
مهدویان فر، افزود: هدف اصلی این برنامه تقویت انسجام و همبستگی میان خانواده ها و حساسیت 
افراد جامعه نسبت به موضوع خانواده است. وی  تاکید کرد: به زودی این طرح در فضاهای مجازی 
با #هوای خوب خانواده در قالب موشن گرافیک، تیزر، فیلم های کوتاه و عکس به صورت مشارکت 
مردمی ایجاد می شود. مهدویان فر ادامه داد: در تالشیم تا بتوانیم از تمامی ظرفیت های فرهنگی 
و هنری شهر زیبای اصفهان برای شب یلدا استفاده کنیم. وی اضافه کرد: همچنین در قالب برنامه 
هوای خوب خانواده در سطح شهر اصفهان، ایجاد سازه های تبلیغاتی با طرح های مختلف در زمینه 
شب یلدا و انسجام خانواده در این شــب زیبا در مناطق مختلف سطح شهر اصفهان نصب خواهد 
شد. رییس سازمان اداره امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری اصفهان گفت: عالوه بر این طرح ها 

۱۵ ایستگاه اجرای برنامه های فرهنگی ویژه شب یلدا نیز در سطح شهر اصفهان برپا خواهد شد.

دورهمی پرسشی ها در جشن »شب چله«
مدیر فرهنگسرای پرسش گفت: جشن »شب چله«، امروز  از ساعت ۱۷ تا ۱۹ ویژه اعضای کتابخانه 
و فرهنگسرای پرسش برگزار می شود. سمیه وکیلی اظهار داشت: کتابخانه فرهنگسرای پرسش با 
۲۹۰ عضو و ۱۱ هزار جلد کتاب و سالن مطالعه برای بانوان و آقایان هر روز پذیرای عموم شهروندان 
است. وی افزود: اجرای قطعات موسیقی توسط گروه موسیقی کریاس، استندآپ کمدی با حضور 
پیام تنهایی، شاهنامه خوانی و گپ و گفت های دوســتانه اعضای کتابخانه و فرهنگسرای پرسش 
از جمله برنامه های شب یلدای فرهنگسرای پرسش اســت که بنا دارد لبخند بر لبان مردم حاضر 

در جشن بنشاند.

شب یلدا در خانه خالقیت
 مدیر روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: برنامه »میالد 
خورشید« ویژه برنامه شب یلدا توسط خانه خالقیت و بازی های فکری وابسته به سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برنامه ریزی شده است. نفیسه ناجی افزود: خانه خالقیت و 
بازی های فکری در این ویژه برنامه ۲۶ و ۲۷ آذرماه از ساعت ۱۹:۳۰ برنامه های متنوعی برای این 
جشــن در نظر گرفته که عالقه مندان می توانند برای هماهنگی و رزرو با شماره ۰۳۱۳۲۶۸۳۴۸۴ 

تماس بگیرند.

جشن امضای پرفروش ترین عاشقانه سال در اصفهان
با همکاری مرکز آفرینش ادبی قلمستان، نشر مهرســتان و اداره کل کتابخانه های عمومی استان 
اصفهان خوانش و جشن امضای کتاب پری دخت ،نوشته حامد عسکری در حوض خانه قلمستان 
برگزار می شود. پریدخت خوانی و جشــن امضای کتاب پریدخت نوشته حامد عسکری امروز  از 
ساعت ۱۶ تا ۱۸ در مرکز آفرینش ادبی قلمســتان واقع در خیابان عالمه امینی باغ غدیر ساختمان 
الغدیر، حوض خانه قلمستان برگزار می شود. »پریدخت، مراسالت پاریس« روایتی است از عشقی 
سوزان در سال های نه چندان دور این سرزمین، روایت عشــق و وطن و دلشوره، پریدخت روایت 
حامد عسکری از یک عشق نجیب و لطیف و سوزان است که در ۱۴۴ صفحه نگارش شده و توسط 

نشر مهرستان به چاپ رسیده است.

با مسئولان

خبر ویژهاخبار

استقبال کم نظیر 
 شهروندان اصفهانی
 از سینما حقیقت

عادل دهدشتی، نماینده جشــنواره سینما 
حقیقت گفــت: اکــران فیلم های ســینما 
حقیقت در پردیس ســینمایی سیتی سنتر 
اصفهان با اســتقبال کم نظیر مردم رو به رو 
شــده به طوری که روز یکشنبه در ۴ سانس 
اکران، ۳ ســالن پردیس ســینمای سیتی 

سنتر کامال تکمیل شده بود.
 وی با اشاره به اکران بیش از ۵۰ فیلم کوتاه، 
نیمه کوتاه و بلند جشــنواره سینما حقیقت 
در اصفهان ادامه داد: طی ســال های اخیر 
فیلم های جشنواره سینما حقیقت به صورت 
محدود در برخی اســتان ها اکران می شــد؛ 
اما امســال در اصفهان بخش مهم و اعظم 
فیلم هــای دارای مخاطــب این جشــنواره 
اکران می شــود و امکانات مناسب پردیس 
سینمای سیتی ســنتر، سیستم های مجهز 
پخش، سالن های مناســب انتظار و سایر 
خدمات مناسب رفاهی سبب شده تا مردم 
استقبال بیشتری برای دیدن فیلم های این 
جشنواره داشته باشــند. نماینده جشنواره 
ســینما حقیقت در اصفهان با تاکید بر اینکه 
فیلم های این جشنواره در سالن سوره حوزه 
هنری هم اکران می شــود، افزود: ما تمایل 
داشتیم که اکران بیشــتری در سالن سوره 
انجام شــود؛ اما به دالیــل مختلفی، چون 
کمبود امکانات و تجهیزات الزم و درگیر بودن 
سالن برای فعالیت های مختلف، استقبال 
چندانی دراین ســالن صورت نگرفت. عادل 
دهدشــتی با اشــاره به اینکه امسال بلیت 
جشنواره برای اســتان ها به طور همزمان در 
ســینما تیکت ارائه می شــود، تصریح کرد: 
امسال ۴ اثر از مستندسازان اصفهانی که به 
جشنواره راه یافته اند را در ۳ سالن به صورت 
اکران ویژه خواهیم داشــت کــه اکران اول 
روز جمعه در سالن حوزه هنری، اکران دوم 
سه شنبه ساعت ۱۹ و اکران سوم پنجشنبه 
 ساعت ۱۷ در پردیس سینمایی سیتی سنتر 

خواهد بود.

شهرداری گوگد در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۰ مورخ ۹۸/۴/۲۶ شورای محترم اسالمی شهر گوگد نسبت به اجاره دو مورد از مستحدثات خود، از 
طریق مزایده با مبلغ ماهیانه به مدت یکسال به اشخاص واجد شرایط طبق جدول و با رعایت موارد ذیل واگذار نماید. متقاضیان محترم میتوانند پیشنهادات 

خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۰ به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

آگهی مزایده اجاره نوبت سوم )3(

حسین    علی محمدی – شهردار گوگدم الف:699268

مبلغ 5درصد قیمت شرکت در مزایدهمبلغ پایه اجاره  ماهیانه )ریال(آدرسمساحت)متر مربع(مورد اجارهردیف

زمین معروف ۱

به کارواش 

شهرک ولی عصر )عج( ۲۲۱۶

جنب سالن ورزشی انقالب 

 ۱۱،۰۰۰،۰۰۰۶،۶۰۰،۰۰۰

۴،۵۰۰،۰۰۰۲،۷۰۰،۰۰۰ضلع غربی پارک الله گوگد۷۰سوئیت پارک الله۲

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
- شرکت کنندگان باید ۵درصد از مبلغ مزایده را به حساب سپرده ۰۱۰۷۳۹۱۰۷۱۰۰۳ 
بنام شهرداری گوگد واریز و   همراه پیشنهادی به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

-هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده می باشد.

- تاریخ بازگشائی پیشنهادات ساعت ۱۲روز چهارشنبه ۹۸/۱۰/۱۱ می باشد.
متقاضیان محترم می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به سایت شهرداری به 
نشانی www.googad.ir  مراجعه یا با شماره تلفن  ۲۱-۵۷۳۳۰۰۲۰-۰۳۱ )امور 

قراردادهای شهرداری ( تماس حاصل نمایند.
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رزمایش پدافند ســایبری – هیبریدی ذوب آهــن اصفهان با حضور 
سردار محمد حسین آل اسحاق معاون هماهنگ کننده سازمان پدافند 
غیر عامل کشــور، مهندس منصور یزدی زاده مدیــر عامل و جمعی از 
مســئولین ذوب آهن اصفهان، خدامراد صالحی فرماندار شهرستان 
لنجان، سرهنگ مهدی سلیمیان نماینده فرمانده سپاه ناحیه لنجان، 
سرهنگ احمد سپهوند جانشین فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان 
لنجان و ســرهنگ مهران مختــاری فرمانده حوزه مقاومت بســیج 
شهید تندگویان، یکشنبه 24 آذر ماه در این شرکت برگزار شد. معاون 
هماهنگ کننده پدافند غیر عامل کشــور در این رزمایش گفت: انجام 
رزمایش پدافند غیرعامل برای حفظ زیر ساخت های کشور در شرایط 
بحران و افزایــش آمادگی در حوادث غافلگیرانه اســت. وی حوادث 
انسان ساخت را از تهدیدات دشمن دانست و افزود: صنایع بزرگی مانند 
ذوب آهن اصفهان باید زیر ساخت های مواجهه با بحران ها را آماده کند 
زیرا خسارت به این شرکت یک آسیب ملی محسوب می شود. سردار 
آل اسحاق گفت: نیروی انســانی متعهد، مهم ترین عامل پیروزی در 
هشت سال دفاع مقدس بود که باعث شد یک وجب از خاک ما دست 
دشمنان نیفتد و هم اکنون نیز با بررسی نقاط ضعف و قدرت و تربیت 
نیروی انسانی متعهد برای حوادث غافلگیرانه آماده باشیم. وی یاد آور 
شد: دشمنان با خرابکاری در زیر ســاخت کشور و حوادث تروریستی 
قصد دارند امید مردم را به یأس تبدیــل کنند. معاون هماهنگ کننده 
پدافند غیر عامل کشور با اشاره به اینکه تهاجم به زیر ساخت ها، اولین 
تهدید دشمن در پدافند غیر عامل است، گفت: صنایع مهمی مانند ذوب 
آهن اصفهان باید در هر شرایطی از تهدید،فعالیت خود را ادامه دهند و 
هیچ آسیب پذیری در روندتولید پیش نیاید و به روند کاری نرمال خود 
ادامه دهند. وی با اشاره به اینکه هر ملتی که آماده باشد هیچ آسیبی 
نمی بیند، افزود: باید هوشیاری، مراقبت ها و سطح آگاهی و آمادگی 

صنایع بزرگ را باال برد تا به اهداف مان نزدیک تر شویم.

حفظ تولید یک اولویت است و آمادگی در 
شرایط خاص باید وجود داشته باشد

خدامراد صالحی، فرماندار شهرستان لنجان با قدر دانی از ذوب آهن 
اصفهان به منظور اجــرا و آمادگی در اجرای این مانــور گفت: ارزیابی 
ناظران از این مانور بسیار خوب بود و ذوب آهن یک شرکت مهم صنعتی 
است که دارای خط تولید حساس است و نگهداری و حفظ تولید یک 

اولویت به شــمار می رود به همیــن منظور حفظ آمادگی در شــرایط 
خاص باید وجود داشته باشــد. وی به آمادگی ذوب آهن اصفهان در 
شرایط بحرانی اشاره کرد و گفت: مدیریت بحران شهرستان و استان 
آمادگی کامل را دارد که در شــرایط خاص به کمک این مجموعه بزرگ 
صنعتی خدمات برســاند. مهندس یزدی زاده، مدیر عامل شرکت در 
این رزمایش گفت: هماهنگی دیسپاچری کل شرکت یکی از مهم ترین 
فاکتورها در کنترل حوادث و دفع آن اســت. همچنین همبســتگی 
قسمت های مختلف شرکت، خونســردی و اتخاذ تصمیمات درست 
از دیگر عوامل دفع حوادث احتمالی محســوب می شود. مدیر عامل 
شرکت عوامل پیشــگیرانه، اهمیت برنامه ریزی مدون و آمادگی را از 
مهم ترین عوامل پیشــگیری حوادث احتمالی دانست و گفت: ذوب 
آهن اصفهــان یکی از نقاط مهم تولید در کشــور اســت و اجرای این 
مانورها باعث تجربه بیشتر در برخورد با حوادث خواهد شد. مهندس 
یزدی زاده ادامه داد: در این شــرکت گاهی اوقــات رزمایش هایی در 
چارچوب پدافند غیــر عامل در بخش های مختلــف داریم. به عنوان 
مثال سال گذشته این رزمایش در بخش شیمیایی بود که به بهترین 
شکل انجام شــد و هم اکنون این رزمایش در بخش سایبری است 
که در آن حمالت دشمن شناســایی و با مدیریت و کنترل، این بحران 
رفع شد. مهندس مهرداد توالئیان با اشاره به اینکه تجربه این عملیات 
در وســعت واقعی را داشــتیم که در بازده زمانی کمتر از یک ســاعت 
نرمال شده و به شــرایط عادی تولید برگشــتیم گفت: این شرکت با 
وجود کارکنان بــا تجربه و مســئولیت پذیر آمادگی هرگونه شــرایط 
بحرانی را دارد. دکتر پدرام کیانی، مســئول برگــزرای رزمایش نیز در 
این خصوص گفت: بیش از دو ماه اســت که جلسات فنی تخصصی 
مختلف برای تدوین ســناریوی رزمایش با همــکاری مدیریت های 
مختلف مرتبط برگزار شــده و امروز ثمره زحمات و اقدامات پرسنل و 
مدیران بخش های مختلف بهره برداری و پشتیبانی و نیز ستادی در 
برگزاری هرچه بهتر و دقیق تر رزمایــش را از نزدیک با نظارت و کنترل 
مسئولین سازمان پدافند غیر عامل کشور مشاهده می کنیم. جا دارد 
از حمایت های بی دریغ مدیرعامل شــرکت در حوزه پدافند غیر عامل 
نیز قدر دانی و تشکر ویژه به عمل آوریم همچنین از معاونت و مدیران 
حوزه بهر ه برداری و نیز مدیران HSE و بیمارســتان نیز که در تمامی 
 جلســات پیش و حین رزمایش حضور فعال داشــتند نیز قدردانی

 به عمل آوریم.

هشت قرارداد خرید محصول بین شرکت گاز اســتان و شهرک علمی و 
تحقیقاتی منعقد شد. رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در حاشیه 
بازدید مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان گفت: انعقاد تفاهم نامه با 
هدف همکاری های مشترک و اجرای سیاست استفاده بهینه از امکانات، 
استعدادها و توانمندی های شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و توسعه 
همکاری های پژوهشــی، تحقیقاتی و فناوری و رفع نیازهای شــرکت 
گاز اســتان اصفهان از نتایج این بازدید بود. جعفر قیصری با بیان اینکه 
شهرک با بیش از ربع قرن سابقه، شرکت های فناور و دانش بنیان خوبی 
در خود جای داده است گفت: این شــرکت ها ظرفیت مناسبی در جهت 
رفع نیازهای کشور به خصوص در صنعت گاز را دارند. مدیرعامل شرکت 
گاز اســتان اصفهان نیز با بیان اینکه آمادگی داریم در بخش پژوهش و 
فناوری با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان همکاری داشته باشیم گفت: 
با اعالم نیازهای شرکت گاز به شهرک و شرکت های مستقر، آمادگی الزم 
جهت همکاری وجود دارد. سید مصطفی علوی از اختصاص یک کرسی 

به شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در شــورای پژوهشی شرکت گاز 
استان اصفهان، خبر داد.

در حاشیه بازدید مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از شهرک علمی و تحقیقاتی صورت گرفت؛

انعقاد 8 قرار داد بین شرکت گاز استان و شهرک علمی و تحقیقاتی

عملیات اجرایی فاز 8 توسعه ارتباطات سیار اپراتور همراه اول در استان اصفهان 
رســما آغاز شد. طی جلســه ای که در سالن جلسات ســتاد مخابرات منطقه 
اصفهان برگزار شد؛ در حضور مهندس ارشدی مدیر کل مناطق ارتباطات سیار، 
مهندس طالبی مدیر عامل شــرکت نقش اول کیفیت، مهندس حیدری زاده 
مدیر مخابرات منطقه اصفهان و جمعی از مدیران و مســئوالن مخابراتی؛ فاز 
هشت توسعه ارتباطات سیار در استان اصفهان با هدف کنترل پروژه سایت های 

موبایل همراه اول آغاز  شد. گفتنی است؛ پروژه های فاز هشتم توسعه ارتباطات 
سیار در استان اصفهان شامل احداث 220 سایت جدید و راه اندازی 658 پروژه 
3G و 4G در ســایت های موبایل در حال کار استان اســت. شایان ذکر است 
بهره برداری از این طرح ها نقش بســزایی در ارتقای کیفیت و ســرعت دیتای 
شبکه موبایل استان و تحقق دولت الکترونیک، شهر هوشمند و اینترنت اشیا 

خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان، 
همزمان با آغاز هفته پژوهش، طرح پژوهشــی »تاثیر آگاهــی از روش ها و 
تکنیک های موثر در زمینه اقتصاد زیســت انرژی برای رسیدن به آرامش و در 
عین حال زندگی موثر شخصی و تعاملی با دیگران« به صورت کارگاه پژوهشی 
16 ساعته در  هشت جلســه مجزا در منطقه اصفهان برگزار  شــد. این کارگاه 
پژوهشی  که استقبال همکاران منطقه را در بر داشت، به منظور آگاهی همکاران 
از روش ها و تکنیک های مدیریت زیست انرژی در سه حوزه سالمت عمومی، 
سازگاری هیجانی و معنا در زندگی، توسط واحد پژوهش و با اجرای پژوهشگر 
)جناب دکتر عزیزی، عضو هیئت علمی دانشــگاه صنعتی مالک اشــتر( تا 

رسیدن به نتایج نهایی ادامه خواهد داشت.

آغاز فاز 8 توسعه ارتباطات سیار در استان اصفهان

 کارگاه پژوهشی »مدیریت زیست انرژی«
 در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان

شما رویاهایی در ســر می پرورانید، اهداف تان را می سازید 
و سخت تالش می کنید و بعد انتظار نتیجه مطلوب دارید. 
اما چند بار اتفــاق افتاده که این انتظارات برآورده نشــده و 
به اهداف خود نرســید؟ امیدتان را از دســت می دهید. به 
نظر می رســد زندگی خیلی غیر عادالنه است؛ به خصوص 

زمانی کــه همه چیز را می توانیــد انجام دهید، 
همه کار می کنیــد و باز هم نتایج مــورد نظر را 
دریافت نمی کنید. فکر می کنید همه چیز دارد 
راه خودش را می رود. پس چرا باید تالش کنید؟ 
احســاس مفید بودن ندارید، دوبــاره تالش 
نمی کنید و از دست وسوسه راحت نیستید. بعد 
چه؟ آیا باید همه چیز را کامال رها کنید؟ یا باید 

امیدوار باشید؟
 این بدان معنا نیســت که فقط به این دلیل که 
در تالش های خود شکســت خوردید و یا امور 
به میل شــما نبودند، نباید تالش کنید. شــما 
نمی توانید فقط بگویید که من همیشه شکست 

می خورم. واقعا نمی توانید آینده خــود را پیش بینی کنید. 
شما واقعا نمی توانید در یک لحظه تصمیم بگیرید که همه 
چیز همیشــه در چه مســیری پیش می رود. این امر تنها 

زمانی اتفاق خواهد افتاد که شما انتخاب کنید که آن هدف 
را به پایان برسانید. وقتی امیدوار هستید و به رویاهای خود 
ادامه می دهید، شانس دستیابی به هدف، بیشتر از میزان 

تالش شماست. 
اعتماد به نفس و امید به بهترین راه، تفاوت زیادی در نگرش 

شما ایجاد می کند. نگرش شــما بر کارتان تاثیر می گذارد و 
حس مثبت را جذب می کند. مطمئنــا زمانی وجود خواهد 
داشــت که غمگین، عصبانی و ناراحت می شوید ولی این 

احساســات غیر طبیعی نیســت و کامال طبیعی و ســالم 
است. همه با این شــرایط مواجه می شوند؛ اما هنگامی که 
به نقطه ای می رســید که در مورد همه چیز در زندگی ناامید 
می شوید، این زمانی است که نیاز به اعتماد به نفس دارید 
و با کمــک امیــدواری می توانید به خودتــان و اهداف تان 
بازگردید. در ادامه راه حل هایی ارائه می شــود 
که می توانید به کمک آن ها امیدواری خود را در 

هر کاری حفظ کنید و از ناامیدی دست بکشید:
روی خودتان کار کنیــد: تمرین خود مراقبتی را 
انجام دهید. مجموعه مهارت های قبلی خود را 
ارتقا دهید یا موارد جدیدتر یاد بگیرید. احساس 
خوبی در مورد خود و توانایی های خود داشــته 
باشــید. وقت خود را صرف تحقــق عادت های 
مثبتی کنید که شــما را درگیر می کنند و به شما 
انگیزه می دهند. عادت ها شــما را به یک روال 
ملزم می کنند و به شــما تداوم و اســتقامت را 
می آموزند. این نوع تصمیم گیری به شما کمک 
می کند تا در زندگی خود با وجود موانعی که ممکن است با 

آن روبه رو شوید، همچنان مبارزه کنید.
 )ادامه دارد(

آشپزی

خوراک مرغ و لیمو 
به شیوه فرانسوی

موادالزم: سینه مرغ 4-5 عدد، آرد سمولینا به مقدار الزم، جعفری خرد 
شده یک دوم پیمانه، لیموترش بزرگ 2 عدد، روغن زیتون، نمک

طرز تهیه: سینه مرغ را از وسط به شــکل دو ورقه نازک برش بزنید. آن را بین دو الیه 
پالستیک یا سلفون قرار دهید و با بیفتک کوب بکوبید تا حسابی نازک شود. آرد سمولینا 

را در بشقابی بریزید، ورقه های مرغ نازک شده را یکی یکی داخل آرد بزنید تا دو طرف آنها 
از آرد پوشانده شود. مقدار ی روغن زیتون داخل تابه بزرگی بریزید. تابه را روی شعله متوسط 
قرار دهید تا روغن داغ شود و به تعدادی که تابه جا دارد سینه مرغ داخل آن بچینید. وقتی یک 
طرف شان سرخ شد آنها را برگردانید تا طرف دیگرشان هم طالیی رنگ شود. هنگامی که همه 
اسکالوپ های مرغ آماده شدند روی آنها نمک بپاشــید و آب لیموترش را نیز اضافه کنید. 
بگذارید ده دقیقه دیگر اسکالوپ مرغ روی شعله بماند و خوب طعم دار شود. بعد از پخته 

شدن اسکالوپ مرغ ، جعفری خرد شده و ورقه های لیموی 
اضافه را روی آن بریزید و درب تابه را تا زمان ســرو ببندید. 
نکته کلیدی تهیه اسکالپ مرغ: می توانید بعد از پوشاندن 
سینه مرغ ها از آرد سمولینا آن ها را فریز کنید و مدتی 

قبل از سرخ کردن از فریزر خارج کنید.

وقتی کامال نا امید هستید این کارها را انجام دهید

هدیه علیرضا طلیسچی برای هواداران خبر
الناز شاکردوست، برنده رقابت با به پاس سال ها وفاداری

پنه لوپه کروز و کایرا نایتلی کنسرت علیرضا طلیسچی، 24 آذرماه ســال جاری در حالی در 
سالن میالد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد که این خواننده 
یک جعبه کادویی حاوی یک فلش به هوادارانش که سال ها در 
کنار او حضور داشتند، اهدا کرد. در این فلش قطعه ای مخصوص 
هوادارانش قرار داشــت که صرفا برای آنها ساخته شده و به گفته 

سازندگانش قراری بر پخش سراسری آن نیست. 

 النازشاکردوست که با بازی در »شبی که ماه کامل شد« توانست 
عنوان بهترین بازیگر را دریافت کند، جایزه بهترین بازیگر زن را هم 
از جشنواره فیلم های سیاسی کاراسون در فرانسه از آن خود کرد. 
شاکردوست در جشنواره فیلم های سیاسی کاراسون در فرانسه با 
بازیگران سرشناس سینمای جهان چون پنه لوپه کروز، کایرا نایتلی 

و ساندرین بونر  رقابت کرد.
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