
در اتفاقی نادر؛

»قوی سیاه« در اصفهان 
تخم گذاری کرد

مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: در اتفاقی نادر،  
»قوی سیاه« باغ پرندگان ناژوان در اصفهان در 
شرایط کامال طبیعی تخم گذاری کرد.سید رسول 
هاشــمیان در بازدید جمعــی از حامیان محیط 
زیست در باغ پرندگان با اعالم این خبر، اظهار کرد: 
یک جفت قوی ســیاه این مجموعه گردشگری 
در شرایط کامال طبیعی، پس از یک سال شش 
تخم گذاشــتند.وی افزود: حدود ۱۰ سال پیش 
دو جفت قوی سیاه برای مجموعه باغ پرندگان 
خریداری شد که این پرنده های زیبا با خوگیری 
با محیط و بستر سازی مناسب فضای نگهداری 
آنان، طی چند سال گذشته به صورت کامال طبیعی 
تکثیر شده اند.مدیر طرح ســاماندهی ناژوان با 
بیان اینکه در هر سال قوی سیاه تنها یک بار اقدام 
به تخم گذاری می کند، تصریــح کرد: این اتفاق 
معموال در پاییز یا زمستان مشاهده می شود که 
متاسفانه بازدید کنندگان مجموعه باغ در این بازه 
زمانی بسیار محدود هستند.هاشمیان افزود: ماه 
گذشته نیز کاسکوهایی که تحت نظارت پزشک 
های متخصص مجموعه در فضای باغ رها شده 
بودند، جفت گیــری کرده و اکنون شــاهد تولد 

جوجه های آنان هستیم.
وی گفت: کاســکوها از موجوداتی هستند که  به 
ندرت اقدام به جفت گیری می کنند و این اتفاق 
برای بار اول در باغ پرندگان اصفهان مشــاهده 

شد.
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 آمار می گوید صادرات سوغات اصفهان در مسیر رو به روشدی قرار گرفته است؛

سبقت سوغات از فوالد
3

 زخم ناسور طالق، عمیق تر می شود 
 افزایش طالق عالوه بر شهرهای بزرگ حاال دامن گیر شهرستان های کوچک تر استان اصفهان هم شده است؛ 

5

روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان، این موقعیت 
تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.

ثبت نام بیش از  25 هزار  نفر 
در استان برای طرح اقدام 

ملی مسکن

اولویت سازمان اوقاف 
مرمت مکان های مذهبی 

تاریخی است

 پیشرفت 22 درصدی 
 روند ساخت 

تونل خط 2 مترو

حمایت شهرداری اصفهان از متقاضیان ساخت و ساز؛

 ارائه بسته تشویقی
7 با شرایط ویژه
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5
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آگهی برگزاری مناقصه عمومی)نوبت اول( 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

شركت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شــرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانكاران واجد شرایط 
واگذار نماید .
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طالبان لیست 5 هزار نفره زندانیان خود را به آمریکا ارسال کرد
خبرگزاری آسوشیتدپرس از ارسال لیستی 5 هزار نفره از زندانیان طالبان به ایاالت متحده آمریکا 
خبر داد. این خبرگزاری آمریکایی به نقل از یک مقام طالبان تاکید کرد که طالبان آزادی این زندانیان 
را در توافق نامه با آمریکا مورد بحث و بررسی قرار داده است. »جان ساپکو« بازرس ویژه آمریکا در 
امور بازسازی افغانستان با ابراز نگرانی از این اقدام طالبان، گفت که افغانستان و آمریکا هیچ کدام 
برای آزادی زندانیان طالبان آماده نیستند. »مایکل کوگلمن«، معاون برنامه آسیا در مرکز ویلسون 
آمریکا نیز در این باره گفت: »الزم است مقامات افغانستان و آمریکا نسبت به هر گونه اقدامی برای 
آزادی زندانیان طالبان، احتیاط کنند قبل از آنکه این اقدام )آزادی زندانیان طالبان( منجر به ایجاد 

بی ثباتی و تحت تاثیر قرار دادن روند صلح شود.«

بازگشت اتباع قرقیز از سوریه و عراق متوقف شد
»الماس ایمان قاضی اف« یک مقام وزارت امور خارجه قرقیزستان در نشست مطبوعاتی با اشاره 
به برنامه بازگشت شهروندان این کشور از مناطق جنگی در خاورمیانه اظهار داشت: اقدامات در این 
زمینه متوقف شده است. وی گفت: برنامه بازگشت شهروندان قرقیزستان از سوریه و عراق متوقف 
شده زیرا اتفاقات سیاسی در این کشورها موانعی برای فعالیت وزارت امور خارجه ایجاد کرده است. 
ایمان قاضی اف تصریح کرد: پس از عادی شــدن وضعیت در کشورهای مذکور برنامه مجددا اجرا 
می شــود. وزارت امور خارجه انتقال بیش از 70 کودک قرقیز به عراق و سوریه در ماه سپتامبر سال 
جاری را هدف گذاری کرده بود. بر اســاس اطالعات کمیته امنیت ملی قرقیزســتان بیش از 800 
شهروند این کشور برای حضور در صفوف سازمان های تروریستی به خاورمیانه سفر کردند و بخش 

زیادی از آنان کشته شدند.

یونان از ترکیه، به دادگاه الهه شکایت می کند
نخست وزیر یونان در اظهاراتی هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات دارایی با ترکیه، یونان به 
دیوان بین المللی دادگستری شکایت می کند. »میتسوتاکیس« با اعالم این مطلب گفت: اگر آتن 
و آنکارا نتوانند اختالف خود درباره حریم دریایی در مدیترانه را حل کنند آنها باید به دیوان دادگستری 
بین المللی در الهه مراجعه کنند. وی در ادامه گفت: پیشنهاد من این است که ترکیه و یونان اختالف 
خود در خصوص مدیترانه و آگین را طی مذاکراتی در سطح دیپلماتیک و سیاسی حل کنند؛ اما من 
به صراحت می گویم اگر نتوانیم به راه حلی برسیم باید بپذیریم که این موضوع در یک نهاد بین المللی 
همچون دیوان بین المللی دادگستری حل شود. ترکیه به تازگی توافقی را با دولت لیبی برای ایجاد 
یک منطقه تجاری و اقتصادی از جنوب آب های مدیترانه تا سواحل شمالی لیبی به امضا رسانده 
است. یونان و بخش یونانی نشین قبرس که اختالفاتی را با ترکیه دارند می گویند که توافق آنکارا با 

لیبی، حقوق بین المللی دریاها را نقض می کند.

»نتانیاهو« مدعی بستن پیمان دوستی با اعراب شد
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی اعالم کرد که این رژیم طی  چند سال آینده با کشورهای عربی 
به پیمان صلح دست می یابد. »بنیامین نتانیاهو« در نشست حزب لیکود در تل آویو وعده داد که اسراییل 
در چند سال آینده به عادی سازی و توافق نامه صلح با شماری از کشورهای عربی دست یابد. نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی در ادامه سخنان خود در نشست حزب لیکود دوباره وعده الحاق شهرک های غیرقانونی 
یهودیان در کرانه باختری به سرزمین های اشغالی را داد. نتانیاهو همچنین از ایجاد توافق نظامی تاریخی 
با آمریکا با هدف آزادی عمل نظامی ارتش اسراییل خبر داد. وی در حالی صحبت از حصول پیمان صلح با 
اعراب می کند که رژیم آل خلیفه ماه گذشته میزبان خاخام های صهیونیستی در کنفرانس بحرین با عنوان 

»آزادی های دینی« در جهت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بود.

آمریکا ادعا کرده که حمالت به عراق برای صدمه زدن به نیروهای مورد حمایت ایران و انتقام گیری از آنها بوده است؛

دومینوی خرابکاری آمریکا در عراق

حمله موشکی یکشنبه شب آمریکایی ها  مرضیه محب رسول
 بــه برخــی از پایگاه هــای نظامــی 
حشد الشعبی ، تعداد زیادی کشته و زحمی بر جای  گذاشت. این اقدام 
موضع گیری های شدیدی را در میان مردم و نیروهای سیاسی در عراق 
به دنبال داشته است. رسانه های عربی و آمریکایی این حمله را نوعی 
اقدام متقابل در برابر حمله به پایگاه نظامیان در کرکوک دانسته اند. به 
ادعای این رســانه ها؛آمریکایی ها مدعی شــده اند ایران در پس این 
حمله ها قرار دارد و موشکباران اخیر  هم به تالفی آن انجام شده است.

 بر اساس اعالم پنتاگون، ارتش این کشــور پنج تاسیسات وابسته به 
گردان های حزب ا... عراق از جمله مواضع فرماندهی و کنترل و نیز انبار 
تســلیحاتی این گروه را هدف گرفته اســت. به گفته جاناتان هافمن، 
سخنگوی ارشد پنتاگون، نیروهای آمریکایی حمالتی را به تاسیسات 
این گروه در عراق و ســوریه داشــتند. وی انگشــت اتهام را به سمت 
حزب ا...عراق در زمینه هدف گیــری پایگاهی عراقی با ۳0 راکت گرفت 
که منجر به کشته شــدن یک پیمانکار آمریکایی و زخمی شدن چهار 

آمریکایی دیگر و نیز دو نیروی امنیتی عراق شد.
 به ادعای وی، این حمالت منجر به کاهــش توانمندی حزب ا... عراق 
 برای انجام چنیــن حمالتی در آینــده علیه نیروهــای ائتالف خواهد

  شــد. ســخنگوی دولت  بعد از انجام این حمالت  از ســوی آمریکا 
 گفت: ما هرگونه نقــش آفرینی در حملــه به نیروهــای آمریکایی را

  قویا تکذیب می کنیــم. این ادعای بــدون مدرک آمریــکا نمی تواند 
 توجیهی برای بمباران و کشــتار مــردم بر خالف قوانیــن بین المللی

 باشد. 
علی ربیعــی ضمن محکــوم کردن اقــدام آمریــکا بــرای حمله به 
مواضع نظامیان عــراق، بیان داشــت: حمالت غیرقانونــی و ناموجه 
آمریــکا به پایــگاه نیروهــای مردمی عراق به شــهادت شــماری از 
مردم عراق منجر شــد. دولت آمریــکا برای توجیه ایــن تجاوز و قتل 
عام، گروه های مردمــی عــراق را در ادامه دروغ های تکــراری، تحت 
 حمایت ایران و عامل حمالت به مقر نیروهای آمریکایی در آن کشــور

 معرفی کرده است. 
ربیعی اظهار داشــت: طنزآمیز اســت که آمریکا هنــوز بخش هایی از 
عراق را تحت اشــغال خود گرفته و بدون اجازه دولت عراق، مردم این 
کشــور را بمباران می کند و بی شــرمانه ادعا می کند کــه به حاکمیت 
دولت عراق احترام می گذارد. ســخنگوی دولت تاکید کرد: این حمله 
تجاوزکارانه که آمریکا با تالش برای فریــب دادن افکار عمومی جهان 
آن را حمله دفاعی نامیده اســت، تایید دیگری بر نقش مخرب آمریکا 

برای صلح و ثبات در منطقه و به ویژه در عراق بود؛ تا جایی که مقامات 
 رســمی دولت، احزاب و شــخصیت های برجســته عراقــی را هم به 

خشم آورد.
واکنش ها در عراق هم نســبت به این حمالت بســیار تنــد بود. اغلب 
نیروهای عمده سیاسی از جمله ســایرون و جنبش نجبا این حرکت 
را محکوم و خواستار تشکیل فوی جلســه پارلمان شدند؛ اما در مقابل 
آمریکایی ها تقریبا همه از این اقدام دولت ترامپ حمایت کردند. این 
چندمین بار اســت که حشــد الشــعبی در عراق مورد حمله نیروهای 
نظامــی آمریکایی قرار می گیرد. در شــهریور امســال هــم نیروهای 
آمریکایی بــه برخی از مقرهای ایــن گروه حمله کردند. کارشناســان 
معتقدند این دست از حمالت برای تحریک این نیروها و زمینه چینی 
برای شــورش های داخلی در عراق اســت؛ اما تا کنون این گروه شبه 
نظامی نزدیک به ایران واکنش های ســختی نشــان نداده است. هر 
چند گفته می شود حشدالشعبی در پشت پرده برخی از خسارت های 
وارده به نیروهــای آمریکایی قــرار گرفته؛ اما همچنان مــدارا و رفتار 
بر اســاس الزامات قانونی در عراق در دســتور کار این گروه قرار دارد؛ 
 رویه ای که تالش آمریکایی ها برای تحریک حشــد الشــعبی را ناکام 

گذاشته است.

رییس جمهور در واکنش به منتقدان دولت که از تغییر 
لحن دولت صحبت می کنند، گفت: دولت وعده های 
خود را در شــرایط صلح داد؛ اما اکنون شرایط جنگ 
است و شرایط صلح و جنگ با هم تفاوت دارد. حسن 
روحانی افزود: برخی به دولت انتقاد می کنند که چرا به 
قول های که داده عمل نمی کند در حالی که ما در شرایط 
صلح آن قول ها را داده ایم، ولی اکنون وارد جنگ شدیم 
جنگی که ما آن را آغاز نکردیم حتی بهانه هم به دشمن 
ندادیم بلکه دشمن جنگ را شروع کرد تا قامت استوار 
ملت بزرگ ما را بشــکند. بنابراین این حرف منطقی 
نیســت که برخی که با دولت خــرده فرمایش دارند، 
بگویند لحن دولت نســبت به ســال ۹۶ در فروردین 

۹8 فرق کرده است. آن شرایط، شرایط صلح بود؛ اما 
اکنون شرایط جنگی است که شرایط ویژه خود را دارد. 
روحانی با بیان این که دشمن از سال ۹7 جنگ همه 
جانبه اقتصادی علیه ما را شــروع کــرد، افزود: آن ها 
می خواستند این جنگ سیاسی و حقوقی بشود و همه 
دنیا، سازمان ملل و سازمان های بین المللی مقابل ما 
بایستند؛ اما موفق نشدند. در جنگ اقتصادی هم موفق 
نشده و نمی شوند. وی خاطرنشــان کرد: آمار نشان 
می دهد روند اشتغال ما با وجود تحریم ها درست بوده 
است، توانستیم تورم را در بهار امسال تاحدودی مهار 
کنیم. پارسال رشــد اقتصادی ما منفی بود و امسال 
امیدواریم این رشد منفی نباشد. همه رهبران بزرگ دنیا 

و حتی دوستان آمریکا می گویند که آمریکا هم اشتباه 
کرده و هم ناموفق بوده است. آمریکا هم در جلسات 
خصوصی به دوستان خود می گوید در محاسبه خود 
اشتباه کرده است. آن ها محاسبه کرده بودند که چند 
ماه به ملت ما فشار بیاورند و مردم به خیابان می آیند 
و برای آنها فرش قرمز پهن می کننــد و آنها را به ایران 
دعوت می کنند، اما این حداکثر نادانی و بدمحاســبه 
کردن است زیرا مردم ما به خوبی می فهمند چه کسانی 

به آنها فشار می آورند.

رییس جمهور:

منطقی نیست که می گویند لحن دولت فرق کرده است

معاون قوانین مجلس شورای اســالمی گفت: در صورتی که مجمع تشــخیص مصلحت نظام نظر مصلحتی خود را درباره طرح و لوایح مورد اختالف مجلس و 
شورای نگهبان ابالغ نکند، نظر شورای نگهبان حاکم خواهد بود. حسین میرمحمد صادقی در توضیح آخرین وضعیت لوایح پالرمو و CFT، گفت: مجمع تشخیص 
مصلحت نظام هنوز در ارتباط با دو الیحه پالرمو و CFT تصمیم خاصی اتخاذ نکرده است. در صورتی که لوایح پالرمو و CFT از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت 
نظام خارج شود با توجه به اهمیت آن و در صورت مصلحت مقام معظم رهبری می تواند به صورت ویژه در دستور کار سران سه قوه یا شورای عالی امنیت ملی قرار 
گیرد. بر اساس آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان محکم است و در ارتباط با الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم 
سازمان یافته فراملی )پالرمو( همین شرایط حاکم است. وی ادامه داد: مجلس شورای اسالمی الیحه پالرمو را تصویب و شورای نگهبان با استناد به نظر هیئت 
نظارت به مفاد الیحه به دلیل مغایرت با سیاست های کالن ایراد اصل ۱۱0 قانون اساسی را وارد دانست لذا اظهار نظر شورای نگهبان درباره الیحه پالرمو به معنای 
وارد دانستن ایراد به آن بود در نتیجه مسئله حل نشده باقی ماند و برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. معاون قوانین مجلس شورای 

اسالمی، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام ذیل ماده ۲5 آیین نامه داخلی خود مدت یک سال را حداکثر زمان برای بیان نظر مصلحتی تعیین کرده است.

چهره روزپالرمو و CFT دستور کار ویژه جلسه سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی می شود؟

وز عکس ر

دیدار ظریف و 
الوروف در مسکو

وزرای خارجه ایران و روســیه 
در مســکو دیــدار و گفــت وگو 
کردند. این رایزنی ها حول محور 
روابط دو جانبه، برجام، مسائل 
منطقه ای و بیــن المللی بوده 

است .

بازدید امیر دریادار خانزادی از ناوشکن های چین و روسیه
فرمانده نیروی دریایــی ارتش به دعــوت فرماندهان ناوگروه روســی و چینی از یگان های شــرکت 
کننده دو کشــور در رزمایش مرکــب ایران، روســیه و چین بازدید کــرد. امیر دریــادار خانزادی پس 
از پایان رزمایش مرکب ایران، روســیه و 
چین به دعوت فرماندهان ناوگروه روسی 
و چینــی از یگان های شــرکت کننده دو 
کشــور در این رزمایش بازدیــد کرد. امیر 
خانزادی در این بازدید با حضور در ناوشکن 
روسی »یاروســلو مودری« ضمن بازدید 
از بخش های مختلف این ناوشکن ها، با 
قابلیت ها و امکانات این یگان آشــنا شد. 
فرمانده نیروی دریایی ارتش در ادامه به 
دعوت فرمانده یگان چیــن در رزمایش 
مرکب دریایی سه جانبه با حضور در ناوشکن »شینینگ« از بخش های مختلف این یگان نیز بازدید کرد. 
همچنین در ادامه با حضور فرماندهان یگان های شرکت کننده در رزمایش مرکب ایران، روسیه و چین 

نشست بررسی و ارزیابی عملکرد یگان ها این رزمایش نیز برگزار شد.

همه بخش های شورای نگهبان بسیج شدند
سخنگوی شورای نگهبان از بسیج همه بخش های شورای نگهبان برای بررسی پرونده های نامزدهای 
انتخابات مجلس شورای اسالمی و کار فشرده ۱7 ساعته در شبانه روز خبر داد. عباسعلی کدخدایی در 
توییتی نوشت: مدتی است که جلسات هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در طول هفته برگزار می شود. به 
موازات آن جلسات کارشناسان نیز تشکیل می شود که تا حدود نیمه شب ادامه دارد. تعداد زیاد پرونده ها 
باعث شده تا همه بخش های شورا برای آماده ســازی آنها بسیج شوند. آغاز کار حدود 7 صبح و پایان، 
حدود ۱۲ نیمه شب. پیش تر، سخنگوی شورای نگهبان  اظهار کرده بود: در دهه دوم بهمن اسامی قطعی 

اعالم می شود  که پس از آن تبلیغات انتخاباتی شروع خواهد شد.

کارت دعوت »ظریف« برای وزیر امور خارجه عراق
ایرج مسجدی، سفیر جمهوری اســالمی ایران در بغداد، با محمد علی الحکیم، وزیر خارجه جمهوری 
عراق مالقات و گفت وگو کرد. در این مالقات، آخرین وضعیت مناســبات دو کشور، از جمله بازگشایی 
سرکنســولگری ایران در نجف اشــرف در کوتاه ترین زمــان ممکن و لــزوم رفع خســارات وارده به 
سرکنسولگری های جمهوری اسالمی ایران در شهرهای نجف و کربال مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در 
این مالقات، مراتب دعوت وزیر خارجه ایران از حکیم، جهت حضور در اجالس آتی »مجمع گفت وگوی 
تهران« به او اعالم و بر اهمیت حضور مشارالیه به نمایندگی از سوی دولت عراق در اجالس مذکور تاکید شد.

موضع دولت در مورد اقدام ضد ایرانی کویت
سخنگوی دولت با غیرمترقبه خواندن دیدار اخیر جمعی از اعضای گروه تروریستی االحوازیه با رییس 
پارلمان کویت تاکید کرد: دولت کویت قول داده است، این موضوع را از راه های قانونی پیگیری کند. علی 
ربیعی تصریح کرد: ما روابط خوبی با کویت داریم و انتظار نداشتیم که چنین اخباری از کویت به گوش 
برسد. البته پیگیری های ضروری صورت گرفت و بعد از احضار کاردار کویت به وزارت امور خارجه و متعاقبا 
دیدار سفیر کشــورمان در کویت با قائم مقام وزارت امور خارجه آن کشور، به ما اطالع دادند که دولت 
کویت از این ماجرا باخبر نبوده است. البته این توضیح قانع کننده نیست ولی امیدواریم همانطور که 

دولت کویت قول داده، این موضوع را پیگیری کند.

کافه سیاست

نماینده مجلس:

آیا سرنوشت بودجه باید در 
نمازجمعه تهران و مشهد 

مشخص شود؟
یک عضو کمیســیون تلفیق بودجه سال ۹۹ 
با تاکید بر ضرورت پرداخت مالیات از سوی 
پزشــکان، ســلبریتی ها، نهادها و آستان ها، 
گفت: آیا سرنوشت بودجه باید در نمازجمعه 
تهران و مشهد مشــخص شود؟ جهانبخش 
محبی نیا با اشاره به برخی انتقادات به الیحه 
بودجه سال آینده، گفت: اگر در اواخر جنگ که 
ما نمی توانستیم بجنگیم کسی بیانیه می داد 
که ما توان جنگ نداریم، این به معنی سقوط 
نظام بود. نمایندگان عضو کمیســیون تلفیق 
هم با درک واقعیات، کلیات الیحه بودجه سال 
آینده را در کمیسیون به تصویب رساندند؛ اما 
به جای اینکه آنها را تشویق کنند که به دشمن 
عالمت مثبتی نشان ندادند، اسامی موافقان 
کلیات را به عنوان خائن در سایت ها منتشر 
کردند. وی با بیان این که کمیســیون تلفیق 
حتما نســبت به واقعی کــردن درآمدها در 
بودجه اقدام خواهد کرد، بیان کرد: آیا اگر ما 
در این اوضاع کلیات بودجه را رد می کردیم کار 
درستی بود؟ وی با طرح این سوال که آیا باید 
سرنوشت بودجه در نمازجمعه تهران و مشهد 
بسته شــود؟ تاکید کرد:  بودجه یک امر فنی 
است؛ هر چند پیامد سیاسی و فرهنگی دارد. 
ما باید تمام اعداد و ارقام آن را مورد بررســی 
قرار دهیم. آقای نوبخت به هیچ وجه نگفت 
که رییس جمهور می خواهد استعفا کند؛ بلکه 
ایشــان برای نمایندگان حرمتی قائل شد و 
یکسری واقعیت های داخلی و بین المللی را 
که البته امیدوار کننده بود در اختیار نمایندگان 

قرار داد.

طنزآمیز است که آمریکا هنوز بخش هایی از عراق را تحت 
اشغال خود گرفته و بدون اجازه دولت عراق، مردم این 
کشور را بمباران می کند و بی شرمانه ادعا می کند که به 

حاکمیت دولت عراق احترام می گذارد

بین الملل
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مدیر صندوق کارآفرینی امید استان:

کارآفرینی به معنی سرکارگری نیست
مدیر صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان گفت: کارآفرینی در کشور ما فرآیندی است که برخی 

از نهادها آن را با معنی سرکارگری اشتباه 
گرفته اند. احســان مهدوی اظهار کرد: 
برخی از نهادها این صنــدوق را با بانک 
نیز اشتباه می گیرند و انتظار دارند ما به 
کارآفرینان تسهیالت ارائه دهیم در حالی 
که ما با مشارکت کارآفرینان، می توانیم 
حمایت مالی از آنها  انجام دهیم. وی با 
اشاره به معضل بیکاری و ناتوانی کنترل 
آن از ناحیــه دولت نیز گفــت: دولت به 
تنهایــی نمی تواند به این مســئله ورود 

کند پس باید در انجام کارها مشارکت محسوس صورت گیرد. وی با تاکید بر مشارکت مسئوالن با 
کارآفرینان در اشتغال زایی، خاطر نشان کرد: توجه به قوانین مبارزه با پولشویی و ارائه فاکتورهای 

صحیح خرید از اهمیت چندین برابری برخوردار است.

مهار ریزگردها با توسعه کمربند سبز
رییس اداره بیابان استان اصفهان از افزایش ۳۰ درصدی مراتع جنگلی وگیاهی استان اصفهان در سال 
جاری خبرداد. حسین علی نریمانی اظهار داشت: در سال جاری جهت توسعه کمربند سبز استان اصفهان 
۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شــده است، هدف اصلی توسعه کمربند سبز استان 
اصفهان جلوگیری از افزایش سطح اراضی بیابانی و مهار ریزگرد هاست. وی افزود: میزان نهال کاری در 
مناطق کانون بحران استان اصفهان در مقایسه با سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته است. رییس اداره 
بیابان استان اصفهان تاکید کرد: یکی از اصلی ترین برنامه های اداره بیابان استان اصفهان در اجرای این 
طرح کنترل فرسایش بادی در استان اصفهان است که موجب افزایش گرد وغبار و ریزگردها در استان 
می شود. نریمانی ادامه داد: هزار هکتار از اراضی خشک و بیابانی استان برای توسعه کمربند سبز در نظر 
گرفته شده است. وی اضافه کرد: عملیات اجرایی توسعه کمربند سبز استان اصفهان در مناطقی همچون 
شهرستان خور وبیابانک با ۱۵۰۰ هکتار، شهرستان نایین با ۲۵۰۰ هکتار، شهرستان برخوار با ۱۵۰۰ هکتار 
و منطقه نصر آباد شهرستان آران و بیدگل با ۱۵۰۰ هکتار صورت خواهد گرفت. نریمانی تاکید کرد: از این 
میزان حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هکتار از اراضی استان اصفهان بیابانی است که این مناطق در ۸ شهرستان؛ 

خور وبیابانک، اردستان، کاشان، نطنز، آران و بیدگل، نایین، برخوار و اصفهان پراکنده است.

ثبت نام بیش از  25 هزار  نفر در استان برای طرح اقدام ملی مسکن
مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان گفت: از این سهم در شهرهای باال و زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۲9 
هزارو ۲۸۰ واحد، در فوالدشهر ۱6 هزار واحد، در بهارستان ۲۲ هزارو ۵۰۰ واحد و در شهر مجلسی سه هزار 
واحد مسکونی احداث خواهد شد که در مرحله نخست ثبت نام از متقاضیان در ۵9 شهر این استان ۲۵ 
هزار و ۱6۵ نفر ثبت نام کردند. علیرضا قاری قرآن همچنین با اشاره به عملکرد راه وشهرسازی در زمینه 
طرح اقدام ملی مسکن افزود: تنظیم تفاهم نامه با بنیاد مسکن برای ساخت ۱۲ هزار و ۱۲۱ واحد مسکونی 
طرح اقدام ملی مسکن، شناسایی و تامین زمین به مساحت ۷۲۲ هزار و 9۲۳ متر مربع برای هفت هزارو 
۱6۵ واحد مسکونی، ابالغ دستورالعمل واگذاری زمین به ادارات راه وشهرسازی شهرستان برای احداث 
چهار هزارو 4۲۵ واحد در 4۷ شهر این استان در قالب اجاره 99 ساله به بنیاد مسکن از جمله اقدامات 

الزم راه و شهرسازی این استان در این طرح است.

 آمار می گوید صادرات سوغات اصفهان در مسیر رو به روشدی قرار گرفته است ؛

سبقت سوغات از فوالد

اصفهان، پتانســیل های فراوانی برای بر  مرضیه محب رسول
دوش کشیدن صادرات کشور دارد. هر چند 
صنعت در این استان حال و روز چندان خوبی ندارد و تولید کنندگان در 
چنگال انواع دست اندازهای دولتی و مالی گرفتار هستند؛ اما هنوز هم 
اصفهان آنقدر پتانسیل باالیی دارد که بتواند بخش اعظمی از بار صادرات 
کشــور به خصوص در حوزه های غیر نفتی را به دوش بکشد. پا به پای 
فوالد و بخش معدن که یکی از گسترده ترین و سودآورترین بخش های 
صادراتی استان هستند، حاال آمار می گوید سوغات اصفهان هم در مسیر 
رو به روشــدی قرار گرفته و تنها طی  ۸ ماهه نخســت امسال بیش از 
 هفتــاد میلیــارد ریــال از ایــن کاالهــا بــه خــارج از کشــور صادر

 شده است. 
بر اساس اعالم گمرک اصفهان این حجم از هدیه و سوغات که به خارج  
از کشور ارسال شده، به نسبت مدت مشــابه در سال قبل بیش از 44 
درصد رشد را نشــان می دهد. بر اســاس جدیدترین آماری که گمرک 
اصفهان ارائه داده ، در  9 ماهه امســال پنج میلیون و ۵49 هزار تن کاال 

به ارزش دو میلیارد و پنج میلیون دالر به خارج از کشــور صادر شده که 
 ارزش آن ۱۵ درصد و وزن کاالها هم 4۸ درصد بیشــتر ازمدت مشابه 

سال گذشته  است.
 در این مدت هزار و ۱۲6 قلم کاال از این استان به بازارهای هدف 9۱ کشور 
جهان صادر شده که مهم ترین کشورهای هدف کاالهای صادراتی عراق، 

چین، افغانستان، امارات متحده عربی و پاکستان است.
 در میان این آمار همچنان چدن، آهن وفوالد ومصنوعات با ۵۱ درصد، 
فرآورده های نفتی با ۱9 درصد و محصوالت شــیمی آلی با پنج درصد 
پیشتاز هستند؛ اما به نظر می رسد رشد خوب صادرات سوغات اصفهان 
هم می تواند هم پای ســایر قابلیت های اقتصادی اصفهان در بخش 
صادرات باال بیاید. بر اســاس آمار  عملکرد وزنی، شــرکت های بزرگ 
فوالدســاز طی ۸ ماهه نخســت 9۸ بیش از 4 میلیون و ۷۲۳ هزار و 
64۰ تن فوالد صادر کردند که حاکی از رشــد ۱۵ درصدی نسبت مدت 
مشابه سال گذشــته دارد. در این میان شرکت فوالد خوزستان با سهم 
۱.۲ میلیون تنی باالترین ســهم از صادرات را در اختیار گرفت و پس از 

آن فوالد مبارکه با صدور یک میلیون تن انواع محصول در جایگاه دوم 
قرار گرفت. همچنین ذوب آهن اصفهان با ۷۷9 هزار تن در رتبه ســوم 
صادرات طی هشت ماهه سال 9۸ قرار گرفت؛ اما آمار رشد برای سوغات 
و صادرات آن 44 درصد بوده است. هر چند مقایسه این دو موضوع از 
لحاظ سودآوری و اهمیت های استراتژیک و بازارهای جهانی نمی تواند 
چندان قیاس درستی باشــد؛ اما آنچه مهم است اینکه این دو صنعت 
می تواند هم پای هم رشــد کنند به خصوص آنکه با توجه به بخشــی 
از مشــکالت زمینه ای مانند آلودگی های صنعتی اصفهان از ســویی و 
تحریم ها و تنگناهای بین المللی از سوی دیگر، سرمایه گذاری و توجه 
بیشتر به بخش صنایع دستی می تواند توجیه پذیری بیشتری داشته 
باشد. در شرایطی که اشتغال زایی در بخش های بزرگ صنعتی هزینه 
بر و معضالت محیط زیســتی بیشتری برای اســتان خواهد داشت، 
رشد و توسعه و سرمایه گذاری برای یافتن بازارهای هدف بین المللی 
 برای صنایع دستی اصفهان می تواند زمینه اشــتغال پاک را در استان

 فراهم آورد.

دستگاه بخور سرد

بازار

در  9 ماهه امسال پنج میلیون و 549 هزار تن کاال به ارزش 
دو میلیارد و پنج میلیون دالر به خارج از کشور صادر شده 
که ارزش آن 15 درصد و وزن کاالها هم 48 درصد بیشتر 

ازمدت مشابه سال گذشته  است

دستگاه بخور سرد و خوشبو 
987-UVT کننده مدل
قیمت: 127،000 تومان

دستگاه بخور سرد و رطوبت 
05-XL سنج مدل

قیمت: 248،000 تومان

بخور سرد زیکالس مد 
ZYK-C07 مدل

قیمت: 575،000 تومان

 امیدها برای مهاجرت معکوس نخبه های اصفهانی
 رو به افزایش است

وجود یک شهرک علمی و تحقیقاتی، دو پارک علم و فناوری، بیش از ۱۰ مرکز رشد فناوری و بیشتر از 
۵۰۰ شرکت دانش بنیان دراصفهان، نشان دهنده قابلیت های این استان برای ارتقای جایگاه کسب 
وکارهای نوپا و توجه بیشتر به این مقوله است.  رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان 
گفت: مدت زمان زیادی از ورود کســب و کارهای نوپا به بازار اقتصاد کشور و استان نمی گذرد؛ اما 
فعاالن این کسب وکارها با چالش هایی مواجه هستند که سدی در برابر پیشرفت آن ها شده است.  
محمد اطرج  اظهار داشــت: نخستین 
مانع به بخش حقوقی و قانونی مربوط 
می شــود؛ قوانیــن مربوط بــه بیمه و 
مالیات مربوط به دهه ۳۰ شمسی است 
و نیازمند بازنگری اســت. اطرج اضافه 
کرد: همچنین آشنا کردن متولیان حوزه 
مالیــات و بیمه با فرآیندهای کســب و 
کارهای مجازی و آموزش قوانین بیمه 
و مالیات به صاحبان کســب و کارهای 
نوپای مجازی از موارد بسیار مهمی است 
که باید به آن پرداخته شود. رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان اظهار  کرد: گاهی 
موانع، باعث مهاجرت کارآفرینان اصفهانی به پایتخت شــده زیرا دسترســی به بازار بهتر و تمرکز 
بودجه ها و منابع در پایتخت، موجب می شــود شــخص کارآفرین، فعالیت در این گونه مناطق را 
به اصفهان ترجیح دهد. نظیر شــرکت های موفقی که به دلیل دسترسی به بازار کشور، بودجه ها و 
امکانات مناسب تر، جذب پایتخت شده؛ اما خوشــبختانه با وجود خدمات و تسهیالت، به تازگی 
شرایط کسب وکارهای نوپا نسبت به گذشــته بهبود یافته به طوری که از شدت موج مهاجرت این 

فعاالن کاسته شده است.

مدیر مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:
بزرگ ترین چالش طرح های آب و خاک ثبات قیمت است

مدیر مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: بزرگ ترین چالش اجرای طرح های 
مرتبط با آب و خاک در این استان، نبود ثبات قیمت تجهیزات و وسایل مورد نیاز است. حمیدرضا باقرصاد 
اظهارداشــت: مشــخص نبودن و عدم پایداری قیمت تجهیزاتی مانند لوله و اتصاالت و ماشین آالت 
سبب مغایرت قیمت هزینه طرح ها با هزینه تمام شده می شود و همین امر مشکالتی را به خصوص با 
پیمانکاران به وجود می آورد. وی اضافه کرد: آزادسازی اراضی برای اجرای طرح های آب و خاک دیگر 
مشکل پیش رو اســت، زیرا به دلیل وجود زمین های کشــاورزی متعدد به راحتی نمی توان رضایت 
صاحبان را برای آزادسازی جلب کرد، به خاطر همین برخی طرح ها با مشکل و یا کندی در اجرا مواجه 
می شــود. مدیر مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان تصریح کرد: مشارکت بیشتر 
جامعه کشاورزان نیازمند فرهنگ سازی اســت چرا که اجرای طرح های آب و خاک به سود کشاورزی 
استان و کشور خواهد بود. باقرصاد با اشــاره به برخی طرح های مرتبط با آب و خاک ادامه داد: اصالح 
شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی در حوضه زاینده رود از ســال ۸۳ آغاز و سال گذشته با هدف کمی 
۳۰ هزار هکتاری انجام شد. مدیر امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان به اهمیت حفظ 
رشــته قنات ها به عنوان منابع آبی ارزشمند اشاره کرد و افزود: امسال ۷9 رشــته قنات در استان با 9۱ 
میلیارد ریال اعتبار از اسناد خزانه مرمت و بازسازی شد. وی با بیان اینکه چهار هزار و ۵۰۰ رشته قنات در 
 استان اصفهان وجود دارد، اضافه کرد: از سال 9۰ تاکنون 99۵ رشته قنات در این خطه مرمت و بازسازی

 شده است.

کافه اقتصاد

اخبار
 یک فعال اقتصادی مطرح کرد:

میزان هدررفت انرژی در ایران چندین برابر کشورهای توسعه یافته است

یک فعال اقتصادی گفت: اکثر ساختمان های موجود در ایران از لحاظ 

مصرف انرژی چندین برابر کشــورهای دیگر بوده و متاسفانه در این 

رابطه استانداردهای الزم رعایت نمی شود.

حسین صادقی قوام آبادی اظهار داشــت: هنوز به یک الگوی درست 

برای ساختمان سازی در ایران نرسیده ایم و همین مسئله باعث شده 

که شاهد فرسودگی زودرس ساختمان هایمان باشیم و باید بگوییم که 

عمر مفید ساختمان ها در ایران یک چهارم عمر ساختمان های ساخته 

شده در کشــورهای توســعه یافته اســت. وی  ادامه داد: در کنار این 

مشکل بخش زیادی از انرژی که باید صرف تولید شود، در ساختمان ها 

هدر می رود.معتقدم، قبل از زیرساخت ها نیاز به فرهنگ سازی در این 

رابطه داریم؛ اینکه به سمت ایجاد ســاختمان هایی حرکت کنیم که از 

هر لحاظ با محیط زیست همخوان باشد. متاسفانه در ساختمان های 

ما اکنون ســودآوری مهم تر از استانداردهاست و به همین علت اتالف 

انرژی های سرمایشی و گرمایشی و صرفه جویی در انرژی به حاشیه 

رانده شده و از اهمیت آن کاسته شده است. 

این فعال اقتصادی ادامه داد: در بند ۱۱ مقررات ملی ســاختمان، این 

موضوع به تصویب رسیده است. ساختمان های امروز ما نیاز به عایق 

بندی و طراحی های مناسب در پنجره ها دارد. استفاده از فناوری های 

نوین در امر ساختمان سازی می تواند کمک عمده ای به کاهش مصرف 

انرژی و هدررفت آن باشــد. وی تصریح کرد: اگر به گذشــته نگاهی 

بیندازیم، می بینیم که معماری قبل با تشــخیص درســت و استفاده 

مناسب از انرژی توانسته بود، آسایش را نیز به ساختمان ها به ارمغان 

آورد. باید ساختمان هایی بسازیم که همسو با سالمت انسان و سازگار 

با محیط زیست باشد، چرا که ســاختمان های فاقد این شاخص ها، 

آسیب های زیادی را به انسان و اقتصاد وارد می کند.

 قوام آبادی اضافه کرد: شــاید برخی از ســاختمان ها در ایران آن هم 

نه به طور کامل بلکه ۵۰ تا 6۰ درصد اســتاندارد سازی شده و می توان 

نام ساختمان ســبز را بر آنها گذاشــت؛ اما اگر بخواهیم آمار درستی 

داشته باشــیم باید تمامی شاخص های ســاختمان سازی را بررسی 

کنیم و بعــد از آن به یک نتیجه درســت برســیم. وقتــی می گوییم 

ســاختمان ســبز به یک مفهوم عام اشــاره کرده ایــم و این موضوع 

برای ســاختمان مســکونی تعریف خاصی دارد، برای یک هتل و یا 

دانشــگاه و ...هم تعریف خاص دیگری، به این خاطــر که هر کدام 

 از این ســاختمان ها از لحاظ نیازها و الزاماتی که باید داشــته باشند، 

فرق می کنند. 

وی گفت: در ســاختمان هایی که در گذشــته ســاخته می شد بحث 

کاهش مصرف انرژی، جدا از مباحــث اعتقادی به خوبی مدنظر بوده 

است. در این ساختمان ها، یک در اصلی قرار داشته و بعد وارد هشتی 

می شــدیم،بعد از آن در دیگری بوده  که به ســوی حیاط باز می شده 

اســت. همین فضاها دلیلی بوده که انرژی کمتــری هدر برود. اکنون 

ساختمان هایی که ســاخته می شــود یک در اصلی و در نهایت دو در 

دارد و برای کنترل و عدم انتقال ســرما و گرما هیچ فکری نشده و این 

اختالف فشار هوا بین محیط داخل و خارج ساختمان باعث می شود 

که با هدررفت انرژی مواجه باشیم. این فعال اقتصادی  افزود: در حال 

حاضر وضعیت اکوسیستم در کشور خوب نیست، با این حال بد دیگر 

به ادله علمی و استنادهای دانشگاهی نیازی نیست. دلیلی هم ندارد 

که یک متخصص دلواپس مسائل زیســت محیطی برای اثبات این 

وضعیت وخیم بودجه های عریض و طویل دولتی خرج کرده و پروژه 

ملی تعریف کند. وی بیان داشت: به زودی اکوسیستم مراحل هشدار 

و اخطار را رد می کند و ما می مانیم و آنچه  انجــام داده ایم. البته این 

نگرانی تنها مربوط به ممالک درپی توسعه نیست، ممالک جهان اول 

یا به قول امروز توسعه یافته هم به شدت این نگرانی ها را با خود دارند؛ 

اما در همه الیه های شهری درجســت وجوی اقداماتی هستند تا این 

نابودی را به تعویق بیندازند. این فعال اقتصادی ادامه داد: آینده ای که 

درباره بســیاری اتفاق خواهد افتاد و درباره ما نیز محتمل است. یکی 

از راه هایی که این نابودی را به تعویق چندین دهه ای می اندازد، ایجاد 

و احداث ساختمان های سبز است که به قولی عامل تامین آرامش و 

سالمت انسان به شمار می رود.
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آگهی

مفاد آراء
10/71 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

محرز گردیده است.
ادامه در صفحه 5



برخی ها معضل»طالق« را نشأت گرفته از   پریسا سعادت
زندگی مدرن می دانند؛ جایی که اعتقاد به 

ماندن در یک رابطه با تمام سختی ها و مرارت هایش رنگ باخته و جای 

آن را به زندگی های مجردی و بی خیالی های شهری داده است. طالق 

پدیده ســیاهی اســت که رشــد آن در ایران، تقریبا همه را  از مردم تا 

مسئوالن نگران کرده است. شــاید به همین دلیل مقامات هر راهی را 

برای کاهش آماری آن حداقل روی کاغذ و سند انجام داده اند و حاصل 

آن این شده که مسئوالن و نهادهای دولتی اصرار دارند بگویند ترمز رشد 

طالق در ایران کشیده شده؛ اما واقعیت  چیز دیگری است.

 محمد رضا حبیبی، رییس کل دادگســتری استان اصفهان اوایل دی 

ماه طی گفت وگویی مدعی شد نرخ رشد طالق در استان امسال به یک 

درصد رسیده اســت ؛آماری که به ادعای وی ســال گذشته بیش از 5 

درصد بوده؛ اما تقریبا هم خود منابع آمار دهنده و هم متقاضیان طالق 

در دادگاه ها می دانند که این کاهش حاصل پیچیده تر شدن و زمان بر 

بودن رویه های طالق در کشور اســت نه کاهش تقاضا برای آن. اما در 

این میان مسئله نگران کننده رشــد چراغ خاموش میزان طالق ها در 

شهرستان ها و روستاهاست؛ نقاطی که به لحاظ سنتی همیشه صحبت 

از طالق قبح زیادی داشته؛ اما ظاهرا این مناطق هم از شتاب جدایی ها 

در کل کشــور عقب نمانده اند. این موضوع در برخی از شهرستان های 

اصفهان هم این روزها بیشتر به چشم می آید. البه الی آماری که هر از 

گاهی منتشر می شود، چشم مان به شــهر و شهرستان هایی می خورد 

که شاید تا همین چند ســال پیش طالق در آنها به عدد انگشت های 

دست هم نمی رســید، ولی حاال نرخ های باالی ده یا بیست درصد از 

میزان جدایی زوجین در شهرســتان های اســتان رسانه ای می شود. 

عجیب تر اینکه در برخی از شهرهای کوچک نرخ رشد طالق تا دو برابر 

هم افزایش یافته است. 

ســال گذشــته معاون فناوری اطالعات و آمار جمعیتی اداره کل ثبت 

احوال اســتان اصفهان برای اولین بار به نرخ رشد دو برابری طالق در 

شهرســتان مبارکه اصفهان اشاره کرد. این مقام مســئول در آن زمان 

آماری هم از افزایش 122 درصدی طالق در گلپایگان و 119 درصدی در 

دولت آباد ارائه داد. هر چند به گفتــه وی، این افزایش آمار نه به دلیل 

رشــد طالق در آن مناطق بلکه به دلیل کمبود دفاتر طالق در شهرهای 

همجوار بوده؛ اما این مســئله هم نشان می دهد رشــد جدایی ها در 

شهرستان ها تا چه حد شتاب گرفته اســت. وضعیت طالق در شهرضا 

به عنوان یکی از بزرگ ترین شهرستان های استان هم چندان وضعیت 

خوبی ندارد. در این منطقه در حالی که ترمز ازدواج کشیده شده است 

طالق ها همچنان روند افزایشــی دارند. در سمیرم هم وضعیت خوب 

نیست؛ بر اساس اعالم معاون سیاسی، اجتماعی فرمانداری سمیرم 

ازدواج در این شهرستان در نیمه اول سال جاری کمتر شده؛ اما طالق 

افزایش یافته است. علیرضا فخری زاده اظهارداشت: تعداد ازدواج در 

نیمه اول سال گذشــته 229 مورد و در مدت مشابه سال جاری 22۳ 

مورد بوده است. به گفته وی، آمار طالق ثبت شده سمیرم در نیمه اول 

سال 9۷، 2۸ مورد و در شش ماهه اول امسال ۴5 مورد بوده که نشان 

از بیشــتر شــدن این پدیده اجتماعی دارد. وضعیت در گلپایگان هم 

بر مدار افزایــش طالق چرخ می چرخد. سرپرســت اداره ثبت احوال 

شهرستان گلپایگان اعالم کرده که شهرســتان گلپایگان شاهد ۳۴۷ 

مورد ازدواج در سال جاری بوده که در مقایسه با سال گذشته، کاهش 

 1۰ درصدی یافتــه و میزان طــالق در این مدت چهــار درصد افزایش

 داشته است.

 در نجف آباد هــم اگر چه آمار عددی مشــخصی از نرخ طالق ها برای 

امسال منتشر نشده؛ اما بر اساس اعالم رییس و دادستان دادگستری 

شهرستان نجف آباد درخواست طالق توافقی یا درخواست از سوی یکی 

از زوجین دلیل بیشترین تعداد مراجعات به دادگستری این شهرستان 

بوده است. هر چند آمار ارائه شده نمی تواند چشم اندازی کامل و صد 

درصدی از معضل طالق در استان بدهد؛ اما نشانه ها حاکی از گسترش 

این فرهنگ در جوامع کوچک تر است. طی ســال های اخیر برخی از 

شهرستان های استان با مشکالت اقتصادی به خصوص خشکسالی و 

بحران بیکاری دست به گریبان بوده است. این مسئله هم ازدواج ها و 

نرخ زاد و ولد را به شدت کاهش داده و هم موضوع طالق را جدی تر کرده 

است. عالوه بر مهاجرت، فقر و تنگدستی هم می تواند از جمله عوامل 

رشد طالق ها در شهرستان ها باشد؛ اتفاقی که اگر جدی گرفته نشود و 

البه الی آمار الپوشانی شــود، می تواند به زودی به یکی از بحران های 

اجتماعی استان تبدیل شود. زخمی ناســور که در کنار سایر معضالت 

مانند حاشیه نشینی، مهاجرت های بی سرانجام و بر هم خوردن توازن 

جمعیتی اصفهان می تواند خطرآفرین باشد.
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700 بیمار اصفهانی در لیست انتظار پیوند کلیه
مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز پزشکی الزهرا )س( اصفهان با اعالم اینکه حدود 
۷۰۰ نفر در استان اصفهان در لیست انتظار برای پیوند کلیه هســتند، گفت: البته این تعداد کسانی 
هستند که نیازمند پیوند کلیه بوده و ممکن اســت تعدادی از آنها در لیست پیوند زنده باشند، چون 
برخالف کبد و قلب، امکان دریافت کلیه از فرد زنده هم وجود دارد. مریم خلیفه سلطانی اظهارکرد: 
طی  9 ماهه سال جاری ۳۳ مورد اهدای عضو داشتیم، البته تعداد اهداکنندگان بیش از این بود، 
ولی در نهایت ۳۳ مورد اهدای عضو صورت گرفت. مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز 
پزشــکی الزهرا )س( اصفهان همچنین با اشــاره به اهدای عضو به ۸۴ بیمار نیازمند طی 9 ماهه 
امسال، گفت: بیشتر اهدای عضو به بیماران در استان اصفهان بوده و تنها در موارد بسیار نادری که 

گیرنده متناسب در اصفهان نبوده، عضو به شیراز فرستاده شده است.

مدیر نظارت بر امور داروی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
بیماران خاص برای تامین دارو نگرانی نداشته باشند

مدیر نظارت بر امور داروی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بیماران خاص 
نگرانی از بابت تامین داروهای خود نداشــته باشــند، زیرا داروی این بیماران موجود است. حسن 
جانثاری اضافه کرد: نمی توان با قاطعیت گفت که طی یک تا دو ماه آینده وضعیت موجودی داروی 
بیماران خاص مثل وضعیت فعلی است؛ اما تمام هم و غم وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تامین 
داروی این بیماران و داروهای اساسی و اصلی است. مدیر نظارت بر امور داروی معاونت غذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: امروز وزارت بهداشــت به جای واردات داروهایی که مصرف 
نکردن آن به سالمتی فرد آسیبی نمی زند مثل مکمل ها، قرص های ویتامینی و قرص هایی که مشابه 
داخلی دارند، واردات داروهای خاص و داروهای که مشابه داخلی ندارد را در درجه اول اهمیت قرار 
داده است. جانثاری با بیان اینکه کمبودهای احتمالی به طور مرتب رصد می شود، افزود: طی تماس 
دائم با سازمان غذا و دارو سعی می کنیم در اولین فرصت ممکن سهمیه استان را از طریق شرکت های 

پخش به داروخانه ها اعالم کنیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

اولویت سازمان اوقاف، مرمت مکان های مذهبی تاریخی است
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: اولویت سازمان اوقاف مرمت و ترمیم مکان های 
مذهبی تاریخی است.حجت االسالم محمدحســین بلک در حاشیه بازدید از بازار دو راه خوانسار و 
پروژه میدان درب امامزاده ابراهیم )ع( سعیدآباد گلپایگان، اظهار داشت: در راستای بررسی اهداف 
مورد نظر سازمان اوقاف کشور ، جلسه ای با فرمانداران دو شهرستان گلپایگان و خوانسار و نماینده 
شهرستان در مجلس پیرامون توســعه زیر ساخت و جذب گردشــگر برگزار و بازدید میدانی برای 
همکاری الزم انجام دادیم.وی  ادامه داد: »بازار دو راه خوانسار« از آثار تاریخی این شهرستان است 
که برای مرمت و بازسازی و تجدید وضعیت آن طرح هایی پیشنهاد شد که پس از بررسی کارشناسی 
قطعا سازمان اوقاف نسبت به سهم خود در مرمت و بازسازی آن اقدام الزم را انجام می دهد.مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان بیان کرد: امامزاده ابراهیم )ع( ســعیدآباد در راه مواصالتی 
خمین- گلپایگان قرار دارد و احداث میدان در مسیر راه این مکان مقدس اهمیت فراوانی دارد که 
برای رفع گره های این طرح اقدامات الزم را انجام می دهیم.وی با اشاره به تعمیر گنبد امامزاده هفده 
تن گلپایگان، گفت: با توجه به مضیقه های اعتباری که داریم، اولویت سازمان اوقاف راهکار اساسی 
در مرمت و ترمیم مکان های مذهبی تاریخی است، امیدواریم با پیش بینی هایی که در استان صورت 
می گیرد و اعتباراتی که الزمه این کار است ناچار نشویم کوتاه ترین و ضعیف ترین راه ها را انجام دهیم.

بلک افزود: در جلوگیری از خطرات احتمالی که این امامزاده واجب التعظیم را تهدید می کند، قطعا 
راهکار اساسی به نحو شایسته و بایسته در تعمیر و مرمت آن انجام خواهیم داد.

افزایش طالق عالوه بر شهرهای بزرگ حاال دامن گیر شهرستان های کوچک تر استان اصفهان هم شده است؛

زخمناسورطالق،عمیقترمیشود

با مسئولان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

م الف: 694022  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

فقدان سند مالکیت
10/74 شماره نامه: 139885602006008508 ، تاریخ: 1398/09/23 ، ورثه نازنین بیگم 
نجاری فرزند علی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی 
شده مدعی است سه حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ شماره 967 فرعی از 72 اصلی واقع در 
خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 113 اصفهان صفحه 114 مسبوق به ثبت و 
سند می باشد که در اثر جابه جایی مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
 نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آییــن نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتباً ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 
خواهد شد. م الف: 704331 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

مزایده نوبت اول
10/77 شماره:965494 -  تاریخ:12 /1398/09 ، اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 965494موضوع شکایت خانم زهرا رضایی 
آدریانی فرزند رجبعلی و رجبعلی رضایی آدریانی فرزند حسن علیه آقای سجاد بهرامی فرزند 
علی در نظر دارد ملک متعلق به خانم محبوبه جعفری به مشخصات تمامیت دودانگ عرصه 
و اعیان از 6 دانگ  عرصه و اعیان که عبارت است از یک ساختمان مسکونی دو طبقه و یک 
انباری روی بام، دارای عرصه به مساحت 130 متر مربع متر 200مربع اسکلت دیوار باربر و 
سقف راه پله تیرآهن با طاق ضربی، نما،کف حیاط موزاییک و دارای انشعابات برق،گاز،آب 
و فاضالب که کارشناس رسمی دادگستر ی یک میلیارد و نود میلیون ریال ارزیابی نموده 
و از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده در تاریخ 1398/10/28 راس ساعت 10 
صبح در محل اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر واقع 
دردادگستری خمینی شهر برگزار می گردد. و طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به 
نشانی منظریه،بلوار عموشاهی،خ پیمان، خیابان معراج، کوچه 241غربی پالک 295 مراجعه 
و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید. خریدار کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید، 
خریدار می بایستی ده درصد قیمت مال را قبل از شروع جلسه به حساب سپرده دادگستری 
واریز و فیش مربوطه را فی المجلس به این اجرا ارائه و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده 
به حساب اشاره شــده واریز و اصل فیش را به اجرا تحویل نماید در غیر اینصورت ده درصد 
اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.  تذکر: متقاضیان شرکت 
در مزایده می بایســت 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی به حساب سپرده 
دادگستری خمینی شهر به شــماره 2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دست 
داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی 
مراجعه و درخواست شــرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش 
سپرده تحویل اجرا نمایید. م الف: 712450 محمدعلی نصراصفهانی مدیر اجرای احکام 

کیفری دادگستری شهرستان خمینی شهر 
تحدید حدود اختصاصی

10/72 شــماره نامه:139885602032001716 نظر با اینکه تحدید حدود ششــدانگ 
یکبابخانه پالک شماره 325 واقع در مهاباد 51 اصلی دهســتان گرمسیر بخش 17 ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام بهیار ریاحی مهابادی فرزند محمد و غیره 
در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز پنجشنبه مورخ 1398/11/3  ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
 تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف:704785 

ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
ابالغ دادخواست وضمائم

 10/73 بدینوســیله به آقاي نــوروز پورنادری فرزند زیــاد فعاًل مجهــول المکان ابالغ 
مي گرددکه خواهان محمد خســروی عمروآبادی فرزند علی به نشــاني شهرضا میدان 
ارتش تعمیرگاه ایران ژاپن دادخواســتي به خواســته مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 

بیست وشــش میلیون ریال به این شورا تســلیم  که  بکالســه 98 / 464 ش2 ح  ثبت و 
وقت رســیدگي براي روز شــنبه مورخ  98/11/12  ســاعت 30 / 3 عصر تعیین گردیده 
اینک حســب درخواســت خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت دریکــي از جراید کثیراالنتشــار آگهي مي شــودتا ازتاریخ انتشــارظرف یک 
ماه بامراجعه به دبیرخانه شــوراي حل اختالف شــماره دوم شــهرضا واخذ نسخه ثاني 
دادخواســت و ضمائــم ،آدرس کامل خودرا اعــالم وهردفاعي داریدبیــان نماییدوبراي 
رسیدگي فوق نیزدرشوراي حل اختالف شــماره دوم حقوقي شهرضاحاضرشویدواگربعداً 
 احتیاج به نشــرآگهي باشــد یک نوبــت منتشرخواهدشــدومدت آن ده روزخواهدبود.  

م الف: 714520 رئیس دبیرخانه شوراي حل اختالف شعبه دوم حقوقي شهرضا
حصر وراثت

10/75  آقای رضا صالح زاده مهابادی  دارای شناســنامه شماره 23 به شرح دادخواست به 
کالسه  178/98  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان بی بی حیدریان مهابادی به شناســنامه 2890 در تاریخ 1397/6/10 اقامتگاه 
 دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ســه پسر به 
نام های 1- منوچهر صالح زاده مهابادی، ش.ش 85، 2- ایرج صالح زاده مهابادی، ش.ش 
26، 3- ناصر صالح زاده مهابادی، ش.ش 39 و یک دختر به نام ناهید صالح زاده مهابادی، 
ش.ش 34 و یک همســر دائمی به نام رضا صالح زاده مهابادی، ش.ش 23 و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 714264 شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اردستان
ابالغ رای

10/76 شماره پرونده: 910/97 شــماره دادنامه: 478 تاریخ رسیدگی: 98/07/11 مرجع 
رسیدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف شهرســتان دهاقان، خواهان: محمد قلندری به 
نشانی دهاقان مســکن مهر یاقوت 2 واحد 302، خواندگان: 1- بختیار عباسی 2- مهدی 
صداقت هر دو به نشــانی مجهول المکان، خواســته: انتقال به ســند، گردشکار: خواهان 
دادخواستی/ درخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این 
شعبه و ثبت به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر شعبه بتصدی 
امضا کنندگان ذیل تحت نظر قرار گرفت. با توجه به محتویــات پرونده پس از اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شعبه دوم ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست خواهان آقای محمد قلندری فرزند 
یزدانبخش به طرفیت خواندگان بختیار عباسی فرزند سراحمد و مهدی صداقت فرزند هانی 
به خواسته الزام خواندگان به انتقال سند خودروی پراید به شماره انتظامی 832 ب 11 ایران 
13 در یکی از دفاتر اسناد رسمی به احتساب خسارت دادرسی مقوم به 41/000/000 ریال 
با عنایت به شرح متن دادخواست و محتویات پرونده بدین شرح که خواهان اظهار می دارد 
 در مورخ 96/11/20 حسب مبایعه نامه عادی یک دستگاه خودرو پراید به شماره انتظامی
 832 ب 11 ایران 13 را از خوانده ردیف اول خریداری و ثمن آنرا پرداخت نموده و با توجه به 
اینکه خوانده ردیف دوم مالک رسمی خودرو می باشد و خواندگان علی رغم ابالغ از طریق 
نشر آگهی در جلسه دادرســی حضور نیافته و الیحه ای نیز تقدیم ننموده اند علی هذا شورا 
حسب استعالم به عمل آمده از پلیس راهور شهرستان دهاقان در مورخ 98/05/13 حکایت از 
این امر دارد که مالک خودرو به نام مهدی صداقت دهقی فرزند هانی می باشد. دعوی خواهان 
را در خصوص خوانده ردیف دوم وارد تشخیص و مستندا به ماده 198 و 515 و 519 قانون 
آیین دادرسی مدنی مصوب 79 حکم به محکومیت ایشان به انتقال سند خودرو پراید به شماره 
انتظامی موصوف در صدر دادنامه در یکی از دفاتر اسناد رسمی، پرداخت مبلغ 682/500 ریال 
به عنوان خسارت دادرسی صادر و اعالم می گردد و در خصوص خوانده ردیف اول با توجه به 
عدم مالکیت ایشان نسبت به خودرو فوق مستندا به بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت عدم توجه به دعوی به خوانده وارد ندانسته و حکم به رد دعوی صادر و اعالم 
میگردد رای صادره در خصوص محکومیت غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در شورا و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه عمومی حقوقی 
دهاقان می باشد و در خصوص قسمت دوم حضوری و ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر 
خواهی در دادگاه عمومی حقوقی دهاقان می باشد.  م الف:712466 شعبه 2 شورای حل 

اختالف شهرستان دهاقان



دارنده مدال های نقره و برنز کشــتی آزاد جهان در جمع خبرنگاران در مورد مصدومیت خود بیان کرد: من زیر نظر دکتر بهرامی نژاد حرکات اصالحی را انجام 

می دهم تا روند درمان سریع تر انجام شود و تمرینات تخصصی کشتی را شــروع کنم. علیرضا کریمی درباره اینکه به جراحی نیاز  دارد یا نه، عنوان کرد: خیر، 

چون پارگی کامل نبوده و با فیزیوتراپی ترمیم سریع تر انجام می شــود. یک ماه تا ۴۰ روز باید روی تقویت زانو کار کنم تا تمرینات شروع شود. کریمی درباره 

اینکه قهرمانی تیم شما در باشگاه های جهان مسجل بود؛ اما چرا باز شما را به میدان فرســتادند تا مصدومیتت تشدید شود، گفت: بحث اول لیگ است. ما 

نباید کشتی بگیریم چون در طول سال تورنمنت های سنگین داریم. باید یکی دو ماه تمرینات سبک داشــته باشیم و استراحت کنیم. وی ادامه داد: وزارت 

باید حق ملی پوشان را بدهد نه اینکه دو سال بعد با هزار ترفند سر و ته پاداش ها را بزند. درست است که لیگ مشکالتی دارد؛ اما اگر شرکت نکنیم مشکالت 

ما چند برابر می شود. ۲-۳ سال است بعد از مسابقات جهانی در لیگ کشــتی می گیرم و مجبوریم در  چند جبهه بجنگیم. ملی پوش کشتی آزاد درباره اینکه 

مردم نگران شده اند آیا به المپیک می رسید، عنوان کرد: ان شاءا...اگر خدا قســمت کند. من این اتفاق را خواست خدا می دانم تا روی نقاط ضعف خودم کار 

کنم و آنها را پوشش دهم.

علیرضا کریمی:
 وزارت ورزش حق ملی پوشان را بدهد

سه شنبه 10 دی  1398 / 4 جمادی االول 1441/ 31 دسامبر 2019/ شماره 2877

معاوضه ای که به سود هر دو باشگاه است؛

»اخباری« به ذوب آهن می رود، »محمدزاده« به تراکتور
با شروع فصل نقل و انتقاالت، تیم های مختلف لیگ برتری در تالش هستند تا نقاط ضعف خود را 
تقویت کنند و قدرتمندتر از گذشته دور برگشت مسابقات را استارت بزنند. تراکتور و ذوب آهن نیز 
همچون تیم های دیگر به دنبال جذب نفرات مورد نیازشــان هستند. در چنین شرایطی اما ممکن 
است یک معاوضه میان دو باشگاه اصفهانی و تبریزی ســر بگیرد. از آنجایی که ذوب آهن در نیم 
فصل اول از ضعف دروازه بانی رنج می برد و باقر صادقی گلر باتجربه این تیم هم تقریبا جدایی اش 
قطعی اســت، مدیران باشــگاه به دنبال جذب یک دروازه بان باتجربه و نامدار هستند که در این 
خصوص گزینه اول آنها محمدرضا اخباری است. این گلر ۲6 ســاله که سابقه حضور در تیم ملی را 
نیز در دوران کارلوس کی روش دارد، امسال در ترکیب تراکتور کمتر به میدان رفته و به دنبال جدایی 
است. از این رو ذوب آهن مشتری شماره یک او محســوب می شود. در کنار این موضوع از تالش 
مدیران تراکتور برای جذب دفاع وسط هم نباید غافل شــد. تراکتوری ها در نیم فصل اول فقط دو 
مدافع وسط تخصصی به نام های ایمان سلیمی و محمدرضا خانزاده در ترکیب خود داشتند و حاال 
مدیران این تیم به دنبال جذب یک بازیکن دیگر  هستند. از این رو وحید محمدزاده، مدافع وسط 
باتجربه ذوب آهن یکی از گزینه های تراکتور برای جذب در نیم فصل محسوب می شود. نیاز متقابل 
تراکتور و ذوب آهن به یکدیگر سبب شده تا احتمال انجام یک معاوضه میان دو باشگاه باال برود؛ 
اینکه اخباری محبوب نزد هواداران تراکتور در نیم فصل راهی ذوب آهن شود و در عوض محمدزاده 
برای تقویت خط دفاعی تراکتور از ذوب آهن به این تیم ملحق شــود. باید دید مذاکرات دوباشگاه 
طی روزهای آینده چطور پیش می رود و در نهایت آیا این معاوضه دو سر سود برای تراکتور و ذوب 

آهن صورت می گیرد یا خیر.

خط خوردن اصفهانی ها در تیم ملی والیبال ادامه دارد
هفته آخر اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال ایران از روز شنبه  آغاز شده و تا روز جمعه  ادامه خواهد 

داشت. شنبه شــب، خبری مبنی بر خروج دو بازیکن دیگر از جمع اردو نشینان تیم ملی والیبال  

روی خروجی سایت ها قرار گرفت. خبر از این قرار بود که با نظر سرمربی تیم ملی والیبال، دو بازیکن 

دیگر اردوی تیم ملی را ترک کردند تا تصمیم ایگور کوالکوویچ به لیست نهایی نزدیک تر شود. رضا 

عابدینی و محمد جواد معنوی نژاد، دو بازیکنی هستند که نام شان از لیست اردو نشینان خارج شده 

است. در هفته گذشته امین اسماعیل نژاد، علی رمضانی، سعید جواهری توانا، امین رضوی، محمود 

رسولی و سلیم چپرلی از اردوی تیم ملی خارج و سعید معروف، پوریا فیاضی، سیدمحمد موسوی، 

میالد عبادی پور، مرتضی شریفی به اردو اضافه شدند. بلندقامتان والیبال ایران خود را برای حضور 

شایسته در مســابقات والیبال انتخابی المپیک آماده می کنند که از ۱۷ تا ۲۲ دی ماه در جیانگمن 

چین برگزار می شود. تیم ملی والیبال کشــورمان در مرحله گروهی این رقابت ها با تیم های چین، 

قزاقستان و چین تایپه همگروه است.

برانکو و پرسپولیس، کورسوی امید پیدا شد
تیم مذاکره کننده پرسپولیس با برانکو به ایران برگشت و شنیده می شود در این دور از مذاکره هیچ 

توافقی صورت نگرفته است. در این خصوص منابع غیررسمی خبر دادند که قرار است بعد از تعطیالت 

باز هم مذاکرات از سر گرفته شود و البته در مرحله اول این مذاکرات که سه روز ادامه داشت، طرفین 

به نتایج امیدوارکننده ای دست پیدا کرده اند. ظاهرا برانکو و پرسپولیس بر سر یک مبلغ مشخص با 

هم به توافق رسیده اند و حاال بحث بر سر نحوه پرداخت این مبلغ است. گفته می شود برانکو حتی 

راضی به دریافت پولش در دو سه قسط شده؛ اما نظر پرسپولیسی ها روی تقسیط بلندمدت تر این 

مبلغ است که با مخالفت شدید برانکو مواجه شده است.

اســامی ۲۳ بازیکن نهایــی تیم ملی  سمیه مصور
فوتبــال امید ایــران برای حضــور در 

مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا در تایلند و هم چنین رقابت های 

انتخابی المپیک ۲۰۲۰ اعالم شد. در لیست اعالم شده از سوی کادر 

فنی تیم ملی امید ایران، نام دو بازیکن از تیم سپاهان و دو بازیکن از 

تیم ذوب آهن به چشم می خورد. معراج اسماعیلی و مهران درخشان 

مهر از تیم ذوب آهن و امید نورافکن و محمد محبی از تیم سپاهان این 

فرصت را پیدا کردند تا به همراه تیم ملی امید در این مسابقات شرکت 

کنند. در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشــت بــه کارنامه این 

بازیکنان در نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور:

مهران درخشان مهر
 مهران درخشان مهر،  تنها بازیکن اصفهانی تیم ملی امید ایران است 

که فوتبالش را از تیم های پایه ذوب آهن آغاز کرد و در همین تیم روند 

رو به رشــد خود را در پیش گرفت. این بازیکن ۲۱ ساله که سه سال 

پیش به جمع بزرگساالن ذوب آهن پیوست،موفق شد جایی ثابت در 

ترکیب سبزپوشان اصفهانی برای خود باز کند. درخشان مهر که با ارائه 

عملکرد خوب در تیم ذوب آهن توانست به اردوی تیم ملی امید راه پیدا 

کند، در لیست نهایی حمید استیلی برای حضور در رقابت های انتخابی 

المپیک جای گرفت. مدافع تیم فوتبال امید کشورمان معتقد است که 

تیم شایسته و قدرتمندی راهی مسابقات انتخابی المپیک می شود تا 

طلسم نرفتن به المپیک را بشکند.

معراج اسماعیلی
 دروازه بان ۱9 ساله ذوب آهن یکی دیگر از بازیکنان لیست ۲۳ نفره 

تیم ملی امید ایران برای حضور در رقابت های انتخابی المپیک ۲۰۲۰ 

اســت که فرصت همراهی با این تیم در مرحلــه اول مقدماتی این 

رقابت ها را نیز داشته است. معراج اســماعیلی که در سال 96 به تیم 

ذوب آهن پیوست به دنبال اشتباهات مکرر دروازه بانان سبزپوشان 

در فصل جاری، فرصت قرار گیری در ترکیب اصلی ذوبی ها را به دست 

آورد. وی که عملکرد خوبی را از خــود در بازی هایی که در آنها حضور 

داشت، به نمایش گذاشت امیدوار است گزینه اول حمید استیلی برای 

تیم ملی امید نیز باشد هر چند کار سختی در مرحله دوم مقدماتی برابر 

سه تیم قدرتمند ازبکستان، چین و کره جنوبی در پیش دارد.

 امید نور افکن
 امیــد نورافکن را باید بدون شــک یکی از ســتاره های فصل جاری 

رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور دانست، هافبک ۲۲ ساله کشورمان 

که با انتخاب هوشــمندانه امیر قلعه نویی طالیی پوش شد، در تیم 

سپاهان احیا و بهترین بازی های خود را در این تیم به نمایش گذاشت. 

نورافکن که به عصای ژنرال در بیشتر بازی های سپاهان در نیم فصل 

اول تبدیل شده بود، یکی از امیدهای اصلی حمید استیلی برای حضور 

پر قدرت در رقابت های انتخابی المپیک ۲۰۲۰ محســوب می شود و 

استیلی روی این بازیکن حساب ویژه ای باز کرده است.

  محمد محبی
  محمد محبی نیز یکــی دیگر از بازیکنان تیم ملــی امید ایران برای 

رقابت هــای انتخابــی المپیک ۲۰۲۰ به شــمار مــی رود  که حمید 

استیلی حساب جداگانه ای روی او باز کرده است. هافبک تیم ملی 

امید ایران که در فصل جــاری رقابت های لیگ برتر از تیم شــاهین 

شهرداری بوشــهر به تیم سپاهان پیوســت با ارائه بازی های خوب 

و تماشــاگر پســند خود را به عنوان یکی از بازیکنان آینده دار ایران 

معرفی کرد. محبی با عملکرد خوبی کــه در ترکیب قلعه نویی ازخود 

به نمایش گذاشــت به تیم ملی بزرگســاالن ایران نیــز راه یافت و 

 به همراه تیــم در رقابت های انتخابــی جام جهانی حضــور یافت.

 دروازه بان تیم ملی فوتســال بانوان معتقد است 

بازیکنان فوتســال ایران پتانســیل باالیی دارند و 

به دنبال هت تریک قهرمانی در آســیا هستند. تیم 

ملی فوتسال بانوان ایران تیر ۱۳99 جام ملت های 

فوتسال آسیا را پیش رو دارد و به تازگی اردوهای 

آماده ســازی خود را آغاز کرده است. هرچند تیم 

ملی تمرینات خود را دیر شروع کرد و برنامه ریزی 

نامناسب فدراسیون باعث شد تا زمان زیادی برای 

آماده سازی از دســت برود؛ اما بازیکنان امیدوار 

به کسب ســومین جام هســتند. فرزانه توسلی، 

دروزاه بان تیم ملــی می گوید، هــدف اصلی تیم 

کسب جام است و هت تریک در قهرمانی با توجه 

به پتانسیل بازیکنان ایران دور از دسترس نیست. 

تیم ملی تاکنون دو اردو را پشــت سر گذاشته و از 

روز جمعه، ۱۳ دی ســومین مرحله اردوی خود را 

آغاز می کند. توســلی به وضعیت تیــم ملی در راه 

قهرمانی آسیا اشــاه کرد و گفت: بازیکنان از لیگ 

به اردو اضافه می شــوند و با توجه به اینکه امسال 

شرایط لیگ سخت تر و فشار روی بازیکنان بیشتر 

اســت در نتیجه ماهی یک اردو بــرای هماهنگی 

بازیکنان در نظر گرفته شــده اســت. خوشبختانه 

اردوها تــا االن خوب بــود و اوایل اســفند هم دو 

بازی دوســتانه با روســیه داریم. زمان کم است، 

بازیکنان تا اســفند ماه درگیر لیگ هستند و کادر 

فنی بعد از آن می تواند برنامــه منظم خود را برای 

تیم شروع کند. زمان مناسب نیست؛ اما امیدوارم 

همه کمک کنند تا در همین زمــان محدود دوباره 

قهرمانی را تکرار کنیم و روی ســکو برویم. وی با 

بیان اینکه هدف اول تیم قهرمانی اســت، افزود: 

بعد از دو قهرمانی اکنون به دنبال هت تریک کردن 

در قهرمانی هستیم. تک تک بازیکنان ایمان دارند 

که اگر کمی تالش کنیم با توجه به پتانســیلی که 

فوتسال ایران دارد، کسب قهرمانی دور از دسترس 

نیست. 

دروازه بان تیم ملی فوتسال بانوان:

 هدف مان هت تریک در قهرمانی آسیاست

»قائدی« در راه فوالم؟

چهره روز

»گواردیوال« رکورد مورینیو در لیگ برتر  را شکست
منچسترسیتی و ســرمربی اش پپ گواردیوال، این روزها و حتی با وجود پیروزی مقابل شفیلدیونایتد 
خیلی شاد نیستند و دلیل آن هم ناامید شدن از قهرمانی به سبب ایجاد فاصله ای ۱۴ امتیازی میان آنها 
و لیورپول صدرنشین اســت. با این حال 
پیروزی ۲ بر صفر مقابل شــفیلدیونایتد 
دلیلی ارزشــمند برای خوشــحال شدن 
شخص گواردیوال داشــت و آن شکستن 
رکــورد ژوزه مورینیو برای کســب یکصد 
پیروزی در لیگ برتر انگلیس در کوتاه ترین 
زمان در تاریخ این رقابت ها بود. گواردیوال 
در حالی یکصدمین پیروزی اش در لیگ 
برتر را کسب کرد که تا کنون در ۱۳۴ بازی در 
این رقابت ها هدایت تیم آبی پوش شــهر 
منچستر را برعهده داشته است. همچنین گل ســرخیو آگوئرو در این بازی، هزارمین گلی بود که توسط 
تیم های تحت هدایت پپ گواردیوال به ثبت رسیده اســت. رکورد قبلی کسب ۱۰۰ پیروزی در لیگ برتر با 
کمترین بازی، متعلق بــه ژوزه مورینیو بود که در ۱۴۲ بازی در لیگ جزیره تعداد بردهایش ســه رقمی 
شد؛ اتفاقی که ماه ژانویه سال ۲۰۱۴ با پیروزی چلسی تحت هدایت او مقابل منچستریونایتد رخ داد. 
سومین نفر در این فهرست هم یورگن کلوپ، سرمربی آلمانی لیورپول است که در ۱59 بازی در لیگ برتر 

۱۰۰ پیروزی کسب کرده است.
نبیل فقیر:

من و مسی شبیه هم هستیم
»نبیل فقیر« بعد از درخشش در لیگ فرانسه راهی رئال بتیس شده تا خود را در رقابت های اللیگا 
مورد آزمایش قرار دهد. او گفت: سبک بازی من و مســی شبیه به هم است البته باید اعتراف کرد 
که من در سطح مسی نیستم اما من هم مانند مســی هواداران را به وجد می آورم. مسی همیشه 
زیبا بازی می کند و جزو بازیکنانی است که باعث می شود تا فوتبال جذابیت داشته باشد و به رشته 
محبوبی تبدیل شــود. نبیل فقیر،  درباره بهترین ترکیبی که انتخــاب خواهد کرد، گفت: نویر، دنی 
آلوس، سرخیو راموس، نستا، مندی، ژاوی، اینیستا، کریستیانو رونالدو، مسی، رونالدو برزیلی و 
نیمار. او درباره این سوال که چرا هموطنش زیدان را انتخاب نکرد، گفت: وقتی او می درخشید من 
بچه بودم؛ اما بدون شک زیدان هم از بهترین هاست. پس بهتر است که نیمار را حذف کنم و زیدان 

را در این فهرست قرار دهم.

780 میلیون یورو،  ارزش تیم آ اس رم
باشگاه ایتالیایی آ اس رم تایید کرد که با گروه بازرگانی و سرمایه گذاری فریدکین در حال مذاکره است و 
این گروه سرمایه گذاری برای خرید باشگاه در یک قرارداد مالی بزرگ تالش می کند و با اینکه مذاکرات 
همچنان ادامه دارد ولی هنوز قطعی نشده است. در عین حال گزارش های رسانه های ایتالیایی حاکی 
از آن است که دو طرف بر سر مبلغ ۷۸۰ میلیون یورو به توافق رسیده اند. به این ترتیب، مالکیت باشگاه 
در اختیار گروه فریدکین قرار خواهد گرفت و دوران هفت ساله مالکیت جمیز پالوتا بر باشگاه رم به پایان 
خواهد رسید. با اینکه هنوز توافق رسمی  بین دو طرف به دست نیامده ولی باشگاه رم در بیانیه ای که شنبه 
شب منتشر شد،  تایید کرد که دو طرف درباره فروش باشگاه در حال مذاکره هستند.در بیانیه باشگاه چنین 
آمده است:»در رابطه با گزارش هایی که به تازگی درباره انتقال احتمالی باشگاه آس رم به گروه فریدیکن 
در رسانه ها منتشر شده بود، کمپانی که به صورت غیرمستقیم مالکیت باشگاه رم را در اختیار دارد اعالم 
می کند که باشگاه رم و گروه فریدکین درباره این نقل و انتقال احتمالی در حال مذاکره هستند. باشگاه 

رم اعالم می کند که تا این لحظه هیچ توافق رسمی و قطعی بین دو طرف حاصل نشده است«.

فوتبال جهان

یک سایت انگلیسی با اســتناد به حرف های 
آندرا اســتراماچونی، مهدی قائدی را نزدیک 
به حضور در تیم فوالم معرفی کرده اســت. در 
گفت وگویی، مسئول فنی آبی پوشان مدعی شد 
که تیم فوالم انگلیس، خواهان به خدمت گیری 
»مهدی قائدی«  وینگر جوان استقاللی هاست. 
سایت مذکور عنوان کرد قائدی، مهاجمی است 
که می تواند در پســت های مختلف بازی کند. 
ضمن آنکه در فصل جاری آمار خیره کننده ای 
داشته چرا که در ۱6 بازی لیگ ایران، ۸ گل زده 
است. ثبت همین آمار باعث شده تا توجه فوالم 
به او جلب شــود. این رسانه انگلیسی در ادامه 
گزارش خود به این اظهارات استراماچونی در 
مصاحبه بلندی که انجام داده اشــاره کرده و از 
قول وی نوشت: »یکی از خوشحالی های بزرگ 
من پیشرفت مهدی قائدی است. او جوانی ۲۰ 
ساله است که سال گذشته فقط ۴ بازی انجام 
داده بود. او مهاجم گوش چپ بود، در حالی که 
نقش او را تغییر دادم ومتقاعد کردم که به عنوان 
مهاجم دوم بازی کند«. در این مصاحبه مربی 
ایتالیایی در مورد فــوروارد جوانی که اکنون در 
تمرینات آماده ســازی تیم امید است، بازهم 
نظر داد و گفت تالش کرده تــا بازی قائدی به 
فوتبالیســت های مثل پاپو گومس، دی ناتاله 
و جیووینگو نزدیک شود. استراماچونی افزود: 
حاال او بهتریــن گلزن در راه قهرمانی اســت و 
فوالم او را می خواهد. سایت فوتبال لیگ ورلد 
در بخش پایانی نظر خود را نیز در مورد احتمال 
حضور قائدی در تیم انگلیســی بیــان کرد و 
نوشت اگر قرار باشد حرف سرمربی استقالل 
مورد پذیــرش واقع شــود، در واقع عملکرد 
تاثیرگذار گلزن تکنیکی باعث شده فوالم به 

او توجه کند.

در حاشیه

شهرداری مجلسی در نظر دارد به استناد مجوز شماره 9۸/۴۷۳ مورخ ۱۳9۸/۰۸/۲۱ شورای 
اسالمی شهر مجلسی، پارکینگ عمومی شهر را با قیمت پایه کارشناسی به مبلغ ۱۰۲/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال برای مدت یکسال شمســی از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی 
واجد شرایط واگذار نماید. بنابراین از کلیه اشــخاص مذکور دعوت می گردد، حداکثر ظرف 
مدت هفت روز کاری از تاریخ انتشار آگهی، جهت اخذ اســناد مزایده به امور مالی و اداری 

شهرداری مجلسی مراجعه نمایند.
شرایط شرکت در مزایده:

۱- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی را رعایت نمایند.
۲- پیشنهاد دهندگان باید نســبت به واریز مبلغ 5۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل 5 درصد کل مبلغ 
کارشناسی تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره ۱۱۰۳۰965۱۰۰9 شهرداری 

نزد بانک ملی ایران شعبه مجلســی اقدام و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه 
نمایند.

۳- در صورتی که برندگان اول، دوم و سوم  مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها 
به ترتیب و به نفع شهرداری مجلسی ضبط خواهد شد.

۴- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه ســایت شــهرداری مجلســی بــه نشــانی

 www.majlesicity.ir مراجعه و یا با شــماره تلفن 5۲۴۷۲۸5۲-۰۳۱ )امور قراردادهای 
شهرداری( تماس حاصل نمائید.

نشانی: استان اصفهان- شهرستان مبارکه- شــهر مجلسی- میدان امام )ره(- شهرداری 
مجلسی

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(

آیت اله اسالنی – شهردار مجلسیم الف:715580

 مروری بر حضور بازیکنان سپاهان و ذوب آهن
 در تیم ملی المپیک:

 امیدهای استیلی 
برای طلسم شکنی

چاپ اول



سه شنبه 10 دی  1398 / 4 جمادی االول 1441/ 31 دسامبر 2019/ شماره 2877
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان:

قوانین پیشگیرانه برای ریشه کن کردن بی سوادی تصویب شود
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان در دیدار معاون سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش استان 
اصفهان با اشاره به ضرورت علم آموزی و تاکید اســام به دانش اندوزی اظهار داشت: دستور امام 
راحل ارزشمند و الگو گرفته از پیامبر اکرم )ص( است چراکه آن حضرت پس از تشکیل حکومت، 
آموختن را توصیه کردند و افرادی وظیفه داشتند تا دیگران را آموزش خواندن و نوشتن بدهند، امام 
راحل نیز در ابتدای پیروزی انقاب اسامی برای گسترش ســواد در کشور دستور تشکیل نهضت 

سوادآموزی را صادر کردند. آیت ا... سید 
یوســف طباطبایی نژاد افزود: اســام 
اهمیتی زیادی به سواد و دانش می دهد 
چون مهم ترین رکن اجتماع، انســان و 
نیروی انسانی است که ارزش این نیروی 
انسانی به دانایی و آگاهی و علم او است؛ 
زمین و آسمان و سایر نعمت های الهی 
همواره وجــود دارد اما ایــن فکر و علم 
آدمی است که سبب شده تا فناوری های 
جدیدی را در خدمت او قرار دهد. نماینده 

ولی فقیه در استان اصفهان با تاکید بر گســترش فرهنگ علم آموزی در جامعه تصریح کرد: اگر از 
همان ابتدای پیروزی انقاب اسامی قوانینی وضع می شد که کسی بی سواد نباشد امروز بی سوادی 
ریشه کن شده بود، بنابراین الزم است تا قوانین پیشگیرانه برای ریشه کن کردن بی سوادی توسط 
نمایندگان مجلس شورای اسامی تصویب شود. وی اضافه کرد: امیدوار هستیم که زمانی فرا برسد 
که استان اصفهان نخستین استانی باشد که کار نهضت ســوادآموزی را به اتمام رسانده و کودک و 

نوجوان بی سوادی وجود نداشته باشد.

رییس پلیس راهور استان اصفهان:

اجرای طرح زوج و فرد منوط به تقویت ناوگان حمل و نقل 
عمومی است

رییس پلیس راهور اصفهان با تاکید بر اینکه »طرح زوج و فرد از در منازل« مربوط به شرایط عادی 
و تمام ایام سال نیست و در شرایط اضطرار آلودگی هوا، که ممکن است به یک ماه در سال محدود 
شود، اجرا خواهد شد، گفت: تا چند روز آینده شهرداری اصفهان موظف شده است تا در ورودی های 
شهر و مکان های جانمایی شده دوربین هایی را نصب کند و در شرایط اضطرار آلودگی هوا »طرح زوج 
و فرد از در منازل« با جدیت دنبال شود تا با محدود کردن تردد خودروها در شهر سامتی شهروندان 
در هوای آلوده کمتر به خطر بیفتد. ســرهنگ محمدرضا محمدی با اعام اینکه طرح زوج و فرد در 
هسته مرکزی شهر و رینگ اول در حال اجراست و با بی اطاعی، شهروندان با جریمه های سنگین 
مواجه خواهند شد تصریح کرد:با  توجه به طرح زوج و فرد و در نهایت در شرایط اضطرار آلودگی هوا با 
اعام »طرح زوج و فرد از در منازل« می توان از تشدید آلودگی هوا ممانعت به عمل آورد. وی افزود: 
خوشبختانه تاکنون در روزهایی که با بحران آلودگی هوا مواجه بودیم شهروندان همکاری کردند و 
کمتر از خودروهای تک سرنشین اســتفاده کردند و همین موجب شد که تاکنون هیچ گونه اعمال 

قانون در این طرح نداشته باشیم.
محمدی با تاکید بر اینکه اجرای طرح زوج و فرد در کان شهر اصفهان منوط به تقویت ناوگان حمل و 
نقل عمومی است،  گفت: طرح زوج و فرد مشمول وسایل نقلیه عمومی اعم از اتوبوس و تاکسی ها 
نمی شــود؛ اما ناوگان عمومی نباید آالیندگی به محیط تزریق کند. وسایل حمل و نقل عمومی باید 

معاینه فنی و سامت ایمنی داشته باشند و دودزا هم نباشند.

حمایت شهرداری اصفهان از متقاضیان ساخت و ساز؛

ارائه بسته تشویقی با شرایط ویژه

مدیر کل درآمد شهرداری اصفهان از اباغ        نرگس طلوعی
دستورالعمل بسته تشویقی ساخت و ساز 
در تراکم های مســکونی برای مناطق 15 گانه شــهر در راســتای رونق 
اقتصادی شهر و حمایت از متقاضیان ساخت و ساز خبر داد. گسترش 
شهرنشینی و افزایش مهاجرت به شهرها از سویی و نیازهای نسل جوان 
جامعه از سوی دیگر ، تامین مسکن را به عنوان موضوعی دارای اولویت 
برای مسئوالن تبدیل کرده است؛ موضوعی که با رکود اقتصادی در یکی 
دو ســال اخیر اهمیت دو چندانی یافته، از این رو مدیریت شهری در 
راستای تامین مسکن شهروندان از یک طرف و هم چنین رونق کسب و 
کار و معیشت مردم از طرف دیگر ارائه بسته های تشویقی ساخت و ساز 
را در دستور کار قرار داده است. بســته تشویقی ساخت و ساز با نگاهی 
همه جانبــه و راهبردی به منظــور مرتفع کردن نیازهای شــهروندان و 
ساخت و ساز اصولی شهر برای چند دوره زمانی در سال تهیه و تدوین 

شده است.
مدیر کل درآمد شــهرداری اصفهــان در این باره می گوید: شــهرداری 
اصفهان بسته تشویقی جدیدی را به شورای شهر ارائه کرد که خوشبختانه 
در شورای شهر به تصویب رسید که امســال برخاف سال های گذشته 
بسته تشویقی ویژگی خاصی دارد و سمت و سوی آن تقسیط بلند مدت 

برای پرداخت هزینه های مربوط به پروانه ساختمانی برای متقاضیان 
است.نادر آخوندی می افزاید: سال های گذشــته بیشتر روی تخفیف 
بسته های تشویقی تمرکز شده بود؛ اما در این دوره با توجه به درخواست 
انجمن انبوه ســازان و شهروندان شــرایط ویژه برای اقساط بلند مدت 

مطرح، بررسی و در شورای اسامی شهر مورد تصویب قرار گرفت.
 به گفته مدیر کل درآمد شــهرداری اصفهان، برای متقاضیان دریافت 
پروانه ســاختمانی که بنا به دالیلی نقدینگی کم دارند، شرایطی فراهم 
شده تا عاوه بر دریافت تخفیف از امکان پرداخت به صورت اقساط بلند 
مدت نیز بهره مند شوند تا از تقدینگی خود برای آغاز پروژه ساخت و ساز 
استفاده کنند.بر این اساس برای شهروندانی که تا سقف پنج میلیارد 
تومان متقاضی دریافت پروانه ساختمانی باشند تا ۲۴ درصد تخفیف، 
برای پروانه باالتر از مبلغ پنج میلیارد تومان )تا 1۰ میلیارد تومان(، ۲۷ 
 درصد تخفیف و چنانچه پروژه ســنگین و فراتر از 1۰ میلیارد تومان بود 

ما به التفاوت آن تا ۳۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.
به گفته مدیرکل در آمد شــهرداری اصفهان پیرو این اقدام، جلسه ای 
برای تشریح چگونگی و نحوه اجرای این بسته ساخت و ساز همچنین 
نحوه وصول مبلغ عوارض برای رؤسای ادارات مالی و اقتصادی مناطق، 
مسئوالن و کارشناسان محاسبات ساختمانی و مسئوالن درآمد مناطق 

15 گانه برگزار شد تا شهروندان هنگام مراجعه به مناطق با کمترین اتاف 
وقت امور خود را انجام دهند.این بسته تشویقی در قالب سامانه سرای 
هشت شهرداری ارائه می شود که با مراجعه شــهروندان به شهرداری 
منطقه، میزان بدهی آنها مشخص شده و در چارچوب بسته تشویقی از 
شرایط تعیین شده استفاده می کنند. در این بسته برای تهاتر بدهی های 
شهروندان در حوزه پروانه ساختمانی هم تدابیری اندیشیده شده است 
به طوری که 5۰ درصد از بدهی تراکم مسکونی، به صورت غیرنقدی در 
قالب زمین و ســاختمان و یا مصالح ساختمانی مورد نیاز شهرداری با 

این نهاد تسویه می شود.
آخوندی اظهار امیدواری می کند بــا اجرای طرح حذف قبوض کاغذی 
عوارض، ارائه بسته ســاخت و ساز تراکم مســکونی و امکان تقسیط 
بدهی از سوی مدیریت شهری و همراهی و همکاری مردم در پرداخت 
عوارض نوسازی و عمران شهری و کسب و پیشه و خودرو و دیگر عوارض 
مصوب شهر بستر رونق پروژه های عمرانی و زیربنایی شهر فراهم شود. 
شهروندان برای آگاهی هر چه بیشتر از بســته تشویقی در تراکم های 
مســکونی می توانند از طریق مراجعه به پرتال شــهرداری اصفهان به 
نشــانی www.isfahan.ir یا به شــهرداری محل سکونت همچنین 

تماس با اداره ارتباطات مردمی 1۳۷ اقدام کنند.

روند پیشــرفت طرح ســاخت تونل خط ۲ متروی 
کان شــهر اصفهــان از طرح های کان شــهری به 
۲۲ درصد رسید. مدیرعامل ســازمان قطار شهری 
اصفهان، آغاز اجرای طرح خــط ۲ متروی اصفهان 
را اسفند سال گذشــته بیان کرد و گفت: هم اکنون 
روند پیشرفت اجرای طرح ساخت تونل خط ۲ مترو 

از ایستگاه دارک تا ایســتگاه امام حسین )ع( در 
مجاورت میدان امام علــی )ع( به حدود ۲۲ درصد 
رسیده و در آینده ای نزدیک هم به یک چهارم حفاری 
مسیر خواهیم رســید. محمدرضا بنکدار هاشمی، 
احداث تونل ایستگاه ها را از سهم زیادی در پیشرفت 
احداث خط مترو برخوردار دانست و افزود: اکنون 
روند پیشرفت ســاخت ایســتگاه زینبیه به عنوان 
دومین ایستگاه خط دو ۷۳ درصد، ایستگاه عاشق 
اصفهانی سومین ایستگاه ۷۴ درصد، ایستگاه عمان 
سامانی چهارمین ایستگاه ۴6 درصد و ایستگاه الله 

واقع در میدان الله به عنوان پنجمین ایســتگاه 5۰ 
درصد پیشرفت داشته که دستیابی به این روند اجرا 
موفقیت آمیز است. وی طول خط ۲متروی اصفهان 
را بیش از ۲۴ کیلومتر شامل ۲۳ ایستگاه بیان کرد و 
گفت: اولویت اصلی اجرای 1۴ و هفت دهم کیلومتر 
از خط ۲ مترو شامل 16 ایستگاه از دارک تا مدرس 
نجفی در کهندژ اســت. مدیرعامل ســازمان قطار 
شهری اصفهان افزود: در اجرای طرح خط ۲ متروی 
اصفهان بیش از هزار نفر از تاشگران عرصه عمرانی 

وآبادانی شهر مشغول فعالیت هستند.

با همت بلند فعاالن عرصه عمرانی وآبادانی شهر حاصل شد؛

پیشرفت 22 درصدی روند ساخت تونل خط 2 مترو 

 برای متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی که بنا به دالیلی 
نقدینگی کم دارند، شرایطی فراهم شده تا عالوه بر دریافت 
تخفیف از امکان پرداخت به صورت اقساط بلند مدت نیز 

بهره مند شوند

  برگزاری دوره مهارت آموزی نیروهای وظیفه 
در لشکر 14 امام حسین )علیه السالم(

دوره مهارت آموزی ویژه نیروهای وظیفه لشــکر مقدس 1۴ امام حسین )علیه السام( به منظور 
فراگیری مهارت های عملی بعد از خدمت سربازی برگزار شد. سرهنگ محمد هاشمی پور، فرمانده 
لشکر مقدس امام حسین )علیه الســام( در افتتاحیه دوره مهارت آموزی نیروهای وظیفه این 
یگان ضمن خیرمقدم به کلیه حاضران وشــرکت کنندگان این دوره به اهــداف برگزاری دوره های 
مهارت آموزی در سپاه پرداخت. فرمانده لشکر امام حسین )علیه السام( گفت: عمل به فرامین 
فرمانده کل قوا مبنی بر داشــتن شغل 
وحرفه برای سربازانی که خدمت آنها به 
پایان می رســد، یکی از اهداف تشکیل 
این دوره است. وی تصریح کرد: در سپاه 
نمی خواهیــم یک جوان وارد ســازمان 
شود و فقط به کارهای عملیاتی و نگهبانی 
بپردازد وخدمت خود را سپری کند ما باید 
افراد کارآفرین با تخصص های مختلف 
با کمــک نهادها وســازمان های مرتبط 
تربیت کــرده و تحویل جامعــه دهیم. 
الزم به ذکر اســت؛ دوره مهارت آموزی پرورش قارچ طی چهار روز در لشــکر مقدس امام حسین 
)علیه السام( با حضور کلیه سربازان این یگان برگزار شد. در این دوره برادران وظیفه طی سه روز 
آموزش های تئوری را فرا گرفتند وسپس با حضور در ســالن پرورش یکتا قارچ، یک روز به صورت 
عملی گذراندند. همچنین یادآور می شود تاکنون چندین دوره کارآفرینی با موضوعات مختلف همانند 
ای دی اس آل و پرورش زیتون وقارچ با حضور نیروهای وظیفه در ســتاد لشکر امام حسین)ع( 

برگزار شده است که در پایان دوره ها مدارک معتبر فنی وحرفه ای به حاضران اعطا شد.

در نشست نقد کتاب »گور سفید« مطرح شد:

مجید قیصری، داستان های متفاوتی می نویسند
بهزاد دانشــگر، مدرس داستان نویسی و منتقد در نشســت نقد کتاب »گور سفید« به نویسندگی 
مجید قیصری گفت: مجید قیصری، فردی است که هم افراد انقابی و مذهبی او را دوست دارند و 
هم افرادی که تنها به داستان کوتاه و رمان عاقه مندند. سلوک قیصری به عنوان شخصی که هرگز 
پیش داوری و قضاوت نمی کند، باعث شــده اســت که همه، تمام قد به او احترام بگذارند و او هم 
به همه احترام می گذارد. وی افزود: مجید قیصری، نویســنده ای است که بسیاری از جوایز ایران 
را در حوزه های مختلف ادبی کســب کرده و جایگاه ممتازی را از این لحاظ دارد؛ وی یکی از معدود 
نویسندگانی اســت که جوایز بین المللی متعددی را به دست آورده و در ادبیات بزرگسال از جایگاه 
بسیار خاص و ویژه ای برخوردار است. دانشگر،  با بیان اینکه قیصری رمان های تاریخی باشکوهی 
را نگاشته است که نمی توان آنها را از نظر دور داشت، تصریح کرد: وی، دبیر جشنواره خاتم است که 

یکی از مهم ترین جشنواره های ادبی در بحث داستان کوتاه محسوب می شود. 
خسروی، از دیگر حاضران در نشســت نقد رمان گور سفید نیز اظهار کرد: داســتان گور سفید ما را 
شوکه کرد؛ چراکه مجید قیصری، داســتان های متفاوتی می نویسند؛ مثلث عشق، اسطوره و دین 
در تمام کتاب های قیصری وجود دارد اما در هر داستان یکی از این اضاع، پررنگ تر می شود. وی 
افزود: در داستان گور سفید سه شخصیت صالح، قلیچ و مادر یک مثلث هستند که پای هر یک به 
گونه ای می لنگد. خسروی با بیان اینکه داستان این رمان را بسیار دوست داشتم، گفت: مسئله ای 
 که با این کتاب داشــتم این اســت که 9 فصل از کتاب بــه مقدمه پرداخته و داســتان خیلی دیر 

شروع می شود.

با مسئولان

خبر ویژهاخبار

اتمام آزادسازی مسیر 
پروژه میدان شهدای 

هسته ای تا پایان سال 98
مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان با اشاره به 
مراحل احداث میدان شهدای هسته ای و ادامه 
خیابان سلمان فارســی که از پروژه های بزرگ 
در حال اجرای منطقه چهار اســت، اظهار کرد: 
پروژه میدان شهدای هسته ای در سال 9۴ و 95 
استارت خورد و با توجه به وسعت زیاد و حجم 
باالی آزادســازی و نوع کاربری ها که بخشــی 
کشاورزی و باغات، بخشی مسکونی و تجاری، 
بخشی در محدوده و بخشی در حریم واقع شده 
بود، روند آزادسازی و شهرداری و شهروندان را با 
مشکل مواجه کرد. رضا اخوان خاطرنشان کرد: 
در این منطقه برای آزادسازی مسیر فاز اصلی 
پروژه که شــامل میدان اصلی و ادامه خیابان 
مشتاق سوم است، با موانع زیادی مواجه بودیم 
از این رو با اســتفاده از ماده های قانونی 8 و 9 
نسبت به آزادسازی مسیر اقدام کرده و در صدد 
هستیم تا پایان امســال آزادسازی این محل 
را انجام دهیم. وی بــا تاکید بر اینکه از مالکان 
اراضی در مســیر اجرای پروژه میدان شهدای 
هسته ای انتظار مشارکت و همراهی داریم تا در 
روند زمان اجرای این پروژه تسریع شود، گفت: 
از جمله پروژه هایی که در ایــن منطقه تامین 
اعتبار و طراحی آن اباغ شده، پروژه دسترسی 
خیابان ســواردز و کردآباد، همچنین توســعه 
پردیس اشراق اســت که به زودی آغاز خواهد 
شد.اخوان با اشاره به شرایط خاص منطقه چهار 
به لحاظ استقرار ۳۰ درصد فضای سبز شهری 
در محــدوده آن، تصریح کــرد: هزینه زیادی 
صرف تامین منابع آبی مــورد نیاز برای آبیاری 
عرصه های فضای سبز شده است. مدیر منطقه 
چهار شهرداری اصفهان ادامه داد: در گذشته دو 
سال خشکسالی متوالی آسیب جدی به سه 
عرصه فضای سبز از جمله مشتاق، عرصه باغ 
غدیر و خیابان های اطراف و عرصه بزرگ پارک 
طبیعی شرق، در مجموع 95۰ هکتار فضای 
سبز شهری وارد کرد؛ از این رو امسال با توجه 
ویژه به ارتقای زیرساخت های آبرسانی، تهیه 
لوله های آبرســانی و لوله گذاری به طول 1۰ 

کیلومتر انجام شد.

گام های اولیه دراستفاده از حمل و نقل عمومی؛

افزایش 15 درصدی استفاده از اتوبوس شهری درنصف جهان
استفاده شهروندان درکان شهراصفهان از اتوبوس های شهری،15 درصد افزایش یافته است. شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: هم اکنون 
آمار جابه جایی مسافران به وســیله اتوبوس های شهر، روزانه به بیش از 6۰۰ هزار نفر رسیده اســت. قدرت افتخاری افزود: 115 هزار نفر از این تعداد از 
سامانه های خط 1 و BRT ۲ استفاده می کنند. وی با اشاره به بازسازی اتوبوس ها گفت: مراحل بازسازی اتوبوس های درون شهری اصفهان از سال 1۳96 
آغاز و تا پایان سال، 15۰ اتوبوس بازسازی شده به ناوگان اضافه خواهد شد. مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه با بیان اینکه در حال 
حاضر میانگین عمر اتوبوس های شهر حدود 1۰ سال است، افزود: با بازسازی اتوبوس ها، پنج سال به عمر ناوگان اضافه خواهد شد، از طرفی درراستای 
بهینه سازی حمل و نقل عمومی در صدد خرید اتوبوس های 1۲ و 18 متری هستیم. گفتنی است؛ هزارو 15۰ دستگاه اتوبوس در 1۰۳ خط تندرو و کندروی 

کان شهراصفهان به طول دو هزارکیلومتر فعال هستند.

                                 آگهی مناقصه عمومی  

سید محسن هاشمی- شهردار مبارکهم الف:706434

شرایط متقاضیان:  الف( کلیه اشــخاص حقیقی یا حقوقی دارای تائید صاحیت و 
رتبه بندی معتبر با رعایت ظرفیت خالی )مجاز( ارجاع کار

ب( داشتن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم و سابقه کار مرتبط با پروژه مذکور
ج( توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات 

جهت عقد قرارداد
نوع تضمین شــرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز نقدی به شــماره 

حساب ۰1۰519۳۳96۰۰۳ بنام شهرداری مبارکه
محل دریافت اســناد مناقصه: مبارکه- میدان انقاب، ســاختمان شهرداری، امور 

قراردادها )۰۳1-5۲۴۰۲۰۲1( 
مبلغ خرید اسناد مناقصه: 600/000 ریال

تاریخ فروش اسناد مناقصه: در ســاعات اداری از تاریخ درج آگهی تا روز پنجشنبه 
مورخ 1۳98/1۰/19 خواهد بود.

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه حراست شــهرداری: شرکت کنندگان 
بایستی پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1۳98/1۰/۲۲ 

به دبیرخانه محرمانه حراست این شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند.
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائی پیشنهادات: رای ساعت 15 بعد از ظهر روز 

دوشنبه مورخ 1۳98/1۰/۲۳ در محل شهرداری مبارکه
 سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارک مناقصه درج گردیده است.

شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.
ضمنًا هزینه چاپ آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصهمدت انجام کاربرآورد اعتبار )ریال(رتبه مورد نیازعنوان پروژه

عملیات اسکلت بتنی، سفت کاری و نازک 
کاری ضلع شمالی حسینیه مرکزی مبارکه

5۳8/1۲۲/۷۲۴/6۷51۲1/91۰/۰۰۰/۰۰۰ ابنیه

عملیات زیرسازی و بهسازی و آسفالت معابر 
سطح شهر با اولویت محله اسماعیل ترخان

51۰/986/۲۴9/۴۲۳655۰/۰۰۰/۰۰۰ راه و باند 

نوبت دوم

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری مبارکه
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همیشــه در زندگی ما مقدار  مهسا احمدی
زیادی از  موجودی مان صرف 
هزینه های مازاد و خرید وسایل و لوازم بدون کاربرد می شود 
و از این طریق بخش زیادی از پول مان هدر می رود. کاهش 
هزینه هــا و صرفه جویــی در هزینه های زندگــی یکی از 
مهم تریــن روش های پس انداز کردن پول اســت که با به 
کارگیری آن می توانید با نگرانی کمتــر و با اطمینان خاطر 
بیشتری ماه را به پایان برسانید و در بلند مدت یک زندگی 

راحت و به دور از مشکل داشته باشید.
مشــخص کنید که پول تــان را کجا خــرج می کنید: تمام 
خرج های خودتــان را در طــول یک ماه حســاب کنید و 
پول هایی را کــه خرج مــوارد مختلف مانند اجــاره خانه، 
خوراک، پوشاک، پول آب، برق، گاز، تلفن منزل، تلفن های 
همــراه و اینترنــت گرفته تا پــول خرید تنقــات بچه ها 
مثل چیپس، شــکات، بســتنی و آدامــس می کنید با 
جزییات زیاد حتی با تــه مانده پول خــورد جیب هایتان 
حســاب کنید. برای این کار می توانید یک جدول مخارج 
 روی کاغذ بکشــید و تمام مخــارج ماهیانه تــان را در آن 

بنویسید.

خریدهای بدون برنامــه را کنار بگذارید: اگــر چه خرید از 
فروشگاه باعث صرفه جویی در وقت می شود چرا که تمام 
مایحتاج ضروری در آن وجود دارد؛ اما مشکل بزرگ هنگام 

خرید از فروشگاه این است که شما ناخودآگاه چشم تان به 
تنقات و ... می افتد و انــواع محصوالت غیر ضروری را در 
یک چشم به هم زدن و بدون فکر خریداری می کنید. بهتر 

است برای حل این مشکل لیستی از مایحتاج ضروری خود 
را در خانه تهیه کنید و بیش از این لیست، چیزی نخرید.

از فروش فوق العاده فروشگاه ها استفاده کنید: در انتهای 
هر فصل بســیاری از فروشــگاه های بزرگ اقــام خود را 
زیر قیمــت عرضه می کننــد. در این هنگام بهتر اســت به 
این فروشــگاه ها مراجعه کنید و یک خرید عمده داشــته 
 باشــید. به این روش می توانید مقداری قابل توجهی پول 

پس انداز کنید.
بیرون غذا خوردن را هوشــیارانه طراحی کنیــد: اگر جزو 
آن دسته از افرادی هســتید که در هفته دو بار به رستوران 
می روید و عــادت دارید بعــد از غذا دســر بخورید، برای 
صرفه جویی در هزینه تان دســر را حذف کــرده و آن را در 
منزل خودتان صرف کنید. اگر دوســت داریــد بافاصله 
بعد از غذا دســر بخورید، بهتر اســت یک بــار در هفته به 
رستوران بروید زیرا خوردن دســر بعد از غذا هزینه اضافی 
است و بیشترین ســود رســتوران داران در فروش انواع 
دسرهاســت. همچنین می توانید در رســتوران پرخوری 
 نکنید و ادامه غذای تان را برای تامیــن غذای وعده بعد به

 خانه بیاورید.

آشپزی

املت قارچ و اسفناج
 مواد الزم: 2 قاشق چای خوری روغن زیتون، یک 

دوم فنجان قارچ برش خورده، یک دوم فنجان اسفناج، یک 
هشتم قاشق چای خوری نمک، 2 عدد تخم مرغ بزرگ، یک چهارم 
قاشق چای خوری پودر فلفل سیاه، یک قاشق غذا خوری پنیر فتا

طرز تهیه: یک قاشق غذا خوری روغن را در یک ماهی تابه نچسب، روی حرارت متوسط 
رو به باال گرم کنید. قارچ ها را اضافه کرده و سرخ کنید تا طایی شوند، حدود 3 دقیقه. 

اسفناج و نیمی از نمک را اضافه کنید و به مدت 30 ثانیه بگذارید سرخ شوند. میکس قارچ 
را درون یک بشقاب یا کاسه  کوچک قرار دهید و تخم مرغ ها را در یک کاسه کوچک بشکنید. با 
استفاده از یک چنگال خوب، تخم مرغ ها را هم بزنید سپس باقی مانده نمک و فلفل را اضافه 
کنید. یک قاشق چای خوری روغن باقی مانده را داخل همان ماهی تابه، روی حرارت متوسط 

گرم کنید. تخم مرغ ها را اضافه کرده و سپس دور تا دور ماهی تابه بچرخانید. تخم مرغ را 
به خوبی در ماهی تابه پخش کنید تا قسمت نپخته ای باقی نماند. بعد از 2 دقیقه که به 

خوبی تخم مرغ را پخش کردید و پختید، میکس قارچ را روی نیمی از تخم مرغ 
بریزید، سپس به آن پنیر  اضافه کنید. وقتی تخم مرغ از کف به رنگ قهوه ای 

در آمد، نیمه ای که روی آن چیزی نیست را روی نیمه دیگر برگردانید. 
سپس تخم مرغ را داخل یک بشقاب قرار دهید و سرو کنید.

با این روش ها در هزینه های زندگی صرفه جویی کنید

فیلم سینمایی »مالله یوسف َزی« خبر
»آمیتاب باچان« باالترین افتخار منتشر می شود

سینمایی هند را دریافت کرد فیلم زندگی نامه »ماله یوســف َزی« فعــال اجتماعی و دارنده 
جایزه صلح نوبل در اولین ماه سال جدید میادی منتشر می شود. 
ماله، دختر ضیاء الدین یوسف َزی، از طریق وباگ های خود با نام 
مستعار »گل مکای« علیه ظلم و ستمی که بر آن ها تحمیل شده 
بود، فعالیت می کرد. مالــه، در فعالیت های خود علیه طالبان از 
حق مشروع دختران برای تحصیات صحبت می کرد و شجاعت و 

جسارت او باعث محبوبیت و حمایت جهانی از وی شد.

»آمیتاب باچان« هنرپیشــه مشــهور بالیوودی باالترین افتخار 
سینمایی هند را از دست رییس جمهور هندوستان دریافت کرد. 
باچان 77 ساله به خاطر سهم برجسته اش در سینمای بالیوود، 
مفتخر به دریافت باالترین افتخار صنعت فیلم شــد. این جایزه 
شــامل یک تندیس طایی به همراه جایزه نقــدی به مبلغ یک 
میلیون روپیه می شود. همسر وی جایا و پسرش آبیشک باچان 

این بازیگر را برای این مراسم معتبر همراهی کردند. 

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، گفت: در پی انعقاد تفاهم نامه همکاری 
با صدا و سیمای مرکز اســتان از آذر ماه سال جاری تا کنون 840 دقیقه برنامه 
رادیو– تلویزیونی با مشارکت شــرکت گاز و صدا و ســیمای مرکز اصفهان به 
 منظور ترویج فرهنگ اســتفاده ایمن و بهینه گاز طبیعی تولید و پخش شــد. 
 سید مصطفی علوی بیان داشت: با توجه به شروع فصل سرد سال و ضرورت 
اطاع رسانی نکات ایمنی، هشدار مخاطرات نشت گاز، حوادث آتش سوزی، 
انفجار و راهکارهای جلوگیــری و کنترل نشــت گاز و همچنین صرفه جویی 
در مصرف گاز طبیعی، شرکت گاز اســتان اصفهان اقدام به انعقاد تفاهم نامه 
همکاری با صدا و ســیمای مرکز اســتان در جهت تولید و پخش برنامه های 

رادیویی و تلویزیونی کرد. 
وی افزود: در سال جاری دو برنامه 45 دقیقه ای با عنوان »گفت وگوی هفته« 
و 10 برنامه 5 دقیقه ای در برنامه اجتماعی »اصفهان امروز« از شبکه پنج صدا و 
سیمای مرکز اصفهان تولید و پخش شد. علوی، همچنین 20 برنامه پیام کوتاه 
رادیویی با عنوان»آیا می دانید که؟«، 20 برنامه 5 دقیقه ای با عنوان »ساده اما 
حیاتی«، 20 برنامه 10 دقیقه ای مشارکتی فصلی با عنوان » گاز و ایمنی« و 20 
برنامه 2 دقیقه ای با موضوع »عبرت آموزی از حوادث گاز« برنامه های رادیویی 
است که امسال با موضوع مصرف بهینه و ایمن گازطبیعی تولید و پخش شد. 

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، هدف از تولید و پخش این برنامه ها را 
با توجه به جایگاه و اثر گذاری رســانه ملی به عنوان یکــی از پر مخاطب ترین 
رسانه های عمومی، ترویج فرهنگ استفاده بهینه و ایمن در زمینه مصرف گاز 

طبیعی بر شمرد.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان و هیئت همراه با علی اکبر مرتضایی، 
فرماندار ویژه شهرستان کاشان دیدار کردند. در این نشست در خصوص اتمام 
پروژه های در دست اقدام و برنامه ریزی برای آغاز  پروژه های جدید گاز رسانی 

در سطح شهرستان کاشان، تصمیماتی اتخاذ شد.
 مدیرعامل شرکت گاز اصفهان، با بیان اینکه این شــرکت متعهد به توزیع گاز 
به صورت مســتمر در تمام ایام سال اســت، تصریح کرد: دو ویژگی استمرار 
گازرســانی و تحویل گاز ایمن از اهداف اصلی و مورد توجه شرکت گاز استان 
اصفهان است. سید مصطفی علوی با اشاره به اهمیت ویژه شهرستان کاشان 
گفت: ساالنه حدود یک میلیارد متر مکعب گاز برای مصارف خانگی و صنعتی 
این شهرستان تامین می شــود که تاش خواهد شــد از تمام ظرفیت و توان 
شرکت گاز برای جلوگیری از افت فشار گاز در فصل ســرد در کاشان استفاده 

شود. 
علی اکبر مرتضایی نیــز در این دیدار، ضمن تقدیر و تشــکر از خدمات ارزنده 
کارکنان این شرکت، در خصوص اتمام پروژه های نیمه تمام آن شرکت تاکید 
کرد. فرماندار ویژه کاشان با اشــاره به نهادینه ســازی فرهنگ مصرف بهینه 
خاطرنشــان کرد: با توجه به شــرایط جنگ اقتصادی و اهمیت رونق تولید و 

حمایت از تولیدکنندگان، می بایست مشکل بدهی واحدهای صنعتی با تعامل 
حداکثری، رسیدگی شود. 

گاز رسانی به گلزار شهدای گمنام منطقه راوند کاشان تا 22 بهمن ماه سال جاری 
از موارد مورد توافق در این جلســه بود. همچنین طی بازدید از شهرک صنعتی 
جاده قمصر، مقرر شــد عملیات لوله گذاری و گازرسانی به این شهرک در دی 

ماه ۹8 پایان پذیرد.

14 دستاورد پژوهشــی شرکت آب وفاضاب اســتان اصفهان در نمایشگاه و 
جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو ارائه شد. معاون منابع انسانی و بهبود 
مدیریت شرکت آب و فاضاب استان گفت: شرکت های آب و فاضاب شهری 
و روســتایی اصفهان از بین حدود 50 طرح، 14 دستاورد پژوهشی را در قالب 
طرح تحقيقاتی، پایان نامه دانشــجویی، مقاله معتبرعلمــی، کتاب در حال 
تدوین، اختراع و ایده پژوهشی در نمایشگاه و جشــنواره پژوهش و فناوری 

وزارت نیرو ارائه کردند.
 مجتبی قبادیان افزود: امکان سنجی روش های افزایش توليد بيوگاز در تصفيه 
خانه های فاضاب به روش لجن فعال یکی از دستاوردهای ارائه شده در این 
نمایشگاه بود و همچنین بررسی تاثیر استفاده از پساب تصفيه خانه فاضاب 
شهری بر کيفيت ميکروبی خاک و محصوالت آبياری شده با پساب، یکی دیگر 
از طرح های ارائه شده در این نمایشگاه بوده است. وی گفت: استقرار سامانه 
جامع تحقیقات صنعت آب و فاضاب کشــور همچنین ارزیابی و مدل سازی 
کيفی تاالب های مصنوعی هيبریدی برای تصفيه پساب شهری و نیز پایش 
مولکولی روتاویروس و آدنوویروس انسانی در سيستم تصفيه خانه های آب و 
فاضاب اصفهان از جمله دستاوردهای ارائه شده شرکت آب وفاضاب استان 

اصفهان در این نمایشگاه بوده است. 
قبادیان افزود: ایده های پژوهشی همچون پمپ هوا فشار و دستگاه محافظ 
آب، دیفيوزر دیســکی حباب ریز اکوپاک - بســتر متحرک رشد بيولوژیک 
)رندوم پک( بایو پک - زاللساز سوپـر المـا ، حذف ماسه در تصفيه خانه های 
فاضاب شهری با استفاده از هيدروسيکلون متوســط مقياس با دانه گيری 
مرســوم، از جمله ایده های پژوهشی مطرح شده در نمایشــگاه بوده است. 

وی با بیان اینکه همــه مقاله های ارائه شــده در این نمایشــگاه در مجات 
معتبر علمی پژوهشــی چاپ و یا در کنفرانس های ملی و یا بين المللی ارائه 
شده، افزود: محصول دانش بنيان با عنوان »اتصاالت برنجی و برنزی بدون 
سرب مورد استفاده در شبکه توزیع آب به منظور ارتقای کيفيت بهداشتی آب 
شرب، محصول دارای انتقال فناوری با عنوان »فيلتر اسکرین خود شوینده« 
و محصــول دارای ثبت اختراع ابرشــوینده ترميــم کننده و آنتــی باکتریال 
 حاوی ریــزذرات در نمایشــگاه و جشــنواره پژوهش و فنــاوری وزارت نیرو

 ارائه شد.

مدیر عامل شرکت گاز اصفهان در دیدار با فرماندار کاشان مطرح کرد:

استمرار گازرسانی و تحویل گاز ایمن از اهداف اصلی شرکت گاز استان است پخش 840 دقیقه برنامه رادیو – تلویزیونی مصرف ایمن و بهینه گاز از صدا و سیمای اصفهان

اختصاص گواهینامه گرید A تولید ورق های دریایی به شرکت فوالد مبارکه
در نمایشگاه و جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو صورت گرفت؛

ارائه 14 دستاورد پژوهشی شرکت آب و فاضالب استان

شرکت فوالد مبارکه، مجوز فروش ورق های فوالدی ویژه صنایع کشتی سازی و سازه های دریایی را کسب کرد. مدیر متالورژی و کنترل کیفیت شرکت فوالد 
مبارکه گفت: ممیزان موسسه رده بنـدی آسیا در شش نفر روز ممیزی از واحدهای مختلف تولیـــدی شرکت فوالد مبارکه اصفهان شامل پشتیبانی فنی 
مشتریان، دفتر فنی نورد گرم، کنترل کیفی نورد گرم و آزمایشگاه محصول، گواهینامه گرید A تولید محصوالت دریایی را دریافت و مجوز فروش ورق های 
فوالدی ویژه صنایع کشتی سازی و سازه های دریایی را کسب کرد و از این پس می تواند سفارش مشتریان این نوع محصوالت را در برنامه تولید شرکت ثبت 
کند. سعید نقیه افزود: ورق های دریایی ازجمله محصوالت نورد گرم است که بیشتر با عرض های باالی هزار و 500 میلی متر و ضخامت های باالی 5 میلی متر 
در ساخت کشتی ها کاربرد دارد. وی، کسب گواهینامه تولید ورق های دریایی را از الزامات بسیار مهم برای تولیدکنندگان این قبیل ورق ها دانست و گفت: از 
این رو تمامی کشتی هایی که برای تردد و فعالیت در آب های بین المللی ساخته می شود، از نظر جنس و کیفیت بدنه باید مطابق با استانداردهای الزم تولید 
شود. مدیر متالورژی و کنترل کیفیت فوالد مبارکه افزود: موسسه رده بنـدی آسیا یکی از موسسات تایید شده سازمان جهانی بنادر و دریانوردی است و به 
نیابت از آن سازمان، گواهینامه های قانونی برای تردد ایمن شناورها و صنایع مرتبط به آن ها را صادر می کند. سعید نقیه با اشاره به این که گواهینامه مربوط به 
تولید ورق های دریایی در پنج گرید A,B,C,D,E صادر می شود، گفت: با توجه به کیفیت باالی محصوالت فوالد مبارکه در فرآیند این ارزیابی، باالترین گرید 

به محصوالت فوالد این شرکت اختصاص یافت. شرکت فوالد مبارکه اصفهان بزرگ ترین تولید کننده فوالد درکشور است.
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