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با وجود  تکذیب تولید کنندگان بنزین؛ اما در کالن شهرهایی مانند اصفهان وجود مقدار باالی گوگرد در بنزین آلودگی هوا را تشدید کرده است

شواهدی بر یک ادعای رد شده
5

 تاالر تیموری، موزه هنرهای سنتی و صنایع دستی می شود
 در راستای بازنمایی هویت شهری؛ 

7

رکود،  گریبان گیر صنعت 
چاپ استان اصفهان

توصیه مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان درباره شیرهای پاستوریزه:

با تایید استاندارد
 بدون دغدغه مصرف کنید

زمزمه های افزایش یارانه ها در حالی 
شنیده می شود که بررسی بودجه نشان 
 می دهد یارانه اختصاص داده شده به نان

 با کسری مواجه است و نان سال آینده باز 
هم گران خواهد شد؛

نردبان شکسته یارانه ها!

3

5

3

افزایش 2۷ درصدی 
جمع آوری صدقات در اصفهان

راه اندازی نخستین بازارچه 
طالی کشور در اصفهان

5

3

 استخدام بیش از ۷0 نفر 
در شرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان
 صفحه  8

سرنوشت عامل شلیک به 
هواپیمای اوکراینی چه شد؟

خطاکار در زندان است
 صفحه  2

  تجدید مناقصه مواد غذایی اداره کل زندانهای استان اصفهان

اداره کل زندانهای استان اصفهانم الف:746801

اداره کل زندان های استان اصفهان در نظر دارد تهیه و تامین اقالم 
مواد غذایی مورد نیاز خود را با برگــزاری مناقصه عمومی از طریق 
ســامانه تدارک الکترونیک دولت در چهار گروه مــواد غذایی به 
شــرح جدول تنظیمی برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت مناقصه تا ارائه پیشــنهاد قیمت مناقصه و بازگشــایی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لذا الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلــی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 98/11/07 

مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه: 98/11/10 
مهلت زمان ارائه پیشنهادات: 98/11/24 

زمان بازگشایی پاکت ها: 98/11/26 
ضمانت شــرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی معتبر و یا واریز 
نقدی به شبای حســاب IR230100004061013107670409  نزد 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران به نام تمرکز وجوه سپرده 
اداره کل زندان های اســتان اصفهان اطالعات بیشتر در خصوص 

اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف
آدرس: اصفهان- اتوبان ذوب آهن- اداره کل زندان های استان 

اصفهان- اداره امور مالی و پشتیبانی
شماره تماس: 031-37885785 

آگهی مناقصه عمومی

دستگاه گروه
تاریخ دریافت مبلغ تضمینموضوع مناقصهمناقصه گزار

اسناد
تاریخ تحویل 

اسناد
تاریخ گشایش 

پاکت ها

1
اداره کل 

زندان های 
استان اصفهان

روغن معمولی 
حلب 17 کیلویی

روغن سرخ کردنی 
17 کیلویی

رب گوجه حلب 16 کیلویی

100/000 کیلوگرم
100/000 کیلوگرم
100/000 کیلوگرم

 1/450/000/000
ریال

از 98/11/07 
لغایت 
98/11/10

98/11/24
 98/11/26

ساعت 10 صبح

2
اداره کل 

زندان های 
استان اصفهان

پنیر حلب 13 
کیلوگرم خالص
کره 15 گرمی

مربای 25 گرمی
حلوا شکری 50 گرمی

100/000 کیلوگرم
2/200/000 عدد
2/200/000 عدد
600/000 عدد

 1/500/000/000
ریال

از 98/11/07 
لغایت 
98/11/10

98/11/24
 98/11/26

ساعت 11 صبح

3
اداره کل 

زندان های 
استان اصفهان

برنج دانه بلند 1121
عدس ریز درجه 1

عدس درشت درجه 1
نخود درجه 1

لپه نخود درجه 1
لوبیا چیتی درجه 1

لوبیا چشم بلبلی درجه 1
لوبیا سفید درجه 1

100/000 کیلوگرم
30/000 کیلوگرم
30/000 کیلوگرم
20/000 کیلوگرم
20/000 کیلوگرم
40/000 کیلوگرم
20/000 کیلوگرم
20/000 کیلوگرم

 1/475/500/000
ریال

از 98/11/07 
لغایت 
98/11/10

98/11/24
 98/11/26

ساعت 12 صبح

4
اداره کل 

زندان های 
استان اصفهان

خرما خشت درجه 1
قند شکسته درجه 1

چای ایرانی در 
بسته بندی 500 گرمی

40/000 کیلوگرم
200/000 کیلوگرم
15/000 کیلوگرم

 1/400/000/000
ریال

از 98/11/07 
لغایت 
98/11/10

98/11/24
 98/11/26

ساعت 13 صبح

 اداره کل زندانهای
 استان اصفهان

چاپ دومنوبت اول
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با همه گیر شدن ویروس کرونا؛

چین، درهای 18 شهر  را بست
سرعت انتشار ویروس کشنده »کرونا« به حدی است که چین ۵۶ میلیون نفر را قرنطینه کرده، حال 
آنکه حدود ۱۳۰۰ نفر در سراسر جهان ازجمله فرانسه به آن مبتال شده اند.چین برای ممانعت از شیوع 
بیماری ۱۸ شهر را قرنطینه کرده است که جمعیتی معادل ۵۶ میلیون نفر را در خود جای می دهد.

سیستم حمل و نقل عمومی نیز در این شهرها تعطیل شده است.چین در تالش برای کنترل بیماری، 
پزشکان و کارشناسان با تجربه ارتش در مقابله با بیماری های ســارس و ابوال را به ووهان- مرکز 

شیوع این بیماری- اعزام کرده است.

گفت وگوی تلفنی ترامپ و جانسون درباره هوآوی
همزمان با سررسید موعد تصمیم گیری انگلیس درباره مشارکت هوآوی در پروژه اینترنت همراه نسل 
۵، ترامپ در گفت وگوی تلفنی با نخست وزیر این کشور درباره مســائل امنیتی رایزنی کرد.به گزارش 
رویترز، کاخ سفید در بیانیه ای از گفت وگوی دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا با بوریس جانسون، 
نخست وزیر انگلیس خبر داد.موضوع این مکالمه اطمینان از امنیت شبکه های ارتباط تلفنی و بهانه انجام 
آن نزدیک شدن به موعد تصمیم گیری انگلیس برای مشارکت با شرکت چینی هوآوی در تامین اینترنت 
همراه نسل ۵ عنوان شده است.گفتنی است؛ آمریکا شرکت های چینی مانند هوآوی را به جاسوسی برای 

پکن متهم کرده و از متحدان خود می خواهد از مشارکت با آنها خودداری کنند.

چهار مبلغ مسیحی در بغداد ربوده شدند
چهار عضو یک گروه مبلغان مســیحی فرانســوی در بغداد پایتخت عراق ربوده شدند.به گزارش 
رسانه های عراق، مدیر موسسه خیریه موسوم به »مسیحیت برای خاورمیانه« تایید کرد چهار عضو 
این گروه از روز دوشنبه هفته گذشته در بغداد ناپدیده شده اند که احتمال می رود به گروگان گرفته 
شده باشند.سه نفر از این افراد فرانسوی و یک نفر دیگر عراقی است که در نزدیکی سفارت فرانسه 
در بغداد ربوده شده اند.هنوز هیچ گروهی مسئولیت ربودن این افراد را برعهده نگرفته و هیچ تماسی 

برای گرفتن باج نیز گزارش نشده است.

ادعای ترامپ درباره گفت وگو با تشکیالت خودگردان 
فلسطین تکذیب شد

سخنگوی ریاست تشکیالت خودگردان فلسطین، ادعای رییس جمهور آمریکا درباره مذاکره واشنگتن 
با این تشــکیالت درباره معامله قرن را رد کرد.نبیل ابوردینه، سخنگوی ریاست تشکیالت خودگردان 
فلسطین، هر نوع مذاکره با دولت آمریکا را درباره طرح به اصطالح »صلح« پیشنهادی واشنگتن تکذیب 
کرد.سخنگوی ریاست تشکیالت خودگردان فلسطین گفت اعالم »معامله قرن« باعث خواهد شد 

فلسطینی ها اجرای چند اقدام را اعالم کنند که مسئولیت آن برعهده اشغالگران است.

کمیته نظامی مشترک لیبی زیر نظر سازمان ملل تشکیل شد
روزنامه لیبیایی »لیبین آبزرور«روز شنبه به نقل از نماینده ویژه سازمان ملل در امور لیبی اعالم کرد که 
طرفین درگیری در این کشور موفق شدند یک کمیته مشــترک نظامی زیر نظر سازمان ملل برای حل و 
فصل اختالفات فی مابین تشکیل دهند.براساس این گزارش، غسان سالمه  گفت که با تشکیل یک کمیته 
نظامی مشترک میان طرف های درگیر در لیبی با ترکیب ۵+۵  این کمیته اول،  اولین نشست مشترک خود 
را در ژنو برگزار خواهد کرد.سالمه در عین حال تاکید کرد که در این اختالفات هیچ یک از طرفین درگیری 

نباید از مردم لیبی به عنوان گروگان سیاسی استفاده کند.

در آستانه انتخابات و نهایی شدن لیست کاندیداها، همه تالش دارند تا برخی از  رد صالحیت شدگان را به عرصه بازگردانند؛ 

تاریک و روشن های پیش از انتخابات

کشمکش ها بر ســر تایید صالحیت ها و  علیرضا کریمیان
اعتراضــات بــه رد صالحیــت برخی از 
چهره های شاخص مجلس و علل و عوامل آن هنوز ادامه دارد. این بار 
اصالح طلبان نمی خواهند کوتاه بیاینــد و با تمام قوا و البته با همراهی 
دولت و برخی از نزدیکان رییس جمهور در حال فشار آوردن بر شورای 
نگهبان هســتند. علــی مطهری از چهــره های جنجالی اســت که رد 
صالحیت شده، وی با انتشار پیامی شورای نگهبان را به دایه دلسوزتر از 
مادر تشبیه کرد و باز هم به این جمع سیاسی تاخت. مطهری اعالم کرده 
»با شورای نگهبان بر سر دالیل رد صالحتیش گفت وگو کرده؛ اما معتقد 
است به طور کلی مقام عمل را نباید با مقام نظر مخلوط کرد. ممکن است 
کسی در موضوعی نظری غیر از نظر رسمی کشور داشته باشد و بیان هم 
بکند، اما در عمل به خاطر مصلحت اســالم و انقــالب و نظام تابع نظر 
رسمی باشد. باب اظهارنظر و آزادی بیان نباید بسته شود. التزام عملی 

به نظام شامل اظهارنظر ها نمی شود«.
 واعظی، رییس دفتر رییس جمهور  هم که این روزها به تریبون دولت 
برای اعتراض به شورای نگهبان تبدیل شده است،اعالم کرده که یکی از 
دالیل رد صالحیت برخی از نمایندگان مجلــس حمایت از برجام بوده 
اســت. در ادامه رایزنی ها برای اصالح لیست تایید صالحیت شدگان، 

برخی از نمایندگان مدعی شده اند که چهره های شاخص سیاسی در 
حال رایزنی بــرای کاهش افراد رد صالحیت هســتند. آنگونه که عضو 
شــورای مرکزی فراکســیون امید گفته:» تا اعالم اسامی کاندیداهای 
تایید صالحیت شــده نمی توان پیش بینی دقیقی درباره رقابت های 
انتخاباتی داشت. در حال حاضر در ۸ استان شامل ۱۵۷ حوزه انتخابیه، 
رقابت فقط بین اصولگرایان است. امیدواریم در ادامه راه با رایزنی های 
انجام شده، شورای نگهبان با شرح صدر بیشتری به پرونده ها رسیدگی 
کند و اعتراضات مورد پیگیری قرار گیرد  چون در غیر این صورت امکان 

انتخابات رقابتی در تمامی حوزه ها فراهم نیست«. 
مازنی با بیان این که »هنوز تکلیف نمایندگان اصالح طلب رد صالحیت 
شده معلوم نیســت« گفت: از کاندیداها و بزرگان تاثیر گذار در مسائل 
انتخابات درخواست دارم که بی تفاوت نباشند و به البی  ها و پیگیری ها 
ادامه دهند تا ان شــاءا... رقابت جدی در انتخابات داشــته باشیم. در 
این میان برخی از رسانه ها از فعالیت های انتخاباتی ناطق نوری پرده 
برداشتند.کیهان طی روزهای گذشته مدعی شــده بود ناطق به همراه 
برخی از چهره های شاخص اصالح طلب برای رایزنی و دیدار با حسن 
روحانی جلسه ای تشــکیل داده اند، این خبر اما با واکنش تند ناطق 

نوری مواجه شد.

 در اطالعیه دفتر حجت االسالم علی اکبر ناطق نوری که روز شنبه منتشر 
شد، آمده است:»داستان ســرایی اخیر انتخاباتی برخی محافل دروغ 
پرداز و شایعه پراکن در خصوص محتوای جلســه ای با حضور برخی 
شخصیت ها اقدامی ناشایست، غیر حرفه ای و قابل پیگرد قانونی است 
که هیچ سنخیتی با رفتار سیاسی منطبق بر اخالق و ارزش های واالی 

انسانی و اسالمی ندارد«. 
 در این هــرج و مرج پیش آمده و رفت و آمدهای پشــت ســر هم به 
شورای نگهبان برخی از احتمال کنار کشیدن قالیباف در آستانه انتخابات 
ســخن به میان آورده اند موضوعی که به نظر می رسد بیشتر حربه ای 
 برای مطرح شــدن بیشــتر وی در مجامع انتخاباتی و به نوعی بازی
 روانی و آمــاده کردن مقدمات رســیدن قالیباف به صندلی ریاســت 
مجلس باشــد؛ اما در هر صورت وضعیت هم اکنون در تاریک و روشن 
پیش از انتخابات بسیار حساس به نظر می رسد، اینکه شورای نگهبان 
تا چه حد از تصمیم خود بازگردد و عده ای را به لیســت های انتخاباتی 
اضافه کند، نتیجه ای است که می تواند بدون شک در تعداد آرا و حتی 
نتیجه انتخابات بســیار موثر باشــد حاال همه چشــم به درهای بسته 
شــورای نگهبان دوخته اند تا ببینند این جمع با چند نفر از معترضین 

کنار خواهد آمد.

محمد جواد ظریف، وزیر خارجــه ایران در مصاحبه 
با مجله آلمانی اشــپیگل اعالم کرد عامل شلیک به 
هواپیمای مسافربری اوکراینی که منجر به سرنگونی 
این هواپیما شــد، در زندان است.خبرنگار اشپیگل 
در این مصاحبه به ظریف اظهار داشــت: همدردی و 
همبســتگی مردم در عزاداری حاج قاسم سلیمانی 
کوتاه بوده و معترضان بالفاصله بعد از شلیک موشک 
سپاه به هواپیمای اوکراینی به خیابان ها آمدند.وزیر 
خارجه ایران در پاسخ  گفت، مردم حق دارند اعتراض 
کنند چون بسیاری از عزیزان خود را در سانحه سقوط 
هواپیما از دســت دادند. بســیاری از دانشجویان، 
دوســتان و نزدیکان خود را از دست دادند. واکنش 
آنها احساسی بود.اشپیگل در ادامه از ظریف پرسیده 

است که چرا دولت روحانی پس از سه روز به مردم 
حقیقت را گفته است؟ظریف در پاسخ گفت که کشور 
در وضعیت بسیار دشواری قرار گرفته بود. ۳۲ سال 
پیش آمریکا هواپیمای مسافربری ایران را سرنگون 
کرد و آنها تابه حال به طور رســمی از ما عذرخواهی 
نکرده اند. افســر آمریکایی که مســئول شلیک به 
هواپیمای ایران بوده حتــی مدال افتخار هم گرفت؛ 
اما مامور ایرانی که به هواپیمای اوکراینی شلیک کرد 
در زندان به سر می برد. محمدجواد ظریف در پاسخ 
به این سوال که احتمال  تشدید بیشتر این تنش ها 
میان تهران و واشــنگتن وجــود دارد؟ گفت: اقدام 
آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی بر مبنای 
اطالعات غلط انجام گرفت. آمریکایی ها بر این باور 

بودند که ترور او می تواند موقعیت آنها را در منطقه بهتر 
کند؛ اما آنچه که اتفاق افتاده، خالف آن بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که غیر از حمالت موشکی 
انتقام جویانه ایران به پایگاه عین االسد، آیا احتمال 
اقدام دیگری از سوی جمهوری اسالمی وجود دارد؟ 
بیان کرد: حمله به پایگاه نظامی آمریکایی ها در عراق 
واکنش نظامی رسمی ایران بود و هیچ قصدی برای 
تلفات جانی در این حمالت موشکی وجود نداشت؛  

اما پاسخ اصلی را مردم منطقه خواهند داد.

سرنوشت عامل شلیک به هواپیمای اوکراینی چه شد؟

خطاکار در زندان است

 وزارت خارجه کویت با فراخواندن سفیر جمهوری اســالمی ایران در این کشور، مشــارکت هر گونه پایگاه کویتی در عملیات ترور سردار سلیمانی را تکذیب کرد.
خبرگزاری رسمی کویت )کونا( ادعا کرد که حضور سفیر جمهوری اسالمی ایران در کویت در وزارت خارجه پس از آن صورت گرفت که یکی از مسئوالن ایرانی اخیرا 
گفته که پایگاه  علی الســالم در کویت در کنار پایگاه های دیگر در منطقه، در عملیاتی که به تازگی در نزدیکی فرودگاه بغداد انجام شد و به شهادت سردار قاسم 
سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و ابومهدی المهندس، نایب رییس حشد الشــعبی عراق انجامید، شرکت داشت.خالد الجار ا...، معاون وزیر 
خارجه کویت در دیدار با محمد ایرانی، سفیر ایران در کویت تصریح کرد که کویت از تکرار چنین سخنانی ناخرسند و متعجب است.الجار ا... مجددا با رد قاطعانه 
مشــارکت هر جنگنده ای که از پایگاه علی السالم در این عملیات بلند شده باشد، تصریح کرد، پیش تر نیز ســتاد کل ارتش کویت در بیانیه ای مشارکت هر گونه 
پایگاهی در کویت در این عملیات را تکذیب کرده بود.وی از سفیر ایران خواست تا حقیقت موضع مذکور کویت را به مسئوالن در ایران تشریح کند و چنین سخنانی 
که می تواند به روابط میان دو کشور لطمه وارد کند، تکرار نشود.در این دیدار، علی السعید، معاون وزیر خارجه کویت در امور آسیا و ایهم العمر، معاون وزیر خارجه 

کویت در امور دفتر معاونت وزیر حضور داشتند.

خبر روزتوضیح کویت به سفیر ایران در مورد دست نداشتن در ترور سردار سلیمانی

وز عکس ر

تابوت مکرون 
زیر چکمه های 
تظاهرکنندگان

تظاهرات گسترده ضددولتی 
مردم فرانســه همچنان ادامه 
دارد. تظاهر کنندگان با حمل 
دست نوشته هایی اصالحات 
مورد نظــر امانوئــل مکرون 
رییس جمهور این کشور را رد 

کردند. 

شایعه ای که وزارت خارجه آن را تکذیب کرد
سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه اخبار منتشره درباره گفت گوی محمد جواد ظریف با همتای 

استرالیایی در مورد وضعیت »کایلی مور گیلبرت« زندانی استرالیایی-بریتانیایی را نادرست خواند.

سید عباس موسوی در پیامی توییتری نوشت: هرگونه ادعا در مورد گفت و گوی وزیر خارجه ایران با 

ماریس پین ،همتای استرالیایی در مورد وضعیت درمانی خانم گیلبرت، زندانی استرالیایی در ایران 

بی اساس و شایعه است.سید عباس موســوی پیش از این در مورد بازداشت زندانی استرالیایی 

گفته بود که گیلبرت به اتهام نقض امنیت ملی ایران دستگیر شده و دادگاه صالحه نیز با رعایت تمام 

قوانین مربوطه حکم مقتضی صادر کرده است.خبرگزاری آسوشیتدپرس در هفته گذشته نوشت 

ماریس پین، وزیر خارجه استرالیا با محمد جواد ظریف در حاشیه یک کنفرانسی جهانی در هند در 

مورد زندانی استرالیایی بریتانیایی گفت و گو کرده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت:

 الحاق به توافق پاریس در مجلس تصویب نشده است
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت تعهدات الحاق به توافق پاریس را قبل از تصویب 

مجلس شورای اسالمی ابالغ کرده و این ابالغیه خالف قانون اساسی کشور است.محسن رضایی، 

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: تعهداتی که بنا بوده 

پس از الحاق کشور به »توافق پاریس« اجرا شود، پیش از ارسال الیحه الحاق به مجلس، در هیئت 

دولت تصویب و برای اجرا ابالغ شده اســت. وی ادامه داد: این ابالغیه خالف قانون اساسی کشور 

است و دولت نباید قانون اساسی را نادیده بگیرد.

 چین و فرانسه به طور کامل از فاز 11 پارس جنوبی 
خارج شدند

وزیر نفت با بیان اینکه شرکت سی.ان.پی.سی و توتال کامال از قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی 

خارج شــدند، از آغاز به کار شــرکت پتروپارس برای توســعه این فاز خبر داد.بیژن نامدار زنگنه، 

وزیر نفت با اشاره به آخرین وضعیت توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی، گفت: اگرچـــــــه 

 »شرکت پتروپارس« از قبل برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی همراه شرکت توتال فرانسه و شرکت

 سی.ان.پی.سی چین بود؛ اما اکنون با خارج شدن دو شرکت دیگر از قرارداد، پتروپارس کامال جای 

آن ها را گرفته و توســعه واحد اول فاز ۱۱ پارس جنوبی به این شرکت محول شده است.وی با بیان 

اینکه شرکت پتروپارس فقط امکان توسعه واحد اول فاز ۱۱ پارس جنوبی را دارد )که کار تولید گاز ، 

همچون مابقی فازها را انجام می دهد(، افزود: فعال به لحاظ تکنولوژیک و طراحی، امکان توسعه 

واحد دوم این میدان گازی توسط پتروپارس وجود ندارد.

 ابراز امیدواری روسیه نسبت به برگزاری کمیسیون
 مشترک برجام

وزارت امور خارجه روسیه نسبت به تاثیر نشست کمیسیون برجام در ماه آینده میالدی بر کاهش 

تنش پیرامون توافق هســته ای ایران، ابراز امیدواری کرد.وزارت امور خارجه روســیه، در بیانیه ای 

اعالم کرد که مسکو امیدوار است نشست مشترک برجام که در ماه فوریه برگزار خواهد شد، از تنش 

پیرامون توافق هســته ای ایران جلوگیری کند.در این بیانیه همچنین مطرح شد: ]امیدواریم این 

نشست[ موجب یکی شدن]موضع[ اعضای برجام در باره امر مهم حفظ توافق هسته ای شود.در ادامه 

آمده است: ما از تروئیکای اروپا]آلمان، فرانســه و انگلیس[ و هماهنگ کنندگان برجام در اتحادیه 

اروپا می خواهیم که بر این موضوع تمرکز کنند.

کافه سیاست

نماینده مجلس: 

 دادگاه ویژه روحانیت 
به موضوع کتاب سوزی 

اخیر  ورود  کند
ســخنگوی کمیســیون فرهنگــی مجلس 
شورای اسالمی خواســتار ورود دادگاه ویژه 
روحانیت به موضوع ســوزاندن کتاب اصول 
طب »هاریسون« شد.سیده فاطمه ذوالقدر 
با محکوم کردن ســوزاندن کتاب اصول طب 
»هاریســون« از ســوی فردی کــه مدعی 
تخصص در طب اسالمی است، گفت: کتاب 
سوزی اخیر، بار دیگر خاطرات تلخ جاهالنه 
افراد نابخردی را که در طــول تاریخ با آتش 
زدن کتاب و کتابخانه ها بــه خیال خام خود 
به مقابله بــا علم، دانش و آگاهــی رفته اند 
زنده کرد.وی این اقــدام را عملی جاهالنه و 
در راستای نفی عقل، منطق و ترویج خرافات 
با انگیزه هایی مشــکوک و بر پایه مســائل 
بی اساس دانســت و افزود: ما مخالفتی با 
طب سنتی و طب اسالمی نداریم، این علوم 
جایگاه خودشــان را دارنــد و در مقام خود 
محترم هستند ولی این به این معنا نیست 
که برای ترویج یک موضوع دست به چنین 
اقدامات وهن آلود زده شــود و با رفتاری که 
یادآور حملــه مغوالن به تاریــخ و فرهنگ و 
تمدن ایران زمین است، کتب ارزشمند علمی 
سوزانده شود.نماینده مردم تهران در مجلس 
در پایان از مراجع ذی ربط، به ویژه کمیسیون 
بهداشت مجلس شــورای اسالمی و دادگاه 
ویژه روحانیت خواســت تا بــا ورود به این 
موضوع نسبت به بررسی همه جانبه و ابعاد 
این اقدام و انگیــزه و صالحیت های فردی 
و شغلی فرد کتاب ســوز مدعی تخصص در 
طب سنتی و اسالمی اقدام و نتیجه را نیز به 

مجلس و افکار عمومی اعالم کنند.

 واعظی، رییس دفتر رییس جمهور  هم که این روزها به 
تریبون دولت برای اعتراض به شورای نگهبان تبدیل شده 
است،اعالم کرده که یکی از دالیل رد صالحیت برخی از 

نمایندگان مجلس حمایت از برجام بوده است

بین الملل

عکس: خبرگزاری مهر
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راه اندازی نخستین بازارچه طالی کشور در اصفهان
رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان، از عقد تفاهم نامه بین شهرداری، نماینده استاندار و سازمان 
صمت برای راه اندازی بازارچه و کنسرسیوم تراش ســنگ های قیمتی و نیمه قیمتی اصفهان با 
اشتغال زایی بسیار باال خبر داد.هوشنگ شیشــه بران در مورد جزییات نخستین بازارچه طالی 
کشور در اصفهان، اظهار کرد: در گذشته ما چنین صنعتی را نداشته ایم و سنگ هایی مثل الماس، 
زمرد و یاقوت ها و در مجموع تمام ســنگ های قیمتی و ارزشی که روی مصنوعات طال و جواهر 
سوار می شــوند، محصول تراش خارج در کشــور و در انحصار چند کشــور همچون تایلند، هند و 
بلژیک است.وی با اشاره به اینکه تراش ســنگ های قیمتی و جواهرات جزو هنرهای ظریف و 
دقیق است، گفت: این صنعت وارداتی بوده و بیشتر سنگ های قیمتی به صورت قاچاق وارد کشور 
می شود، در این شرایط آوردن تکنولوژی آن به داخل ایران به شدت نیاز شد. رییس اتحادیه طال 
و جواهر اصفهان در خصوص محل بازارچه طالی اصفهان، گفت: قرار اســت این بازارچه در ضلع 
شرقی خیابان چهارباغ اصفهان و در قسمت زیرزمین آن راه اندازی شود.شیشه بران با تاکید بر 
ضرورت راه اندازی بازارچه طال به صورت بازارچه ای توریستی، تجارتی و تخصصی، ابراز امیدواری 
کرد که تمام عالقه مندان به فن تراش سنگ قیمتی و نیمه قیمتی و تعاونی ها از ایران بتوانند در 

این بازارچه حضور پرقدرت داشته باشند. 

 عبور از سرمای بهمن امسال 
مستلزم کاهش مصرف گاز است

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: بــا توجه به افت دما در بهمــن و به ویژه در 

طول هفته جاری الزم اســت مردم در مصرف گاز و برق صرفه جویی کنند.منصور شیشه فروش 

افزود :بارندگی های روزهای گذشته در سطح استان خساراتی بر جا نگذاشت ولی بنا به گزارش 

اداره هواشناســی در روزهای آینده و تا آخر هفته با افت محسوس دما به خصوص برای مناطق 

غربی و جنوبی مواجه خواهیم شــد.وی ادامه داد: بــا توجه به آنکه در فصل ســرما ۷۵ درصد 

مصرف گاز مربوط به بخش خانگی می شــود، در حالی که در فصل گرمــا تنها ۲۵ درصد مصرف 

مربوط به این بخش اســت، صرفه جویی خانوارها در این زمینه می تواند از کاهش فشــار گاز و 

قطع احتمالی آن جلوگیری کند.شیشــه فروش گفت: ســازمان صنایع، معادن و تجارت استان 

به صنایع آالینده توصیه کرده اســت که فعالیت خود را در روزهای اخیــر کاهش دهند و صنایع 

 مصرف کننده عمده گاز به منظور کاهش مصرف تا حد امــکان تعمیرات دوره ای خود را در بهمن

 انجام دهند.

 قانون گریزی و کمبود امکانات
 چالش های اصلی گمرکات اصفهان

مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان گفت: درآمد گمرکات استان اصفهان طی۹ ماهه سال ۹۸ ، دو 

هزار و ۷۹۲ میلیاردریال بوده که در مقایســه مدت مشابه ســال قبل بیش از ۳۶ درصد افزایش 

داشته است.رسول کوهستانی، چالش ها و مشکالت اساســی گمرک اصفهان را کمبود امکانات 

و تجهیزات بازرسی و رایانه ای ساختمان های قدیمی و ۴۵ ساله )اداری و منازل ( قانون گریزی 

و گرایش به قاچاق کاال به ویژه در مناطق مرزی کشــور و اثرات آن بر مرکــز ناکافی بودن میزان 

اعتبارات قوانین و سازمان ها و مراجع نظارتی دانست و ابراز داشت: با تخصیص اعتبارات استانی 

جهت ساخت و نوسازی گمرک، تامین تجهیزات رایانه ای و تامین خودروی مورد نیاز گلوگاه های 

 )X-RAY (و تخصیص اعتبار جهت خرید دو دستگاه ایکس ری )نایین و رامشه ) استانداری

توســط فرودگاه اصفهان یا اســتانداری و تغییر و تعدیل در نظارت ها متناسب با شرایط موجود 

می تواند در اجرای موثر وظایف اداره کل گمرکات استان اصفهان موثر باشد.

 زمزمه های افزایش یارانه ها در حالی شنیده می شود که بررسی بودجه نشان می دهد یارانه اختصاص داده شده به نان
 با کسری مواجه است و نان سال آینده باز هم گران خواهد شد؛

نردبان شکسته یارانه ها!

بحث یارانه ها موضوع داغی است که قرار  مرضیه محب رسول
اســت طی هفته جاری در مــورد آن در 
مجلس و کمیســیون تلفیق بحث و بررســی صورت  گیــرد. هر چند 
سال هاست که صحبت از افزایش یارانه ها همواره در  این موقع از سال 
و نزدیک به تصویب بودجه مطرح می شود؛ اما تا کنون این اتفاق رخ 
نداده است. امســال هم زمزمه هایی در مورد افزایش یارانه ها تا ۷۵ 
هزار تومان مطرح شده که مشخص نیست تا چه حد با توجه به شرایط 
بودجــه و کاهش درآمــد دولت بتــوان آن را اجرایی کــرد. برخی از 
نمایندگان هم از افزایــش یارانه های افراد تحت پوشــش نهادهای 

حمایتی تا صد هزار تومان صحبت کرده اند.
 احمد امیرآبادی فراهانی با اشــاره به بررســی نحوه پرداخت کمک 
معیشتی در کمیســیون تلفیق الیحه بودجه ســال ۹۹، پیشنهاد داد: 
بهتر اســت ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۱ هزار میلیــارد تومان حاصل از 
افزایش قیمت بنزین، در اختیار نهادهــای حمایتی قرار گیرد تا یارانه 
افراد تحت پوشــش نهادهای حمایتی بیش از یــک صد هزار تومان 
شــود. صحبت از افزایش یارانه ها اما در شــرایطی که متن بودجه با 
کاهش منابع درآمدی و تامین یارانه های رایج هر سال مواجه است، 

به نظر ایده ای غیر ممکن می رسد. در این برهه که عده ای صحبت از 
افزایش پرداختی یارانه ها را مطرح می کنند، کارشناســان می گویند 
نحوه تخصیص منابع به یارانه نان نشان می دهد در سال آینده قیمت 
این کاال با افزایش تــا دو برابر مواجه خواهد شــد: »در الیحه بودجه 
۱۳۹۹، یارانــه نان و خرید تضمینــی گندم، ۹۷ درصد رشــد خواهند 
داشت و از شش هزار میلیارد تومان به ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش 
می یابد«، اما نکته آنجاست که از سهم حدود ۱0 میلیون تنی نانوایی ها 
از گندم خرید تضمینی، ۷.۵ میلیون تنــی گندم )حدود ۷۵ درصد( 
مورد نیاز نانوایی های ســنتی دولتی و حدود ۲.۵ میلیون تن )حدود 
۲۵ درصد( به نانوایی های آزادپز می رسد. با درنظرداشتن ثبات همان 
نرخ ۶۶۵ تومانی برای هر کیلوگرم گندم بــرای نانوایی های دولتی و 
در نتیجه مابه التفاوت آن )یارانه هــزارو ۵۳۵ تومانی( در حجم ۷.۵ 
میلیون تنی سهم مورد نیاز آنها، رقمی نزدیک به همان ۱۲ هزار میلیارد 
تومانی که به عنوان یارانه برای نان در نظر گرفته شده، به نانوایی های 
دولتی می رسد و در نتیجه یارانه نانوایی های آزادپز به کل کنار گذاشته 
می شــود. در نظر داشــته باشید که ســال گذشــته گندم تحویلی به 
نانوایی های آزادپــز در هر کیلوگرم حدود ۹00 تومــان بود و این یعنی 

امسال یارانه حدود هزارو ۳00 تومانی آنها، سوخت می شود. در نتیجه 
تفاوت یارانه ای که به دولتی ها می رسد، در قیاس با آزادپزها، رقم قابل 
توجهی اســت که بیم انتقال گندم یارانــه ای از نانوایی های دولتی به 
نانوایی های آزادپز را افزایش می دهد که خود فساد قابل توجهی را به 
دنبال دارد. حال اگر دولت بخواهد سهم نان را که بخش قابل توجهی 
از سبد خانوار می شود، کماکان متقبل شود، باید یارانه نان را به ۱۵ هزار 
میلیارد تومان افزایش دهد و فقدان سه هزار میلیارد تومانی را جبران 
کند؛ اما هنوز برنامه ای برای آن ارائه نداده است. در سال جدید دولت 
با چالش دیگری به نام پرداخت یارانه معیشــتی هم روبه رو خواهد 
بود آن هم در شرایطی که نمایندگان نسبت به شفاف نبودن درآمدهای 
دولت از بخش گرانی بنزین ناراضی هســتند و احتمال زیاد برای آن 
چارچوب و قوانینی را تدوین خواهند کرد. در این شرایط دولت ناچار 
خواهد بود قیف وارونه یارانه ها را تنگ تر  کند تا به این وســیله بتواند 
هزینه های پرداختی خود را به دســت آورد. به همین دلیل افزایش 
یارانه هابه معنای حذف تعداد زیادی از افرادی اســت که هم اکنون 
یارانه می گیرند و البته کســر یارانه های پنهــان پرداختی به کاالهای 

معیشتی مانند نان خواهد بود.

معاون برنامه ریزی شــرکت آب منطقه ای اســتان 
اصفهان گفت: به رغم ممنوعیت و کنترل بارگذاری ها، 
در چهار سال گذشته اراضی کشــاورزی در باالدست 
زاینده رود به ۱۱۳ هزار هکتار افزایش یافته است؛ این 
سطح اراضی به طور میانگین به ۸00 میلیون مترمکعب 
آب نیاز دارد که در محدوده سد زاینده رود تا چم آسمان 
برداشــت می شــود.بابک ابراهیمی در پاسخ به این 
سوال که چرا با وجود بهره برداری از تونل کوهرنگ یک 

و ۲، چشمه لنگان و خدنگستان همچنان حوضه آبریز 
زاینده رود با بحران آب روبه رو است؟ اظهار کرد: به رغم 
انتقال بین حوضه ای متناسب با تامین آب، مصارف 
جدید تعریف شــده، به بیان ســاده تر همسو با روند 
تامین آب، مصرف آب نیز در حوضه وجود داشته است. 
ابراهیمی ادامه داد: اگر پروژه تونل و سد کوهرنگ سه 
نیز به بهره برداری برسد، ۱۲0 میلیون مترمکعب آب به 
حوضه آبریز زاینده رود می توان انتقال داد، بهشت آباد 
نیز از نظر هزینه، پروژه سنگین و گرانی است اما جزو 
تنها گزینه های تامین آب حوضه اســت و بر اســاس 
تابلو منابع و مصارف این طرح مجوز انتقال حدود ۲۵0 
میلیون مترمکعب آب در سال را خواهد داشت. وی با 

اشاره به انواع خشکسالی افزود: گرچه براساس آمار و 
اطالعات موجود در حوضه آبریز زاینده رود و به ویژه در 
باالدست آن اثرات گرمایش زمین مشاهده می شود. 
از جمله تغییر الگوی بارشی از برف به باران و تغییر زمان 
بارش ها از زمستان به بهار اما این تغییرات به تنهایی در 
خشکسالی های منجر به خشکی رودخانه زاینده رود 
موثر نبوده است. وی افزود: نگاه کلی این بود که فشار 
مضاعف بر منابع آب حوضه وارد نشود، با وجود این آمار 
و اعدادی که وزارت نیــرو در خصوص مصارف بخش 
کشاورزی استان های چهارمحال بختیاری و اصفهان 
در حوضه ارائه کرد، نشان از روند رو به رشد مصارف در 

باالدست دارد.

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای استان خبر داد:

افزایش 113 هزار هکتاری زمین های کشاورزی باالدست زاینده رود

گوشی موبایل شیائومی 

بازار

 
اگر دولت بخواهد سهم نان را که بخش قابل توجهی از سبد 
خانوار می شود، کماکان متقبل شود، باید یارانه نان را به 15 هزار 
میلیارد تومان افزایش دهد و فقدان سه هزار میلیارد تومانی را 

جبران کند؛ اما هنوز برنامه ای برای آن ارائه نداده است

 Redmi 8A    مدل مدل
M1908C3KG دو سیم  
کارت ظرفیت 32 گیگابایت
قیمت: 1،645،000 تومان

 Mi A3 M1906F9SH مدل
دو سیم  کارت ظرفیت 

128 گیگابایت
قیمت: 2،665،000 تومان

 Mi Note 10 مدل
M1910F4G دو سیم  کارت 

ظرفیت 128 گیگابایت
قیمت: 7،820،000 تومان

فرار مالیاتی، 150 میلیارد تومان است
عضو کمیســیون قضایی مجلس شورای اســالمی با اشــاره به اصالح جدی پایه های مالیاتی 
کشــور گفت: پیش بینی می شــود فرار مالیاتی حدود ۱۵0 هزار میلیارد تومان باشد و پزشکان، 
وکال و دالالن بیشــترین فــرار مالیاتی 
را دارند.ابوالفضل ابوترابی با اشــاره به 
اینکه کلیات بودجه باید رد شود، اظهار 
داشــت: اولین نکته ای که می توان در 
مورد بودجه به آن اشاره کرد غیرواقعی 
بودن آن اســت که برای نمونه فروش 
روزی یــک میلیــون بشــکه نفــت را 
پیش بینی کرده انــد و یا میزان فروش 
اموال مازاد دولــت را افزایش داده اند 
که این موارد تحقق پیــدا نمی کند.وی 
تصریح کرد: بــا وجودی که رهبــر معظم انقــالب بارها تاکیــد کردند که بودجه را اصالح شــده 
تحویل دهند، نه تنها اتفاق خاصی در اصالح ســاختار بودجه نیفتاده بلکه بدتر از قبل هم شــده 
اســت و به نوعی دولت و آیندگان را بدهــکار می کند.وی افزود: اصالح نظام بودجه نویســی به 
پیشــنهاد اقتصاددانان از طریق جبران فرار مالیاتی بــدون اینکه مالیات جدیــدی وضع کنند، 
امکان پذیر اســت.ابوترابی تصریح کرد: برای مثال پیش بینی مالیــات خانه های خالی حدود 
 یک هزار میلیارد تومــان دارایی ایجاد کند و مالیات عایدی بر ســرمایه می توانــد درآمد باالیی

 ایجاد کند.

»کرونا« نفس قیمت نفت را گرفت
به تازگی قیمت نفت ۲ درصد کاهش داشــت و نفت برنت، بیشــترین افت هفتگی طی بیش از 
یک سال اخیر را به ثبت رســاند.در حالی که نگرانی ها از گسترش شیوع ویروس کرونای چینی 
در چین، دومین مصــرف کننده بزرگ نفت جهان و کاهش میزان ســفرها افزایش یافته، قیمت 
نفت روز جمعه ۲ درصد کاهش داشــت و نفت برنت بیشــترین افت هفتگــی طی بیش از یک 
سال اخیر را به ثبت رساند.بر اســاس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت در پایان معامالت 
روز جمعه با یک دالر و ۳۵ ســنت معادل ۲.۲ درصد کاهش به ۶0 دالر و ۶۹ سنت رسید. قیمت 
 نفت برنت در این هفته ۶.۴ درصد افت داشــت که بیشــترین افت هفتگی از ۲۱ دسامبر ۲0۱۸ 

تاکنون بود.

صدور  بیش از هزار  مجوز  استخراج  رمز  ارز  در  کشور
عضو کمیســیون بالکچین ســازمان نظام صنفی و رایانه ای با اشــاره به ظرفیــت ۸.۵ میلیارد 
دالری صنعــت ماینینگ در ایران گفت: وزارت صمــت بالغ بر بیش از هزار مجوز اســتخراج رمز 
ارز در کشور را صادر کرده اســت.امیر حسین ســعیدی نایینی ادامه داد: شــرایط امروز کشور 
بسیار خاص است و نیاز به درآمدهای ارزی داریم؛ در این شــرایط صنعت ماینینگ و استخراج 
ارزهای دیجیتال ضمن ورود ارز به کشــور می تواند تجارت را تســهیل کند و بازرگانان با استفاده 
از رمز ارزهای تولید شــده نســبت بــه واردات کاال اقدام کنند و مشــکالت تحریــم بانکی برای 
پرداخت را دور بزنند.رییس اســبق ســازمان نظام صنفی رایانه ای تاکید کــرد: اصالح وضعیت 
نرخ برق و شــرایط همکاری و تعامل نیروگاه های گازی بــا ماینرها در کنار پذیــرش رمز ارز در 
بخش تجارت و معامــالت صرافی ها حتی به صورت محدود و نظــارت حاکمیت می تواند باعث 
 توســعه این صنعت و درآمدهای آن شود که زمینه ساز رشــد اقتصاد مبتنی بر فناوری اطالعات

 خواهد بود.

کافه اقتصاد

اخبار

رییس اتحادیه چاپخانه داران اســتان اصفهــان از کمبود کاغذ و تعطیلی برخی چاپخانه های اســتان درســال جاری خبرداد.محمد علــی انصاری پور اظهار 
داشت:متاسفانه با توجه به مشکالتی که  بر صنعت چاپ استان اصفهان حاکم است، شاهد افزایش رکود ۳0 درصدی این صنعت مهم در سال جاری هستیم.
با وجود افزایش واردات کاغذ به   کشــور عاملی که باعث کمبود کاغذ و رکود در صنعت چاپ استان اصفهان شده، عدم نظارت دقیق بر نوع توزیع صحیح کاغذ در 
بازار استان های مختلف کشور به خصوص استان اصفهان است.وی افزود: ایجاد مشکل در سیستم توزیع کاغذ باعث شده تا شاهد تورم و گرانی در صنعت چاپ 
استان اصفهان در سال جاری باشیم.رییس اتحادیه چاپخانه داران اســتان اصفهان ادامه داد:عدم توزیع کاغذ به چاپخانه داران استان اصفهان و توزیع آن به 
ناشران از دیگر عوامل رکود در صنعت چاپ استان اصفهان به شمار می رود.انصاری پور یادآور شد:افزایش رکود، تورم و بیکاری در صنعت چاپ استان اصفهان در 
سال جاری باعث شد تا بیش از ۳0 واحد چاپخانه استان اصفهان تعطیل شود.وی ادامه داد:تعطیلی بسیاری از واحد های چاپخانه استان اصفهان باعث شد تا 
بسیاری از کارخانه های تولید کننده صنایع غذایی و دارویی به دلیل کمبود کاغذ دچار مشکل شوند. رییس اتحادیه چاپخانه داران استان اصفهان گفت:پرداخت 

مالیات بر اساس قانون توسط چاپخانه داران اصفهانی مجاز نیست، اما این مشکل همچنان گریبان گیر صنعت چاپ استان اصفهان است.

رکود،  گریبان گیر صنعت چاپ استان اصفهان

رونق تولید در کارخانه 
تولید لوازم التحریر

کارخانه نقش تندیس آریا که 
در ســال۱۳۴0فعالیت خود را 
با نام خمیر بازی آریا شــروع 
کرد، در حال حاضر برای ۵۵0 
نفر نیــروی کار ایرانی به طور 
مســتقیم ایجاد شغل کرده  و 
هم اکنون بــزرگ ترین واحد 

لوازم التحریر در ایران است.

وز عکس ر

عکس: تسنیم
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آگهی

مفاد آراء
11/36 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح 
دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شــماره 139760302027007851 مورخ 1397/08/26 مهدي حسیني جبلي 
فرزند ولي اله بشماره شناسنامه 1792 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286993121 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1778 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 208/92 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
2- راي شــماره 139760302027008027 مورخ 1397/08/30 قدیرعلي امیني پزوه 
فرزند حسن بشــماره شناســنامه 8 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291354891 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 240/57 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین سیدرضا .
3- راي شماره 139860302027003057 مورخ 1398/03/22 رسول محمدي ایچي 
فرزند جعفر بشماره شناســنامه 39 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291337148 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 16/47 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي زهرا شاه زیدی.
4- راي شــماره 139860302027004228 مــورخ 1398/04/19 علي براتي هفداني 
فرزند عبدالحسین بشماره شناسنامه 299 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284100146 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 152/27 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین زارعی هفدانی.
5- راي شــماره 139860302027005616 مورخ 1398/05/22 حمیدرضا اسکندری 
فرزند خیراله بشماره شناسنامه 2159 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286844207 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11 فرعي از اصلي 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 38/48 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي علی معتمدی فرزند مهدی.
6- راي شــماره 139860302027005650 مورخ 1398/05/24 علی محرابی فرزند 
عباسعلي بشماره شناســنامه 2258 صادره از کوهپایه بشــماره ملي 5658959454 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 201 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
7- راي شــماره 139860302027006538 مورخ 1398/06/10 زهرا یزدخواســتي 
فرزند اصغر بشماره شناسنامه 37325 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282300709 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1567 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 187/20 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
8- راي شماره 139860302027006539 مورخ 1398/06/10 احمد جهدي فرزند علي 
نقي بشماره شناسنامه 1119 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287784054 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1567 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 187/20 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
9- راي شــماره 139860302027006748 مــورخ 1398/06/16 رضــا احمــدي 
خوراسگاني فرزند عبدالعظیم بشــماره شناســنامه 177 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291298851 در ششــدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
 پــالک 5495 واقع در بخش 5 ثبت اصفهــان به مســاحت 43/70 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
10- راي شــماره 139860302027007606 مــورخ 1398/07/09 علــي اصغــر 
شــفیعي علویجه فرزند علي اکبر بشــماره شناســنامه 5969 صادره از تهران بشماره 
ملي 0049755145 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 229/40 مترمربــع. خریداري 

طي سند رسمي.
11- راي شماره 139860302027007614 مورخ 1398/07/09 اشرف رستمي منجزي 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 1 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 1129740803 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 82 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي علی بابا سبیلو.
12- راي شــماره 139860302027007615 مورخ 1398/07/09 رضا توازئي فرزند 
مراد بشماره شناسنامه 29 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 1129749177 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 82 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي علی بابا سبیلو.
13- راي شــماره 139860302027008009 مــورخ 1398/07/16 فاطمــه فتاحی 
وانانی فرزند علي بشماره شناســنامه 33 صادره از شهرکرد بشماره ملي 4622059533 
در ششــدانگ یکباب خانــه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 13 فرعي 
 از اصلــي 43 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 160 مترمربــع. خریداري

 طي سند رسمي.
14- راي شماره 139860302027008017 مورخ 1398/07/16 اصغر سلماني خاتون 
آبادي فرزند براتعلي بشماره شناسنامه 17 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291319433 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 239/85 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
 15- راي شــماره 139860302027008473 مــورخ 1398/07/30 مصطفــی

 کیانی ابری فرزند رحمن بشــماره شناســنامه 1380 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283642700 در ششــدانگ یکبــاب خانه احداثي بــر روي قســمتي از قطعه زمین 
پالک 5 فرعي از اصلي 12824 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 231/18 
 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي رحمــن کیانی ابری

 فرزند محمد .
16- راي شــماره 139860302027008904 مــورخ 1398/08/13 امان اله امراللهي 
رامشــه فرزند اکبر بشــماره شناســنامه 71 صــادره از جرقویه ســفلي بشــماره ملي 
5649825671 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
 137/75 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي حیدر بهارزاده

 فرزند علی اکبر.
17- راي شــماره 139860302027008905 مــورخ 1398/08/13 طاهره امراللهي 
رامشــه فرزند حبیب اله بشــماره شناســنامه 4779 صــادره از تهران بشــماره ملي 
0042462721 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
 137/75 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي حیدر بهارزاده

 فرزند علی اکبر.
18- راي شماره 139860302027009072 مورخ 1398/08/18 مرضیه قنبري تودشکي 

فرزند قنبر بشماره شناسنامه 2738 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1290709671 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 111/32 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
19- راي شماره 139860302027009074 مورخ 1398/08/18 سید مصطفی دهقانی 
خوراســگانی فرزند سید جالل بشــماره شناســنامه 26 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291414428 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 208/34 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي براتعلی طراح پزوه فرزند حسن.
20- راي شــماره 139860302027009078 مــورخ 1398/08/14 صدیقــه بیکیان 
فرزند علی بشــماره شناســنامه 16 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291317465 در 
1326/29 سهم مشاع از 2902/78 سهم ششــدانگ یکباب دامداري مخروبه باستثناء 
بهاء عرصه و اعیان شش - یازدهم ســهم احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
 10408 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 2902/78 مترمربــع. خریداري

 طي سند رسمي.
21- راي شــماره 139860302027009080 مــورخ 1398/08/18 محمــد جعفري 
سنجوانمره فرزند عباس بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1270528335 
در975/21 سهم مشاع از 2902/78 سهم ششــدانگ یکباب دامداري مخروبه باستثناء 
بهاء عرصه و اعیان شش - یازدهم ســهم احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
 10408 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 2902/78 مترمربــع. خریداري

 طي سند رسمي.
22- راي شــماره 139860302027009082 مــورخ 1398/08/18 فاطمــه جعفري 
ســنجوانمره فرزند حســین بشــماره شناســنامه - صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1273554132 در 157/48 سهم مشاع از 2902/78 ســهم ششدانگ یکباب دامداري 
مخروبه باســتثناء بهاء عرصه و اعیان شش - یازدهم ســهم احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 2902/78 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
23- راي شــماره 139860302027009084 مــورخ 1398/08/18 ملیــکا جعفري 
ســنجوانمره فرزند حســین بشــماره شناســنامه - صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1275428363 در 157/48 سهم مشاع از 2902/78 ســهم ششدانگ یکباب دامداري 
مخروبه باستثناء بهاء عرصه و اعیان شش - یازدهم سهم احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 10408 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت  2902/78 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
24- راي شــماره 139860302027009085 مــورخ 1398/08/18 آزاده جعفــري 
ســنجوانمره فرزند عباس بشــماره شناســنامه 523 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291614869 در 286/32 سهم مشــاع از 2902/78  سهم ششدانگ یکباب دامداري 
مخروبه باســتثناء بهاء عرصه و اعیان شش - یازدهم ســهم احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 2902/78 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
25- راي شماره 139860302027009097 مورخ 1398/08/19 حسین موذنی فرزند 
محمد بشماره شناســنامه 91911 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1281915912 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12534 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 68/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي ایران بنکدارپور.
26- راي شــماره 139860302027009104 مورخ 1398/08/19 معصومه عباسیان 
عطاآبادي فرزند حبیب اهلل بشــماره شناســنامه 2043 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1289590362 در 14/40 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 250/07 
مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي عبدالحسین صادق زاده 

فرزند شهباز .
27- راي شماره 139860302027009153 مورخ 1398/08/19 اعظم زارعي کردآبادي 
فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 1495 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283990520 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10047 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 70/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي ابوالحسن عشاقی فرزند رضا.
1398 زیــور /08  28- راي شــماره 139860302027009157 مــورخ 19/
 محمودی فرزند عباســعلي بشماره شناســنامه 966 صادره از شــهرکرد بشماره ملي 
6339408052 در ششــدانگ یکبــاب خانه احداثي بــر روي قســمتي از قطعه زمین 
پالک 14 فرعــي از اصلي 43 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 166/96 
 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي کریــم و عبدالرحیم

 حسینعلی زاده .
29- راي شــماره 139860302027009158 مورخ 1398/08/19 حســین جندقیان 
فرزند نصراله بشماره شناســنامه 44407 صادره از اصفهان بشماره ملي 1280332204 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1575 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 205/09 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
30- راي شماره 139860302027009396 مورخ 1398/08/23 مهدی استادی فرزند 
علی بشماره شناسنامه 6 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291735585 در ششدانگ 
یکباب کارگاه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 32 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مســاحت 849/10 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عباسعلی عمرانی.
31- راي شماره 139860302027009400 مورخ 1398/08/23 مهدی استادی فرزند 
علی بشماره شناسنامه 6 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291735585 در ششدانگ 
یکباب کارگاه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 32 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مســاحت 1520/8 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عباسعلی عمرانی.
32- راي شــماره 139860302027009428 مــورخ 1398/08/21 ژیــال بهــروز 
فرزند احمد بشماره شناســنامه 1383 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1286523060 
در 341 ســهم مشــاع از 2907/60 ســهم ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2907/6 
 مترمربــع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي حاج میرزا حســین

 برادران توتونچی .
33- راي شماره 139860302027009434 مورخ 1398/08/23 امیربهمن برومند جزي 
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 3844 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287379788 
در 192/95 سهم مشــاع از 2907/6 ســهم ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي 
 قســمتي از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2907/6 
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حاج میرزا حسین برادران 

توتونچی .
34- راي شماره 139860302027009436 مورخ 1398/08/23 محمدعلي برومندجزي 
فرزند احمدعلي بشماره شناســنامه 953 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287605249 
در 341 ســهم مشــاع از 2907/60 ســهم ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي 
 قســمتي از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2907/6 
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حاج میرزا حسین برادران 

توتونچی .
35- راي شماره 139860302027009438 مورخ 1398/08/23 امیربهادر برومندجزي 
فرزند محمدعلي بشــماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشــماره ملي 1270105612 
در 192/95 ســهم مشاع از  2907/6 ســهم ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي 
 قســمتي از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 6/ 2907 
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حاج میرزا حسین برادران 

توتونچی .

36- راي شــماره 139860302027009462 مورخ 1398/08/23 شیدا برومندجزي 
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 3166 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287147690 
در 192/95 سهم مشــاع از 2907/6 ســهم ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي 
 قســمتي از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2907/6  
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حاج میرزا حسین برادران 

توتونچی .
37- راي شــماره 139860302027009466 مورخ 1398/08/23 محمد تقي کتیرائي 
فرزند باقر بشماره شناســنامه 955 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287292348 در 
338/70 ســهم مشــاع از 2907/6  ســهم ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي 
 قســمتي از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 6/ 2907  
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حاج میرزا حسین برادران 

توتونچی .
38- راي شــماره 139860302027009470 مورخ 1398/08/23 شــهال گوهریان 
فرزند محمود بشماره شناســنامه 915 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1288685262 
در 338/70 ســهم مشاع از 2907/6  ســهم ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2907/6  
 مترمربــع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي حاج میرزا حســین

 برادران توتونچی .
39- راي شــماره 139860302027009478 مــورخ 1398/08/23 فرزانــه کتیرائي 
فرزند باقر بشماره شناســنامه 12546 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1292517808 
در 338/70 سهم مشــاع از 2907/6 ســهم ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2907/6  
 مترمربــع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي حاج میرزا حســین

 برادران توتونچی .
40- راي شماره 139860302027009480 مورخ 1398/08/23 فرناز کتیرائي فرزند باقر 
بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1270883704 در 338/70 سهم مشاع 
از 2907/6  سهم ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 6/ 2907 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حاج میرزا حسین برادران توتونچی .
41- راي شــماره 139860302027009484 مــورخ 1398/08/23 امیربهزاد برومند 
جزي فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1271542927 
در 192/95 ســهم مشاع از 6/ 2907 ســهم ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي 
 قســمتي از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 6/ 2907
 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حاج میرزا حسین برادران 

توتونچی .
42- راي شماره 139860302027009560 مورخ 1398/08/25 اصغر محمدیان فرزند 
کیامرث بشماره شناسنامه 63 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199775703 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 78/65  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

محمد عنایتی سواردزی فرزند رحیم.
43- راي شــماره 139860302027009896 مــورخ 1398/09/03 سیدحســین 
موســوي دهاقاني فرزند یحیی بشــماره شناســنامه 100 صادره از ســمیرم ســفلی 
بشــماره ملي 5129595114 در ششــدانگ یکباب خانــه احداثي بر روي قســمتي 
از قطعــه زمین پــالک 1597 فرعي از اصلــي 15190 واقــع در 5 ثبــت اصفهان به 
 مســاحت 138/90 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي

 محمدعلی قنادیان.
44- راي شــماره 139860302027009900 مورخ 1398/09/03 سید حمزه صادقی 
فرزند سید رحیم بشماره شناسنامه 8 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 1129757048 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 68/84 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي فروغ اعظم و پروانه اعظم ناظری.
45- راي شــماره 139860302027009901 مورخ 1398/09/03 سید عبداله صادقي 
فرزند سید رحیم بشماره شناسنامه 1238 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 1128927802 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 68/84 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي فروغ اعظم و پروانه اعظم ناظری.
46- راي شماره 139860302027010127 مورخ 1398/09/05 شرکت مسکن آموزش 
و پرورش منطقه جي اصفهان به شناســه ملي 10260343072  در ششــدانگ یکباب 
ســاختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12697 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 903 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

محمود روغنی ابری فرزند براتعلی.
47- راي شــماره 139860302027010136 مــورخ 1398/09/05 محمود مختاری 
هرندی فرزند حســن بشــماره شناســنامه 3300 صــادره از کوهپایه بشــماره ملي 
5659170021 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 153 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي یداله زارعی هفدانی فرزند رحمت اله.
48- راي شماره 139860302027010152 مورخ 1398/09/05 فاطمه صغری قدیری 
فرزند علي اکبر بشماره شناسنامه 23 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199465811 در دو 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 235 
فرعي از اصلي 15201 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 178/33 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
49- راي شــماره 139860302027010153 مورخ 1398/09/05 بهرام عطائي فرزند 
نعمت اله بشماره شناسنامه 19 صادره از شهرضا بشــماره ملي 1199441651 در چهار 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 235 
فرعي از اصلي 15201 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 178/33 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
50- راي شــماره 139860302027010157 مــورخ 1398/09/05 مریــم امیــری 
وندیشــی فرزند اصغر بشــماره شناســنامه 62874 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1281054291 در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پــالک 6423 فرعي از اصلــي 15190 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان 
 به مســاحت 100/65 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي

 اصغر امیری وندیشی.
51- راي شــماره 139860302027010159 مــورخ 1398/09/05 محبوبــه امیري 
وندیشــي فرزند اصغر بشــماره شناســنامه 75063 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1281843504 در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پــالک 6423 فرعي از اصلــي 15190 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان 
 به مســاحت 100/65 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي

 اصغر امیری وندیشی.
52- راي شــماره 139860302027010160 مورخ 1398/09/05 ســکینه دســت 
مــردي فرزند غالمحســین بشــماره شناســنامه 56 صــادره از داراب بشــماره ملي 
2491052601 در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پــالک 6423 فرعي از اصلــي 15190 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان 
 به مســاحت 100/65 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي

 اصغر امیری وندیشی.
53- راي شماره 139860302027010165 مورخ 1398/09/05 مریم عنایتی کلمانی 
فرزند فضل اله بشماره شناســنامه 24 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291436383 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 
10238 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 145/47 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.

54- راي شماره 139860302027010176 مورخ 1398/09/06 رضا بهرامي خشنودي 
فرزند تقي بشماره شناســنامه 14513 صادره از بروجرد بشماره ملي 4130721445 در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 422/40 مترمربــع. خریداري 

طي سند رسمي.
55- راي شــماره 139860302027010177 مــورخ 1398/09/06 صالح آزادبخت 
فرزند مراد بشماره شناســنامه 47 صادره از کوهدشت بشــماره ملي 4199135375 در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 422/40  مترمربع. خریداري طي

 سند رسمي.
56- راي شماره 139860302027010178 مورخ 1398/09/06 فاطمه برنده پوالدي 
فرزند علي بشــماره شناسنامه 5635 صادره از بروجرد بشــماره ملي 4130632485 در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 422/40 مترمربــع. خریداري 

طي سند رسمي.
57- راي شــماره 139860302027010269 مورخ 1398/09/07 منیژه رشیدي پزوه 
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 87 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286648661 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 35 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 76/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حیدر بدیعی گورتی فرزند عباسعلی.
58- راي شــماره 139860302027010342 مورخ 1398/09/09 فالمرز کریم ارچي 
خوراســگاني فرزند محمد بشماره شناســنامه 132 صادره از خوراســگان بشماره ملي 
1291365060 در ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 5088 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 203/37 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
59- راي شماره 139860302027010356 مورخ 1398/09/09 محمدجعفر یوسف زاده 
دهاقاني فرزند جواد بشماره شناسنامه 133 صادره از دهاقان بشماره ملي 5129609387 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 4466 فرعي از 
اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 184/92 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
60- راي شــماره 139860302027010566 مــورخ 1398/09/12 حســین لطیفی 
خوراســگانی فرزنــد یداله بشــماره شناســنامه 9595 صــادره از اصفهان بشــماره 
ملي 1283797828 در ششــدانگ یکبــاب خانه احداثــي بر روي قســمتي از قطعه 
زمین پــالک 9575 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهــان به مســاحت 218/69 مترمربع. 
 خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي ســید عبدالرســول رحیم زاده 

فرزند سید عبدالرحیم.
61- راي شــماره 139860302027010572 مــورخ 1398/09/12 اصغــر عامری 
گلستان فرزند جلیل بشــماره شناسنامه 6 صادره از نائین بشــماره ملي 1249584914 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 3739 فرعي از 
 اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 174/93 مترمربع. خریداري

 طي سند رسمي.
62- راي شــماره 139860302027010579 مورخ 1398/09/13 حبیب ایزدي فرزند 
اکبر بشماره شناســنامه 79 صادره از آباده بشــماره ملي 2411421478 در ششدانگ 
یکباب مغازه  به مســاحت 50/35 مترمربع قســمتي از پالک شــماره1550 فرعي از 
10354 اصلي به مســاحت 35/85 مترمربع و قســمتی از جوی متروکه جهت الحاق به 
 مساحت 14/50 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان . خریداري 

طي سند رسمي.
63- راي شــماره 139860302027010591 مــورخ 1398/09/13 احمــد مومنــي 
خوراســگاني فرزند محمود بشــماره شناســنامه 1842 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291628126 در ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 9742 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 152 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
64- راي شماره 139860302027010592 مورخ 1398/09/13 پري امیني جزه فرزند 
محمد علي بشماره شناسنامه 12 صادره از جزه بشماره ملي 5659596878 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 64/05 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي شاهپور ایروانی.
65- راي شماره 139860302027010593 مورخ 1398/09/13 رضا احمدیان مزرعه 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 2138 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286843995 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 64/05 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي شاهپور ایروانی.
66- راي شــماره 139860302027010738 مــورخ 1398/09/16 شــهناز آیــت 
اله زاده فرزند محمدرضا بشــماره شناســنامه 373 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1286461618 در ششــدانگ یکباب خانه ویالئــی احداثي بر روي قســمتي از قطعه 
 زمین پالک 15 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 955 مترمربع. خریداري

 طي سند رسمي.
67- راي شماره 139860302027010792 مورخ 1398/09/16 کوروش کیانی فرزند 
حاجی آقا بشماره شناســنامه 39226 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1282319711 
در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 237 فرعي 
 از اصلي 15201 واقــع در 5 ثبت اصفهان به مســاحت 124/48 مترمربــع. خریداري 

طي سند رسمي.
68- راي شماره 139860302027010795 مورخ 1398/09/16 حیدر علی ابراهیمی 
خوراســگانی فرزند عباس بشــماره شناســنامه 116 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291281568 در ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 7713 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 942/72 مترمربع. خریداري 
مع الواسطه بصورت عادي از مالک رســمي مخدره حاجی طلعت خانم فوده فرزند حاج 

محمد جعفر.
69- راي شماره 139860302027010892 مورخ 1398/09/17 حسنعلي ماستي پزوه 
فرزند بمانعلي بشماره شناسنامه 9437 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283796244 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 173/56 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي بمانعلی ماستی پزوه.
70- راي شــماره 139860302027010893 مورخ 1398/09/17 اشرف امیني فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 3449 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283700352 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 173/56 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي بمانعلی ماستی پزوه.
71- راي شماره 139860302027010939 مورخ 1398/09/18 پری فشارکی فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 416 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287641814 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5 فرعي از اصلي 15205 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 41/15 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي عبدالرحیم کردگاری.
72- راي شــماره 139860302027011250 مورخ 1398/09/23 عبداله شاهزیدی 
فرزند مطلب بشــماره شناسنامه 1648 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287670075 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1152 فرعي از 
اصلي 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 182/70 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
ادامه در صفحه 5
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توصیه مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  درباره شیرهای پاستوریزه:

با تایید استاندارد بدون دغدغه مصرف کنید
رییس دانشــکده تغذیه و علوم غذایی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان، گفت: مردم می توانند 
شــیرهای کم چرب پاســتوریزه و فرآورده های لبنی که از طریق کارخانه های تحــت کنترل تولید 

شده و شــماره وزارت بهداشت و تایید 
استاندارد را دارند، بدون دغدغه مصرف 
کنند.محمدحسن انتظاری  در خصوص 
شــایعه پراکنی در زمینه آلودگی شیر و 
لبنیات به ســم آفالتوکسین، اظهار کرد: 
بحث آلودگی مواد غذایی، آب و هوا یک 
بحث بسیار گسترده است، هیچ کجا هوا 
و آب صددرصد ســالم و خالص وجود 
ندارد، گروهی از آلودگی ها را   انسان ها به 
طور طبیعی ایجاد می کنند؛ اما نکته مهم 

این است این آلودگی نباید از حد مجاز فراتر رود.وی  با بیان اینکه ممکن است در ماهی ها جیوه و 
در هوا سرب وجود داشته باشد، افزود: تا زمانی که این نوع آلودگی ها از حد مجاز باالتر نرود، برای 

مردم خیلی نگران کننده نیست. 

طی ۹ ماهه سال جاری رقم خورد؛

افزایش 2۷ درصدی جمع آوری صدقات در اصفهان
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی)ره( اصفهان گفت: میزان صدقات 
جمع آوری شده طی ۹ ماهه سال جاری در استان اصفهان، بیش از ۲۴ میلیارد و ۲۴۸ میلیون تومان 
است که نسبت به مدت مشابه ســال قبل، بیش از ۲۷ درصد رشد داشته است.حمیدرضا طاهری  
با بیان اینکه سیاســت کمیته امداد امام خمینی)ره( بر ترویج روش الکترونیکی شدن پرداخت 
صدقات است، اظهار کرد: به صورت کلی صندوق های صدقات به سه دسته صندوق صدقات معابر 
عمومی، صندوق های متوسط سازمان ها و اماکن عمومی سرپوشیده و خانگی تقسیم می شوند.وی 
افزود: یکی از مزایای ترویج روش الکترونیکی شدن پرداخت صدقات، ایجاد امنیت بیشتر است، 
زیرا عالوه بر تطابق با ســبک زندگی امروز، منجر به تمرکز بر توسعه این روش از دریافت صدقات 
می شود تا زمینه را برای جمع آوری صندوق های صدقات فراهم کند.معاون توسعه مشارکت های 
مردمی کمیته امداد استان با بیان اینکه مبالغ صندوق های صدقات هر سه ماه یک بار جمع آوری 
می شود، گفت: تمام مبالغ جمع شــده از این صندوق ها برای رفع نیاز مددجویان هر شهر یا استان 

مربوطه استفاده می شود و هیچ گونه جابه جایی نداریم.

معاون شورای عالی آموزش و پرورش:

مجلس، مخالف تغییر زمان شروع سال تحصیلی است
معاون شورای عالی آموزش وپرورش با تاکید بر اینکه باید آموزش وپرورش را از دست مداخله گران 
نجات داد، گفت: مجلس به شدت مخالف تغییر زمان شروع سال تحصیلی است.احمد عابدینی در 
پاسخ به اینکه امسال دانش آموزان ۱۵۰ روز به مدرسه می روند و بیش از ۲۵۰ ساعت کاهش ساعات 
آموزش در سال داریم، اظهار کرد: طرح ما درباره تقویم آموزشی آماده است؛ اما اختالف بر سر این 
است که کدام مرجع موضوع را بررسی و تصویب کند؛ به ما گفته اند مجلس به شدت مخالف تغییر 
زمان شروع سال تحصیلی اســت.وی افزود: چند پیش فرض را باید مورد توجه قرار داد، از جمله 
اینکه ما آموزش و پرورش را اساس و محور توسعه کشور بدانیم و اگر قرار است در کل کشور اتفاقی 

بیفتد باید باور عمومی ایجاد شود که این اتفاق جز از مسیر آموزش و پرورش محقق نخواهد شد.

با وجود  تکذیب تولید کنندگان بنزین؛ اما در کالن شهرهایی مانند اصفهان وجود مقدار باالی گوگرد در بنزین
 آلودگی هوا را تشدید کرده است

شواهدی بر یک ادعای رد شده

کیفیت بنزین، مسئله ای است که بر سر آن 
مرضیه محب رسول

حرف و حدیث های زیادی وجود دارد. در 
حالی که مسئوالن در همه رده ها و سازمان های مرتبط با موضوع آلودگی 
هوا اعتقاد دارند که  شــاخص های آالیندگی بنزین بسیار کم و موادی 
مانند گوگرد در بنزین های تولید داخل پایین است؛ اما برخی از شواهد 
نشان می دهد مسئوالن یا استانداردها را اشتباه محاسبه می کنند و یا 
تالش دارند آلودگی بنزین و کیفیت پایین آن را پنهان کنند. سناریویی که 
به نظر با شرایط فعلی محتمل تر به نظر می رسد. در ادامه این گزارش به 
بررســی برخی از این شواهد که نشــان می دهد مقدار گوگرد در بنزین 
باالست و همین موجب شدت گرفتن آلودگی هوا طی دو ماه اخیر شده 

را با هم مرور می کنیم:

خودرو سازان خارجی، وجود گوگرد را تایید کرده اند
طی  یک سال اخیر تعداد خودروهای خارجی از برندهای معروف دنیا 
که در مورد  تجهیزات خودروشــان به مشکل برخورد کرده اند، در کشور 
افزایش قابل توجهی یافته است. این موضوع در سایر کشورها مشاهده 
نشده و همین مســئله نمایندگان شــرکت های خارجی را واداشت تا 
به بررســی این عامل بپردازند تا جوابی برای شکایت مشتریان خود 
داشته باشند. آنچه مشخص شــد اینکه کیفیت پایین بنزین در اغلب 
شــهرهای بزرگ از جمله تهران و اصفهان موجب ایجاد نقص فنی در 
این خودروها شده است؛ بنزینی که مسئوالن شرکت پخش و پاالیش 

معتقدند منطبق با استانداردهای یورو ۴ و ۵ تولید می شود؛ اما واقعیت 
چیز دیگری است. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو  اظهار داشت: طی 
ماه های اخیر در ۳ شــرکت عرضه کننده خودروهای وارداتی مشکلی 
به وجود آمده بود کــه خودروها اصطالحا شــاتون زده بودند. یک عده 
از مشتریان شکایت کردند و شــرایط به مذاکره با شرکت های خارجی 
رسید. دادفر این موضوع را تشــریح کرد و گفت: شرکت های خارجی 
نیز در مورد نوع بنزین استفاده شده، سوال کردند. همین مسئله باعث 
شــد که کیفیت بنزین اســتان هایی شــامل قم، یزد، اصفهان و تهران 
نمونه برداری شود و مشــخص شــد که در این بنزین ها گوگرد زیادی 
وجود دارد و عدد اکتان آن ها ۹۱ است. در نتیجه جرقه زنی دیرتر انجام 
شده و برای موتور های توربو مشــکل به وجود می آید. وی در خصوص 
اســتفاده از مکمل ها نیز اظهار کرد: در مورد مکمل ها طی بررسی هایی 
که صورت گرفت متوجه شدیم که اکثر آن ها نیز تقلبی هستند. مکمل 
اگر اصل باشد تاثیر دارد؛ اما بالغ بر ۱۲ مکمل را جمع و آزمایش کردیم 

و اکثر آن ها تقلبی بودند.

سازمان محیط زیست می گوید، ترکیبات 
آروماتیک در پاییز بیشتر شده است

گوگرد موجود در بنزین طی پاییز امســال نســبت به ســال های قبل 
کاهش یافته؛ اما در برخی نمونه های این فصــل ترکیبات آروماتیک 
بنزین افزایش پیدا کرده اســت. این تازه ترین ادعای سرپرست دفتر 

پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست که حاال موجی از نگرانی 
در میان مردم ایجاد کرده است. سرپرست دفتر پایش فراگیر سازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: مجموع آروماتیک های موجود در بنزین  
در فصل های  بهار و تابســتان کمتر از حد مجــاز ۳۵ درصد بود ولی در 
نمونه های اخذ شــده پاییز این میزان افزایش یافته است. مسئوالن 
ســازمان اســتاندارد اما این ادعا را رد کرده  و می گویند: هیچ تغییری 
در کیفیت بنزینی که در کشور تولید و عرضه می شوند به وجود نیامده 
و حتی اگر تغییــری در میــزان آروماتیک هم رخ داده باشــد، بازهم 
اســتانداردهای تعریف شــده در این رابطه رعایت می شــود. به گفته 
مسئوالن سازمان استاندارد، حداکثر میزان گوگرد موجود در بنزین باید 
۵۰ پی پی ام باشــد؛ اما میانگین آن در فصل گرم سال  در بنزین های 
سوپر ۱۵.۱، در بنزین معمولی ۲۹.۵۳ و استاندار ۱۴.۸۲ پی پی ام است.

غلظت گوگرد بنزین در تهران 3 برابر حد مجاز اعالم شد
در شــهریورماه امســال نمونه برداری های صورت گرفته از ســوخت 
بنزین در تهران نشــان داد که غلظت گوگرد در کلیه نمونه ها - شــامل 
بنزین معمولی و سوپر - ســه برابر حد مجاز است.بر اساس اطالعات 
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، نتایج آنالیز محتوای گوگرد موجود 
در نمونه برداری های صورت گرفته از ســوخت  بنزین در تهران نشــان 
می دهد که غلظت گوگرد در کلیــه نمونه ها - شــامل بنزین معمولی 
و ســوپر - فراتر از حد مجاز قرار دارد و میانگین آن در ســوخت بنزین 
طی بهار و تابســتان به ترتیــب ۱۹۰ و ۱۶۶ بخش  بر میلیــون بود که از 
حد مجاز یورو ۴ فراتر بوده؛ البته در فصل تابســتان اندکی کاهش در 
نتایج مشاهده می شود. در نمونه های مورد بررسی، عدد اکتان بنزین 
معمولی و ســوپر در فصل تابســتان بهتر از نمونه های فصل بهار بود و 
فاصله آن به ویژه در مورد بنزین سوپر با اختالف اندکی در حد مجاز قرار 
داشــت. بنزن جهت افزایش عدد اکتان و احتراق مطلوب تر به بنزین 
افزوده می شــود. بنزن، جزو مواد درجه اول سرطان زا طبقه بندی شده 
 اســت و تنفــس درازمــدت آن موجــب ســرطان به ویژه ســرطان 
خون خواهد شد. این قطعه ها تنها نمونه ای از شواهدی است که نشان 
می دهد ماندگاری آالینده ها در هوای کالن شــهرهایی مانند اصفهان 
نمی تواند تنها ربطی به خودروها یا صنایع داشــته باشد. بی شک پای 
بنزین سازان نیز در میان است و البته کیفیتی که فدای کمیت می شود 
و همچنان انگشت اتهام همه طرف های دخیل در این بحران به سوی 
یکدیگر دراز اســت و در این میان تنها مردم قربانــی منافع گروه های 

مختلف در موضوع هوای پاک هستند.

اخبار

73- راي شــماره 139860302027011255 مورخ 1398/09/23 محمدعلی زاغیان 
فرزند یداله بشماره شناسنامه 32383 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282251244 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 141/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

رسول بانی به والیت پدرش حسین ربانی.
74- راي شــماره 139860302027011259 مورخ 1398/09/23 رســول یخچالی 
خوراســگانی فرزند كریم بشــماره شناســنامه 15088 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283852276 در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 5948 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

134/30 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
75- راي شــماره 139860302027011260 مــورخ 1398/09/23 منصور یخچالي 
خوراســگاني فرزند كریم بشــماره شناســنامه 652 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291453695 در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 5948 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

134/30 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
76- راي شــماره 139860302027011261 مورخ 1398/09/23 گوهر مکاریان پور 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 897 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287570062 در 
پنج دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
280 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 160/70 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
77- راي شــماره 139860302027011262 مورخ 1398/09/23 كیانوش مکاریان 
پور فرزند حسین بشماره شناســنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1274330459 در 
یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 280 
فرعي از اصلي 15201 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 160/70 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
78- راي شــماره 139860302027011263 مورخ 1398/09/23 ناصر قرباني خاتون 
آبادي فرزند اصغر بشماره شناسنامه 9 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291393226 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب كارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
319 فرعي از اصلي 9335 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 211/63 مترمربع. 
خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اكبر اسماعیلی خاتون آبادی فرزند 

یداله.
79- راي شــماره 139860302027011265 مورخ 1398/09/23 احمد قرباني خاتون 
آبادي فرزند اصغر بشماره شناسنامه 14 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291367233 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب كارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
319 فرعي از اصلي 9335 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 211/63 مترمربع. 
خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اكبر اسماعیلی خاتون آبادی فرزند 

یداله.
80- راي شماره 139860302027011272 مورخ 1398/09/23 محمدرضا مرادی فرزند 
قربانعلی بشماره شناسنامه 3 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199549584 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 15201 
واقع در 5 ثبت اصفهان به مساحت 21/96 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي محمد حسن خمسه عشری .
81- راي شــماره 139860302027011278 مــورخ 1398/09/23 مهری یوســفی 
شــاتوری فرزند مرتضی بشــماره شناســنامه 3142 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1287113931 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثــي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 13 فرعي از اصلي 10354 واقع در 5 ثبت اصفهان به مســاحت 23/18 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
82- راي شماره 139860302027011282 مورخ 1398/09/23 هاجر صالحی فرزند 
اصغر بشماره شناسنامه 88 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291742336 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقــع در 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 61/79 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي حسن 

زارعی.
83- راي شــماره 139860302027011410 مورخ 1398/09/24 یعقوب جابري پوده 
فرزند غالمحسین بشماره شناســنامه 40 صادره از دهاقان بشماره ملي 5129784057 
در ششــدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 280 فرعي از 
 اصلي 15201 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 30/73 مترمربع. خریداري

 طي سند رسمي.
84- راي شماره 139860302027011419 مورخ 1398/09/24 اعظم حاجیان فرزند 
اصغر بشماره شناسنامه 3 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291913122 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 230/62 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
85- راي شماره 139860302027011479 مورخ 1398/09/25 منیژه رداني پور رداني 
فرزند عبدالرحیم بشماره شناسنامه 31020 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282239864 
در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 5952 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 225/21 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي حسن شاهدلی .
86- راي شــماره 139860302027011482 مــورخ 1398/09/25 رضــا اعتباریان 
خوراســگانی فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه 119 صــادره از اصفهان بشــماره 
ملي 1291394656 در ششــدانگ یکبــاب كارگاه  احداثي بر روي قســمتي از قطعه 
زمین پــالک 7214 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان بــه مســاحت 89/31 مترمربع. 
 خریــداري مع الواســطه بصورت عــادي از مالک رســمي رضا مهتری خوراســگانی

 فرزند حیدر علی.
87- راي شــماره 139860302027011487 مورخ 1398/09/25 حمیدرضا كریمیان 
فرزند رضا بشماره شناسنامه - صادره از جرقویه بشــماره ملي 5640013478 در 117 
سهم مشاع از 534 سهم ششــدانگ  یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
 پالک 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 251/02 مترمربــع. خریداري 

طي سند رسمي.
88- راي شماره 139860302027011488 مورخ 1398/09/25 علي یحیائی خوندابي 
فرزند جلیل بشماره شناســنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1271106779 در 107 
سهم مشاع از 534 سهم ششــدانگ  یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 251/02 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
89- راي شــماره 139860302027011489 مورخ 1398/09/25 رســول رفیع زاده 
فرزند مرتضي بشماره شناســنامه 1050 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287237134 
در 155 سهم مشاع از 534 سهم ششدانگ  یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 251/02 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
90- راي شماره 139860302027011490 مورخ 1398/09/25 محسن عباسي فرزند 
حسین بشماره شناسنامه - صادره از آباده بشماره ملي 2400080070 در 155 سهم مشاع 
از 534 سهم ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 251/02 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
91- راي شــماره 139860302027011493 مــورخ 1398/09/26 محمود احمدی 
خوراســگانی فرزند كریم بشــماره شناســنامه 7642 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283778211 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
7614 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 29/05 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي رضا زهیری فرزند ولی اله.
92- راي شــماره 139860302027011517 مــورخ 1398/09/26 پــركل قائیــد 
امیني هاروني فرزند باز علي بشــماره شناســنامه 20 صادره از شــهر كرد بشماره ملي 
4621915721 در ششــدانگ یکبــاب خانه احداثي بــر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 11580 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 108/93 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
93- راي شــماره 139860302027011527 مورخ 1398/09/26 حبیب اله عسگري 

وشــاره فرزند خداداد بشــماره شناســنامه 45105 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1282374605 در ششدانگ یکباب خانه و مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 10084 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 167/40 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
94- راي شــماره 139860302027011530 مورخ 1398/09/26 هادی علي پورمال 
خلیفه فرزند لهراسب بشماره شناسنامه 269 صادره از لردگان بشماره ملي 4669829629 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9949 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 165/40 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین كنگازیان فرزند عباس.
95- راي شــماره 139860302027011531 مورخ 1398/09/26 ملیحه درســتکار 
خوراســگاني فرزند حسن بشــماره شناســنامه 134 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291358951 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 144/62 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حاج جعفر مهتری.
96- راي شــماره 139860302027012279 مــورخ 1398/10/07  شــادي 
موالئي فرزند اســداله بشــماره شناســنامه 6904 صادره از كرمانشــاه بشــماره ملي 
3251293451 در ششــدانگ یکباب ســوله انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
 پالک 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 321/54 مترمربــع. خریداري

 طي سند رسمي.
97- راي شماره 139860302027012483 مورخ 1398/10/10 مهناز ناجی اصفهانی 
به شناســنامه شــماره 1427و شــماره ملي 1290978670صادره اصفهان فرزند علی 
و مهســا كروبیان به شــماره ملی 1272498654 صادره اصفهان فرزند احمد و محمد 
 كروبیان به شــماره ملی 1274387744 صــادره اصفهان فرزند احمــد كما فرض اله 
) طبق قانون ارث ( در ششــدانگ یکبــاب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 142/55 مترمربــع. خریداري

 طي سند رسمي.
98- راي شماره 139860302027012551 مورخ 1398/10/11 شهین احسن نژاد فرزند 
اكبر بشماره شناسنامه 960 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286557925 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 28 فرعي از اصلي 15316 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 297/25 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حاج عباس نظمی انصاری.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/10/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/06

م الف: 727783 مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 
مفاد آراء

11/37  آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره

مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی« 
كه در اجرای ماده یک قانون مذكور توســط هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد 
و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله ی 15 
روز از طریق روزنامه های كثیر االنتشــار و محلی آگهی می شود و در روستاها عالوه بر 
انتشــار آگهی، رای هیئت با حضور نماینده شورای اسالمی روســتا در محل الصاق می 
گردد تا شخص یا اشخاصی كه به آراء مذكور اعتراض دارند در شــهرها از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا به 
اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي 
تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تســلیم نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  
موكول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت.در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ، اداره 
 ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید. صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به

 دادگاه نیست:

1- رای شــماره 139860302021000183 مــورخ 98/10/17  - آقای مهدی جوكار 
كهنگی فرزند حجت اله به شماره ملی 1189906066 ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
روی قســمتی از پالک 2337 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 

ثبت اصفهان به مساحت 230/35 متر مربع مالک رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/10/21                                                                                                                            

تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/11/06          
م الف:  726724  خیراله عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

فقدان سند مالکیت 
 11/40 شــماره نامه: 139885602006009790 ، تاریــخ: 1398/10/30 ، خانم مینا 
نجار پور فرزند علی به اســتناد یک برگ استشهادیه محلی كه هویت و امضا شهود رسمًا 
گواهی شده مدعی است  دو دانگ مشاع از ششدانگ شماره پالک 1325 فرعی از 116 
اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان كه در دفتر 1398202006006064 
ثبت و سند میباشد كه در اثر جابه جایی از بین رفته مفقود شده است چون درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود كه هركس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذكر 
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 كتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند با ارایه كننده 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: 743898  نبی اهلل یزدانی رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

11/38 شماره: 1662/98حل4 ، مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی كوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 8:30  صبح  روز چهارشنبه مورخه 
1398/12/14 ، مشــخصات خواهان: نام و نام خانوادگی:عظیمه باقــری زاده ، نام پدر: 
عباس،  نشانی:اصفهان شــهرک صنعتی جی خ چهارم فرعی 6 پالک 91  ؛ مشخصات 
خوانده: اباذر هاشمی ، نام پدر: جبار ،  خواسته و بها: مطالبه مبلغ 35/000/000 ریال بابت 
دو فقره چک بانضمام كلیه خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه ، دالیل خواهان: كپی 
مصدق چک ها و عدم برگشت چک ، گردش كار: خواهان.خوانده را مجهول المکان، اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های كثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذكور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف : 744971 رئیس 

شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

11/39 شماره: 2096/98حل4 ، مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی كوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 9:00 صبح  روز چهارشنبه مورخه 
1398/12/14 ، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی:ولی اله ابراهیمی ، نام پدر: رسول،  
نشانی:خمینی شــهر خیابان كهندژ كوچه 28 پالک 32  ؛ مشــخصات خوانده: محمود 
احمدپور پیربستی ، خواسته و بها: مطالبه مبلغ دو میلیون ریال بابت دو فقره چک بانضمام 
كلیه خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه ، دالیل خواهان: كپی چک و عدم برگشت 
چک ، گردش كار: خواهان.خوانده را مجهول المکان، اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های كثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا 
در اجرای قانون مذكور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف : 745131 رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر



علیرضا جهانبخش می گوید گل او به تیم چلسی، بهترین گل دوران حرفه ای اش بوده؛ گلی که شاید تا سال های سال و شاید هم هیچ وقت تکرار نشود. مهاجم 
ایرانی تیم برایتون که در ماه های اخیر تیم ملی را از دست داده است در مصاحبه تازه ای که انجام داده در مورد این گل می گوید: من خیلی خوب به توپ ضربه 
زدم اما مطمئن نبودم که توپ راهی دروازه شود. وقتی برگردان زدم توپ درون دروازه جای گرفت و این خیلی عالی بود. احساس خیلی خوبی بود، به خصوص با 
واکنش هایی که بعد از بازی با آن مواجه شدم. نمی توانستم باور کنم کسی بتواند به دروازه بان چلسی ضربه بزند به خصوص 
که واکنش من را قبل از زدن ضربه دیدید.علیرضا جهانبخش در ادامه گفت وگو، محمد صالح را تحسین می کند و می گوید: 
به نظر من محمد صالح عالی است. او از کشــوری آمده که بازیکنان زیادی در سطح جهانی ندارد. اینکه محمد صالح به این 
جایگاه می رسد، خیلی ارزشمند است. صالح به طور حتم یکی از بهترین ها در دنیاســت؛ جایگاهی که او در آن قرار دارد به 
آسانی به دست نیامده و شک ندارم محمد صالح سخت کار کرده تا به اینجا رسیده و من تحسینش می کنم. همیشه سعی 

می کنم مثل محمد صالح باشم. من سخت کار می کنم تا به سطحی که صالح به آن رسیده برسم.

بازیکنی که »جهانبخش« می خواهد مثل او باشد

یکشنبه 6 بهمن  1398 / 30 جمادی االول 1441/ 26 ژانویه 2020/ شماره 2899

نصیحت های  نابغه جویباری برای کشتی گیران نونهال
حسن یزدانی که بیش از یک ماه قبل در جریان تمرینات پیش از شروع جام باشگاه های جهان در 

بجنورد دچار مصدومیت از ناحیه زانو شد 
و ســپس پای خود را جراحی کرد، این 
روزها با انجام تمرینات بدن سازی برای 
بازگشت روی تشــک آماده می شود.از 
سوی دیگر فدراسیون کشتی اردوی فنی، 
فرهنگی، آموزشــی و تفریحی تیم های 
کشتی آزاد و فرنگی نونهاالن را از روز اول 
بهمن در خانه کشتی برپا کرده بود که این 
بهانه ای شــد تا نابغه جویباری کشتی 
ایران سری به این کشتی گیران نونهال 

بزند.قهرمان المپیک ریو دقایقی در میان کشتی گیرانی که به تازگی وارد این عرصه شدند و ادبیات 
کشتی را می آموزند، حاضر شد. 

فرار »حامد حدادی« از ویروس خطرناک در چین
بعد از شیوع ویروس کرونا در کشور چین، در روزهای اخیر برخی از عالقه مندان به ورزش بابت سالمتی 
لژیونرهای ایرانی حاضر در این کشور ابراز نگرانی کرده بودند.حامد حدادی، سنتر لژیونر ایران در لیگ 
چین در این باره به پایگاه خبری وزارت ورزش گفت: ویروس کرونا شرایط حادی را در کشور چین رقم زده 
و در تماسی که با باشگاه داشتم، اعالم شد فعال مسابقات لیگ به تعویق افتاده است.این ستاره بسکتبال 
ایران عنوان کرد: در ایران هستم و در سالمتی کامل به سر می برم. در لیگ چین هم شرایط خوبی دارم.

حدادی در پایان هم درباره بازی هــای المپیک گفت : صعود ما به المپیک خــود باوری و ارزش های 
بسکتبال ایران را دو چندان کرد و امیدوارم در توکیو نتایج مناسبی برای بسکتبال ایران کسب کنیم.

اینجا هندبال است نه فوتبال بی کیفیت میلیاردی!
تیم ملی هندبال ایران با یک حسرت بزرگ کویت را ترک کرد؛ آن هم بعد از تساوی مقابل کره جنوبی. ایران 
در حالی در آخرین و سرنوشت ساز ترین بازی مرحله دوم مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جهانی مقابل 
کره به تساوی 24-24 رسید که تنها 9 ثانیه برای جبران مافات زمان داشت؛ اما این 9 ثانیه هرگز به سود 
هندبال ایران سپری نشد تا با توجه به تفاضل گل بهتر کره جنوبی، تیم  ایران از صعود به نیمه نهایی بازبماند و 
سهمیه مسابقات قهرمانی جهان 2۰2۱ از دست برود. به این ترتیب قطر، کره جنوبی، بحرین و ژاپن عالوه بر 
صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات، سهمیه قهرمانی جهان 2۰2۱ را گرفتند. اما این که چه شد که شاگردان 
حبیبی باوجود شایستگی هایشان باز هم جهانی نشدند، سوالی است که به گفته کارشناسان در چند جمله 
کلیدی می توان دالیل آن را جست وجو کرد؛ از ممانعت حبیبی برای داشتن کمک مربی گرفته تا مشکل 
در تعویض ها، کم نکردن اختالف گل با قطر و در نظر نگرفتن احتمال تساوی با کره جنوبی. ماجرا هرچه بود 
اما باعث شد ا...کرم استکی، کاپیتان تیم ملی و یکی از ستاره های هندبال ایران که مدتی است در اروپا 
توپ می زند، پس از این مسابقه از تیم ملی خداحافظی کند چراکه او پیش تر اعالم کرده بود در صورت عدم 
کسب سهمیه جهانی از تیم ملی خداحافظی خواهد کرد. البته کار به همین جا ختم نشد تا سجاد استکی، 
برادر ا...کرم با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش از شرایط بد هندبال و کم توجهی به این رشته گله کند 
و از هواداران این رشته بخواهد قبل از هر توهینی در خصوص نتایج تیم ملی توجه داشته باشند که اینجا 
هندبال است نه فوتبالی که برای آن میلیاردی هزینه می شود: »اینجا هندبال است نه فوتبال، اینجا همه 
چیز خراب است، اینجا امکاناتش در حد تیم ملی نیست. اینجا هندبال است نه فوتبال که وقتی بازی را 
بردی ۱۰هزار دالر پاداش بدهند، اینجا حتی نمی  توانند یک اردوی تدارکاتی خوب فراهم کنند. اینجا هندبال 

است نه فوتبال که میلیاردی خرجش کنند و نتیجه هم نگیرد.« 

حذف مدافع عنوان قهرمانی فوتسال بانوان؛

»نامی نو« به مرحله پلی آف نرسید

پانزدهمین دوره رقابت هــای لیگ برتر   سمیه مصور
فوتسال بانوان کشــور در حالی دو هفته 

دیگر به پایان می رســد که مدافع عنوان قهرمانی از رسیدن به مرحله 

پلی آف باز ماند.در چارچوب هفته بیســت و دوم لیگ برتر فوتســال 

بانوان  روز جمعه تیم نامی نوی اصفهان، مهمــان تیم پویندگان فجر 

شــیراز بود که با تســاوی یک بر یک متوقف شــد تا اندک شــانس 

باقی مانده برای صعود به مرحله پلی آف این مسابقات را هم از دست 

بدهد.تیم فوتســال نامی نو در میانه های فصل گذشــته رقابت های 

لیگ برتر فوتسال بانوان کشور و به دنبال انحالل تیم سیپدرود رشت 

به عنوان نماینده فوتسال اصفهان در این رقابت ها حضور پیدا کرد. این 

تیم که با ترکیب همان تیم سیپدرود رشت در مسابقات شرکت می کرد 

در پایان رقابت ها توانســت به مقام قهرمانی دست یابد. اتفاقی که با 

توجه به ترکیب غیــر بومی نامی نو تاثیر مثبتی روی فوتســال بانوان 

اصفهان نداشــت و همین موضوع ســبب شــد که در فصل گذشــته 

انتقادات زیادی به این تیم وارد شــود. با پایان یافتن فصل گذشــته 

رقابت های لیگ برتر فوتسال بانوان کشور، مسئوالن نامی نو با میترا 

چین سری برای هدایت این تیم به توافق رسیدند. این مربی با تجربه 

نیز بنای کار را بر استفاده از بازیکنان بومی گذاشت و تیم نامی نو در این 

دوره از رقابت های لیگ با ترکیب متفاوت تری نسبت به فصل گذشته 

پا به میدان گذاشــت، موضوعی که موجب شد مدافع عنوان قهرمانی 

نتواند در بین باالنشینان این دوره از مسابقات جای داشته باشد و در 

پایان هفته بیست و دوم و در حالی که دو هفته دیگر هنوز تا پایان این 

رقابت ها باقی مانده است ، غزل خداحافظی را بخواند.  

نامی نو با کســب تســاوی مقابل تیم پویندگان فجر شــیراز در هفته 

بیست و دوم 4۱ امتیازی شد و با توجه به پیروزی سایپا برابر شهروند 

ســاری، فاصله نامی نو با تیم چهارم جدول به 6 امتیاز رسید تا  عمال 

شانســی برای قرار گرفتن در بیــن 4 تیم ابتدای جــدول و صعود به 

پلی آف نداشته باشد.

دو هفته دیگر از مســابقات مرحله گروهی پانزدهمین دوره لیگ برتر 

فوتسال بانوان باقی مانده است که باید دید چینش جدول براساس 

نتایج تیم های مدعی چگونه خواهد شــد؛ چرا که برنامه بازی های 

مرحله پلی آف براساس جدول مرحله گروهی، تنظیم می شود.

فوتســال اصفهان از هفته شــانزدهم رقابت های لیــگ برتر بانوان 

صاحب یک نماینده دیگر در لیگ برتر بانوان هم شــد و هیئت فوتبال 

شهرستان اصفهان با خرید امتیاز تیم دریژنو فرخ شهر از هفته گذشته 

در مسابقات حضور دارد.

دریژنو فرخ شــهر با مشــکالتی دســت و پنجه نرم می کرد که ادامه 

فعالیت این تیم در لیگ برتر را غیرممکن کرده بود و ســرانجام هیئت 

فوتبال شهرستان اصفهان امتیاز این تیم را در اختیار گرفت. این تیم 

در پایان هفته بیست و دوم با کســب تنها 4 امتیاز در رده یکی مانده 

به آخر جدول رده بندی جای گرفته اســت. اختالف امتیازی نزدیک 

مدعیان و تقابل شــش امتیازی هیئت فوتبال خراسان رضوی و ملی 

حفاری اهواز در هفته پایانی، باعث شده است تا دو هفته باقی مانده از 

رقابت های لیگ در اوج حساسیت و جذابیت دنبال شود. هم اکنون 

تیم های هیئت خراسان رضوی با کســب 5۰ امتیاز، مس رفسنجان 

با 5۰ امتیاز و تفاضل گل کمتر، ملی حفاری خوزســتان با 49 امتیاز و 

 تیم ســایپای تهران با 47 امتیاز در رده اول تا چهارم جدول رده بندی

 قرار گرفته اند. 

 یحیی گل محمدی، ســرمربی جوان تیــم فوتبال 
پرســپولیس از آن دسته مربیانی اســت که به یک 
ترکیب ثابــت اعتقادی ندارد و همــواره در تیم های 
تحت هدایت خود، از ترکیب شــناوری برای چیدن 
بازیکنانش استفاده می کند. او حداقل ۱4 بازی در 
لیگ برتر را در پیش دارد و پرسپولیس در جام حذفی 
و احتماال لیگ قهرمانان آسیا هم بازی های بیشتری 
باید انجام بدهد.اگر پرســپولیس در مرحله گروهی 
بماند، حداقل 6 بازی هم بــه رقابت های این فصل 
آنها اضافه خواهد شــد. در مجموع این تعداد بازی 
باید تا اواخر خرداد ماه به اتمام برسد. از این رو، گل 
محمدی مجبور است تا از همه بازیکنانش سود ببرد 
هرچند دست او برای انتخاب ترکیب اصلی کامال باز 
اســت زیرا مهره های زیادی در لیست سرخ پوشان 

هستند؛ اما در پرسپولیس بازیکنان از نیمکت نشینی 
حسابی ناراحت می شوند و این را در مصاحبه های  
خود نشــان می دهند.یحیی که خــودش بازیکن 
پرســپولیس بوده این موضوع را به خوبی درک می 
کند؛ اما گل محمدی در یکی از جلسات فنی تیم در 
جمع بازیکنان، شفاف و علنی اعالم کرده به هیچ یک 
از ســتاره های این تیم قولی بابت حضور در ترکیب 
اصلی نمی دهد و هر بازیکنی که می خواهد در ترکیب 
به میدان برود، باید شــخصا بهترین عملکرد ممکن 
را هنگام تمرینات داشــته باشــد در غیر این صورت 
تضمینی برای حضورش در میدان دیده نمی شــود. 
این در حالی اســت که برانکو همواره از یک ترکیب 
ثابت در زمان حضور روی نیمکت پرسپولیس سود 
می برد و گابریل کالدرون با اینکه شــعارهایی مبنی 

بر ســاختن دو تیم را داده بود ولی او هم فقط با یک 
ترکیب ثابت در هفته های پایانی، پرســپولیس را به 
میدان می فرستاد؛ اما یحیی می گوید هیچ بازیکنی 
حاشیه امنیت ندارد و رقابت بین بازیکنان برای حضور 
در میدان باید تا آخرین جلسه تمرین قبل از هر بازی 
ادامه یابد. به نظر می رســد این طرح گل محمدی 
بتواند زمینه ساز افزایش انگیزه برای همه بازیکنان 

حتی کاپیتان ها و چهره های سرشناس باشد.

»یحیی« به کسی قول ترکیب اصلی را نداده است

ادعای دی بیاسی؛ 
 فقط جزییات توافق
 باقی مانده است!

چهره روز

لوکاکو:

 »کونته« با یک کلمه من را له کرد
»روملو لوکاکو« در مصاحبه ای با اسکای اســپورت با یادآوری خاطره ای تلخ از انتقاد تند »آنتونیو 
کونته« علیه وی و استفاده از واژه ای دور از انتظار توسط ســرمربی ایتالیایی پرده برداشت.لوکاکو 
در این گفت وگو، اظهار داشت: به خاطر 
دارم در یکی از نخستین بازی های من 
در لیگ قهرمانان که برابر اسالویا پراگ 
انجام شــد، بازی بی نهایت بــدی را به 
نمایش گذاشــتم و کونته در حضور همه 
اعضای تیم در رختکن مــن و بازی مرا 
»آشــغال« خواند. این اتفــاق پیش از 
آن هرگز برای من رخ نداده بود.ســتاره 
بلژیکی اینترمیالن ادامه داد: همینطور 
به توهین کردن ادامه داد و گفت که اگر 
دوباره چنین نمایشی داشته باشم، برای بیرون کشیدن من از بازی بیشتر از پنج دقیقه صبر نخواهد 
کرد.با این حال، ســرزنش و توهین کونته تاثیر مثبتی روی لوکاکو گذاشت و در آستانه دیدار اینتر 
مقابل آ.ث میالن به وی انگیزه داد.وی افزود: درست بعد از آن بازی به مصاف میالن رفتیم و یکی از 
بهترین نمایش های فصل را ارائه کردم. او به من توهین و اعتماد به نفسم را له کرد؛ اما در عین حال 
به من تلنگر زد. کونته این کار را در مورد همه انجام می دهد و فرقی نمی کند شما چه کسی هستید 

یا جایگاه شما چیست، از نگاه او همه برابرند.

تاریخ سازی مهاجم جدید دورتموند در ۵۷ دقیقه
بوروسیا دورتموند در آغاز هفته نوزدهم رقابت های بوندسلیگا در خانه از کلن پذیرایی کرد و توانست 
با نتیجه 5 بر یک به پیروزی برسد. بازهم ســتاره دورتموند اریک هالند، خرید جدید این تیم بود که 
توانست بعد از دو بازی یک رکورد جدید را در تاریخ بوندسلیگا به نام خود به ثبت برساند.هالند در این 
دیدار هم به عنوان بازیکن جایگزین در دقیقه 65 وارد میدان شد و توانست 2 گل به ثمر برساند.او در 
دیدار قبلی هم به عنوان بازیکن جایگزین وارد میدان شــده و هت تریک کرده بود.طبق اعالم شبکه 
اوبتا، هالند تنها در 57 دقیقه توانســته با پیراهن دورتموند 5 گل به ثمر برساند که این یک رکورد در 
تاریخ رقابت های بوندسلیگا به شمار می آید و قبل از این بازیکن هیچ ستاره دیگری نتوانسته  در 57 
دقیقه 5 گل به ثمر برساند.این بازیکن ۱9 ســاله در فصل نقل و انتقاالت زمستانی با 2۰ میلیون یورو 
از رد بول سالزبورگ اتریش به بوروسیای دورتموند پیوست. او در 57 دقیقه 5 گل به ثمر رسانده این 

درحالی است که پاکو آلکاسر، دیگر مهاجم دورتموند از آغاز فصل تا االن 5 گل به ثمر رسانده است. 

معاوضه بازیکن بین یووه و PSG قطعی شد
با نزدیک شدن به پایان بازار زمستانی، تحرک تیم ها برای تقویت ترکیب شان افزایش یافته است. 
باشگاه یوونتوس در تالش برای معاوضه متئو دیشیلیو، مدافع ایتالیایی اش با لیوین کورزوا، مدافع 
تیم پاریس شن ژرمن بوده و لئوناردو مدیر ورزشی PSG با این انتقال موافقت کرده است.اسکای 
اسپورت مدعی شد مذاکرات به سرعت در حال پیشرفت بوده و کورزوا مشتاق سفر به تورین برای 
عقد قرارداد با یوونتوس ظرف چند روز آینده است.آرسنال نیز عالقه زیادی به کورزوا مدافع 27 ساله 
و فرانسوی نشان داده بود و با توجه به اینکه قرارداد این بازیکن با PSG در پایان فصل به اتمام می 
رسد، چاره ای جز جدایی برای کورزوا باقی نمانده است. متئو دی شیلیو نیز 27 سال سن دارد و به 
دلیل تطبیق پذیری و توانایی بازی کردن در سمت راست یا چپ دفاع یا خط میانی، مورد توجه تیم 

فرانسوی قرار گرفته است. 

فوتبال جهان

 در حالی که گفته می شد فدراسیون فوتبال ایران 
در حال رایزنی با علی دایــی و امیر قلعه نویی 
برای هدایت تیــم ملی فوتبال اســت؛ اما به 
یکباره رســانه های ایتالیایی دو، سه روز پیش 
از مذاکرات جانی دی بیاسی با فدراسیون ایران 
خبر دادند.این خبر حتی در رسانه های معتبر 
ایتالیا از جمله »اسکای اسپورت« هم منتشر 
و اعالم شــد که ایران به این مربی پیشــنهاد 
همکاری ۳۰ ماهه داده اســت؛ امــا به تازگی 
فدراسیون فوتبال به یکباره اعالم کرد که مذاکره 
با دی بیاســی صورت نگرفته و اصال این مربی 
گزینه ایران نبوده است. این تکذیب دو روز بعد 
از انتشــار خبر اصلی کمی مشکوک بود.با این 
حال دی بیاسی در تازه ترین گفت وگوی خود، 
مذاکره اش بــا ایران را تاییــد و تاکید کرده که 
صرفا جزییات این مذاکره باقی مانده اســت. 
این مربی ایتالیایی گفت: اکنون فقط جزییات 
نهایی در قرارداد با ایران باقی مانده اســت؛ اما 
تا وقتی نهایی نشــود و قرارداد را امضا نکنیم 
نمی توان آن را رسمی دانست. وی ادامه داد: من 
پنج سال و نیم با تیم ملی آلبانی بودم و به یک 
هدف غیر منتظره رسیدیم. دی بیاسی در پاسخ 
به این سوال که مربی گری در تیم ملی را ترجیح 
می دهد یا ســرمربی گری در باشگاه را؟ گفت: 
برای من فرقی ندارد. مهم این است که چقدر 
درگیر کار بشوم، مهم این است که ابتدا هدف 
را تعیین کنید و سپس به آن هدف برسید.این 
مربی ایتالیایی همچنین تاکید کرد: به حضور در 
یک تیم در سری A ایتالیا برای سرمربی گری 
هم نزدیک بودم، ولی وقتی فرصتی پیدا کردم 
که به آنجا )ایــران( بروم، این پیشــنهاد را رد 
کردم. به احترام مربی ای که در حال حاضر در 

این تیم حضور دارد، اسم باشگاه را نمی گویم.

نامی نو با کسب تساوی مقابل تیم پویندگان فجر شیراز در هفته 
بیست و دوم 41 امتیازی شد و با توجه به پیروزی سایپا برابر 
شهروند ساری، فاصله نامی نو با تیم چهارم جدول به 6 امتیاز 
رسید تا  عمال شانسی برای قرار گرفتن در بین 4 تیم ابتدای 

جدول و صعود به پلی آف نداشته باشد

در حاشیه

16

وز عکس ر

حضور قهرمان 
سابق کشتی ایران 
در مناطق سیل زده

احســان لشــکری، قهرمــان 
پیشین کشتی ایران برای توزیع 
مرحله دوم و ســوم کمک های 
مردمــی موسســه فرهنگــی 
خادمین امــام علــی)ع( در 
روستاهای سیل زده بلوچستان 

حاضر شد.
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مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان خبرداد:

 اجرای 22 پروژه عمرانی
 به ارزش 2۷4 میلیارد تومان در شهر

مدیرعامل ســازمان عمران شــهرداری اصفهــان گفت: عالوه بــر قراردادهای خریــد و اجرای 
آسفالت، هم اکنون ۲۲ پروژه به مبلغ ۲۷۴ میلیارد تومان در سطح شهر در حال اجراست.مجید 

طرفه تابان اظهار کــرد: مجتمع تولیدی 
صفه بزرگ ترین قطب تولیدی مصالح 
عمرانی شــهر از نظر کیفیت، سرعت و 
نوآوری در تولیدات بوده که در زمینی به 
مساحت ۵۰ هکتار در انتهای بلوار رضوان 
واقع شده است.وی با اشاره به ظرفیت 
این مجتمع، تصریح کرد: در این مجتمع 
معدن سنگ الشه آهکی کوه رضوان با 
ظرفیت بهره برداری ۹۰۰ هزار تن در سال 
وجود دارد که طی۱۰ ماهه ابتدایی سال 

جاری بالغ بر ۸۰۰ هزارتن مصالح از آن استخراج شده است.مدیرعامل سازمان عمران شهرداری 
اصفهان ادامه داد: مجتمع تولیدی صفه دارای چهار واحد خردایش و دانه بندی سنگ با ظرفیت 

روزانه تولید بیش از سه هزار تن مصالح سنگی دانه بندی شده است.
وی با بیان اینکه در مجتمع تولیدی صفه دو دســتگاه کارخانه آســفالت با ظرفیت اســمی ۲۰۰ 
تن در ساعت و ۱۶۰ تن در ســاعت وجود دارد، تصریح کرد: این دســتگاه ها با آخرین تکنولوژی 
روز دنیــا خریداری و نصب و راه اندازی شــده کــه ظرفیت تولیــد روزانه انواع آســفالت با دانه 
بندی از صفر تــا  ۲۵ همچنین عالوه بــر آن امکان تولید انواع آســفالت های نویــن و با کارایی 
باال را دارد. طرفه تابــان با بیان اینکه در مجتمــع تولیدی صفه چهار دســتگاه بچینگ تولید بتن 
آماده با ظرفیــت ۳۴۰مترمکعب در ســاعت وجود دارد، گفــت: از دیگر تولیــدات این مجتمع 
قطعات بتنی و به خصوص جــداول بتنی پیش ســاخته به روش پرس تر اســت که با ظرفیت 
تولید بیــش از ۱۲ هزار قطعــه در ماه فعــال خواهد بــود.وی تصریح کــرد: در مجتمع تولیدی 
صفه قســمت های دیگر مانند واحد کنترل کیفیــت، واحد نگهداری و تعمیــرات، واحد توزین، 
واحد ماسه شــویی جهت تولید بتن مورد نیاز پروژه های ســازمان نیز تولید می شود.مدیرعامل 
ســازمان عمران شــهرداری اصفهان با بیان اینکه در ایــن مجتمع تاکنون بالغ بــر ۱۷۰ هزار تن 
بتن، ۱۲۰ هزار تن آســفالت و ۱۰۰ هزار قالب قطعات پیش ســاخته بتن با باالترین کیفیت تولید 
شــده اســت، تاکید کرد: در مجتمع تولیدی صفه حدود ۱۰۰ نفر پرســنل به صورت مســتقیم  و 
 نفرات دیگری نیز به صورت غیر مســتقیم و در قالب شــرکت های پیمانکاری در حال فعالیت

 هستند.
وی اظهارکرد: آزمایشــگاه کنترل کیفیت و مکانیک خاک دو رســالت مهم در واحدهای تولیدی 
دارد که صدور مجوز تولید، استخراج و توزیع مصالح تولیدی ساختمانی از لحاظ کیفیت و انجام 
آزمایش های مورد درخواســت اســتاندارد و تحقیقات صنعتی جهت صدور اســتاندارد مصالح 
شرکت های معرفی شــده به عنوان آزمایشگاه همکار از رســالت های مهم این آزمایشگاه است. 
طرفه تابان پشــتیبانی و تامین نیازهای اجرای پروژه های عمرانی، تجهیز و بهینه سازی ناوگان 
ماشین آالت خود مطابق با نیاز شهرداری و باالترین تکنولوژی روز را از اهداف این سازمان دانست 
و با تاکید بر این نکته که پروژه های عمرانی شهر در مسیر پیشرفت بسیار خوبی قرار دارد،   گفت: 
سازمان عمران با کســب ۱۱۵ درصد جذب بودجه طی ۹ ماهه نخست ســال جاری در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته ۸۵ درصد رشــد داشته اســت. وی تصریح کرد: عالوه بر قراردادهای 
خرید و اجرای آســفالت، هم اکنون ۲۲ پروژه به مبلغ ۲۷۴ میلیارد تومان توسط سازمان عمران 

در سطح شهر در حال اجراست.

 در راستای بازنمایی هویت شهری؛

تاالر تیموری، موزه هنرهای سنتی و صنایع دستی می شود

رییــس ســازمان فرهنگی، ورزشــی و        نرگس طلوعی
اجتماعی شهرداری اصفهان از تبدیل تاالر 
تیموری به موزه هنرهای سنتی و صنایع دســتی در راستای بازنمایی 
ارزش های هویتی شهر و شــهروندان اصفهانی به گردشگران داخلی و 
خارجی خبر داد. تاالر تیموری، بنایی متعلق به دوره تیموریان است که 
در جنوب خیابان اســتانداری قرار  گرفته و نام دیگــر  آن عمارت چهار 
حوض است. این تاالر در سال ۸۰۵ ه. ق بعد از قتل عام مردم اصفهان 
در زمان تیمور گورکانی به دستور او در مجاورت باغ نقش جهان ساخته 

شد.
تاالر تیموری در ابتــدا دارالحکومه بــود و در دوران حکومت پهلوی به 
باشگاه افسران اختصاص یافت و همزمان با آن به تقلید از مینیاتورهای 
کاخ چهلســتون، تابلوهای مینیاتور را به تریینــات آن اضافه کرده اند. 
نام گذاری این بنا به چهارحوض به علت وجود حوض آبی در جلوی تاالر 
است که به چهارحوض معروف بوده اســت. این تاالر که چندین دوره 
از هنر معماری اسال می را به تصویر می کشــد در سال ۱۳۶۷ به همت 
پروفسور جعفریان به موزه تاریخ طبیعی تبدیل شد.عدم تناسب تاالر 
تیموری با معماری خاص و ستودنی آن باعث شد تا مدیریت شهری 

به فکر تغییر کاربری این تاالر افتاده و موزه ای متناسب با حال و هوای 
این تاالر را در آن ایجاد کند. رییس سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی 
شهرداری اصفهان در این باره می گوید: یکی از وظایف عمده شهرداری 
تالش برای ایجاد موزه هایی است که بتواند هویت شهر را بازنمایی کند 
تا شهروندان و گردشگران، گذشته تاریخی شــهر را از دریچه این موزه 
خوانش کنند. محمد عیدی با بیان اینکه در تالش هستیم تا بتوانیم تاالر 
تیموری را از خطر ریزش رهایی دهیم، می افزاید: شــهرداری  به دنبال 
این است  که این تاالر را مرمت کند چراکه آثار تاریخی همواره باید مورد 

نظارت قرار گیرد تا جلوی خسارت بیشتر به آن ها گرفته شود.
 به گفته رییس سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری اصفهان  
دومین اقدامــی که در این خصــوص باید صورت گیرد  این اســت که 
محتوایی متناســب با این قالب که یک اثر تاریخی است را در آن قرار 
دهیم چراکه شهرداری در ســال ۹۵  و اواخر سال۹۷ نامه هایی مبنی 
بر اینکه تاالر تیموری را مرمت و محتوای مناسبی برای آن تعریف کند، 
از میراث فرهنگی دریافت کرد بنابراین تیمی تشــکیل شــده است تا 
کارکردهایی که می تواند از این محیط گرفته شــود را مشخص کنند تا 
بتوانیم آن را به یک فضای رویدادی متناســب بــا کارکرد محتوایی که 

دارد، تبدیل کنیم.  عیدی در خصوص این که چه کارکردی قرار اســت 
برای تاالر تیموری در نظر گرفته شــود، می گوید: نظر ما این است که با 
توجه به کارکردهای فضایی و کالبدی که فعال در تاالر تیموری است پس 
از مرمت تبدیل به موزه هنرهای سنتی و صنایع دستی شود چراکه این 
قالب و محتوا می تواند به بازنمایی ارزش های هویتی شــهر اصفهان، 

مردم اصفهان و گردشگران داخلی و خارجی کمک کند.
وی با بیان اینکه قرار نیست آثار هنری  شخص مشخصی در این موزه 
قرار داده شود، ادامه داد: موزه اساسا بر مدار ارائه آثار یک شخص نیست، 
حتی می تواند رویداد محور باشد و به صورت موضوعی کار کند  همچنین 
موزه ها معموال دایره شمول شان گسترده است حتی اگر موضوع محور 
هم شود در بازه های زمانی متفاوت نمایشگاه هایی دیده می شود که 
بر مبنای آن هنرهای سنتی و صنایع دستی در آن جلوه گر  خواهد شد.

رییس ســازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شــهرداری اصفهان در 
خصوص سرنوشت موزه تاریخ طبیعی نیز می گوید:  فکر می کنم همه 
ما بر این امر اجماع داریم که فضای تاالر تیموری برای موزه تاریخ طبیعی 
مناسب نیست. شهرداری بیشتر به دانشــگاه اصفهان و پارک فناوری  

مراجعه کرده است تا کمک کنند که موزه تاریخ طبیعی متوقف نشود.

شهرداری  به دنبال این است  که این تاالر را مرمت کند 
چراکه آثار تاریخی همواره باید مورد نظارت قرار گیرد تا 

جلوی خسارت بیشتر به آن ها گرفته شود

دهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان از ۱۵ بهمن آغاز می شود؛ 

تجدید میثاق هنرمندان و اصحاب فرهنگ و هنر  با شهدا
دهمین جشــنواره فیلم فجر اصفهــان از ۱۵ الی ۲۱ بهمن ماه در ۲ پردیس ســینمایی ســاحل و 
سیتی سنتر در اصفهان برگزار می شود.مدیر اجرایی دهمین جشــنواره فیلم فجر اصفهان با اشاره 
به اکران ۲۲ فیلم در بخش سودای سیمرغ در جشــنواره فیلم فجر اصفهان اظهار داشت: دهمین 
جشنواره فیلم فجر اصفهان با حضور مسئوالن استانی و کشــوری با برگزاری مراسم افتتاحیه در 
سالن اصلی پردیس سینمای سیتی سنتر به طور رسمی آغاز می شود.رضا دهقانی خاطرنشان کرد: 
روز ۱۳ بهمن ماه نیز افتتاحیه معنوی این جشنواره در گلستان شهدای اصفهان با حضور هنرمندان و 
اصحاب فرهنگ و هنر برگزار می شود که در این برنامه تجدید میثاق با شهدا و آرمان های امام راحل 
انجام می گیرد.وی خاطرنشان کرد: همانند دوره گذشته جشنواره فیلم فجر در اصفهان سالن ویژه ای 

برای اصحاب رسانه و هنرمندان برای اکران فیلم ها درنظر گرفته شده است.

 اعزام خادمیاران جهادی رضوی استان اصفهان
 به سیستان و بلوچستان

نماینده خادمیاران جهادی رضوی اســتان اصفهان در خصوص چگونگی و نحوه امداد رســانی به 
مناطق سیل زده سیســتان و بلوچســتان گفت: ۸۰ نفر از خادمیاران رضوی استان اصفهان شامل 
نیروی های جهادی و پزشــکان برای امداد رســانی به منطقه  سیل زده سیســتان و بلوچستان 
اعزام شدند.فریبرز صارمی ادامه داد: خادمیاران در محله » بنت« ساکن شده اند و سه موکب در 
شهرستان نیک شهر )نگو( برپا کرده اند و روزانه ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰پرس غذای گرم بین سیل زدگان توزیع 
می کنند. وی تصریح کرد: همچنین کمک های مردمی جمع آوری شــده از نقاط مختلف استان 
اصفهان شامل برنج، حبوبات، پتو و لوازم بهداشتی توسط خادمیاران به سیستان و بلوچستان ارسال 
شد .صارمی خاطر نشان کرد: خادمیاران جهادی رضوی از نسل حاج قاسم هستند که برای خدمت 
رسانی به مردم افتخار می کنند و تا پایان یافتن وضعیت فعلی سیل زدگان در کنار آنان می مانند.

وی اضافه کرد: جمع آوری کمک های مردمی برای مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان 
ادامه دارد و این نمایندگی آماده دریافت کمک های همشــهریان جهت ارسال به مناطق سیل زده 

استان سیستان و بلوچستان  است.

 توزیع 3۵0 بسته از کمک های شهرداری
 به روستاهای صعب العبور سیستان

مشاور جوان شهردار اصفهان اظهار کرد: ستاد مرکزی ارائه کمک های شهرداری اصفهان در دهستان 
»کتیج« از توابع شهرستان فنوج مستقر شد تا اقالم ارسال شــده را در بین خانواده های سیل زده 
توزیع کند.احســان فردوسی با اشــاره به توزیع ۳۵۰ بســته از کمک های شــهرداری اصفهان در 
روستاهای صعب العبور شهرستان فنوج، تصریح کرد: در هر بسته ارسالی اقالمی همچون پوشاک 
بهداشتی، شامپو، برنج، پتوی گلبافت، کنسرو لوبیا و قارچ، نمک قوطی، روغن، مایع دستشویی، 
تن ماهی، نخود، ماش و عدس قرار داده شده بود.رییس شورای مشاوران جوان شهردار اصفهان 
ادامه داد: این بســته ها ابتدا در دهستان »کتیج« دپو و سپس با اســتفاده از اطالعات مسئوالن 
محلی بین خانوارهای ساکن در روستاهایی که تاکنون امدادرسانی به آنها انجام نشده بود، توزیع 
شد.وی با بیان اینکه بســته های کمکی شهرداری اصفهان با اســتفاده از اطالعات مردم محلی و 
 نیروهای امدادی در شش روســتای صعب العبور از جمله »کوه تنجیالن«، »کروچ«، »زبرینگ«،
  »کــوردان«، »چیل کنــار«، »کرحمــت« و »مســکوتان« توزیــع شــد، گفــت: بیشــتر این
  روســتاها که همچنان در محاصره ســیل بودند، کم جمعیت بــوده و بین ۱۰ تا ۵۰ خانــوار در آنها

 زندگی می کردند.

شهرداری

خبر ویژهاخبار

استاندار اصفهان:

 سند آمایش سرزمینی
 بر اساس محورهای 
توسعه تدوین می شود

آمایش سرزمین، شــامل برنامه ریزی و 
سازمان دادن به نحوه اشتغال فضا، تعیین 
محل سکنای انســان ها، محل فعالیت و 
تجهیزات و کنش های بین عوامل گوناگون 
نظام اجتماعی اقتصادی است، این رشته 
برنامــه ریزی کالن نیروهــای اقتصادی، 
طبیعی و انسانی را مدنظر دارد.بر اساس 
اعالم ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
استان اصفهان، ســند آمایش سرزمینی 
استان با رویکرد جدید تا آخر سال جاری 
تکمیــل و تدویــن خواهد شــد.عباس 
رضایی اظهارداشت: این سند در برگیرنده 
مقوله های مختلف اســت و وضعیت هر 
یک از شاخص ها و مسائل مرتبط با رونق و 
توسعه را در هر شهرستان و منطقه از استان 
نشان می دهد.وی با بیان اینکه حوزه علم 
و فناوری کنونی استان اصفهان در مقایسه 
با سال های قبل پیشرفت کرده و گسترده 
شــده، ادامه داد: موضوع علم و فناوری از 
جمله مهم ترین مباحث استان اصفهان به 
شمار می رود، بنابراین در سند مذکور به طور 
جدی به آن پرداخته شده است.استاندار 
اصفهان، فناوری برتر)های تک( را نیازمند 
توجه بیشتر دانست و اضافه کرد: فعالیت 
منطقــه ویژه ) کریــدور( علــم و فناوری 
اصفهان سبب شده که برای پیشرفت این 

حوزه به طور جدی تالش کنیم.
رضایی با اشاره به کم آبی و اهمیت افزایش 
 روش هــای نویــن کشــاورزی، تصریح

 کــرد: بــرای مثال کشــت گلخانــه ای از 
مقوله های مــورد توجه فعلی در اســتان 
اصفهان و در سند هم مورد توجه قرار گرفته 
است.وی خاطرنشــان کرد: سند آمایش 
سرزمینی این استان، ســندی راهبردی 
محسوب می شــود و به مســائل مغفول 
مانده کــه نیاز بــه جبران و اصــالح دارد، 

پرداخته است.

در ۹ ماه سال جاری انجام شد؛

تماس بیش از 218 هزار شهروند اصفهانی با اداره 13۷
رییس اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری اصفهان گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، تعداد ۲۱۸ هزار و ۴۲۱ شهروند اصفهانی با اداره ۱۳۷ شهرداری 
اصفهان تماس برقرار کرده و مسائل و مشکالت خود را مطرح یا مشاوره دریافت کردند.حامد سحاریان اظهار کرد: بیشترین پاسخگویی به پیام های دریافتی 
شهروندان توسط مناطق چهار، ۱۰ و ۱۱ شهرداری اصفهان با ۹۹ درصد و مناطق دو، سه، پنج، هفت، ۹، ۱۲ و ۱۵ با ۹۸ درصد پاسخگویی انجام شده است.وی 
افزود: در ۹ ماه سال جاری باالترین میزان رضایت شهروندان از پیام های پاسخ داده شــده مربوط به مناطق دو و پنج و ۱۰ و ۱۱ با ۹۹ درصد رضایت و پس از 
آن مناطق سه، چهار و هفت با ۹۸ درصد رضایت بوده است.رییس اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: این اداره به صورت شبانه 
روزی در سه شیفت کاری فعال و ۳۰ اپراتور در این اداره مشغول بوده و پاسخگوی تماس های شــهروندان هستند.وی با اشاره به بخش های مختلف اداره 
۱۳۷، گفت: در مواقع بارندگی، طوفان شدید، ایامی همچون هفته پایانی آبان ماه سال جاری یا ایام خوشایندی مثل نوروز تعداد بیشتری از کارکنان در این 

اداره مشغول خدمت رسانی می شوند.

مجتبی نظری- شهردار نیاسرم الف:748726

مزایده عمومی مرحله دوم- نوبت دوم
با توجه به اینکه شهرداری نیاسر در نظر دارد به اســتناد مصوبات شماره ۵/۱۵۲۰ مورخه 
۹۸/۳/۲۳ و ۵/۱۷۴۰ مورخه ۹۸/۸/۲۲ شورای اســالمی شهر، نسبت به فروش قطعه 
زمینی به شــماره پالک ۳۷۳۱ تفکیکی از پالک ثبتی ۳۴۲۳ فرعی از ۳۵ اصلی به متراژ 
۴۱۴/۴۴ متر مربع، واقع در شــهرک باغ ویالیی باغشــهر نیاسر بر اســاس قیمت پایه 
کارشناسی شده از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی 

ظرف مدت ۳ روز جهت دریافت اسناد و مدارک به شهرداری )امور پیمانها( مراجعه نمایند.
ضمنًا هزینه آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

تاریخ چاپ نوبت اول آگهی: 98/10/26 
آخرین مهلت تحویل اسناد: 98/11/13 

محل تحویل اسناد: دبیرخانه محرمانه شهرداری نیاسر

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث اسکلت پایگاه اورژانس 115 و سالن
 آموزش دامنه شبکه بهداشت و درمان فریدن به روش سرجمع

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان م الف:748740

  متقاضیان حقیقی:
۱- تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکاری )حداقل دارای رتبه بندی ۳ ابنیه(

۲- اعالم کتبی آدرس قانونی متقاضی با شماره تلفن و فاکس که به اصل امضا و مهر 

متقاضی رسیده باشد.

۳- پیمانکارانی که با دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان همکاری نموده اند باید گواهی 

حسن انجام کار از مدیریت امور فنی دانشگاه ارائه نمایند.

۴- ارائه تایید صالحیت ایمنی کار از اداره کار الزامی می باشد.

۵- تصویر حداقل یک مورد گواهی حسن انجام کار از مراکز دولتی حداکثر تا ۳ سال 

قبل به همراه تصویر قراردادهای مربوطه و مفاصا حساب قرارداد

۶- گواهی بازدید که به تایید ناظر مقیم و مسئول امور عمومی واحد رسیده باشد.

  متقاضیان حقوقی:
۷- تصویر صفحه اول اساسنامه شرکت، تصویر آگهی تاسیس و تصویر آخرین آگهی 

تغییرات در روزنامه رسمی برای شناسایی صاحبان امضا مجاز شرکت

۸- تصویــر گواهینامه صالحیت پیمانــکاری )حداقل دارای رتبه بنــدی ۵ ابنیه( از 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۹- اعالم کتبی آدرس قانونی متقاضی با شماره تلفن و فاکس که به اصل امضا و مهر 

متقاضی رسیده باشد.

۱۰- پیمانکارانی که با دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان همکاری نموده اند باید گواهی 

حسن انجام کار از مدیریت امور فنی دانشگاه ارائه نمایند.

۱۱- ارائه تایید صالحیت ایمنی کار از اداره کار الزامی می باشد.

۱۲- تصویر حداقل یک مورد گواهی حسن انجام کار از مراکز دولتی حداکثر تا ۳ سال 

قبل به همراه تصویر قراردادهای مربوطه و مفاصا حساب قرارداد

۱۳- گواهی بازدید یکی از اعضا هیات مدیره از محل پــروژه که به تایید ناظر مقیم و 

مسئول امور عمومی واحد رسیده باشد.

برآورد پروژه: 2/29۵/638/3۷8 ریال بر اساس فهارس بهاء سال 98 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 11۵/000/000 ریال

 نوع تضمین شــرکت در مناقصــه: فیش واریــزی یــا ضمانتنامه معتبــر بانکی
 با اعتبار سه ماهه

 تاریخ توزیع اســناد مناقصه: مهلت خرید و اخذ اســناد مناقصه توسط مناقصه گر 
 https://www.setadiran.ir از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت بــه آدرس 

 از روز شــنبه مــورخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ تا روز پنج شــنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ســاعت  ۱۹ 

میباشد.

 متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه فرمایند.
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چاپخانه: آینده   آدرس:  ابتدای جاده حبیب آباد- روبه روی شهرک امام حسین )ع(

   

قطعا تا به حال برای تان پیش   مهسا احمدی
آمده که در جمعی قرار بگیرید و 
از حرکت شــخصی در آن محل کالفه شده باشید، حرکاتی 
مثل صدا درآوردن، لرزاندن پا، بیش از حد تکان خوردن و ...  
متاســفانه هیچ درمان خاصی برای این نوع رفتارها وجود 
نــدارد، در واقع تنها چــاره ای که داریم، این اســت که این 
رفتار های کالفه کننده را تحمل کنیم یا این که به افراد تذکر 
دهیم؛ اما مسئله ای که وجود دارد، این است که ممکن است 
خودتان یکی از این عادات را داشته باشید، اما از آن بی خبر 
باشــید، به همین منظور در این بخش به تعــدادی از این 
عادات اشاره می کنیم تا اگر آن را در خودتان یافتید، سعی 

کنید که آن ها را  کنار بگذارید.

چسبیدن به طرف مقابل هنگام صحبت
هیچ چیز تعجب آورتر از این نیســت که طرف مقابل هنگام 
صحبت بیش از حد به شــما بچســبد، هرچقدر که سعی 
می کنید از این افــراد فاصلــه بگیرید، باز آنهــا نزدیک تر 
می شــوند و به نوعی آن ها به فاصله شــخصی شــما وارد 
می شــوند. چرا برخی ها چنین رفتــاری دارند؟مطالعات 
نشــان می دهد که رابطه ای بین عضو بادامی شکل مغز و 

فاصله شــخصی در بین افراد وجود دارد، محققان اینگونه 
می گویند که خانمی که ناحیه بادامی شکل مغزش آسیب 
دیده، قادر به تشخیص فاصله مناسب با طرف مقابل نیست؛ 
اما این موضوع تنها مربوط به مغز نمی شــود، ممکن است 

تفاوت های فرهنگی نیز در این موضوع نقش داشته باشد، 
اگر در فرهنگ شــما اینگونه تعریف شــده است که هنگام 
صحبت کردن می توان به افراد نزدیک شد، پس این موضوع 
برای شما طبیعی و قابل قبول اســت؛ اما بدانید که این کار 

افراد زیادی را کالفه خواهد کرد.

آواها و کلمات تکراری
 شــنیدن صحبت هــای اقتصادی خســته کننده اســت،

  از طرفی بســیار ســخت اســت که هنگام گــوش دادن

  به سخنرانی کســی چنین چیزهایی را مدام بشنوید:اوم، 

آها، خب، مثال و ...  اگر خودتان هم ایــن کار را انجام داده 

باشــید، متوجه کالفه کنندگی آن خواهید شــد، این مدل 

صحبت کردن تنها باعث حواس پرتی شــنونده می شــود، 

پس این صداها و کلمات را با تمرین کامال از سخنرانی خود 

حذف کنید.

آزار برخی افراد با آدامس جویدن
شاید شما عاشق آدامس جویدن باشید؛ اما واقعا با شنیدن 

صدای جویدن و حباب ساختن توسط فرد دیگر هم همین 

نظر را دارید؟ برای بســیاری از افراد این صــدا کالفه کننده 

اســت؛ اما برای افراد مبتال به میسوفونیا، شنیدن این صدا 

شــکنجه آور اســت و انگار که مغز او را جراحــی می کنند، 

آدامس جویدن در همه جای دنیا رایج اســت. بسیاری از 

افراد با شــنیدن صدای آدامس جویدن و کشیدن آن روی 

دهان، به کل تمرکز خود را از دست می دهند.

آشپزی باقلوای 
گردو و دارچین 

مواد الزم:زرده تخم مرغ 2عدد،شــیر یــک دوم پیمانه،مارگارین 80 
گرم،روغن جامد 2 قاشق سوپ خوری،بکینگ پودر یک قاشق چای خوری،آرد 

حدود 450 گرم،کره یا مارگارین برای روی باقلوا 100 گرم،پودر گردو 150 گرم،پودر شکر 
100 گرم،دارچین 2 قاشق چای خوری

مواد الزم برای شربت:شکر یک لیوان،آب یک دوم لیوان،چوب دارچین چند شاخه
طرز تهیه:ابتدا مارگارین را آب کرده و با تخم مرغ، شیر و بکینگ پودر در یک ظرف گود با همزن دستی، 

مخلوط می کنیم. آرد را کم کم اضافه کرده تا خمیر به دست آید. خمیر را به 20 تا 30 گلوله مساوی تقسیم 
می کنیم و اجازه می دهیم یک یا 2 ساعت استراحت کند. هر گلوله را خیلی نازک پهن کرده و به تعدادی 
که می توانیم به شکل مثلث های متساوی الساقین برش می دهیم. روی خمیرهای مثلثی را مخلوط 
پودر گردو، شکر و دارچین می پاشیم و از طرف یک ضلع، شروع به لوله کردن خمیر می کنیم. لوله های 
حاصل را از 2 طرف کمی به داخل جمع می کنیم تا حالت نعلی  شکل پیدا کند. باقلواهای آماده شده 

را داخل سینی چیده، روی آن ها را کره  ذوب شده می ریزیم و به مدت 20 دقیقه در پنجره وسط که 
از قبل با دمای 180 درجه سانتی گراد گرم کرده ایم می پزیم، پس از اینکه از فر خارج 

کردیم، روی آن ها شربت قند ریخته و با پسته تزیین می کنیم.برای 
آماده کردن شربت کافی است آب و شکر را با چوب 
دارچین جوشــانده و اجازه  دهیم تا قوام آید و 

سپس کنار بگذاریم تا سرد شود.

عادت های بدی که همه را از شما فراری می دهد )2(

رضا عطاران در فیلم پربازیگر حجازیسحر دولتشاهی در »خط فرضی«خبر
 فیلمبــرداری فیلم ســینمایی »خط فرضی«، با نویســندگی و 
کارگردانی فرنوش صمدی و تهیه کنندگی علی مصفا در تهران ادامه 
دارد.سحر دولتشاهی و پژمان جمشیدی، حسن پورشیرازی و آزیتا 
حاجیان بازیگران اصلی این فیلم هستند.امیررضا رنجبران، صدف 
عسگری، محمد حیدری، نوید بانی، نوا نعمتی، کتایون سالکی، 
مانیکا درخشنده، رویا سلیمی، هادی افتخارزاده، صفورا کاظم پور، 
آیدین شفایی، البرز آیینی، میالد شــیبانی، عارف برهمن، حامد 
توکلی، سروین ضابطیان، پردیس شیروانی و رامتین موید پور  هم 

از دیگر بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

با پایان پیش تولید فیلم ســینمایی »روشن« ششمین ساخته 
سینمایی روح ا... حجازی، فیلمبرداری این فیلم در تهران آغاز شد 
و رضا عطاران به عنوان بازیگر اصلی جلوی دوربین این کارگردان 
رفت.»روشن« مانند فیلم قبلی حجازی اثری پربازیگر است که 
ترکیبی متفاوت از بازیگران ســینما و تئاتر در آن به ایفای نقش 
می پردازند.رضا عطاران، سارا بهرامی، مسعود میرطاهری، مهدی 
حســینی نیا، محمد ولی زادگان، نازنین ســهامی زاده، ابراهیم 
عزیزی، امیر کیوان معصومی با معرفی بازیگر خردسال سرگل 

لواسانی ترکیب بازیگران »روشن« را تشکیل می دهند.

شرکت گاز اســتان اصفهان با هدف توســعه گازرســانی، بالغ بر 8 هزار و 811 
انشعاب گاز طی سال جاری نصب و اجرایی کرده است.به گزارش روابط عمومی، 
سید مصطفی علوی، مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اعالم این مطلب 
افزود: با وجود بهره مندی بیش از 99.5 درصد از خانوارهای اســتان از نعمت 
گاز طبیعی، این شرکت تمام تالش خود را برای گازرسانی به متقاضیان جدید 
به کار بسته است. وی اظهار داشت: از مجموع انشــعابات نصب شده درسال 
98، بالغ بر 7هزار و 62انشعاب شهری و یک هزار و 749 انشعاب به مشترکین 
روستایی واگذار شده است.علوی تصریح کرد: با اجرای این عملیات، مجموع 
انشعابات نصب شده در استان در حال حاضر به بیش از یک میلیون و 100 هزار 
انشعاب رسیده است.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با بیان این مطلب 
که هم اکنون 95درصد جمعیت شــهری و 90 درصد روستاهای واجد شرایط 
استان از گاز طبیعی اســتفاده می کنند، افزود: به طور میانگین ساالنه حدود 
21 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در ســطح اســتان در بخــش های خانگی، 
صنعتی و عمومی به مصرف می رســد.مهندس علوی با بیان اینکه تمهیدات 
الزم برای تعمیرات اساسی ایستگاه ها، نگهداری مناسب تاسیسات و خطوط 
شبکه گازرسانی استان به طور کامل انجام شده، افزود: امیدواریم با مشارکت 
و همکاری مردم در موضوع مصرف صحیح و بهینه گاز طبیعی از روزهای باقی 
مانده فصل زمســتان به گرمی عبور کنیم.وی ادامه داد: مشترکین می توانند 
با به کارگیری نکات بسیار ساده همانند اســتفاه از لباس گرم در منزل، نصب 
پرده های ضخیم، رعایت دمای رفاه و خاموش کردن وسایل گرمایشی اتاق های 

بدون استفاده، با رعایت نکات ایمنی سهم قابل توجهی در مدیریت مصرف گاز 
کشور  داشته باشند.علوی افزود: همچنین مسئوالن انرژی ادارات دولتی نیز 
می بایست پیرو بخشنامه ابالغی دولت مبنی بر مصرف بهینه و ایمن گاز، نسبت 
به روشن کردن وسایل گرمایشی یک ساعت قبل از آغاز کار و خاموش کردن آنها 
یک ســاعت پیش از پایان کار و همچنین خاموش کردن وسایل گرمایشی در 
روزهای تعطیل، استفاده از دستگاه های گازسوز استاندارد با برچسب انرژی باال، 
انجام معاینه فنی همه موتورخانه ها از طریق شرکت های تایید صالحیت شده، 
سرویس و تعمیر دوره ای تجهیزات گازسوز و نصب ســامانه پایش هوشمند 
موتورخانه به منظور افزایش ضریب ایمنی و بازدهی وســایل گازســوز توجه و 

دقت الزم را داشته باشند.

پاتیل حمل سرباره فوالد به همت تالشگران شرکت مهندسی و پویش ساخت 
مادر صنعت ایران ساخته و تحویل شرکت فوالد مبارکه اصفهان شد.مدیرعامل 
شرکت مهندســی و پویش ســاخت ذوب آهن اصفهان گفت: باتوجه به نیاز 
کارخانه به قطعات اســتراتژیک پاتیل های ســرباره یا کنورتور وکــوره بلند با 
مساعدت مدیرعامل این شرکت و پیگیری ها، ســاخت این قطعه راهبردی 
در کارگاه ریخته گری سنگین شــرکت مهندسی و پویش ساخت، از فروردین 
کلید خورد و اکنون پس از 10 ماه تالش بی وقفه مهندســان جوان ذوب آهن، 
ساخته و تحویل فوالد مبارکه شــد.امیر ایرانپور افزود: نخستین پاتیل سرباره 
کنورتور ذوب آهن در این کارگاه در 31 فروردین بــه وزن 30 تن چدن مذاب با 
برند RST372A به همت تالشگران این شــرکت و همکاری مدیریت های 
فوالدسازی و کارگاه های ساخت و تولید ریخته گری شد.وی، این واحد بزرگ 
صنعتی کشــور را از قابلیت تولید انواع قطعات ســنگین و فوق سنگین برای 
 صنایع فوالدسازی ، سیمان ، مس ونیروگاه ها برخوردار دانست وگفت: شرکت

 ذوب آهن اصفهان عالوه بر دســتاوردهای صنعتی با قابلیــت صرفه جویی 
اقتصادی برای این شــرکت در مســیر رونق تولید و بهره گیری از توان نیروی 
داخلی در حرکت است.مســئول کارگاه ریخته گری شرکت مهندسی و پویش 
ســاخت ذوب آهن هم گفت: پاتیل 12 مترمکعبی شــرکت فــوالد مبارکه به 
سفارش این شــرکت در ذوب آهن ساخته شــد و یکم بهمن پس از گذراندن 
آزمایش های الزم وتایید کارشناسان ساخت وبهره بردرای این شرکت از محل 
کارگاه ریخته گری شرکت پویش ســاخت بارگیری و به فوالد مبارکه حمل و 
تحویل شد.علی دشتستانی افزود: فرم گیری قالب و ریخته گری این پاتیل به 
مدت 20 روز و پس از ریخته گری با صرف حدود 800 نفر ساعت شامل مراحل 

تمیزکاری و عملیات حرارتی درکارگاه ریخته گری شرکت پویش محقق شد.وی 
گفت: تغییر طرح ظاهری ، اصالح محل ثقل برای بهبود در بهره برداری و استقرار 
پاتیل روی سرباره بر همچنین مقاومت پاتیل در برابر دفرمگی از ویژگی های 
این پاتیل است.مسئول کارگاه ریخته گری شرکت مهندسی و پویش ساخت 
ذوب آهن افزود: تاکنون 10 عدد پاتیل سرباره کنورتور و یک عدد پاتیل سرباره 
کوره بلند ذوب آهن دراین کارگاه از ابتدای امســال با موفقیت ساخته شده و 
دو عدد پاتیل سرباره هم در دست ساخت اســت.ذوب آهن اصفهان اولین و 
بزرگ ترین کارخانه تولیدکننده فوالد ســاختمانی و ریل در ایران و بزرگ ترين 
توليد كننده محصوالت طويل در خاورميانه است که با ظرفیت 3 میلیون و 600 

هزارتن فوالد، انواع مقاطع فوالدی ساختمانی و صنعتی را تولید می کند.

از ابتدای سال تا کنون صورت گرفت؛

اجرای  بیش از 8 هزار انشعاب گاز در استان اصفهان

 پاتیل حمل سرباره فوالد، ساخت مهندسان جوان ذوب آهن
 به فوالد مبارکه تحویل داده شد

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در آیین آغاز بــه کار کارکنان 
جدیداالستخدام گفت: الگویی که باید سرلوحه کارهای خود قرار دهید، فرهنگ 
خوب کار کردن است تا بدون وقفه شاهد خدمات رسانی مطلوب به مردم باشیم.

مهندس هاشم امینی، خطاب به کارکنان جدید شرکت آبفای استان اصفهان  بیان 
کرد: باید بدانید فعالیت شما در شرکت آبفا تامین کننده خدمات حیاتی مانند آب 
شرب جمعیتی معادل 4 میلیون نفر است پس الزم است با تالش شبانه روزی 
در صدد خدمات رسانی پایدار به مردم باشید.وی، مسئولیت پذیری ،تعهد ،تعلق 
سازمانی، خالقیت ،نوع آوری، پشتکار و  تخصص را از جمله ویژگی هایی برشمرد 
که کارکنان جدید باید در انجام وظایف محوله آن را اعمال کنند و ســپس اظهار 
داشت: هم اکنون که توفیق سقایی نصیب شما  شــده باید با تالش و ارائه ایده 
های جدید زمینه های ارتقای خدمت رسانی به مردم را در سطح استان مهیا کنید.

مهندس امینی  با بیان اینکه بیش از نیم قرن از آغاز فعالیت شرکت آب و فاضالب 
می گذرد، خاطرنشان ســاخت:صنعت آب و فاضالب از استان اصفهان به سایر 
نقاط کشور رسید، در واقع اصفهان پایه گذار صنعت آبفا در کشور به شمار می رود  
و از آن زمان تاکنون آبفای اصفهان در بسیاری از زمینه ها در کشور سرآمد است. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با تاکید بر حفظ جایگاه آبفای 
اصفهان در کشور خاطر نشان ساخت: از کارکنان جدید انتظار می رود نه تنها باید 
امانت دار خوبی در حفظ و نگهداری تاسیسات و دانش فنی صنعت آبفا در اصفهان 

باشند بلکه باید با کسب بیشتر دانش و مهارت بستر شکوفایی بیش از پیش این 
صنعت را در اصفهان فراهم آورند.وی افزود: از کارکنان جدید انتظار می رود عضو 
بسیار اثر گذاری در خانواده بزرگ شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان باشند 
و با خالقیتی که در انجام وظایف محوله به خرج می دهند، نیروی بســیار ارزنده 
و اثرگذار برای صنعت  محسوب شوند.مهندس امینی، ســهل انگاری در انجام 
وظایف را فاجعه بار  خواند و اعالم کرد:تامین پایدار آب شــرب سالم و بهداشتی 
جمعیت بالغ بر 4 میلیون نفــر، دفع ،جمع آوری و تصفیه بهداشــتی فاضالب 
بسیاری از ساکنان استان بر عهده کارکنان شرکت آبفاست که باید در انجام این 
وظایف حســاس نهایت دقت را به خرج دهند چرا که سهل انگاری در تامین آب 

شرب سالم و بهداشتی مردم می تواند حوادث غیرقابل جبرانی را به بار آورد.

در بازدید هیئتی از دانشگاه علم وصنعت ایران از شرکت ذوب آهن، زمینه همکاری 
صنعت با دانشگاه در زمینه تولید ریل ملی مطابق با استانداردهای جهانی فراهم 
شد.رییس دانشکده مهندسی راه آهن در حاشــیه بازدید از خط تولید ریل ملی 
در کارگاه نورد 650 کارخانه ذوب آهن گفت: تولید ریــل ملی یکی از بزرگ ترین 
دســتاوردهای صنعتی در کشــور به شــمار می رود و مهم ترین ماموریت های 
دانشگاه اتصال دانش ، صنعت و بازار است.سید سعید فاضل افزود: براین اساس 
همکاری دانشکده مهندسی راه آهن با کارخانه ذوب آهن اصفهان در زمینه تولید 
ریل ملی، می تواند با ارتقای استانداردها و کیفیت ریل تولیدی، زمینه را برای ارائه 
محصولی با کیفیت و مطابق با استاندارهای ملی و بین المللی به بازارهای داخلی 
و خارجی فراهم کند.وی به برگزاری گردهمایــی تولیدکنندگان، تامین کنندگان 
و  فعاالن صنعت راه آهن کشور نیز اشاره کردو افزود: این گردهمایی یک روزه با 
حضور فعاالن عرصه های صنعت حمل نقل ریلی، هفتم بهمن به میزبانی دانشکده 
مهندسی راه آهن دانشــگاه علم صنعت ایران برگزار می شود.رییس دانشکده 
مهندسی راه آهن دانشــگاه علم صنعت در ادامه افزود: در این گردهمایی تولید 
کنندگان ، کارشناسان و فعاالن صنعت حمل و  نقل ریلی در زمینه های توانمندی و 

پشتوانه علمی پژوهشی در  بومی سازی و جایگزینی واردات، صادرات و بازارهای 
هدف و چشم انداز صنعت حمل نقل ریلی و اشتغال پایدار  در این حوزه به بحث 
و  تبادل نظر خواهند پرداخت.مصرف ریل مورد نیاز کشور به طور میانگین ساالنه 
100 هزار تن برای وزارت راه و 20 هزار تن برای مترو اعالم شده و مادر صنعت ایران 

قادر به تولید ساالنه 120 هزار تن موردنیاز  کشور است.

استخدام بیش از ۷0 نفر در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

در بازدید هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران از ذوب آهن؛

همکاری صنعت با دانشگاه در زمینه تولید ریل ملی در تراز جهانی
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