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مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان:

استان های درجه 2 و 3 بودجه بهتری دارند
7

 قیمت امنیت چند؟ 
 نخستین سالگرد شهدای مدافع حریم امنیت در اصفهان برگزار می شود؛  
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صرفه اقتصادی 200 
 میلیارد تومانی 

در پاالیشگاه اصفهان

آغاز پیش فروش بلیت 
قطارهای نوروز 99

هر چند مسئوالن علوم پزشکی ورود کرونا 
به استان اصفهان را تکذیب می کنند؛ اما 

دیر یا زود این بیماری خواهد آمد

چشم انتظاری ویروسی
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استاندار:
اصفهان موسس پارک های علم 

و فناوری کشور است

افتتاح و بهره برداری از 260 پروژه  
 برق رسانی توسط 

شرکت توزیع برق اصفهان
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 ماجرایی که به ضرر سپاهان
 تمام می شود؛

قلعه نویی و تیم ملی

استان چهار محال و بختیاری، بلداجی، 
بلوار شهید بهشتی، گز فردوس بلداجی
09132823872
03834642411
info@ferdowsgaz.com

حاج غالمعلی سلطانی 
بنیانگذار صنعت گز بلداجی
شماره ثبت: 172825
شماره بهره برداری:21-7391
پروانه تاسیس از وزارت بهداشت و درمان 4423
شماره پروانه بهداشتی ساخت: 11005/25
گز فردوس با بیش از نیم قرن سابقه درخشان

اولین تولیدکننده گز در بلداجی و تنها 
دارنده دو نشان کیفیت برتر جهانی

از کنوانسیون بین المللی BID ژنو و 
برنده تندیس ستاره طالیی ژنو که 
نشانه کیفیت جهانی است.

سازمان مالیاتی استان، با وجود تهدیدات مبنی 
بر مجازات عدم نصب کارتخوان پزشکان برای آنها 

بسته های تشویقی در نظر گرفته است

مدارای مالیاتی با فراری ها
 صفحه   6 صفحه   3
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موضع تند »جانسون« در مذاکرات تجاری با اتحادیه اروپا
انتشار  بخش هایی از پیش نویس اولین سخنرانی نخست وزیر انگلیس پس از خروج این کشور از 
اتحادیه اروپا که قرار است به زودی ارائه شود حاکی از موضع تند وی در مذاکرات پیش رو با اتحادیه 
اروپا برای رسیدن به توافق تجاری است.در این ســخنرانی، بوریس جانسون تاکید خواهد کرد که 
این کشــور هیچ امتیاز دیگری به اتحادیه اروپا نخواهد داد و تمایلی به تبعیت از قوانین و مقررات 
اتحادیه پس از پایان دوره گذار پســا برگزیت ندارد.بر اساس این گزارش، نخست وزیر انگلیس به 
دنبال توافقی مشابه معاهده تجاری اتحادیه اروپا و کاناداســت که به مبادالت کاال میان دو طرف 
تعرفه ای تعلق نگیرد. از سویی او این آمادگی را دارد که اگر طرف اروپایی با این توافق موافقت نکرد 

طرح مشابه توافق با استرالیا را پیشنهاد کند که روی برخی از کاالها تعرفه اعمال شود.

ترامپ با گوایدو در »میامی« دیدار نکرد
ســخنگوی کاخ ســفید تایید کرد که رییس جمهور آمریکا با وجود  آنکه در اقامتگاه خود در فلوریدا 
به ســرمی برد، با رییس جمهور خودخوانده ونزوئال که در یکی از شــهرهای همان ایالت بود،دیدار 
نکرد.»استفانی گریشــام« اعالم کرد که »دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریکا در اقامتگاه خود در 
»مارالگو« ایالت فلوریدا به ســر می برد، اما با »خوان گوایدو« رییس جمهور خودخوانده ونزوئال که 
در »میامی« فلوریدا به سرمی برد، دیدار نخواهد کرد.پیش از این، »کارلوس وچیو« نماینده گوایدو 
در ایاالت متحــده آمریکا اعالم کرده بود کــه رییس جمهور خودخوانده ونزوئال قبل از بازگشــت به 
جمهوری بولیواری ونزوئال، در تاریخ اول فوریه )12 بهمن ماه( به میامی سفر خواهد رفت.در بیانیه ای 
که نمایندگان گوایدو درباره ســفر وی به میامی منتشر کردند، هدف سفر رییس جمهور خودخوانده 

ونزوئال، »دیدار با شهروندان اهل ونزوئال و آمریکای التین« اعالم شده بود.

اتریش، تهدید به وتوی بودجه اتحادیه اروپا کرد
سباســتین کورتس، صدراعظم محافظه کار اتریش تهدید کرده که افزایش بودجه پیشنهادی این  
اتحادیه به میزان 1.11 درصد از درآمد ناخالص ملی کشــورها را نخواهد پذیرفت و آن را وتو خواهد 
کرد.به گزارش تارنمای آلمانی دویچه وله، کورتس اعالم کرد که اتریش و دیگر کشورها طرح بودجه 
بلندمدت اتحادیه اروپــا در دوران  پس از خروج انگلیس از اتحادیه را وتــو خواهند کرد مگر اینکه 
بودجه پیشنهادی کاهش یابد.کمیسیون اروپا، کشورهای عضو را تحت فشار قرار داده تا 1.11 درصد 
از درآمد ناخالص ملی خود را صرف بودجه اتحادیه کنند. اتریش به همراه آلمان و هلند خواســتار 
کاهش آن به  یک درصد هستند.وی افزود: پیشنهاد 1.11 درصدی مورد قبول ما نیست از این رو آن 
را وتو می کنیم.کورتس، رهبر حزب راســت گرای مردم اتریش گفت: مذاکرات در این زمینه ادامه 

دارد و من امیدوارم که پیشنهاد جدید قابل قبول باشد.

تظاهرات هزاران نفر در تل آویو علیه معامله قرن
هزاران نفر از ساکنان فلسطین اشغالی علیه معامله قرن تظاهرات برپا کردند.هزاران اسراییلی با 
برپایی تظاهرات در تل آویو در اعتراض به طرح به اصطالح صلح ترامپ موســوم به معامله قرن، 
الحاق بیشتر سرزمین های فلسطینی به اسراییل را محکوم کردند.تظاهرکنندگان پالکارت هایی به 
زبان های عبری و عربی در دست داشتند که محتوای آنها رد معامله قرن، مخالف با الحاق اراضی 
اشغالی فلسطینی و امثال آن بود.از جمله احزاب شــرکت کننده در این تظاهرات، حزب »کار« و 
»میرتس« بودند. »تمار زاندربرگ« )Tamar Zandberg( عضو میرتس در این تظاهرات گفت: 
طرح ترامپ طرح صلح نیســت بلکه طرح الحاق )اراضی( و کوچ )اجباری( است، نسخه ای برای 
خشونت بیشــتر اســت که تمام منطقه را در برمی گیرد. هر طرحی  باید با توافق سران اسراییلی و 

فلسطینی اتخاذ شود.

آیا سفر هماهنگ کننده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا می تواند یخ روابط میان ایران و اتحادیه اروپا را آب کند؟

سفری برای احیای برجام

رابطه ایران و اتحادیه اروپا در انجماد سختی  علیرضا کریمیان
فرو رفته است، تقریبا پس از سپتامبر و سفر 
روحانی به نیویورک که تمام تالش های سران فرانسه و آلمان برای دیدار 
روحانی با ترامپ بی نتیجه ماند و پس از آن ایران گام های بیشتری برای 
خروج از برجام برداشــت، اروپایی ها تقریبا هیچ گامی در جهت حل این 
مشکل برنداشتند و درهای دیپلماسی روی دو طرف تقریبا بسته شد. هر 
چند طی روزهای اخیر سفیر فرانسه در ایران اعالم کرده است که کشورش در 
برجام باقی خواهد ماند و به دنبال راهی برای از سر گیری روابط تجاری و 
سیاسی گسترده تر با ایران است؛ اما در عمل فرانسه از دور مذاکرات و تالش 
ها برای آشتی میان ایران و آمریکا کناره گیری کرده است. پس از یک دوره 
روابط بدون پیشرفت حاال قرار است  نخستین سفر هماهنگ کننده عالی 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران صورت بگیرد آن هم در شرایطی که 
تقریبا امیدی به احیای برجام وجود ندارد. بر اســاس اعالم سید عباس 
موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان قرار است هماهنگ کننده 
عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ســفر به ایران با وزیر امور خارجه و 
سایر مقامات ارشد کشــورمان دیدار و رایزنی کند.جوسپ بورل، دیپلمات 
ارشد اسپانیایی است که ریاست پارلمان اروپا در سال های 2۰۰۴ تا 2۰۰۷ و 
وزارت خارجه اســپانیا را در کارنامه دارد. او در تیرماه سال جاری به عنوان 
جانشین فدریکا موگرینی انتخاب شــد و از اول نوامبر، 1۰ آبان، به جای او 

مسئول سیاست خارجی و سیاست گذاری امنیتی اتحادیه اروپا شد.مسئول 
جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا جزو آن دسته از سیاستمدارانی است 
که از توافق هسته ای با ایران به طور جدی حمایت می کند. او چندین بار از 
اقدامات ترامپ در خروج یکجانبه از برجام و اعمال سیاست تهدید و فشار 
حداکثری علیه ایران انتقاد کرده است. بورل به شدت مخالف یکجانبه گرایی 
آمریکاست و از یکجانبه گرایی ها و اقدامات مداخله جویانه دولت آمریکا از 
جمله لغو معافیت تحریم های نفتی ایران انتقاد کرده است.او یک ماه پس 
از تصدی مقام هماهنگ کننده عالی سیاســت خارجــی اتحادیه اروپا در 
گفت وگو با یک روزنامه اسپانیایی، در پاســخ به این سوال که آیا باید خط 
قرمزی برای ایران در زمینه فعالیت های هسته ای تعیین کرد، گفت: ما تا حد 
زیادی خواهان دوام برجام هستیم. از مقامات ایرانی می خواهیم هر کاری 
را که برای زنده نگه داشتن توافق الزم اســت، انجام بدهند و این که کاری 
انجام دهند که به از بین رفتن برجام منجر شود، اشتباه بزرگی خواهد بود.
بورل همچنین با اظهار پایبندی سرسختانه به برجام، افزود: ما به دوستان 
ایرانی مان می گوییم که ممانعت برای از بین رفتن توافق، بهترین کاری است 
که می توانند انجام دهند.بورل اواخر دی ماه در یک کنفرانس خبری در پایان 
نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که قصد دارد با همه 
طرف های توافق هسته ای گفت و گو کند و از همه ظرفیت ها برای از بین بردن 
اختالفات اســتفاده کند. این دیپلمات اسپانیایی در این کنفرانس خبری 

اعالم کرد که سازوکار حل اختالف برجام مشخص نیست و ابهاماتی در آن 
دیده  می شود. او در پاسخ به سوالی که آیا ضرب االجل برای بررسی شکایت 
در کمیسیون مشترک برجام آغاز شده یا خیر، گفت که نمی تواند دقیقا به 
این سوال پاسخ دهد. مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در ادامه افزود: 
»تالش ما حفظ توافق برجام است و ما به دنبال جایگزین کردن این توافق 
با یک توافق دیگر نیستیم«.او در پاسخ به سوالی در مورد زمان بندی دقیق 
اجرای ساز و کار حل اختالف، گفت: »داریم به تماس با تمام شرکت کنندگان 
ادامه می دهیم و در مورد مسیر پیش رو بحث می کنیم. جمله بندی برجام 
در مورد نحوه مدیریت تاریخ ساز و کار روشن نیســت، از جمله اینکه این 
فرصت چه زمانی آغاز می شود. این بخشی از ضمیمه دوم است که باید به 

صورت محرمانه روی آن کار شود.«
اگرچه اتحادیه اروپا بر اثر فشار آمریکا مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال 
کرده؛ اما د رعمل به دنبــال راهی برای بازگرداندن ایران به برجام اســت. 
موضوعی  که از سوی ایرانی ها آن هم در شرایط فعلی پذیرفتنی نیست  و 
نماینده این اتحادیه باید با دست پر و پیشنهادهای قابل توجه برای ایرانی ها 
به کشورمان بیاید تا بتواند زمینه را برای بازگشت به برجام آماده کند. حال 
باید دید آیا این دیدار در حد یک فرمالیته سیاسی باقی خواهد ماند یا بورل 
راه تازه ای پیش روی سیاست به بن بســت خورده اتحادیه اروپا و ایران 

قرار خواهد داد.

مشــاور رییس ســازمان انرژی اتمــی از رونمایی و 
بهره برداری از نسل جدید ســانتریفیوژهای کشور در 
حدود 66 روز آینده خبر داد.علی اصغــر زارعان اظهار 
کرد: در 66 روز آینده شــاهد رونمایی و بهره برداری از 
آخرین نسل ســانتریفیوژهای بومی با بهره مندی از 
دانش بومی و همچنین مواد اولیه با سو ۵۰ خواهیم 
بــود.وی ادامه داد: این ســانتریفیوژها در مقایســه 
با ماشین های پیشــین از ســوی باالتری برخوردار 
است و نیاز کشــور را در این عرصه تامین خواهد کرد.

زارعــان تصریح کرد: اگــر برای تامین ســوخت یک 
نیروگاه قدرت در ســال به 2۷ تن اورانیوم غنی شده 
نیاز داشته باشیم، با اســتفاده از ماشین های فعلی 
و ماشــین های نسل اول، نمی توانســتیم این میزان 
اورانیوم را غنی سازی کنیم، به همین دلیل به ساخت 

ماشین های غنی سازی با ســوی باالتر اقدام کردیم.
وی خاطرنشــان کرد: قدرت غنی سازی ماشین های 
نســل جدید ۵۰ برابر ماشین های نســل اول است. 
با بهره بــرداری از این ماشــین ها می توانیم تمام نیاز 
کشور در اورانیوم غنی شده زیر ۵ درصد را تولید کرده، 
در مجتمع ســوخت قرار داده و از آن اســتفاده کنیم.

مشاور رییس سازمان انرژی اتمی همچنین با اشاره 
به توانمندی داخلی در عرصه تولید سوخت هسته ای، 
بیان کرد: هم اکنون در طراحی و ساخت انواع سوخت 
هسته ای، مانند سوخت نیروگاه اتمی بوشهر یا سایر 
نیروگاه های تحقیقاتی مانند نیــروگاه خنداب اراک 
خودکفا هســتیم و می توانیم در صورت نیاز بر اساس 
استانداردهای بین المللی سوخت تولید کنیم.زارعان 
با اشاره به روند ســاخت نیروگاه های اتمی جدید در 

کشور، یادآور شــد: در حال حاضر قرارداد ساخت دو 
نیروگاه 1۰۷۰ مگاوات بــا ارزش 1۰ میلیــارد دالر را با 
کشور روســیه منعقد کردیم. بر این اساس حدود دو 
ماه قبل عملیات بتن ریزی هســته اصلی راکتور آغاز 
شد و این نیروگاه در دهه 1۴۰۰ به بهره برداری می رسد.

وی همچنین در خصوص گام بعدی کاهش تعهدات 
برجامی ایران، تصریح کرد: ما تا به امروز پنج گام را بر 
حسب تصمیم نظام برداشته ایم و این حاکی از آمادگی 

جمهوری اسالمی است.

چهره روزرونمایی از سانتریفیوژهای نسل جدید؛ به زودی

گفت وگوی سردار قاآنی با اسماعیل هنیه و زیاد نخاله
به گزارش آرتی عربی، سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه با اسماعیل هنیه، رییس دفتر 
سیاسی جنبش حماس و زیاد نخاله، دبیرکل جنبش جهاد اســالمی فلسطین تلفنی گفت وگو کرد.

سردار قاآنی تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران مخالف معامله قرن است و برای شکست دادن این 
طرح آماده است.وی با تاکید بر تداوم حمایت های جمهوری اسالمی از ملت و مقاومت فلسطین گفت: 
ایران آماده است تا در کنار ملت فلسطین و خصوصا نیروهای مقاومت با خطرات معامله قرن مقابله 
کند.اسماعیل هنیه نیز ضمن تقدیر از موضع ایران تاکید کرد: موضع ملی فلسطینیان مخالفت با معامله 
قرن است و ما مطمئن هستیم که قدرت ملت فلسطین و مقاومت شجاعانه آن ها و همچنین قدرت 
امت اسالمی توانایی شکست معامله قرن را دارد.جانشین شــهید سپهبد سلیمانی در تماس تلفنی 
دیگری با زیاد نخاله، دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلســطین تاکید کرد: ایران حامی حقیقی ملت 
مقاوم فلسطین خواهد ماند؛ ملتی که در مقابله با سرکشی آمریکا و اشغالگران تمام معانی مقاومت 
و فداکاری را به تصویر می کشد.قاآنی خاطرنشان کرد: ایران برای مقابله با توطئه هایی که هدف آن ها 

از بین بردن مسئله فلسطین است و خصوصا»معامله قرن« در کنار ملت فلسطین خواهد ایستاد.

هند، بودجه بندر چابهار  را  دو  برابر  کرد
دولت هند در برنامه بودجه سال 2۰2۰-2۰21 خود که به پارلمان این کشور ارائه کرد، بودجه اختصاص 
یافته به پروژه بندر چابهار را در مقایسه با سال گذشته دو برابر افزایش داد.نشریه »پرینت« با انتشار 
گزارشی دراین زمینه نوشت: در بودجه اعالم شده برای وزارت امور خارجه هند، 1۰۰ کرور روپیه )معادل 
تقریبی یک میلیارد روپیه یا 1۴ میلیون و 1۰ هزار دالر( برای توســعه بندر چابهار ایران در نظر گرفته 
شده است.درحالی که در بودجه دولت هند در سال 2۰1۸-2۰1۹ پروژه چابهار تامین مالی نشد؛ اما 
در سال گذشته این کشور یک بودجه ۴۵۰ میلیون روپیه ای برای این پروژه در نظر گرفت. با این حال 
به دلیل تحریم های آمریکا علیه ایران، هند نتوانســت از این بودجه استفاده کند.افزایش بودجه 
پروژه بندر چابهار در زمانی که تنش ها میان ایران و آمریکا بسیار افزایش یافته است، نشان دهنده 
اهمیت این پروژه برای هند و همچنین تعهد دهلی نو برای تکمیل بندر چابهار اســت.آمریکا برای 
توســعه بندر چابهار به هند یک معافیت از تحریم های ایران داده است. در ماه دسامبر رسانه های 
هندی اعالم کردند که آمریکا یک تضمین کتبی به هند ارائه کرده که بر اساس آن هند می تواند برای 

خرید تجهیزات در بندر چابهار اقدام کند.

 اوایل اسفند؛ دور جدید بازدید نمایندگان مجلس 
از تاسیسات هسته ای

رییس کمیســیون امنیت ملی مجلس از آغاز دور جدید بازدید اعضای این کمیســیون از تاسیسات 
هسته ای از اوایل اسفند خبر داد.حجت االسالم مجتبی ذوالنور   گفت: براساس برنامه ریزی های انجام 
شده، قرار است دور جدید بازدید اعضای کمیســیون امنیت ملی از تاسیسات هسته ای کشور از اوایل 
اسفند و پس از انتخابات مجلس آغاز شود.وی اضافه کرد: باتوجه به بدعهدی آمریکا و خروج یک جانبه 
این کشــور از توافق نامه برجام، تصور کردند کارشکنی هایی در روند پیشــبرد و پیشرفت فعالیت های 
هسته ای ایران صورت می گیرد، اما طبق بازدیدهای قبلی و اطالعاتی که به دست آورده ایم، روند رو به 
پیشرفت در این حوزه همچنان ادامه دارد و کارشکنی های دشمنان تاثیری در آن نداشته است.رییس 
کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: قرار است در دور جدید بازدیدهایی که از تاسیسات هسته ای 
کشور خواهیم داشت، روند کاهش تعهدات هسته ای پس از خروج آمریکا از برجام مورد بررسی قرار 
گیرد.حجت االسالم ذوالنور در پایان با بیان اینکه بازدید از تاسیسات هسته ای نطنز، فردو و آب سنگین 
اراک و همین طور نیروگاه اتمی بوشهر در دستورکار اعضای کمیســیون امنیت ملی مجلس قرار دارد، 
خاطرنشان کرد: قرار است گزارش کاملی از مجموعه این بازدیدها پیش از پایان دوره دهم مجلس به 

هیئت رییسه پارلمان ارائه دهیم.

کافه سیاست

رییس دستگاه قضا: 

صیانت از حقوق مردم در 
دستور کار همه مسئوالن باشد

رییس دستگاه قضا با بیان اینکه تاکید امام 
)ره( بر اجرای عدالت بود، تاکید دستگاه قضا 
نیز همین خواهد بود، گفت: در سیره و سلوک  
امام )ره( و نگاه به مردم و مردم باوری یک 
شــعار نبود، مثل بعضی از سیاسیون دنیا که 
دم از مــردم می زنند اما فقط اســم مردم را 
می برند و توجهی به مردم ندارند، نگاه ایشان 
به مردم این نبود.رییس قوه قضاییه تاکید 
کرد: باید توجه به خواست مردم، معیشت، 
آزادی های مشروع و صیانت از حقوق مردم 
برای همه ما در دســتور کار باشد.رییســی 
تصریح کرد: در سیره و ســلوک  امام )ره(، 
نگاه به مردم و مردم باوری یک شــعار نبود، 
مثل بعضی از سیاسیون دنیا که دم از مردم 
می زنند اما فقط اســم مــردم را  می برند و 
توجهی به مردم ندارند، نــگاه امام به مردم 
این نبود.رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه، 
یکی از اقدامــات جدی که در ایــن دوره در 
دســتگاه قضایی دنبال خواهیم کرد مسئله 
صیانت از حقوق عامه اســت، تصریح کرد: 
اعتقاد ما این اســت که در درون و ذات این 
انقالب مبارزه با فساد قرار دارد و هیچ مدیر 
و هیچ دســتگاهی نمی تواند ســبقه مبارزه 
با فساد نداشــته باشــد، باید حتما یکی از 
برنامه های جدی شان این باشد که صالح و 
قانون مــداری و عدالت خواهی و حق گرایی 
جزو دستور کارشان قرار گیرد.رییسی با اشاره 
به اینکه محوری ترین نکته ای که  امام )ره( به 
دنبال آن بودند اجرای عدالت بود، بیان کرد: 
دستگاه قضایی نیز به عنوان پیشانی اجرای 

عدالت بنا دارد در این محور گام بردارد.

بورل به شدت مخالف یکجانبه گرایی آمریکاست و از 
یکجانبه گرایی ها و اقدامات مداخله جویانه دولت آمریکا 
از جمله لغو معافیت تحریم های نفتی ایران انتقاد کرده 

است

بین الملل

وز عکس ر

نخستین واعظ  زن 
مسلمان در نیروی 

هوایی آمریکا
وزارت دفاع آمریکا از انتصاب 
اولین واعظ زن مســلمان در 
نیروی هوایی آمریــکا به نام 
خانــم »صالحه گابــن« خبر 
داد. او با درجه ستوان دوم در 
لهیات  شیکاگو و در اتحادیه ا
کاتولیک توسط کشیش عالی 
نیروی هوایــی در هجدهــم 

دسامبر تعیین شد.

شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره ۴۴33 مورخ ۹۷/11/2۹  
شورای محترم اسالمی شهر، عملیات خرید و حمل و پخش آسفالت جهت معابر 
سطح شــهر را با مجموع برآورد اولیه به مبلغ 3۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب ما به 
التفاوت قیر، از محل اعتبارات عمرانی سال 13۹۸ شهرداری بصورت تنی و بر اساس 

کمترین قیمت پیشنهادی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید دارای شخصیت حقوقی مستقل و 
اساسنامه و رزومه کاری مرتبط و تجهیزات و ماشین آالت متناسب با موضوع مناقصه 
بوده و دارای صالحیت و رتبه بندی الزم )حداقل پایه پنج در رشــته راه و ترابری( از 

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشند.
مهلت و محل دریافت اســناد مناقصه: از واجدین شــرایط دعوت می شود  جهت 

کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، با همراه داشتن مدارک 
و رزومه شــرکت، تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۸/11/2۷ به امور 

قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند.
شــرکت کنندگان باید مبلغ 1/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت ضمانت شــرکت در مناقصه 
 را طی فیش واریزی به حســاب ســپرده شــماره ۰1۰۴۵۴۴1۵۰۰۰2 شــهرداری

 نجف آباد و یا معادل آنرا ضمانتنامه معتبــر بانکی ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و 
 سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند  سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد 

شد.
 ســایر اطالعات مربوط به مناقصه در اســناد مناقصه مندرج اســت و شــهرداری 

نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

آگهی مناقصه )نوبت دوم(

محمد مغزی نجف آبادی- شهردار نجف آبادم الف:755673

چاپ اول



آگهی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی )فشرده(
 یک مرحله ای شماره 980/1023 شماره 2098001188000074 در سامانه ستاد

دوشنبه 14 بهمن  1398 / 8 جمادی الثانی 1441/ 3 فوریه 2020/ شماره 2904

 تصویب بسته حمایتی گمرکی
 برای فعاالن اقتصادی استان اصفهان

بسته حمایتی گمرکی با تخفیف های ویژه برای فعاالن اقتصادی استان به ویژه تخفیف خاص برای 
شرکت های دانش بنیان در نشست گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان مصوب 
شد.عباس رضایی، اســتاندار اصفهان در هشتاد و چهارمین نشســت گفت و گوی دولت و بخش 
خصوصی اســتان اصفهان با بیان اینکه واحد های صنفی حلقه واسط بین تولیدکنندگان و مصرف 
کنندگان و جزئی از چرخه اقتصاد کشور هستند،  گفت:برای موفقیت در رونق تولید، زنجیره تولید 
و توزیع باید با هم دیده شود.رضایی افزود:در این نشست  بسته حمایتی گمرکی با تخفیفات ویژه 
برای فعاالن اقتصادی استان به ویژه تخفیف خاص برای شــرکت های دانش بنیان مصوب شد. 
وی اضافه کرد:بسته حمایتی شامل تخفیف و تقسیط بیمه ایران برای واحد های تولیدی و اصناف 

استان اصفهان هم آخرین مصوبه نشست اخیر  بود.

 کمبود قانونی موجود در کار اصناف
 مانعی برای اجرای طرح »استاد- شاگردی« است

 رییس اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه برخی قوانین دســتورهای دولــت را رد می کنند، گفت:

  کمبود قانونــی موجــود در کار اصناف مانعی برای اجرای طرح »اســتاد- شــاگردی« اســت.

 رســول جهانگیری اظهار داشــت: متاســفانه بخش صنایع خصوصی و اصناف فراموش شــده 

 است، در بحث ایجاد اشــتغال در صنعت مقدار زیادی هزینه باید صرف شــود ولی همین امر در 

اصناف از پرداخت هزینه کمتری برخوردار است ولی این ســرمایه از چشم مسئوالن پنهان است، 

 درصورتی که کشــورهای بزرگ و موفق به این موضوع توجه داشــته و همین ســبب پیشــرفت

 آن ها می شود. 

وی، خأل قانونی موجود در کار را مانع اجرای طرح دانست و اظهار داشت: این طرح سال های گذشته 

هم مطرح شده ولی رد شده است؛ متاســفانه یک خأل قانونی هم وجود دارد چراکه برخی قوانین 

دستورهای دولت را رد می کنند، اصناف و بازاریان عالوه بر اینکه زینت شهر هستند، ارمغان  آورنده 

امنیت هم به شمار می روند.رییس اتاق اصناف اصفهان ادامه داد: امیدواریم بتوانیم این موضوع را 

به عنوان یک طرح به واسطه نمایندگان به مجلس برده و یک سری چارچوب ها و حداقل هایی برای 

رفاه حال کارگران در این موضوع مشــخص کنیم. ظرفیت بخش خصوصی ظرفیت بزرگی است و 

باید استفاده شود ولی خأل قانونی سد راه ماست.

 صرفه اقتصادی 200 میلیارد تومانی 
در پاالیشگاه اصفهان

بیش از 200 میلیارد تومان صرفه اقتصادی با اجرای پیشــنهادهای كاركنان شركت پاالیش نفت 
اصفهان حاصل شده اســت.دبیر شورای مشارکت شــرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: از ابتدای 
تاســیس نظام پیشــنهادها در شــرکت پاالیش نفت اصفهان تا كنون74 هزارو 299 پیشــنهاد 
دریافت شده که میزان صرفه جویی اجرای این پیشنهادها، بیش از 200 میلیارد تومان بوده است.

فرشته مشــهدی افزود: همچنین طی 10 ماه گذشــته همکاران این واحد پاالیشگاهی دو هزار و 
991 پیشــنهاد ارائه کرده اند.وی گفت: با حمایت و مشــارکت مدیران و کارکنان و جذب ایده های 
جدید در نظام پیشنهادها، عالوه بر ارتقای شاخص های ســرانه و نرخ مشاركت موفقیت شرکت 
پاالیش نفت اصفهان در همــه زمینه ها افزایش داشــته و از این طریق گامی برای دســتیابی به 
 ارتقای توان داخلی و اســتفاده از تمامی ظرفیت ها و توانمندی ها در شرکت و کالن ملی برداشته 

شده است.

 سازمان مالیاتی استان، با وجود تهدیدات مبنی بر مجازات عدم نصب کارتخوان پزشکان برای آنها بسته های تشویقی
 در نظر گرفته است

مدارای مالیاتی با فراری ها

آمار از ایــن موضــوع حکایــت دارد که  مرضیه محب رسول
همچنــان بیــش از نیمی از پزشــکان 

کارتخوان نصب نکرده اند و انگار قرار نیست به زودی هم تن به قانونی 

دهند که نزدیک به 5 ماه از تصویب و لزوم اجرایی شدن آن می گذرد.

 درحالی که طبق قانون مالیات های مستقیم از ابتدای مهر ماه امسال، 

فعاالن حوزه درمان به نصب و استفاده از سامانه فروش ملزم شدند 

و جریمه دو درصــدی درآمد در صورت تمرد از این قانون برای شــان 

درنظر گرفته شــد، گویا چندان این جریمه کارســاز نبوده که پزشکان 

نسبت به متصل شدن به این سامانه ترغیب نشــده اند، چرا که طبق 

آخرین اعالم سازمان مالیاتی، طی چهار ماه اخیر و تاکنون فقط 4۳ 

درصد پزشکان در سامانه پایانه فروشگاهی ثبت نام کرده و 57 درصد 

باقی مانده اند!مانند همه کشور در اصفهان هم پزشکان تن به شفافیت 

مالی و همکاری با این نهاد نداده اند. پس از ارسال نامه ای به سازمان 

مالیاتی و برخی از تهدیدات این صنف در مورد لــزوم تغییر در تعرفه 

ها برای شفافیت مالیاتی و البته برخی خط و نشان هایی که سازمان 

مالیاتی اصفهان برای پزشکان متخلف کشید و حتی دادستان وعده 

برخورد با متخلفان در این حوزه را داد؛ اما همچنان تعداد پزشــکانی 

که حاضر به پرداخت مالیات نیستند بســیار زیاد است و به نظر نمی 

رسد این صنف که اتفاقا در شرایط اقتصادی کنونی درآمدهای باالتری 

نسبت به بسیاری از اصناف دارند به این زودی تن به نصب کارتخوان 

و پرداخت حساب شده مالیات شان بدهند.

 نکته تعجب انگیز این ماجرا اما این است که سازمان مالیاتی بر خالف 

برخوردهای شدیدی که وعده داده بود و البته در مورد برخی از اصناف 

و تولید کنندگان هم به اجرا گذاشته است نه تنها برخوردی نکرده بلکه 

با برگزاری جلســات و کالس های به اصطالح تشــویقی تالش می 

کند تا با پزشکان از در صلح و صفا وارد شــود و در این میان خبری از 

جریمه و دیر کرد و تنبیهات مرتبط با فرار مالیاتی نیست، به جای آن 

اما بسته های مشوق های مالیاتی و بخشودگی و معافیت ها را برای 

پزشکان رونمایی کرده است. سازمان مالیاتی استان اصفهان حتی  در 

تفاهم نامه ای با نظام پزشکی اصفهان برای نصب و ثبت کارتخوان در 

سامانه مالیاتی اقدامات گام به گام را انجام داده است.

بر این اســاس نظام پزشــکی اصفهان در تفاهم با اداره کل مالیاتی 

اســتان؛ اقدامــات الزم را  برای  نصــب و ثبت کارتخوان در ســامانه 

مالیاتی و تخصیص حداکثر بخشــودگی برای جامعه پزشکی استان 

اصفهان انجام داده اســت. به نظر می رســد ســازمان مالیاتی برای 

همراهی جامعه پزشــکی نهایت همکاری و مــدارا را انجام داده ، اما 

همچنان دغدغه فرار مالیاتی در این صنف به قوت خود باقی اســت 

این در حالی اســت که فرار مالیاتی یکی از مسائل و مشکالت جدی 

اقتصاد کشور اســت که هر ســاله خســارت های زیادی را به لحاظ 

اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد. در وضعیتی که دولت به شــدت 

به درآمدهای مالیاتی نیازمند اســت و حتی از حقوق کارمندان خود 

هم نمی گــذرد؛ اطمینان از پرداخــت مالیات پزشــکان و جلوگیری 

از فرار مالیاتی این قشــر که بعضا حقوقی معادل حقوق چند ســال 

یک کارمند دولــت را در یک ماه به دســت می آورنــد، یک ضرورت 

 است. بدون شک موفقیت در شفاف ســازی مالیاتی برای پزشکان

 می تواند آزمون دشوار و مهمی باشد که سرآغاز جلوگیری از فرارهای 

مالیاتی در ســایر اصناف هم خواهد بود. هر چند به نظر می رسد زور 

آزمایی پزشــکان و اداره مالیاتی نمی تواند با بســته های تشــویقی 

و تفاهم نامه هایی مشــابه آنچه تاکنون انجام شــده محقق شود و 

در نهایت الزامــات قانونی و قیــد و بندهای بودجه ای شــاید بتواند 

میلیاردها تومان فرار مالیاتی پزشکان را به جیب دولت بازگرداند.

ماسک

بازار

لیاتی برای همراهی جامعه پزشکی نهایت  سازمان ما
همکاری و مدارا را انجام داده ، اما همچنان دغدغه فرار 
مالیاتی در این صنف به قوت خود باقی است این در حالی 
است که فرار مالیاتی یکی از مسائل و مشکالت جدی 

اقتصاد کشور است

ماسک امگا 
قیمت: 4،000 تومان

ماسک تنفسی دالیا
قیمت: 15،400 تومان

ماسک تنفسی کودک 
قابل شست وشو دالیا
قیمت: 17،500 تومان

معاون مسافری راه آهن اعالم کرد:

آغاز پیش فروش بلیت قطارهای نوروز 99
معاون مسافری راه آهن از آغاز پیش فروش بلیت قطارهای مسافری از چهاردهم بهمن ماه به 

مدت دو روز و در چهار مرحله خبر داد. میرحسن موسوی با اشــاره به برنامه پیش فروش بلیت 

قطارهای نوروز 99، اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد نوروزی راه آهن به مدت 21 روز از بیست و 

چهارم اسفند 9۸ تا پانزدهم فروردین 99 بلیت قطارهای مسافری نوروز 99 پیش فروش می شود.

وی افزود: پیش فروش در روزهای دوشنبه چهاردهم و سه شنبه پانزدهم بهمن ماه طی دو روز 

و چهار مرحله صورت می گیرد.معاون مســافری شــرکت راه آهن گفت: روز اول از ساعت هفت 

صبح تا 12 ظهر بلیت قطارهای نوروزی به صورت اینترنتی در همه مســیرها به غیر از مسیرهای 

منتهی به مقصد مشهد مقدس، از ســاعت 12 تا 17 همان روز از همه مسیرها به مشهد مقدس و 

بالعکس به جز مسیر تهران-مشهد و بالعکس و از ساعت 17 به بعد پیش فروش بلیت تهران-

مشهد -تهران به صورت اینترنتی شروع می شود.وی افزود: روز سه شنبه نیز پیش فروش بلیت 

قطارهای نوروزی از طریق آژانس ها و مراکز مجاز فروش بلیت قطارهای مسافری از ساعت هفت 

صبح در یک مرحله انجام می شود.

مدیر صندوق کارآفرینی امید استان:
ماموریت ما حمایت از کسب و کارهای کوچک است

مدیر صندوق کارآفرینی امید اســتان اصفهان گفت: ماموریت این صندوق حمایت از کســب و 

کارهای کوچک اســت و عمده وجه تمایز آن با بانک ها، تامین مالی برای افــراد غیربانک پذیر  

خواهد بود.احسان مهدوی هزاوه اظهار کرد: این صندوق در حوزه حمایت از کسب و کارها و ارائه 

تسهیالت قرض الحسنه فعالیت می کرد، در سال 1۳۸5 صندوق های فرصت های شغلی، توسعه 

اشتغال روســتایی و ازدواج جوانان با هم ادغام و صندوق مهر امام رضا )ع( تشکیل شد و با سه 

ماموریت اشتغال، ازدواج و مســکن جوانان به کار خود ادامه داد.مدیر صندوق کارآفرینی امید 

استان اصفهان با بیان اینکه ماموریت صندوق کارآفرینی حمایت از کسب و کارهای کوچک بود، 

افزود: صندوق ها حمایتی بوده و محدودیت های خاص خود را دارند و می خواهند به عنوان تامین 

کننده مالی و حامی کسب و کار شناخته شــوند. برای شناسایی کسب و کارهای کوچک صندوق 

مدل های مختلفی را آزموده است.مهدوی هزاوه ادامه داد: طی انعقاد تفاهم نامه با سازمان جهاد 

کشاورزی بررسی هر طرحی در حوزه جهاد کشاورزی در کمیته مشترک با کارشناسان جهاد انجام 

می شد، همچنین در حوزه های صنعت، گردشگری، فرهنگ و هنر با نهادهای متفاوتی بررسی ها 

انجام می گرفت. 

 2.5 میلیون قطعه عرصه در استان اصفهان
 نیازمند نقشه برداری است

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان گفت: 2 میلیون و 500 هزار قطعه از عرصه های موجود 
در بانک اطالعات این استان نیازمند نقشه برداری و عرصه سازی اســت.علی بهبهانی بیان کرد: 
بیش از سه میلیون قطعه عرصه در بانک اطالعات استان اصفهان وجود دارد که بازار خوبی برای 
اشتغال و درآمدزایی افراد دانش آموخته خواهد بود.وی یادآور شد: در راستای قانون برون سپاری 
ایجاد شــبکه موقعیت یابی یکپارچه مالکیت ها )سامانه شمیم( و الزاماتی که در این مورد وجود 
دارد، نزدیک به چهار ماه است که این طرح در اســتان اصفهان اجرا می شود.مدیرکل ثبت اسناد 
و امالک استان اصفهان با اشاره به اجرای این طرح تا یک ماه آینده در همه شهرها اضافه کرد: با 
توجه به کمبود نیرو، راه برای اشتغال جوانان دانش آموخته رشته نقشه برداری در قالب طرح برون 

سپاری شمیم در برخی نقاط باز است.

کافه اقتصاد

اخبار

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

 IR ۳۳01000041011014۳02۳029۸ نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره شبا
نزد بانک مر کزی با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه ای اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد با مراجعه به 
»سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(« به آدرس www.setadiran.ir  امکان پذیر خواهد بود. ) تماس با کارفرما 

در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای کاری با شماره 0۳1-۳62776۸7(

مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1۳9۸/11/14 لغایت ساعت 16 روز پنج شنبه مورخ 1۳9۸/11/24 
جلسه توجیهی: مناقصه گزار نسبت به برگزاری جلسه توجیهی و پرسش و پاسخ برای مناقصه گران در روز یکشنبه مورخ 
1۳9۸/11/27 ساعت 10 صبح، در محل سالن جلسات معاونت مالی و پشــتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان اقدام 

خواهد نمود. حضور نمایندگان شرکت ها در این جلســه الزامی بوده و عدم حضور به منزله انصراف از شرکت در مناقصه 

خواهد بود.

مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه و فراخوان: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثر 
تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1۳9۸/12/05 در »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(« بارگذاری و نسخه فیزیکی 

آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.

زمان و محل بازگشــایی پاکات مناقصه: ســاعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1۳9۸/12/06 ســالن کمیسیون معامالت 
ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان

سایر شرایط مناقصه:
   به پیشنهادهائی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.

   سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج اند.

ضمنًا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید.

http://iets.mporg.ir                 www.tavanir.org.ir                 www.erec.co.ir                  www.setadiran.ir

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهانم الف:758569

شرکت برق 
منطقه ای اصفهان

شرایط و الزامات ورود به مناقصهمبلغ تضمین شرکت در مناقصهموضوع مناقصهشماره مناقصه

9۸0/102۳
عملیات اجرایی بهره برداری از 
انبارهای شرکت برق منطقه ای 

اصفهان در سال 1۳99
725/000/000 ریال

دارا بودن گواهی صالحیت 
خدمات پشتیبانی )کد 4 یا 7( 
از سازمان کار وامور اجتماعی 

نوبت اول
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هر چند مسئوالن علوم پزشکی ورود کرونا به استان اصفهان را تکذیب می کنند؛ اما دیر یا زود این بیماری خواهد آمد

چشم انتظاری ویروسی

ویروس کرونــا هرچند آمار مــرگ و میر  پریسا سعادت
زیادی ندارد؛ اما ایــن روزها به مهم ترین 
تهدید در حوزه ســامت تبدیل و باعث نگرانی مردم شــده است.  این 
موضوع به قدری مهم است که هیئت دولت در این باره تشکیل جلسه 
داد، مسئوالن زیادی تا به امروز در مورد این بیماری اظهار نظر کرده اند. 
در ایران هم هر چند هنوز هیچ مورد از این بیماری تایید نشده؛ اما هر از 
گاهی شــایعاتی در مورد ورود این بیماری به اســتان های مرزی و یا 
استان هایی مانند اصفهان که تعداد زیادی از چینی ها در آن مستقر بوده 
و یا به آن سفر کرده اند، شنیده می شود. ترس از کرونا به خصوص از آن 
جهت شــدت می گیرد که وزیر بهداشــت صراحتا اعام کرد کرونا چه 
بخواهیم و چه نخواهیم وارد ایران خواهد شــد؛ اما این نهاد تاش می 

کند درگیری با این بیماری محدود باشد.
در روزهای اخیر  یک اصفهانی در مشــهد به ظن داشتن کرونا بستری 
شد، این فرد که با عائمی شبیه این بیماری به یکی از بیمارستان های 
مشهد مراجعه کرده به تاجیکســتان و پاکستان سفرهایی داشته و در 
آنجا با چینی ها مراوداتی داشته است. هر چند پس از چند روز ابتای 
این فرد بــه کرونا تکذیب و از بیمارســتان مرخص شــد؛ اما همچنان 

شایعات پیرامون کرونا در اصفهان و البته اســتان های مرزی شنیده 
می شود.

 در جدیدترین نوع از شــایعات پیرامون کرونا ادعا شــده که فردی در 
بیمارستان خورشید با عائم مشکوک بیستری و قرنطینه شده است. 
البته مســئوالن علوم پزشــکی اصفهان فورا این مســئله را تکذیب و 
علت بستری را نوعی مســمومیت عنوان کردند.   مدیر گروه مبارزه با 
بیماری های واگیر مرکز بهداشــت اصفهان اعام کرده ابتای یک فرد 
به بیماری کرونا در اصفهان صحت ندارد و ممکن است افرادی به دلیل 

مسمومیت بستری شده باشند.
رضا فدایی، درباره شــایعات وجود ویروس کرونا در اصفهان و بستری 
یک فرد مبتا به این بیماری در بیمارســتان خورشــید اصفهان اظهار 
داشت: چنین موضوعی صحت ندارد و این فرد به احتمال فراوان دچار 
مسمومیت شده است.وی درباره اینکه اگر مورد مشکوک به ابتا به این 
بیماری مشاهده شود چه اقدامی صورت می گیرد، ابراز کرد: اگر مورد 
مشکوکی پیش بیاید نمونه ها را به وزارت بهداشت در تهران می رسانیم 

و آن ها آزمایش های الزم را انجام می دهند.
مدیر گروه مبــارزه بــا بیماری های واگیــر مرکز بهداشــت اصفهان 

خاطرنشان کرد: تاکنون موردی برای ما بروز نکرده و در جست وجوی 
 موارد مشــکوک هســتیم که در صورت وجود مورد مشکوک سریعا به
  تهــران ارجاع می دهیــم. نگرانی هــا از ورود کرونا به ایــران د رحالی
  هر روز بیشتر می شود که این بیماری کشــنده تا کنون د رچین بیش

 از 300 قربانی گرفته و نزدیــک به هفت هزار نفر را مبتا کرده اســت؛ 
 موضوعــی که این بیمــاری را ترســناک کرده این اســت کــه تقریبا 
 هیچ واکســن و یا راهی بــرای مبتا نشــدن به آن وجود نــدارد. این
  مســئله نگرانی از شــیوع آن در کل دنیــا را افزایش مــی دهد با این
  حال مســئوالن همچنــان مصمم هســتند که بگویند ایــن ویروس 
وارد ایران نشده اما واقعیت این است که کرونا دیر یا زود به  کشورمان 

خواهد آمد.
 با وجود این که گفته شــده مرزهای هوایی، زمینی، دریایی و راه آهن 
کشور به طور کامل کنترل می شود؛ اما شواهد و قرائن نشان می دهد 
که با توجه به عوامل مختلفی همچون مراودات گسترده ایران با چین، 
مرزهای کشور  به ویژه مناطقی که کنترل کاملی بر رفت و آمدها وجود 
ندارد، فقدان تجهیزات پیشرفته  اســت و این ویروس دیر یا زود  وارد 

ایران خواهد شد. 

نتایج مطالعات محققان انگلیسی؛

مصرف ماست ریسک سرطان سینه را کاهش می دهد
نتایج مطالعه اخیر نشان می دهد مصرف روزانه ماست طبیعی به زنان در کاهش سرطان سینه کمک می 
کند. به گفته محققان، یکی از علل سرطان سینه التهاب ناشی از باکتری های مضر است.به گفته محققان، 
یک راه ساده و ارزان پیشگیرانه برای زنان مصرف روزانه ماست طبیعی است. ماست، حاوی باکتری های 
مفید تخمیرکننده الکتوز است که معموال در شیر یافت می شود و مشابه با باکتری های موجود در شیر 
سینه مادر است.»ریچل ریگبی«، عضو تیم تحقیق از دانشگاه لنکستر انگلستان، در این باره می گوید: 
»باکتری های تخمیرکننده الکتوز معموال در شیر یافت می شوند و احتماال در مجاری پستان زنان در 
دوران شیردهی و برای مدت نامعلومی پس از شیردهی وجود دارند.«محققان معتقدند این باکتری 
تخمیرکننده الکتوز در سینه نقش حفاظتی دارد چراکه به ازای هر یک سال شیردهی به نوزاد، ریسک 
سرطان سینه تا ۴.3 درصد کاهش می یابد.چندین مطالعه هم نشان داده اند که مصرف ماست با کاهش 
ریسک سرطان سینه مرتبط است که به گفته محققان، ناشی از تغییر باکتری های مضر به باکتری های 
مفید است.در حدود ۱0 میلیارد سلول باکتریایی در بدن انسان وجود دارد و با اینکه اکثرشان بی ضرر 
هستند؛ اما برخی باکتری ها موجب تولید مواد سمی ای شده که التهاب در بدن را ایجاد می کنند. التهاب 
مزمن موجب نابودی میکروب های مضر می شود؛ اما به بدن هم آسیب می رسانند. یکی از شایع ترین 
مشکات التهابی، بیماری لثه است که در حال حاضر با سرطان های دهان، مری، روده بزرگ، لوزالمعده 

)پانکراس(، پروستات و سینه مرتبط است.

نتایج جدید مطالعه پژوهشی؛

بیماری پارکینسون قبل از تولد آغاز می شود
یک مطالعه جدید نشــان می دهد افرادی که قبل از ســن ۵0 ســال مبتا به بیماری پارکینسون 
می شوند، منشأ آن احتماال به قبل از تولدشان بازمی گردد.این یافته جدید می تواند به تولید دارویی 
جدید در جهت کمک به اصاح روند بیماری پارکینســون کمک کند.مطالعه محققان مرکز پزشکی 
سدارس سینای آمریکا نشــان می دهد افرادی که با اختال در سلول های مغزی متولد می شوند 
تا چندین دهه اختال شــان بدون تشــخیص باقی می ماند.محققان این مطالعه از سلول های 
بنیادی ویژه ای استفاده کردند. آنها این ســلول های بنیادی گرفته شده از بیماران را به نورون های 
دوپامین تزریق کردند و ســپس در محیط آزمایشــگاهی به مرحله  کشــت  درآوردند.آنها دو نوع 
ناهنجاری را در نورون های دوپامین شناســایی کردند. اولین ناهنجاری، تجمع پروتئینی موسوم 
به alpha-synuclein بود که در انواع شایع بیماری پارکینسون روی می دهد.دومین ناهنجاری، 
بدکاری ساختارهای سلولی است که به عنوان »صندوق زباله« برای سلول های تجزیه شده و دور 
ریختن پروتئین ها عمل می کند. این عملکرد نامناسب منجر به تشکیل پروتئین می شود.»سیلو 
اسوندسن«، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره می گوید: »ما در این تحقیق به اولین نشانه های 
شروع بیماری پارکینسون از ابتدای عمر دست یافتیم. به نظر می رسد نورون های دوپامین در این 
افراد در طول دوره ۲0 تا 30 ساله، کنترل نامناســبی بر alpha-synuclein دارند که منجر به بروز 

بیماری پارکینسون می شود.«محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.

بازسازی کبد با  کیوی
یک مطالعه جدید آشــکار کرده اســت که با شــیوه طبیعی می تــوان از بدن در مقابــل بیماری 
کبدچرب غیرالکلــی حفاظت کرد.محققــان دریافته اند که آنتی اکســیدان متداول موســوم به 
)pyrroloquinoline quinine )PQQ  که در خاک و بســیاری از مــواد خوراکی نظیر کیوی و 
همچنین شیر سینه انسان یافت می شــود، از موش ها در مقابل بیماری کبدی حفاظت می کند.

محققان متوجه شــدند زمانی که به موش های مادر چاق در طول بارداری و شیردهی PQQ داده 
شد، نوزاد آنها در مقابل ابتا به عائم کبد چرب مصون بود.

دانستنی ها

 ترس از کرونا به خصوص از آن جهت شدت می گیرد که 
وزیر بهداشت صراحتا اعالم کرد کرونا چه بخواهیم و چه 
نخواهیم وارد ایران خواهد شد؛ اما این نهاد تالش می کند 

درگیری با این بیماری محدود باشد

سلامت

مفاد آراء
11/72 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 139860302016000577 مورخ 98/10/09 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک تيران تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا دادخواه تيرانی فرزند 
اسداله به شماره شناسنامه 148 صادره از تيران به شماره ملی 5499358087 در ششدانگ 
یک قطعه زمين مزروعی به مساحت ششــدانگ 1208/43 متر مربع پالک 1871 فرعی 
از یک اصلی  واقع در تيران بخش 12 ثبت اصفهان خریداری از مالكين رســمی با واسطه 
از آقای اســداله دادخواه تيرانی و خانم فاطمه خدادادی  محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/10/29 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/14 

م الف: 735315  سيد محمد حسن مصطفوی رئيس اداره ثبت اسناد وامالک تيران 
وکرون

ابالغ اجراییه
11/73 شــماره پرونــده: 139804002121000645/1 ، شــماره آگهــی ابالغيــه: 
139803802121000104 ، شــماره بایگانــی پرونــده: 9800886 ، تاریــخ صدور: 
 1398/11/3 ، آگهــی ابالغ اجرایيه پرونــده اجرایی 9800886 بدین وســيله به آقای 
قدرت اله عزیزی ، نام پدر: حســن ، تاریخ تولد: 1342/2/5 شماره ملی:5649413762 
شماره شناســنامه: 2189 به نشانی: خمينی شــهر دستگرد جنب بســيج ابالغ ميشود 
که شــهرداری خمينی شــهر جهت وصول وجه چــک:7/800/000 ریال به اســتناد 
شــماره چک:615523، تاریخ چــک:1387/07/25 بانــک ملت عليه شــما اجرائيه 
صادر نمــوده و پرونــده اجرائی بــه بایگانی 9800886 در این اداره تشــكيل شــده و 
طبق گزارش مــورخ 98/10/9 مامور ،ابالغ به شــما به علت عدم شناســایی نشــانی 
مقدور نبوده اســت ، لذا بنا به تقاضای بســتانكار طبق مــاده 18 آئين نامــه اجرا مفاد 
اجرایيه فقط یــک مرتبه در روزنامــه آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت بيســت 
روز از تاریــخ این آگهی که روز ابالغ محســوب می گردد نســبت بــه پرداخت بدهی 
 خود اقــدام ننمایــد عمليات اجرایــی جریان خواهــد یافت. م الــف : 750280  

نبی اله یزدانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک خمينی شهر 
ابالغ رای 

11/85 کالسه پرونده:1538/98 شــماره دادنامه: 2165-98/10/21، مرجع رسيدگی: 
شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمينی شهر ، خواهان: حميد قدیری ، نشانی:خمينی 
شهر خ فيض االســالم خ ســينا  ، وکيل :عباس مهرابی ، خوانده: 1-حمداله شهریاری 
2-خدیجه آزادی 3-حسين رئيسيان  ، نشــانی: هرسه مجهول المكان ،خواسته: مطالبه 
وجه چک )غيابی( ،گردشكار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست تقدیمی 
آقای حميد قدیری با وکالت عباس مهرابی به طرفيت 1-حمداله شــهریاری 2-خدیجه 
آزادی 3-حسين رئيسيان به خواسته مطالبه مبلغ هشتاد و سه ميليون ریال وجه یک فقره 
چک به شماره 133677 مورخ 98/6/25 عهده پست بانک ایران بانضمام خسارت دادرسی 
و خسارت تاخير تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت 
مصدق چک و با توجه به عدم حضور خواندگان در جلســه رسيدگی مورخه 98/10/15 و 
عدم حضور خواندگان در جلسه رسيدگی شــورا و نظر به اینكه از ناحيه خوانده دليلی که 
حكایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضاء 

شورا به شرح صورتجلســه مورخه 98/10/15 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب 
بقای دین مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 94/8/10 و 
مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخيص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئين دادرســی مدنی 
حكم به محكوميت خواندگان به پرداخت مبلغ هشتاد و سه ميليون ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت خسارت تاخير تادیه از تاریخ سر رسيد چک تا زمان اجرای حكم که توسط دایره 
محترم اجرای احكام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحيه بانک مرکزی محاسبه می 
گردد و پرداخت مبلغ 2/077/500  ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد. رای صادره غيابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همين شورا و سپس ظرف مدت بيست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی 
حقوقی خمينی شهر می باشد. م الف: 752394 ایمان بختياری  قاضی شعبه دوازدهم 

شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر 
ابالغ رای

11/86 کالسه پرونده:1574/98 ، شماره دادنامه:2308- 98/10/28 مرجع رسيدگی:شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمينی شهر خواهان: محمدرضایی فرد با وکالت آقای عباس 
مهرابی به نشانی:خمينی شهر خ شریعتی شــمالی جنب ک 117 ساختمان پارسا طبقه 1 
واحد 4 ؛ خوانده:عليرضا حيدریان ، نشــانی: مجهول المكان ، خواسته: مطالبه وجه چک، 
گردشكار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رســيدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صــدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعــوی آقای محمد 
رضایی فرد با وکالت آقای عباس مهرامی به طرفيت آقای عليرضا حيدریان به خواســته 
مطالبه مبلغ 170/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 95234/862583 - 
97/4/30 عهده بانک توســعه به انضمام خسارت دادرسی و خســارت تاخير تادیه نظر 
به مفاد دادخواســت مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهينامه عدم پرداخت آن و با 
توجه به عدم حضور خوانده در جلســه مورخ 98/10/21 و عدم ارائــه الیحه دفاعيه از 
جانب ایشان و با عنایت به نظریه مشــورتی اعضاء شورا و احراز اشــتغال ذمه خوانده و 
اســتصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مســتنداً به مواد 9 و 
18 و 19 و 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 
313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام به ماده 
2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانســته و حكم به محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ 170/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخــت مبلغ 2/215/000 
ریال بابت خســارات دادرســی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخير 
تادیه از تاریخ سر رسيد چک لغایت اســتهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال 
و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایــران در حق خواهان 
صادر و اعالم می گــردد. رای صادره غيابــی و ظرف مهلت 20روز پــس از ابالغ قابل 
واخواهی در همين شــورا و ســپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضــاء مدت واخواهی 
 قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمينی شهر می باشد. م الف: 752401  

عمار اميری  قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر 
ابالغ رای

11/87 کالسه پرونده:1650/98 ، شماره دادنامه:2186- 98/10/2 مرجع رسيدگی:شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمينی شهر خواهان: حميد نظری با وکالت آقای سعيد رمضانی 
به نشانی:خمينی شهر ابتدای بلوار آزادگان دفتر وکالت آقا محمدی ؛ خواندگان:1-علی 
عبدلی 2-روح اله حيدری ، نشــانی:1- مجهول المكان 2-خمينی شهر منظریه خيابان 
راجی جنب مخابرات پالک 18 ، خواسته: مطالبه وجه چک ، گردشكار: پس از ارجاع پرونده 
به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاءقاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای حميد نظری با وکالت آقای سعيد رمضانی به طرفيت 
آقایان 1- علی عبدلی 2-روح اله حيدری به خواســته مطالبه مبلغ 32/000/000 ریال 
وجه یک فقره چک به شماره 552542- 97/3/20 عهده بانک تجارت به انضمام خسارت 

دادرسی و خســارت تاخير تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و 
گواهينامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خواندگان در جلسه مورخ 98/10/16 
و عدم ارائه الیحه دفاعيه از جانب ایشان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضاء شورا و احراز 
اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری 
مستنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و 
مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخيص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئين دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حكم به محكوميت 
خواندگان به پرداخــت مبلغ 32/000/000 ریــال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
490/000 ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه و خوانده ردیف اول 
محكوم به پرداخت خسارت تاخير تادیه از تاریخ سر رسيد چک لغایت استهالک کامل دین 
بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غيابی و ظرف مهلت 20روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همين شورا و ســپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضاء مدت 
واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمينی شهر می باشد.و در خصوص 
خواسته خواهان مبنی بر مطالبه تاخير تادیه نســبت به خوانده ردیف دوم و دعوی صادر 
ميگردد مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آئين دادرسی مدنی.  م الف: 752399  عمار 

اميری  قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر 
مزایده

11/89 شــماره: 96070 اجرا - تاریخ:1398/11/6 ، اجرای احكام مدنی دادگســتری 
 شهرستان خمينی شــهر در پرونده کالســه 970710 له خانم فاطمه رفيعی عليه آقای 
روح اله براتی به خواســته مطالبه مهریه به تعداد 110 عدد ســكه بهــار آزادی و مبلغ 
92/881/400 ریال هزینه دادرســی و نيم عشــر دولتی که در روز مزایده اســتعالم و 
محاسبه می گردد در نظر دارد طبقه اول از ملكی واقع در خمينی شهر درچه خيابان نواب 
صفوی بن بســت همت را از طریق مزایده به ميزان طلب به فروش رساند. ملک مذکور 
بصورت یک ساختمان دو طبقه مسكونی شــامل طبقه همكف با کد 0.60- و طبقه اول 
که مســاحت عرصه ملک حدود 227 مترمربــع و اعيانی حدود 320 مترمربع ميباشــد.

اسكلت ساختمان بتنی با ســقف تيرچه بلوک و دارای یک انشــعاب برق،یک انشعاب 
آب و دو انشعاب گاز ميباشــد ، که کارشناس رسمی دادگســتری ارزش هر دو طبقه را 
4/675/000/000 ریال و طبقه اول آن را 2/375/000/000 ریال ارزیابی نموده اســت،  
لذا جلســه مزایده در تاریخ شــنبه 1398/12/3 ســاعت 9 صبح در محل اجرای احكام 
مدنی دادگستری شهرســتان خمينی شــهر برگزار می گردد. و طالبين می توانند 5 روز 
قبل از روز مزایده به نشــانی فوق مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید. خریدار 
کسی است که باالترین قيمت راپيشــنهاد نماید، خریدار می بایســتی ده درصد قيمت 
پيشــنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حســاب سپرده 
دادگســتری واریز نماید در غير اینصورت ده درصد اوليه پس از کسر هزینه های مزایده 
به نفع دولت ضبط خواهد شد. شایان ذکر اســت اجرای احكام مدنی تكليفی در تحویل 
مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضيان شــرکت در مزایده می بایســت 10 درصد بهای 
مال را طی فيش چهار نســخه ایی به حساب سپرده دادگســتری خمينی شهر به شماره 
2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دســت داشتن اصل فيش و اصل کارت 
ملی نيم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجرای احكام مدنی مراجعه و درخواست شرکت 
 در مزایده را تكميل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فيش ســپرده تحویل اجرا نمایيد. 
 م الــف: 752464  دفتراجــرای احــكام مدنــی دادگســتری شهرســتان 

خمينی شهر
اخطار اجرایی

11/90 شماره: 1321/97حل8 ، مشــخصات محكوم عليه:نام و نام خانوادگی: محمود 
بهارلو ، نشانی: خمينی شــهر ميدان آزادی مقابل خيریه ولی عصر ؛ مشخصات محكوم 
له:نام و نام خانوادگی: علی لطيفی ، نشانی: کهریزسنگ خ امام کوچه 30 ، محكوم به:به 
موجب رای شماره 173 تاریخ 98/2/9 حوزه هشتم شورای حل اختالف شهرستان خمينی 
شهر که قطعيت یافته اســت. محكوم عليه محكوم است به: پرداخت مبلغ هشت ميليون 

و شصت هزار ریال بابت اصل خواســته و پرداخت یک ميليون و صد و ده هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و خســارت تاخير تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 97/9/1 لغایت زمان 
پرداخت در زمان اجرا در حق خواهان و پرداخت نيم عشــر دولتی در حق صندوق دولت ، 
رای صادره غيابی ميباشد. ماده34 قانون اجرای احكام: همين که اجرائيه به محكوم عليه 
ابالغ شد محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتيبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استيفاء محكوم به از 
آن ميسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
م الف: 753153  ایمان بختياری قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف خمينی شهر 

فقدان سند مالکیت 
11/91 شماره نامه:139885602006010027 ، تاریخ: 1398/11/8 ، امراله عموشاهی 
فرزند حسينعلی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی 
شده مدعی است مالكيت ششدانگ زمين پالک شماره 457 فرعی از 110 اصلی واقع در 
خمينی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر امالک 378 صفحه 332 به نام ایشان 
ثبت و سند و صادر و تسليم گردیده و اظهار داشته اند که سند مالكيتشان در اثر جابه جایی 
مفقود شده است و معامله دیگری نيز انجام نگردیده است. چون درخواست صدور المثنی 
سند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیين نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در این آگهی ذکر شده( 
نسبت به آن یا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالكيت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسليم خواهد شــد. م الف: 753828  نبی اله یزدانی  رئيس اداره 

ثبت اسناد و امالک خمينی شهر 
تبصره یک ماده 105 آئین نامه قانون ثبت

11/88 شماره: 139885602006010004 ، شــماره: 1398/11/7 ، براساس تقاضای 
خانم احترام شيرمحمدی مبنی بر تعيين نه سهم مشــاع از ده سهم ششدانگ مورد ثبت 
در 217 و220 و223 و214 و232 و 235226 دفتــر 143 مربوط بــه پالک 6963/87 
واقع در خمينی شــهر بخش چهارده ثبت اصفهان در خمينی شــهر بخش چهارده ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق متعلق اســت به خانم ربابه محمد همســر شــادروان احمد 
مهرگان که در اجرای تبصــره یک ماده 105 اصالحی آئين نامــه قانون ثبت طبق نظر 
کارشناســی رســمی دادگســتری ارزش ثمنيه اعيانی ملک به مبلغ 8500000 ریال 
تقویم که طبق فيش شــماره 3/11-686438/- در ســپرده اشــخاص تودیع گردید 
لذا با توجه بــه مفاد تبصره یک آئين نامــه قانون فوق الذکر مراتــب فقط یک مرتبه در 
روزنامه آگهی می شــود ذینفع در صورتی که مدعی تضييع حقی باشــد از تاریخ انتشار 
این آگهی بــه مدت 30 روز بــه مراجع صالحه قضائــی مراجه و گواهــی طرح دعوی 
را به ایــن اداره مذکور تســليم نماید بدیهی اســت در صورت عدم ارائــه گواهی طرح 
 دعوی ســند مالكيت متقاضی بدون اســتثناء ربعيه اعيانی صادر و تســليم خواهد شد.
  م الــف: 752532  نبــی الــه یزدانــی رئيــس اداره ثبــت اســناد و امــالک

 خمينی شهر 

اعالم مفقودی 
کارت دانشجویی اینجانب منصوره اشراقی با شماره 
ملی 1288982550 به شــماره دانشــجویی 9728005 
 متعلق بــه موسســه آموزش عالــی غیــر انتفاعی 
دانش پژوهان پیشــرو مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می  باشد.



مفاد آراء
11/92 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

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

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

1- رای  شــماره   3379  مورخ  1398/10/22 آقای / خانم اشــرف محمدی جوآبادی  
فرزند  قربانعلی  به شــماره کالســه  1509  وبه شماره شناســنامه 29  و به شماره ملی  
1142195481  صادره نسبت به شش دانگ یکباب  ســاختمان مسکونی و تجاری  به 
مساحت 73.35مترمربع پالک شماره 3954  فرعی از  99  اصلی واقع  در جوی آباد  بخش 
14 اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل مع الواسطه از حیدر علی محمدی ثبت 
در صفحه 52 دفتر1  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده 

است.
2- رای  شــماره   3337    مــورخ  1398/10/22 آقای / خانم درویــش محمد علی پور  
فرزند  غریب      به شماره کالســه  1869    وبه شماره شناســنامه 832  و به شماره ملی    
5759409158  صادره نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 196.50مترمربع 
پالک شماره 530  فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد     بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل ســند 34189 مورخ 53/09/30 دفتر 73ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
3- رای  شماره   3457  مورخ  1398/10/24 آقای / خانم عاطفه محمدی  فرزند ابوالقاسم  
به شماره کالســه  0914    وبه شماره شناسنامه 472  و به شــماره ملی  1290440761  
صادره نسبت به شش   دانگ یکباب  ساختمان به مساحت 62.52مترمربع پالک شماره 
1324  فرعی از  99  اصلی واقع  در جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل مع الواســطه از فاطمه محمدی ثبت در صفحه 125 دفتر83  ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
4- رای  شــماره  9560  مورخ  1398/7/30 آقای / خانم ملیحه هوازاده جوآبادی  فرزند  
حسین  به شماره کالسه  1178  وبه شماره شناسنامه 690  و به شماره ملی  1141209551  
صادره نسبت به3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب  خانه به مساحت 154مترمربع پالک 
شماره 352.1  فرعی از   99  اصلی واقع  در جوی آباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 504 و 510 و 258 دفتر477 و 147  ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
5- رای  شماره   9561   مورخ  1398/7/30 آقای / خانم جواد جوانمرد فرزند  ابوالقاسم  به 
شماره کالسه  1177    وبه شماره شناسنامه 631  و به شماره ملی  1290471673 صادره 
نسبت به3 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب خانه به مساحت 154مترمربع پالک شماره 
352.1  فرعی از   99  اصلی واقع  در جوی آباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی 
شــهر شــامل ثبت در صفحه 504 و 510 و 258 دفتر477 و 147  ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
6- رای  شــماره   3806   مورخ  1398/10/30 آقای / خانم علــی اصغر رحیمی فرزند  
عبدالرحمن به شــماره کالســه  1962  وبه شــماره شناســنامه 509  و به شماره ملی 
1141073706 صادره نسبت به شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 210.78مترمربع 
پالک شماره 568.1 و 568.2 و3 و 568 فرعی از  111 اصلی واقع  در نخود جاری اندان  
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از مالکیت کرمعلی 
رحیمی ارائه قولنامه از وراث نامبرده طی ثبت در صفحه 182 دفتر 34  ومالحظه نقشــه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
7- رای  شماره   3759  مورخ  1398/10/30 آقای / خانم رضوان مقیمی ورنوسفادرانی 
فرزند علی اکبر  به شــماره کالسه  1882 وبه شماره شناســنامه 2387  و به شماره ملی  
1142252061  صادره نسبت به2 دانگ مشاع از  شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 
351.58مترمربع پالک شماره 546  فرعی از  87  اصلی واقع  در ورنوسفادران بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 125 دفتر611 ومالحظه نقشه 

ملک وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
8- رای  شــماره   3758    مــورخ  1398/10/30 آقــای / خانم نورالــه محمد صادقی  
فرزند  غالمعلی به شــماره کالسه  1883    وبه شماره شناســنامه 463  و به شماره ملی  
1141146703  صادره نسبت به4 دانگ مشــاع از  شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 
351.58مترمربع پالک شــماره 546  فرعی از   87    اصلی واقع  در ورنوسفادران  بخش 
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 122 دفتر611 ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
9- رای  شــماره   3584  مورخ  1398/10/28 آقای / خانم علی شیروی خوزانی فرزند 
محمد تقی به شماره کالســه  2028    وبه شــماره شناســنامه 2691  و به شماره ملی  
1141229617  صادره نســبت به2/5 دانگ مشــاع از شــش دانگ یکباب  ساختمان 
مسکونی به مساحت 238مترمربع پالک شماره 1384  فرعی از   82  اصلی واقع  در سکه 
الزهر خوزان       بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل سند 30822 
مورخ 98/04/17 دفتر 322ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
10- رای  شــماره   3581  مــورخ  1398/10/28 آقای / خانم مهیــن احمدیان اندانی  
فرزند  رجبعلی به شماره کالسه  2027    وبه شماره شناســنامه 24565  و به شماره ملی   
1140237268  صادره نســبت به1/5 دانگ مشــاع از  شــش   دانگ یکباب ساختمان 
مسکونی به مســاحت 238مترمربع پالک شــماره 1384  فرعی از   82  اصلی واقع  در 
سکه الزهر خوزان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 30822 
مورخ 98/04/17 دفتر 322ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
11- رای  شــماره   3580    مورخ  1398/10/28 آقای / خانم عفت علی شاهی خوزانی 
فرزند  حســن به شماره کالســه  2026 وبه شــماره شناســنامه 115  و به شماره ملی    
1141604061  صادره نسبت به2 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب  ساختمان مسکونی  
به مساحت 238مترمربع پالک شــماره232 و 231 تبدیلی  1384  فرعی از   82    اصلی 
واقع  در  سکه الزهر خوزان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل سند 
30822 مورخ 98/04/17 دفتر 322ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
12- رای  شماره   1599 مورخ  1398/10/03 آقای / خانم عبدالرسول پریشانی فروشانی  
فرزند  محمد به شــماره کالسه  1547 وبه شــماره شناســنامه 3010  و به شماره ملی   
1141339110  صادره نسبت به3 دانگ مشــاع از  شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 
90.13مترمربع پالک شــماره 181  فرعی از   80  اصلی واقع  در صحرای کهنه  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 345 دفتر 543 و صفحه 
188 دفتر 256ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.

13- رای  شماره   1601  مورخ  1398/10/03 آقای / خانم منیژه همدانیان  فرزند  مرتضی  
به شماره کالسه  1548    وبه شماره شناسنامه 7498  و به شماره ملی    1142299899  
صادره نسبت به3 دانگ مشاع از  شــش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 90.13مترمربع 
پالک شــماره 181  فرعی از   80    اصلی واقع  در  صحرای کهنــه  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل ثبت در صفحه 345 دفتر 543 و صفحه 188 دفتر 

256ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
14- رای  شــماره   3751  مورخ  1398/10/30 آقای / خانم لیال حسن زاده احمد آبادی  
فرزند  حسین  به شماره کالســه  1834 وبه شماره شناســنامه 19990  و به شماره ملی 
1140199477  صادره نسبت به3 دانگ مشاع از  شــش دانگ یکباب خانه به استثنای 
ربیعه اعیانی  به مساحت 135مترمربع پالک شــماره 306  فرعی از   82  اصلی واقع  در 
سکه الزهر خوزان   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 
23 و 32 و 26 و 29 دفتر 397ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.

15- رای  شــماره   3753    مــورخ  1398/10/30 آقای / خانم حســین زرگری  فرزند  
عبدالرحمن به شــماره کالســه  1833  وبه شــماره شناســنامه 250  و به شماره ملی   
1141674939  صادره نسبت به3 دانگ مشاع از  شــش دانگ یکباب خانه به استثنای 
ربیعه اعیانی  به مساحت 135مترمربع پالک شــماره 306  فرعی از   82   اصلی واقع  در 
ســکه الزهر خوزان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در 
 صفحه 23 و 20 دفتر 397ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
16- رای  شماره   2461    مورخ  1398/10/12 آقای / خانم زهرا کامروا  فرزند غالمرضا  
به شماره کالسه  2009    وبه شماره شناســنامه 1049  و به شماره ملی  1284542181  
صادره نســبت به3 دانگ مشاع از  شــش دانگ یکباب  ویال و ســاختمان  به مساحت 
3094.56مترمربع پالک شماره 91  اصلی واقع  در  تیرانچی بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی شهر شامل سند 130519 مورخ 74/04/03 دفتر 14ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
17- رای  شــماره   2459    مــورخ  1398/10/12 آقای / خانم محمد حســن جعفری 
فرزند محمد به شــماره کالســه  2010    وبه شماره شناســنامه 1255  و به شماره ملی  
1285448790  صادره نسبت به3 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب  ویال و ساختمان  به 
مساحت 3094.56 مترمربع پالک شماره 91  اصلی واقع  در تیرانچی بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت ملک خمینی  شهر شامل ســند 130519 مورخ 74/04/03 دفتر 14ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است0
18- رای  شــماره 3392 مــورخ  1398/10/23 آقــای / خانم حســین حاجی مرادی 
ورنوسفادرانی فرزند نعمت اهلل   به شماره کالسه  1414  وبه شماره شناسنامه 15234  و به 
شماره ملی    1140151126  صادره نسبت به3 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب خانه به 
مساحت 95.05مترمربع پالک شماره 598 فرعی از 158  اصلی واقع  در  صدر آباد بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از شهر داری خمینی شهر 
ثبت در صفحه 343 و 346 دفتر 124 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است
19- رای  شــماره   3394    مــورخ  1398/10/23 آقای / خانم مهری حاجی هاشــمی           
فرزند اسماعیل  به شماره کالسه  1415    وبه شماره شناسنامه 21630  و به شماره ملی    
0059047070  صادره نسبت به3 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 
95.05مترمربع پالک شــماره 598 فرعی از 158  اصلی واقــع  در  صدر آباد  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از شهر داری خمینی شهر ثبت 
در صفحه 343 و 346 دفتر 124 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و 

محرز گردیده است0
20- رای  شــماره   5110    مورخ  1398/04/18 آقای / خانم زهــرا حاج حیدری  فرزند 
محمد کریم   به شماره کالســه  1342    وبه شماره شناســنامه 3298  و به شماره ملی    
1141201631  صادره خمینی شــهر  نسبت به4 دانگ مشاع از  شــش   دانگ یکباب  
خانه   به مســاحت 166.05مترمربــع پالک شــماره 815 فرعــی از 159  اصلی واقع  
در  اراضی شــمالی بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل ثبت در 
 صفحــه 143 دفتر 445 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز

 گردیده است
21- رای  شــماره   5112    مورخ  1398/04/18 آقای / خانم رسول کوهی  فرزند حیدر                
به شماره کالســه  1344  وبه شماره شناسنامه 379  و به شــماره ملی    1141059770  
صادره خمینی شهر  نســبت به2 دانگ مشاع از  شــش  دانگ یکباب خانه  به مساحت 
166.05مترمربع پالک شماره 815 فرعی از 159  اصلی واقع  در  اراضی شمالی بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 592 دفتر 84 ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است
22- رای  شــماره   3465    مــورخ  1398/10/25 آقای / خانم علی شــیروی خوزانی             
فرزند غفور   به شماره کالســه  1824    وبه شــماره شناســنامه 535  و به شماره ملی    
1141708701  صادره  نسبت به4 دانگ مشاع از  شش  دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
168مترمربع پالک شماره 377 فرعی از 99  اصلی واقع  در  جوی آباد  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل ثبت در صفحه 91 دفتر 74 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است
23- رای  شماره   3463    مورخ  1398/10/25 آقای / خانم عصمت عشقی  فرزند نوراهلل                  
به شماره کالسه  1823    وبه شماره شناسنامه 14252  و به شماره ملی    1140515901  
صادره  نسبت به2 دانگ مشــاع از  شــش  دانگ یکباب خانه   به مساحت 168مترمربع 
پالک شماره 377 فرعی از 99  اصلی واقع  در  جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 596 دفتر 524 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
24- رای  شــماره   2811    مــورخ  1398/10/16 آقای / خانم الهام شــیروی خوزانی              
فرزند حسین   به شماره کالسه  1841    وبه شماره شناســنامه 10915  و به شماره ملی    
1142334015  صادره  نسبت به1/5 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 
182مترمربع پالک شماره 1443 فرعی از 85  اصلی واقع  در  خوزان بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 15088 مورخ 92/03/28 دفتر 322ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
25- رای  شــماره   2812    مورخ  1398/10/16 آقای / خانم براتعلــی امینی  خوزانی              
فرزند محمد   به شماره کالســه  1843    وبه شماره شناســنامه 9733  و به شماره ملی    
1140350633  صادره  نسبت به 3 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 
182مترمربع پالک شماره 1443 فرعی از 85  اصلی واقع  در  خوزان بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل ســند 236659 مورخ 96/12/20 دفتر 72 و سند 
189133 مورخ 88/02/27 دفتر 73ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
26- رای  شماره   2809    مورخ  1398/10/16 آقای / خانم اکرم روح الهی ورنوسفادرانی               
فرزند عبدالرحیم   به شماره کالسه  1842    وبه شماره شناسنامه 5678  و به شماره ملی    
1142284816  صادره  نسبت به 1/5 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 
182مترمربع پالک شماره 1443 فرعی از 85  اصلی واقع  در  خوزان بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 82405 مورخ 90/05/24 دفتر 46ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
27- رای  شماره   3515    مورخ  1398/10/26 آقای / خانم دردانه اشرفی  فرزند حیدر علی                    
به شماره کالسه  1522   وبه شماره شناســنامه 1348  و به شماره ملی    1284569098  
صادره  نسبت به 2 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 276.60مترمربع 
پالک شــماره 56 و 57 فرعی از 120  اصلی واقع  در  ورنوسفادران  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل و صفحه 281 و 284 دفتر 252 سند 25760 مورخ 
76/02/10 دفتر 46  صدیقه سر تیپی ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
28- رای  شــماره   3516    مورخ  1398/10/26 آقای / خانم آرزو نقد علی فروشــانی                
فرزند نوراهلل  به شماره کالســه  1523    وبه شماره شناســنامه 3847  و به شماره ملی    
1141347504  صادره  نسبت به 1 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 
276.60مترمربع پالک شماره 56 و 57 فرعی از 120  اصلی واقع  در  ورنوسفادران  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل و صفحه 281 و 252  سند 25760 مورخ 
76/02/10 دفتر 46  صدیقه سر تیپی ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
29- رای  شماره   3517    مورخ  1398/10/26 آقای / خانم فریدون اشرفی  فرزند حیدر 
علی   به شماره کالسه  1524    وبه شماره شناسنامه 661  و به شماره ملی    1284516792  
صادره  نسبت به 3 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 276.60مترمربع 
پالک شماره 56 و 57 فرعی از 120  اصلی واقع  در  ورنوسفادران  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل و صفحه 161 دفتر 505  سند 25760 مورخ 76/02/10 
دفتر 46  صدیقه سر تیپی ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
30- رای  شــماره   8180    مــورخ  1398/07/02 آقــای / خانم زهرا حاج هاشــمی 
ورنوسفادرانی فرزند علی   به شماره کالسه  1369   وبه شماره شناسنامه 1130187101  و 
به شماره ملی    1130187101  صادره اصفهان  نسبت به 1/5 دانگ مشاع از  شش   دانگ 
یکباب  خانه   به مساحت 200مترمربع پالک شماره592 فرعی از 158  اصلی واقع  در  صدر 

آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل مع الواسطه از شهرداری 
خمینی شــهر ثبت در صفحه 366 دفتر 4 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
31- رای  شــماره   8186    مــورخ  1398/07/02 آقــای / خانم مجتبی شــاه زمانی  
ورنوسفادرانی  فرزند محمد علی  به شماره کالسه  1370    وبه شماره شناسنامه 1943  و 
به شماره ملی    1141256541  صادره خمینی شهر  نسبت به 4/5 دانگ مشاع از  شش   
دانگ یکباب  خانه   به مســاحت 200مترمربع پالک شــماره592 فرعی از 158  اصلی 
واقع  در  صدر آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه 
از شــهرداری خمینی شــهر ثبت در صفحه 366 دفتر 4 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
32- رای  شــماره2168   مورخ  1398/10/10 آقای / خانم بی بی جان مرادی باز آبادی                  
فرزند راه خدا   به شــماره کالســه  1588    وبه شماره شناســنامه 432  و به شماره ملی    
6639739429  صادره  نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 196.60مترمربع 
پالک شــماره    608   فرعی از    99   اصلی واقع  در  جوی آباد   بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ســند 14758 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
33- رای  شــماره  7600   مــورخ  1398/06/13 آقــای / خانم میمنت هــادی زاده                   
فرزند عباس   به شــماره کالســه  0700    وبه شماره شناســنامه 321  و به شماره ملی    
1141004852  صادره  نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 277.91مترمربع 
پالک شماره    908   فرعی از    87   اصلی واقع  در  ورنوســفادران    بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  مع الواسطه از مالکیت محمد اقا صابونی سند 3336 
مورخ 1311/12/02 دفتر 3 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
34- رای  شــماره  7596   مــورخ  1398/06/13 آقای / خانم حســین  هــادی زاده                   
فرزند عباس  به شماره کالســه  1491   وبه شماره شناســنامه 13480  و به شماره ملی    
1140133527  صادره  نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 267.67مترمربع 
پالک شماره    908   فرعی از    87   اصلی واقع  در  ورنوســفادران    بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  مع الواسطه از مالکیت محمد اقا صابونچی سند 3336 
مورخ 1311/12/02 دفتر 3 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
35- رای  شــماره  7594   مورخ  1398/06/13 آقای / خانم علــی محمد  هادی زاده                   
فرزند عباس  به شــماره کالســه  1493    وبه شــماره شناســنامه 27  و به شماره ملی    
1140998803  صادره  نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 172.50مترمربع 
پالک شماره    908   فرعی از    87   اصلی واقع  در  ورنوســفادران    بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  مع الواسطه از مالکیت محمد اقا صابونچی سند 3336 
مورخ 1311/12/02 دفتر 3 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
36- رای  شــماره  7602   مــورخ  1398/06/13 آقــای / خانم حســن  هــادی زاده                   
فرزند عباس    به شــماره کالســه  1515    وبه شماره شناســنامه 280  و به شماره ملی    
1140984391  صادره  نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 114.21مترمربع 
پالک شماره    908   فرعی از    87   اصلی واقع  در  ورنوســفادران    بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  مع الواسطه از مالکیت محمد اقا صابونچی سند 3336 
مورخ 1311/12/02 دفتر 3 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
37- رای  شــماره 2991   مورخ  1398/10/18 آقای / خانم رضــا مهدیان  فرزند علی                         
به شماره کالسه  1570    وبه شماره شناسنامه 67  و به شماره ملی    1141640465  صادره  
نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 172.65مترمربع پالک شماره    61   فرعی 
از    114   اصلی واقع  در  شمس آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر مع 
الواسط از مجید شفیعی سند 1160ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و 

محرز گردیده است.
38- رای  شماره   3513    مورخ  1398/10/26 آقای / خانم دردانه اشرفی  فرزند حیدر علی   
به شماره کالسه  1521    وبه شماره شناسنامه 1348  و به شماره ملی    1284569098  
صادره  نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه دو طبقه   به مساحت 220مترمربع پالک شماره 
56 فرعی از 120  اصلی واقع  در  ورنوسفادران  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شــامل و صفحه 281 و 284   دفتر 252  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
39- رای  شــماره 3315   مورخ  1398/10/21 آقای / خانم رسول عبدالهی  فرزند حیدر                          
به شماره کالسه  1650    وبه شماره شناسنامه 1437  و به شماره ملی    1141251477  
صادره  نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه   به مســاحت 208.17مترمربع پالک شماره    
842 و 1378 و 841   فرعــی از    111   اصلی واقع  در  نخود جــاری اندان      بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ســند 5907 مورخ 98/08/04 دفتر 139 و 
سند 57976 مورخ 97/12/05 دفتر 139 و ســند 8630ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
40- رای  شــماره   3329    مــورخ  1398/10/21 آقای / خانم زهــرا خلیلیان گورتانی                
فرزند اسداله  به شــماره کالسه  1599    وبه شماره شناســنامه 11734  و به شماره ملی    
1282900382  صادره  نسبت به  شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 101.90مترمربع 
پالک شــماره 648 فرعی از 107  اصلی واقع  در  بابافضلگاه   بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 17951 مورخ 96/05/23 دفتر 305 و مع الواسطه از 
مالکیت رسول مسعودیان سند 55919 مورخ 93/02/11 دفتر 172 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
41- رای  شماره   3331    مورخ  1398/10/21 آقای / خانم سهراب رعنا   فرزند نجف علی  
به شماره کالسه  2049    وبه شماره شناسنامه 2673  و به شماره ملی    1141297478  
صادره  نسبت به شــش  دانگ یکباب  باغ   به مساحت 2720مترمربع پالک شماره 100  
اصلی واقع  در  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل مع الواسطه 
از مالکیت نجفعلی رعنا ســند 23746 مورخ 55/10/05 دفتر 63 و ســند 24841 مورخ 
56/06/18 دفتر 63 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده 

است.
42- رای  شــماره   2712    مورخ  1398/10/16 آقای / خانم رمضانعلی حاجی حیدری 
ورنوسفادرانی    فرزند حسن   به شماره کالســه  1723    وبه شماره شناسنامه 15434  و 
به شماره ملی    1140153129  صادره  نسبت به   شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 
180مترمربع پالک شماره 732 و 731 فرعی از 158  اصلی واقع  در صدر آباد   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از شهر داری خمینی شهر ثبت در 
صفحه 514 و 511 دفتر 158 و 151 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
43- رای  شــماره   2841    مورخ  1398/10/16 آقای / خانم مســلم پیمانی فروشانی               
فرزند محمد علی  به شماره کالسه  1894    وبه شــماره شناسنامه 253  و به شماره ملی    
1291114017  صادره  نسبت به شش   دانگ یکباب  باغ    به مساحت 1309.86مترمربع 
پالک شــماره 277  فرعی از 109  اصلی واقع  در  درب ادریان  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل مع الواســطه از علی یاوری ثبت در صفحه 59 دفتر 53  

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
44- رای  شــماره   6670    مــورخ  1398/05/20 آقــای / خانــم مریــم اصغری نیا                
فرزند علی   به شــماره کالسه  1918    وبه شــماره شناســنامه 2734  و به شماره ملی    
1141163128  صادره  نسبت به شش   دانگ یکباب خانه     به مساحت 288.17مترمربع 
پالک شماره 31  فرعی از 114  اصلی واقع  در  شمس آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند 0153 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
45- رای  شــماره   3749    مــورخ  1398/10/30 آقای / خانم زهــره حاجی حیدری                
فرزند علی   به شــماره کالســه  1798    وبه شــماره شناســنامه 17790  و به شماره 
ملی    1140177451  صادره  نســبت به شــش  دانگ یکباب  خانه قدیمی  به مساحت 
143.31مترمربع پالک شــماره 1786  فرعی از 87  اصلی واقع  در  ورنوسفادران  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل مع الواســطه از مالکیت خدیجه حاج 
حیدری و معصومه حاج حیدری  سند 19908 مورخ 41/09/18 دفتر 61وسند 26332مورخ 

49/12/22 دفتر 61 وســند 37875 مــورخ 59/05/05 دفتر 61 و ســند 28902 مورخ 
52/08/15 دفتر 61  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده 

است.
46- رای  شــماره   3783    مــورخ  1398/10/30 آقــای / خانم الهــام رحیمی اندانی                
فرزند مرتضی    به شماره کالسه  2086    وبه شماره شناسنامه 1130066541  و به شماره 
ملی    1130066541  صادره  نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه    به مساحت 202مترمربع 
پالک شــماره 38  فرعی از 118  اصلی واقع  در  ورنوسفادران   بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از مالکیت محمود ملک زاده  ثبت در صفحه 35 
دفتر 312 و سمیرا کیوانی ثبت در صفحه 25 دفتر 312  و محبوبه لنجانی ثبت در صفحه 25 
دفتر 312 و عزت باقری کرم ثبت در صفحه 28 دفتر 312  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
47- رای  شــماره   3599    مــورخ  1398/10/28 آقای / خانم محمد حســین چراغی                
فرزند حیدر علی   به شــماره کالسه  2084    وبه شماره شناســنامه 33  و به شماره ملی    
1141589664  صادره  نسبت به شــش   دانگ یکباب  ســاختمان در حال احداث     به 
مساحت 163.88مترمربع پالک شماره 86  فرعی از 106  اصلی واقع  در  صحرای پیوندها 
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 1707 و 1706  ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
48- رای  شــماره   2869    مورخ  1398/10/17 آقای / خانم ســید مجید هاشمی زاده                
فرزند سید حمید  به شماره کالسه  1991    وبه شماره شناســنامه 255  و به شماره ملی    
1141630486  صادره  نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه    به مساحت 174.29مترمربع 
پالک شماره 259  فرعی از 72  اصلی واقع  در  فروشــان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند 70158 مورخ 64/11/23 دفتر 73  ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
49- رای  شــماره   3576    مــورخ  1398/10/28 آقای / خانم کیــوان صدری کرمی                
فرزند عبدالرضا   به شــماره کالسه  0968    وبه شماره شناســنامه 1130233537  و به 
شماره ملی    1130233537  صادره  نسبت به شــش   دانگ یکباب  خانه     به مساحت 
230.50مترمربع پالک شماره 637  فرعی از 107  اصلی واقع  در  بابا فضلگاه   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از مالکیت مهین دخت امینی  ثبت 
در صفحه 97 دفتر 56  و صفحه 103 و 99 و 101 دفتر 56ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
50- رای  شــماره   7598    مورخ  1398/06/13 آقای / خانم فاطمه هادی زاده  فرزند 
حسین   به شــماره کالســه  1946    وبه شــماره شناســنامه 10374  و به شماره ملی    
1140102257  صادره  نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه     به مساحت 163.72مترمربع 
پالک شــماره 908  فرعی از 87  اصلی واقع  در  ورنوسفادران   بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل مع الواســطه از محمد اقا صابونچی  سند 3336 مورخ 
1311/12/02دفتر 3  ومالحظه نقشــه ملــک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
51- رای  شــماره   2676    مورخ  1398/10/15 آقای / خانم ایرج ملک زاده  فرزند فرج 
اله   به شماره کالسه  2184    وبه شماره شناسنامه 285  و به شماره ملی    1141022664  
صادره  نسبت به شش   دانگ یکباب  کارگاه ســنگبری    به مساحت 4741.80مترمربع 
پالک شماره 598  فرعی از 118  اصلی واقع  در  ورنوسفادران   بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 11218 مورخ 24/07/38 فرج اهلل ملک زاده  ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/14  
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/29 

م الف: 754157  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
تحدید حدود اختصاصی

11/97 شــماره نامه:139885602033003221 چون تمامی ششدانگ یکباب بوم کند 
پالک ثبتی 351 فرعی از 37  اصلی واقع در کشه جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای داود توکلی کشه و غیره در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1398/12/24  
ســاعت 10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:753845 علی جوانی  رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز
حصر وراثت

11/94  آقای حسین اونیکزی دارای شناسنامه شماره 1129569594 به شرح دادخواست 
به کالســه  565/98 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان نورمحمد انیکزی فرزند حیاتقلی در تاریخ 1374/3/11 اقامتگاه دائمی 
 خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه دو فرزند ذکور
 به نام های 1- بهزاد انیکــزی، ش.ش 44 متولد 1361/1/1، 2- بهروز انیکزی، ش.ش 
22 متولــد 1367/5/13 و یک فرزند اناث به نــام فریبا انیکــزی، ش.ش 6810 متولد 
1357/6/30 و یک همسر نامبرده به نام منیجه خداپرست ، ش.ش 7 متولد 1335/3/1 
و مادر نامبرده به نام گلچهــره رحیمی آخوره علیائــی، ش.ش 799 متولد 1296/2/6 و 
 غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 754601 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

فریدونشهر
حصر وراثت

11/95  آقای حسین اونیکزی دارای شناسنامه شماره 1129569594 به شرح دادخواست 
به کالسه  564/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان زهره اونیکزی بشناسنامه 58 در تاریخ 1394/2/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
 زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار فرزند ذکور به نام های
 1- منصور حســینی، ش.ش 1401 متولد 1346/11/10، 2- ناصر حســینی، ش.ش 
57 متولد 1344/7/5، 3- بیژن حسینی آخوره سفالئی، ش.ش 37 متولد 1334/8/20، 
4- علی حســینی، ش.ش 7 متولد 1328/1/24 و پنج فرزند اناث به نام های 1- شهال 
حســینی، ش.ش 1480 متولــد 1351/1/20، 2- ایــران حســینی، ش.ش 78 متولد 
1342/11/3، 3- فرنگیس حسینی، ش.ش 77 متولد 1340/1/3، 4- ماه منیر حسینی، 
ش.ش 53 متولد 1329/9/12، 5- طوران حسینی، ش.ش 71 متولد 1337/1/20 و همسر 
 نامبرده به نام علی محمد حســینی، ش.ش 369 متولد 1306/10/5 و غیر از نامبردگان
  فوق وارث دیگری نــدارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الــف: 754603 شــعبه اول حقوقــی شــورای حــل اختــالف شهرســتان

 فریدونشهر
اخطار اجرایي

11/96 شماره: 154/98 به موجب راي شماره 247 مورخ  1398/7/28 حوزه دوم شوراي 
حل اختالف شهرستان فریدونشهر که قطعیت یافته است محکوم علیه رضا اصالنی فرزند 
مرتضی شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به حضور در دفاتر اسناد رسمی 
و انتقال رسمی خودرو سپند پی کی به شــماره انتظامی 27 س 563 ایران 13 و پرداخت 
1/250/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت رای صادره 
غیابی و تبصره دو ماده 306 ق.آ.م الزامیســت. مشخصات محکوم له: مسعود جاودان فر 
فرزند غالمحسن شغل آزاد به نشانی فریدونشــهر چهارصد دستگاه ردیف اول. ماده 34 
قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي 
معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را 
قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبــور صورت جامع دارایي خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:754604 شعبه 

دوم شوراي حل اختالف فریدونشهر 
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حسین قدوسی در باره نحوه توافق باشگاه پرسپولیس با آنتورپ بلژیک بابت انتقال علیرضا بیرانوند اظهار داشت: طبق توافقی که دو باشگاه با هم داشتند قرار 
است قسط اول رضایت نامه بیرانوند که ۱۵۰ هزار دالر است، واریز شود اما هنوز به حساب باشگاه نیامده است.وی افزود: طبق توافق ۲۰۰ هزار دالر دیگر بعد از اینکه 
بیرانوند در تست پزشکی شرکت کرد به حساب باشگاه ریخته می شود. البته ذکر این نکته ضروری است که با توجه به اصرار 
باشگاه پرسپولیس بندی در قرارداد گنجانده شد که اگر بعد از تست پزشکی بیرانوند دچار مصدومیت یا محرومیت شد، در این 
توافق نامه خدشه ای وارد نشود و این قرارداد به قوت خود باقی بماند.مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: طبق 
این توافق و این بند در صورتی که بیرانوند دچار مصدومیت شود، باشگاه پرسپولیس فقط مراحل درمانی را                                             به عهده می گیرد. 
قدوسی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه ۱۵۰ هزار دالر اولیه قرار است به حساب باشگاه واریز شود، آیا پول بشار رسن، 

داده می شود یا خیر گفت: ما منتظر واریز این پول هستیم تا آن را                                             به بشار بدهیم.

سهم »بشار« از انتقال بیرانوند
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التعاون - پرسپولیس در الکویت
 التعاون یکی از حریفان پرســپولیس در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیاست. با توجه به اینکه 
همچنان دیدار نماینده های ایران و عربســتان در زمین بی طرف برگزار می شود، تیم عربستانی 
ورزشگاه خود را برای میزبانی از پرسپولیس انتخاب کرد. طبق اعالم رسمی باشگاه التعاون آنها 
ورزشگاه خانگی الکویت را به عنوان میزبان خود انتخاب کرده اند. دیدار رفت دو تیم پرسپولیس 
و التعاون ۱۲ اسفند برگزار خواهد شد. در این گروه تیم های الدحیل و الشارجه هم حضور دارند.

تصمیم عجیب یحیی؛ شجاع بازی کرد
شاید قبل از بازی بسیاری از هواداران پرسپولیس حدس می زدند یحیی گل محمدی قید استفاده 
از شجاع خلیل زاده را بزند و به محمدحسین کنعانی زادگان برابر نفت آبادان بازی بدهد؛ مخصوصا 
که کنعانی در بازی رفت هم گل سه امتیازی مسابقه را زده بود. با این وجود سرمربی پرسپولیس 
ریسک بزرگی کرد و شــجاع را که در آســتانه محرومیت از دربی بود، فیکس کرد. خلیل زاده در 
نیمه اول این بازی دو بار تا آستانه دریافت کارت زرد پیش رفت، اما داور با او مدارا کرد؛ مدارایی 
که سرانجام به پایان رسید و شــجاع با دریافت اخطار، دیدار مهم روز پنجشنبه برابر استقالل را 
از دست داد. تصمیم گل محمدی در این مورد واقعا جای بحث داشــت و باید دید او بعدا از این 

تصمیم پشیمان می شود یا نه.

دستمزد مجیدی برای هر بازی؛ عدد محبوب!
فرهاد مجیدی در نشست خبری قبل از بازی با نفت مسجد ســلیمان رقم قراردادش برای پنج 
ماه باقی مانده از این فصل را اعــالم کرد و گفت بابت این مدت یک میلیارد و دویســت میلیون 
تومان قرارداد بســته که طی همین مدت کوتاه ۴۰ درصد آن را هم گرفته است! حاال شاید جالب 
باشد که این رقم را در تعداد حداکثری مسابقات استقالل تقسیم کنیم و ببینیم مجیدی برای هر 
بازی چقدر پول می گیرد. از زمان عقد قرارداد فرهاد با استقالل، این تیم ۱۴ بازی لیگی پیش رو 
داشت. در جام حذفی هم در صورت رسیدن تا فبنال، استقالل باید ۳ بازی انجام بدهد و البته غیر 
از ۲ پلی آف آســیایی، این تیم ۶ بازی در مرحله گروهی لیگ قهرمانان دارد و اگر از گروهش باال 
برود، ۲ بازی مرحله یک هشتم نهایی را هم در همین فصل باید برگزار کند. جمع این اعداد نشان 
می دهد استقالل در این فصل با فرهاد مجیدی حداکثر ۲۷ بازی پیش رو داشته است. تقسیم 
قرارداد یک میلیارد و ۲۰۰ میلیونی فرهاد در این تعداد بازی نشــان می دهد او برای هر مســابقه 
 ۴۴ میلیون و ۴۴۴ هزار و ۴۴۴ تومان دریافت می کند؛ عددی که مورد عالقه اســطوره استقالل

 هم هست!

اقدام باشگاه ذوب آهن برای گرفتن حق رشد »شکاری«
باشگاه ذوب آهن اصفهان پس از کش وقوس های فراوان در نهایت برای گرفتن حق رشد شکاری 
اقدام کرد.وکیل ایتالیایی باشــگاه ذوب آهن اصفهان که پیگیر پرونده رضا شــکاری و شکایت 
این باشــگاه از روبین کازان روسیه اســت، مدتی بود که مدام با ایمیل های خود از مسئوالن این 
باشگاه اصفهانی می خواست تا شــماره حســابی را در اختیار وی بگذارند تا روبین کازان پول را 
به حســاب ذوب آهن واریز کند.پیگیری های خبرنگار میزان نشــان می دهــد، اقدامات الزم از 
سوی باشگاه ذوب آهن مبنی بر افتتاح حســاب و ارسال شماره حســاب برای وکیل ایتالیایی 
انجام شده اســت.با این شــرایط به زودی مبلغ ۱۰۵ هزار یورو بابت حق رشد شکاری به حساب 
این باشــگاه اصفهانی واریز می شــود. این اقدام ۵ روز پیش از سوی باشــگاه ذوب آهن انجام 
 شده بود.احمد جمشــیدی، ســخنگوی باشــگاه ذوب آهن در گفت وگو با خبرنگار ما این خبر 

را تایید کرد.

ماجرایی که به ضرر سپاهان تمام می شود؛

قلعه نویی و تیم ملی

 سمیه مصور به نظر می رسد ضرر جدایی احتمالی امیر 
قلعه نویی از تیم سپاهان آن قدر سنگین 
است که هیچ کس حتی خود ژنرال هم حاضر به پذیرش مسئولیت این 
اتفاق نیست، اتفاقی که شرایط طالیی پوشان نصف جهان را بدون شک 

تحت تاثیر خود قرار می دهد.
از همان روزهــای ابتدایی جدایی مارک ویلموتــس از تیم ملی ایران، 
امیرقلعه نویی به عنوان یکــی از گزینه های داخلــی هدایت این تیم 
مطرح بود ولی بــا رفتن یحیــی گل محمدی به تیم پرســپولیس و 
مخالفت های صورت گرفته با حضور دایی روی نیمکت تیم ملی، این 
گزینه محتمل تر شد و اخبار متعددی از مذاکرات سئول نشینان با این 
مربی به گوش رسید، مذاکراتی که البته در ابتدای امر با تکذیب هایی از 
سوی قلعه نویی همراه شد و حساب توییتر تیم فوتبال سپاهان به نقل  
او نوشت: »هیچ گونه مذاکره ای برای حضور در تیم ملی انجام نداده ام. 
تمرکزم تنها به سپاهان و شروع دور برگشت لیگ است.« اما بعد از این 
تکذیب ها، ژنرال در نشست خبری پیش از بازی با فوالد اعالم کرد که 
فدراســیون یک بار با او مذاکره کرده است: » فدراسیون برای تیم ملی 

یک بار با من صحبت کرد و با من جلسه گذاشت. این را بدانید که افتخار 
مجموعه سپاهان است که تا یک سال و نیم گذشته، مربی اش کاندید 
تیم ملی است. من هم در جواب تیم ملی گفتم، گزینه اول و دوم و سوم 
من سپاهان است. البته شــما هم می دانید تیم ملی شرایطش فرق 
می کند و من به آن ها گفتم که باید نظر مجموعه سپاهان را هم بپرسید و 
 آن ها هم حرفه ای گری خود را انجام دادند. من نظر شخصی خود را در 

این رابطه گفتم و همه فکر و ذهنم سپاهان بوده است«.
صحبت های قلعه نویی نشان داد او با اینکه گزینه های اول تا سومش 
را سپاهان عنوان کرده اما چون خودش پیشنهاد فدراسیون را رد نکرده 
پس می توان نتیجه گرفت به حضور در تیم ملی بی تمایل نیست؛ اما او 
نمی خواست با قبول مستقیم پیشنهاد تیم ملی سپاهان را در نیمه راه 
رها کند و خشم هواداران این تیم را برای خودش بخرد. شاید هم تکلیف 
قراردادش با ســپاهان و یا هم قرارداد جدیدش با تیم ملی مانع اعالم 
نظر قاطع این مربی برای حضور در تیم ملی شــده و او به همین دلیل 
همه چیز را منوط به تصمیم مدیران باشگاه کرده است.  مدیران سپاهان 
هم در روزهای گذشته بارها اعالم کرده اند که راضی به جدایی سرمربی 

تیم شان نیستند. مسعود تابش، مدیرعامل طالیی پوشان در این باره 
گفته است:»اگر منظورش مدیران فدراسیون یا جای دیگر است، به ما 
ربطی ندارد. اگر منظورش مدیران سپاهان هستند که مدیران باشگاه 
ســپاهان اعم از من و دیگر اعضای هیئت مدیره صد درصد مخالفیم. 
مردم هم نگرانند و حق دارند. با توجه به اینکه اولویت قلعه نویی سپاهان 
اســت و با ما قرارداد دارد و باشــگاه هم مایل به جدایی اش نیست، 

خودش باید تصمیم بگیرد و یک کلمه به فدراسیون بگوید نه«.
تبعات جدایی قلعه نویی از تیم سپاهان سخت است، آن هم تیمی که در 
کورس قهرمانی رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور و جام حذفی است و 
قرار است در روزهای آینده به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا 
شرکت کند و برای همین است که مدیران این باشگاه راضی به جدایی 
سرمربی شان نیستند؛ اما گویا باید در روزهای آینده با این قضیه کنار 
بیایند و به فکر مربی دیگری برای تیم شان باشند.پیدا کردن سرمربی 
ایده ال آن هم در کوران مسابقات بسیار سخت است و حتی در صورت 
رخ دادن این اتفاق، هماهنگ شدن سرمربی جدید با باشگاه و بازیکنان 

زمان می برد؛زمانی که قطعا به ضرر سپاهان تمام می شود.

انتخابات فدراســیون فوتبال قرار است ۲۵ اسفند 
ماه آینده در تهران برگزار شــود و این در حالی است 
که نامزد های ریاســت قبل از اینکه به مرحله تایید 
صالحیت برسند برای ثبت نام نیازمند تایید ۱۰ عضو 
مجمع هســتند.یک منبع آگاه در این رابطه گفت که 
۲ عضو هیئت رییسه فدراســیون فوتبال در روز های 
اخیر حدود ۱۸ برگه تایید ســفید امضا از چند عضو 
مجمع تحویل گرفتند تا در صورت لزوم با وارد کردن 
نام فرد مورد نظر شــرایط را برای ثبت نام مهیا کنند.

قوانین در مورد ثبت نام نامزد ها اینگونه است که هر 
فردی درخواست نامزدی ریاست فدراسیون فوتبال 
را دارد، قبل از اینکه از ســوی وزارت ورزش و جوانان 
و مراجع ذی صالح تایید شود باید در ابتدا از ۱۰ عضو 
مجمع رای بگیرد و این اتفاق یعنی نامزد هایی در راه 
هســتند که مورد حمایت برخی افراد کنونی هیئت 

رییسه و مسئوالن فدراسیون فوتبال قرار گرفته اند و 
به احتمال فراوان این زمینه ای برای مهندسی ابتدایی 
در انتخابات مهم ترین فدراسیون حال حاضر کشور 
است.البته به نظر می رسد این موضوع در انتخابات 
فدراسیون فوتبال سابقه دار است. چهار سال پیش 
یکی از نامزد های ریاســت این مجموعه درحالیکه 
تنها ۶ رای برای حضور در انتخابات جمع کرده بود با 
کمک نامزد دیگری توانســت میزان آرای خود را به 
۱۰ رای برســاند، اما با وجود تایید صالحیت شدن و 
حضور در مجمع انتخاباتی که با پیروزی مهدی تاج 
به اتمام رسید در نهایت نتوانست موفقیتی به دست 
بیاورد.این دو عضو هیئت رییسه از افراد بسیار پرنفوذ 
و فعال مجموعه فدراسیون هســتند و با این اقدام 
خود می توانند رای زیادی برای نامزد مورد نظرشان 
کسب کنند.مجمع فدراسیون فوتبال ۷۵ عضو دارد و 

اگر اقدام این اعضای هیئت رییسه ادامه یابد ۲ تا ۳ 
نامزد رقیب آن ها از دور خارج می شوند و در آن شرایط 
وضعیت نابرابر و ناعادالنه ای ایجاد خواهد شد.این 
در حالی است که هر عضو مجمع فقط می تواند یک 
نامزد را برای ریاست، ســه نامزد برای نایب رییسی 
اول تا سوم که از سوی نامزد ریاست پیشنهاد شده 
باشــد و ۹ نفر را برای عضویت در هیئت رییسه با پر 
کردن سه فرم مربوط به پست های انتخابی پیشنهاد 
کند و این اتفاق می تواند بعضی نامزد ها را قبل از ثبت 

نام از دور خارج کند.

برگه های سفید امضا برای ریاست فدراسیون فوتبال

دردسر  بلبلی برای فوالد؛

 محرومیت از دو پنجره
نقل و انتقاالتی

چهره روز

آگوئرو: تاریخ سازی در انگلیس هدف من است
سرخیو آگوئرو، مهاجم آرژانتینی منچسترسیتی تا این لحظه چهارمین گلزن برتر لیگ برتر انگلیس 
است. سه مهاجمی که در تاریخ لیگ برتر بیشتر از آگوئرو گلزنی کرده اند به ترتیب آلن شیرر با ۲۶۰ گل، 
وین رونی با ۲۰۸ گل و اندی کل با ۱۸۷ گل بوده اند. آگوئرو حاال می گوید مصمم است که به گلزنی با 
پیراهن سیتی ادامه داده و رکورد گلزنی خود را بهبود بخشد.درحالی که برخی ستاره های بزرگ فوتبال 
سعی می کنند وقتی صحبت از افتخارات فردی به میان می آید تواضع پیشه کنند، آگوئرو می گوید 
کسب افتخارات فردی و به خصوص ماندگار شدن نامش در تاریخ لیگ برتر جزیره عاملی است که به 
او برای درخشش بیشتر انگیزه می دهد.آگوئرو که در حال حاضر بهترین گلزن تاریخ منچسترسیتی 
است، ماه گذشته توانست با پیشی گرفتن از تیری آنری عنوان بهترین گلزن خارجی این لیگ را به 
خود اختصاص دهد و در جریان پیروزی ۶-۱ سیتی مقابل اســتون ویال با هت تریکی که کرد شمار 
هت تریک های خود را به عدد ۱۲ رساند و یک رکورد دیگر به نام خود ثبت کرد. آگوئرو در این باره گفت:» 
اینکه عنوان بهترین گلزن خارجی لیگ برتر را به دست آورده ام برایم مهم است و رکورد بیشترین تعداد 
هت تریک هم همینطور. حاال می توانم جزئی از تاریخ این لیگ باشم. این برای من افتخار ویژه ای 
است و از عملکردم در این لیگ و این کشور خیلی راضی ام«.ستاره آرژانتینی منچسترسیتی در ادامه 
گفت:»بازی ما مقابل اســتون ویال برایم خیلی مهم بود چون در این بازی بود که توانســتم دو رکورد 

بشکنم. فعال تمرکزم روی این معطوف است که بتوانم در لیگ برتر تاریخ ساز باشم«.

بمب یوونتوس از لیورپول می آید
 باشگاه یوونتوس قصد دارد تابســتان برای جذب ویرجیل فان دایک پیشــنهاد رسمی ارائه کند.

روزنامه »سان« مدعی شد، باشگاه یوونتوس وسوسه شده برای جذب ویرجیل فان دایک اقدام 
کند تا وضعیت دفاعی اش را بهبود ببخشد. گفته می شود پیشــنهاد یوونتوسی ها برای مدافع ۲۸ 
ساله هلندی ۱۵۰ میلیون پوند خواهد بود.لیورپول این بازیکن را ژانویه ۲۰۱۸ در ازای ۷۵ میلیون پوند 
خرید و به تدریج او تبدیل به مهره کلیدی تیم یورگن کلوپ شد. احتمال اینکه لیورپول راضی شود 

یکی از ستون های خودش را به یوونتوس بفروشد، کم به نظر می رسد.

مورد عجیب چلسی در نقل  وانتقاالت زمستانی
 باشگاه چلسی در نقل وانتقاالت زمستانی مورد عجیبی داشت.پس از اینکه محرومیت باشگاه چلسی از 
دو پنجره نقل وانتقاالت کاهش پیدا کرد، این تیم فرصت داشت در ماه ژانویه بازیکنان متعددی را جذب 
کند و حتی برخی از بازیکنان مازاد خود را به فروش برســاند.با این حال، اما چلسی  به رغم شایعات به 
هیچ عنوان نه خریدی انجام داد و نه بازیکنی به تیم دیگری فروخت. به نظر می رســد فرانک لمپارد، 
سرمربی آبی های لندن تصمیم گرفته فعال دست به ترکیب تیمش نزند تا بتواند با هماهنگی بیشتر بین 
بازیکنانش تیمی یکدست را روانه میدان کند.چلسی در شرایطی فعالیتی در نقل وانتقاالت نداشت که 
پیش از این گفته می شد آنها مذاکرات با پاری سن ژرمن، ناپولی و کریستال پاالس برای خرید کاوانی، 

مرتنس و زا ها داشته اند. 

اولویت منچستریونایتد؛ خرید» کولیبالی« از ناپولی
مدیران باشگاه منچستریونایتد از حاال برای نقل وانتقاالت تابستانی آینده برنامه ریزی کرده اند.نشریه 
»دیلی استار« خبر داد باشگاه منچســتریونایتد قصد دارد در تابســتان آینده پروژه به خدمت گرفتن 
کالیدو کولیبالی را دوباره اســتارت بزند.طبق این گزارش، کولیبالی ۲۸ ساله در صدر فهرست تابستانی 
منچستریونایتد قرار دارد و این مدافع ۲۸ ساله که بارها بحث پیوستنش به شیاطین سرخ مطرح بوده، 
جزو اولویت های اولگنار سولسشایر برای تقویت خط دفاعی تیمش به شمار می رود و او را زوج مناسبی 

برای هری مگوایر در قلب خط دفاعی منچستر می بیند.

فوتبال جهان

کمیته تعیین وضعیت، تیم فوالد را از دو پنجره 
نقل و انتقاالتی محروم کرد.این تصمیم در پی 
ماجرای عقد قرارداد با محمد بلبلی اتخاذ شد؛ 
بازیکنی که اکنون عضو تیم استقالل است.در 
خبر سایت فدراسیون فوتبال این چنین آمده 
است:» در پرونده شــکایت باشگاه سپیدرود 
رشت از باشگاه فوالد خوزستان ، این باشگاه 
)فوالد خوزستان( به محرومیت از ثبت قرارداد 
با هر بازیکن جدید )داخلی و خارجی( به مدت 
دو دوره زمانی کامل و متوالی نقل و انتقاالت 
محکوم می شــود. هم چنین کمیته وضعیت 
در خصوص الــزام محمد بلبلــی به پرداخت 
غرامت با توجــه به عدم مطالبه آن از ســوی 
خواهان مواجه به تکلیفی نیســت.«پیش تر 
آرای این چنینی از سوی فیفا در مورد تیم های 
ایرانی صادر می شد ودر آخرین رای صادره از 
سوی فیفا تیم ماشین سازی از پنجره نقل و 
انتقاالتی محروم شد. محمد بلبلی در ابتدای 
فصل با جدایی از ســپیدرود با فــوالد قرارداد 
بســت و درادامه بازیکن اســتقالل شد. این 
بازیکن به همین بهانه از ســوی کمیته تعیین 
وضعیت با محرومیت ۶ ماهه مواجه شــد که 
این محرومیت به ۴ ماه تقلیل یافت و اکنون 
دوران محرومیت او به پایان رسیده و در حال 
حاضر مشــکلی برای همراهی تیم استقالل 
در بازی های لیگ برتــر ندارد.اینکه چرا این 
بازیکن در عقد قرارداد با استقالل محرومیتی را 
متوجه این باشگاه نکرده به این خاطر است که 
محمد بلبلی به هنگام عقد قرارداد با استقالل 

فسخ خود را به این باشگاه ارائه کرد.

صحبت های قلعه نویی نشان داد او با اینکه گزینه های 
اول تا سومش را سپاهان عنوان کرده اما چون خودش 
پیشنهاد فدراسیون را رد نکرده پس می توان نتیجه گرفت 

به حضور در تیم ملی بی تمایل نیست

در حاشیه

01

وز عکس ر

حرکت زیبای 
 پرسپولیسی ها 

در رختکن
پس از پایان بازی پرسپولیس 
و نفت آبادان یک هوادار مبتال 
به ســندروم داون در رختکن 
سرخ پوشــان حاضر شد و با 
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس 

عکس یادگاری گرفت.

عکس: خبر ورزشی
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جلسات متعدد، گریبان گیر مدیریت شهری
صد و دوازدهمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان صبح  دیروزدرحالی برگزار شد که رییس 
این شورا از درگیری مدیران در جلسات پی در پی، تو در تو و رنگارنگ انتقاد کرد و خواستار تفویض اختیار 

مدیران و رسیدگی به امور دیگر و کارهای 
مردم به جای شرکت در جلسات متعدد 
شد.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
در نطق پیش از دســتور این جلســه، با 
اشــاره به پیش بینی حــدود ۲۰۰ عنوان 
برنامه و ۴۰۰ اجرا در دهه فجر امســال از 
سوی شهرداری اصفهان، اظهارکرد: امروز 
وظیفه همه ماست که به سال های انقالب 
و شــعارهای آن دوران برگردیم. یکی از 

شعارهای آن روزها که به ۴ رکن اساسی اشاره داشت استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی بود و در چهل 
و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی باید این شعار را بررسی کنیم و ببینیم تا چه حد عملیاتی شده 
است، ضعف ها را برطرف کرده و نقاط قوت را تقویت کنیم. وی با بیان اینکه برای دوام و بقای انقالب 
اســالمی باید به عللی که انقالب را به وجود آورد توجه داشته باشــیم، گفت: باید به تأسی از زمانی که 
وحدت، همدلی و هم صدایی داشتیم و همه دست به دست هم داده بودیم تا انقالب را به پیش بریم، 
امروز هم همان راه را دنبال کنیم. وی در ادامه با بیان اینکه امروز یکی از آسیب هایی که گریبان مدیریت 
ها و از جمله مدیریت شهری را گرفته و در امور مردم اختالل ایجاد کرده، برگزاری جلسات پی در پی، 
تو در تو و رنگارنگ است که مدیران را درگیر کرده، گفت: باید راهکاری اندیشیده شود که قدری از این 
درگیری مدیران کم شود و مدیران به کارهای دیگر برسند.نصر، تعدد و کثرت جلسات را باعث کاهش 
دسترسی مردم به مسئوالن دانست و از مدیران خواست که از مدیریت متمرکز به سمت مدیریت باز 
حرکت کرده و تفویض اختیار کنند.رییس شورای شــهر اصفهان با تاکید براینکه مدیران باید به جای 
حضور مداوم در جلسات و فصل الخطاب بودن، شرایط را برای پیگیری امور مهم تر فراهم کنند، یادآور 
شد: نباید از اهمیت تبدیل سیستم های موجود به مکانیزه و بردن شهر به سمت هوشمند غفلت کنیم.

 برگزاری بزرگ ترین همایش پیاده روی زمستانی 
در جاده سالمت ناژوان

مدیر طرح ساماندهی ناژوان اظهار کرد: اجرای ویژه برنامه های دهه فجر همزمان با سایر برنامه های 
شهرداری در ناژوان با مشارکت معاونت فرهنگی اجتماعی در حال پیگیری است.سیدرسول هاشمیان 
با اشاره به استفاده تعداد زیادی از شهروندان از مسیر جاده سالمت، تصریح کرد: در روز جمعه شهروندان 
و ساکنان مناطق همجوار با ناژوان پیاده روی از مسیر جاده سالمت را آغاز و اجتماع بزرگ ورزشکاران در 
میدان جشن های ناژوان شکل خواهد گرفت.مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: در این همایش سعی 
شده از ظرفیت همکاری دستگاه ها و ارگان های اجرایی همانند ادارات فرهنگی، اجتماعی شهرداری های 
مناطق مختلف، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، هیئت ورزش های همگانی شهر اصفهان و شرکت 
توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان نیز استفاده کنیم.وی ادامه داد: ۱۰ دستگاه 
دوچرخه و بیش از ۵۰ هدیه نقدی به همراه بلیت استفاده از مراکز گردشگری و تفریحی شهر اصفهان از 
هدایای در نظر گرفته شده برای شرکت کنندگان در این همایش بزرگ است.هاشمیان با اشاره به لزوم 
اجرای ورزش های همگانی، افزود: همایش های پیاده روی، دوچرخه سواری و مسابقات میدانی گروهی 
از برنامه هایی است که تاثیر مستقیمی بر افزایش نشاط اجتماعی و سالمت روحی شهروندان خواهد 
داشت.مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: این مجموعه تا پایان سال نیز شاهد اجرای همایش بزرگ 

دوچرخه سواری شهروندان اصفهانی در مسیر جاده سالمت خواهد بود.

استاندار اصفهان:

اصفهان، موسس پارک های علم و فناوری کشور است

استاندار اصفهان شامگاه شنبه در نشست  حدیث زاهدی
خبری به مناســبت دوازدهم بهمن ماه با 
گرامیداشــت ایام ا... دهه فجر به ظرفیت ها و پتانســیل های استان 
اصفهان پرداخت و اظهار داشت: پس از دوازده سال در سال آبی گذشته 
در طول تابســتان آب زاینده رود جاری بود. عباس رضایی با اشاره به 
اینکه در سال زراعی گذشــته به عنوان ســال پرآبی برداشت گندم در 
استان اصفهان ۲۷۰ هزار تن و سطح زیرکشت و تولید ۳.۲ دصد از سطح 
کل کشور را به خود اختصاص داد، افزود: این در حالی است که در سال 
زراعی ۹۶-۹۷ برداشت گندم در اســتان اصفهان در سال کم آبی ۱۴۸ 
هزار تن و سطح زیرکشــت و تولید ۱۷ درصد از ســطح کل کشور بود.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه اســتان اصفهان با ۵۸۶ هزار هکتار 
اراضی کشــاورزی و ۶ میلیون واحد دامی در مجموع ۵.۷ میلیون تن 
تولید محصوالت کشاورزی تولید کرد، ابراز داشت: محصوالت گلخانه 
ای و توسعه سطح گلخانه های اســتان به میزان هزار و ۸۴۶ هکتار و 
تولید ساالنه حدود ۲۷۹ هزار تن تا سال ۱۳۹۷ بود که حدود یک سوم 
تولیدات باغی استان اصفهان را دربرداشت.وی از پروژه های آب رسانی 
به عنوان پروژه های شاخص عمرانی اســتان اصفهان یاد کرد و گفت: 
اجرای ســد کوهرنگ ۳، پروژه تونل کوهرنگ ۳ و پــروژه اجرای خط 
سامانه دوم آبرسانی از پروژه های مهم استان اصفهان هستند که در این 
یک سال از پیشــرفت قابل توحهی برخوردار شده اند.رضایی به ارزش 
صادرات ده ماهه اول سال جاری اشاره ای داشت و تصریح کرد: استان 
اصفهان با جایگاه پنجم و بالــغ بر ۶ میلیون و ۷۷ هــزار تن به ارزش 

دومیلیارد و ۲۲۱ میلیون دالر و از لحاظ وزنی با رشد ۴۸ درصد و از لحاظ 
ارزشی با رشد ۱۱ درصد نسبت به سال گذشته صادرات داشته است. ۹۵ 
درصد از محصوالت صادراتی استان محصوالت ساخته شده و فرآوری 
شــده واحدهای تولیدی استان اصفهان اســت که گامی پیشرونده از 
صادرات محصوالت خام به شــمار می رود.وی با اعــالم ۳۷۵ پروژه 
ســرمایه گذاری در حال اجرا در اســتان اصفهان با بیش از ۱۱.۵ هزار 
میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در دهه فجر امسال اظهار داشت: 
در این ایام ۶۰ پروژه بالغ بر ۳۶۰ میلیارد تومان در حال افتتاح است و ۴ 
پروژه کلنگ زنی و شــروع عملیات اجرایی بالغ بر ۳۲۰ میلیارد تومان 

است.
استاندار اصفهان بازدید گردشگران تا پایان مهرماه ۹۷ را ۳۳۰ هزار نفر 
با ۲۰ درصد رشد نسبت به زمان مشابه معرفی کرد و گفت: در ۱۶۵ مرکز 
علمی و دانشگاهی استان اصفهان بالغ بر ۳۰۰ هزار دانشجو با بیش از 
۶ هزار و ۲۴۴ عضو هیئت علمی مشغول به تحصیل و دانش هستند.

وی تعداد نخبگان و استعدادهای برتر تحت پوشش را دو هزار و ۸۰۰ نفر 
دانست و اعالم کرد: استان اصفهان بعد از تهران باالترین تعداد نخبگان 
درتمام کشور را دارد و اصفهان موسس پارک های علم و فناوری کشور 
با شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است.رضایی تمام شرکت های 
دانش بنیان کشور را چهار هزار و ۵۷۷ شرکت معرفی کرد و گفت: اصفهان 
دارای رتبه دوم از نظر تعداد شرکت های دانش بنیان است و ۵۲۰ واحد 
فناور و شرکت دانش بنیان مستقر در شهرک هستند و فروش فناوری 
و یا مشارکت ســرمایه گذار در تجاری ســازی ۷۶ فناوری و هزار و ۲۰۰ 

فناوری و محصول تجاری ســازی شده اســت.وی باز هم مهم ترین 
چالش و آسیب استان اصفهان را بحران آب دانست و راه حل برون رفت 
آن را در گفت وگو و مدارا با استان های محل دعوی دانست و گفت: آثار و 
نشانه های بحران کمبود آب در حوضه زاینده رود را در عدم تامین حقابه 
زیســت محیطی رودخانه و تاالب بین المللی گاوخونی و خطر نابودی 

محیط زیست طبیعی رودخانه و تاالب است.
استاندار اصفهان با اشاره به تخصیص ۲۰ میلیون متر مکعب آب زیست 
محیطی بــه رودخانه زاینده رود بیان داشــت: نابــودی کمی و کیفی 
آبخوان ها و منابع آب زیرزمینی و پدیده فاجعــه بار و غیرقابل جبران 
فرونشست سراسری دشت ها از پیامدهای خشک شدن و عدم جریان 
مداوم زاینده رود است.وی افزود: آثار و نشانه های بحران کمبود آب در 
حوضه زاینده رود خطر نابودی میراث ایران اســالمی در اصفهان در پی 
خشک شدن رودخانه زاینده رود را در پی خواهد داشت.رضایی با بیان 
اینکه نابودی کشــاورزی در بخش های میانی و شرق از تبعات بحران 
کمبود آب در حوضه زاینده رود است، ادامه داد: خشک شدن باغ های 
چندصدساله و دارای حقابه مصرح در طومار شیخ بهایی و پیامدهای 
ویرانگر خشک شــدن زودخانه زاینده رود بر زندگی و روان شهروندان 
اصفهان تاثیر خواهد گذاشت.وی با تاکید بر اینکه بحران آب در حوضه 
زاینده رود یک معضل ملی است، تصریح کرد: آب شرب ۶ میلیون نفر 
جمعیت ســاکن در حوضه زاینده رود، یزد، کاشان، نایین، اردستان به 
زاینده رود وابسته است. ۶۸ درصد تولید آهن و فوالد کشور در اصفهان 
تولید می شود و ۸.۵ درصد تولید برق کشور هم وابسته به حوضه زاینده 
رود است.استاندار اصفهان با اشاره به اینکه تداوم کمبود آب در حوضه 
زاینــده رود بحرانی تمام عیــار در تمامی ابعاد اجتماعــی، اقتصادی، 
فرهنگی، زیست محیطی، امنیتی را موجب می شود، گفت: بحران آب 
در حوضه زاینده رود آثار و پیامدهای ســوء ملی در پی خواهد داشت.
وی، دشــت هایی با بیشــترین افت تجمعی آب زیرزمینی در استان 
اصفهان را اعالم کرد و گفت: محدوده های اصفهان-برخوار، شهرضا در 
سال ۱۳۴۵ اولین دشت های استان اصفهان هستند که ممنوعه شده 
اند. اعالم ممنوعیت دشت ها، به منزله زنگ خطری در جهت جلوگیری 
از افت مستمر ســطح آب و متعاقبا فرونشست است.رضایی با اشاره 
به اینکه استان اصفهان با دو سیمای متفاوت محرومیت مواجه است، 
بیان داشت: اصفهان اســتانی توســعه نیافته با آالینده های زیست 
محیطی، آب، خشکســالی، مهاجرت بی رویه و کنترل نشده، حاشیه 
نشینی و پروژه های نیمه تمام به جای مانده از سال های گذشته دست 

و پنجه نرم می کند.

بهرام عبدالحســینی، 
دیانا سنابادی

مدیرکل صداوسیمای 
مرکز اصفهان در نشستی با اصحاب رسانه که صبح روز 
گذشــته به مناســبت فرارســیدن دهه فجر و ایام 
انتخابات، در سالن جلســات صداوسیمای اصفهان 
برگزار شد، گزارشی از فعالیت هایی که طی یک سال و 
نیم گذشــته در این مرکز انجام شــده بود، ارائه داد و 
گفت: از بــدو ورود بــه مرکز اصفهان دو اســتراتژی 
داشتیم و آن هم ارتقای کمی و کیفی برنامه های مرکز 
بود. به لحاظ کمی  ۱۰ عنوان برنامه مثل برنامه کودک، 
خانواده، هشت بهشــت، چهارباغ و... که بنا به دالیلی 
مثل کمبود بودجه تعطیل شــده بود با همت و تالش 
معاونان و همکاران و علیرغم همه ســختی ها دوباره 
راه اندازی شــد.وی ادامه داد: ما قول داده بودیم که 
تکیه بر ظرفیت های استان داشته باشیم و از مجری 
تهرانی استفاده نکنیم. تنها در برنامه زنده رود از مجری 
تهرانی استفاده می کردیم که از اوایل امسال دیگر در 
این برنامه و برنامه چهارباغ نیز از جوان های اصفهانی 
اســتفاده می کنیم چون نگاه ما این اســت که باید 
حرکت مان به سمت شکوفا کردن ظرفیت های استان 
باشد.مدیرکل صداوسیمای مرکز اصفهان خاطرنشان 
کرد: از ابتدای فعالیت، برنامه محوری و شبکه محوری 

در دستور کار ما بود و گرافیک شبکه را نیز تغییر دادیم. 
سال گذشــته برای اولین بار طبق یک برنامه پیش 
رفتیم و از معاونت ها خواستیم برنامه بدهند که باالی 
۸۰ درصد این برنامه ها تاکنون عملیاتی شده و سطح 
باالی برنامه های شبکه اصفهان نشان می دهد که با 
برنامه ریزی پیش رفته ایم.  عبدالحسینی با اشاره به 
رتبه صداوسیمای مرکز اصفهان در بخش های مختلف 
گفت: شش ماه ابتدایی سال طبق ارزیابی ستاد امور 
استان ها رتبه سیمای مرکز از ۱۶ به رتبه دوم در کشور 
رسید و این نشــان می دهد تالش های زیادی برای 
جلب رضایت مخاطب انجــام داده ایم.وی افزود: در 
حوزه خبر سال گذشته رتبه دوم و امسال در فصل پاییز 
رتبه سوم کشــور را کســب کردیم. در حوزه صدا رتبه 
صداوسیمای مرکز اصفهان در سال ۱۳۹۶ بیست و نهم 
یا هشتم بود که ســه ماهه ابتدایی امســال آن را به 
شانزدهم رساندیم. در حوزه سیما نیز سه تله فیلم در 
یک سال اخیر آماده پخش  شده و ساخت دو تله فیلم 
دیگر نیــز در دســتور کار قــرار داد.مدیــرکل مرکز 
صداوســیمای اصفهان با اشــاره به ارتقــای کیفیت 
برنامه های این مرکز در حوزه مســتند گفت: مستند 
میراث کهن با همکاری میراث فرهنگی برای معرفی 
جاذبه های استان تهیه و پخش شد و برای اولین بار 
در استان از ۱۰ بانوی کارآفرین مستندی توسط بانوان 
هنرمند تهیه شد که امیدواریم سه ماه اول سال آینده 
از آن رونمایی کنیم.عبدالحسینی تصریح کرد: در حوزه 
خبر گزارش های تولیدی و مســتند خوب و فاخری 

تولید شــد که یک نمونه آن با عنوان »ســنگ آهن« 
پیرامون خام فروشی ســنگ آهن در کشور، توانست 
تکان بزرگی ایجاد و رتبه الف را کسب کند.وی یادآور 
شد: معاونت برنامه ریزی ما موظف شده که میزهای 
تخصصی را در حوزه های مختلف شــکل بدهد و میز 
خانواده، سیاسی و ... با دعوت از کارشناسان مختلف 
با حضور تهیه کننده و برنامه ســاز راه اندازی شده که 
خروجی آن در برنامه ها اعمال می شــود تا به غنای 
محتوا و ارتقای سطح کیفی برنامه های شبکه اصفهان 
کمک کند.مدیرکل صداوسیمای مرکز اصفهان با اشاره 
به ضعیف بودن این مرکز به لحاظ زیرســاخت اظهار 
کرد: استان های درجه دو و سه بودجه استانی بهتری 
دارند، اما اصفهان در حوزه بودجه استانی ضعیف است 
و به همین دلیل زیرســاخت های فرســوده ای دارد 
بااین حال تالش کردیم که نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان 
برای پروژه های یک سال اخیر هزینه کنیم که بخشی 
از آن به واسطه تالش همکاران در حوزه فنی جذب شده 
و امیدواریم بتوانیم زیرساخت های خود را بهسازی و 
بازســازی کنیم.عبدالحســینی از برگزاری جلسات 
ماهانه و ساالنه با هنرمندان، اقشــار مردم، اصحاب 
رســانه، حوزه علمیه، دانشــگاه و ... خبر داد و گفت: 
برنامه دیگر ما این است که به شهرستان ها سفر کنیم 
و از ظرفیت هنرمندان شهرستان ها بهره ببریم. به اتفاق 
معاونان در جلسات شورای فرهنگ عمومی نیز حضور 
داریم و خوشبختانه توانســته ایم کارهای خوبی را با 

همکاری شهرستان ها تهیه و تولید کنیم.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان:

استان های درجه 2 و 3 بودجه بهتری دارند
  نخستین سالگرد شهدای مدافع حریم امنیت در اصفهان برگزار می شود؛ 

 قیمت امنیت چند؟  
نخستین سالگرد شهدای مدافع حریم امنیت لشکر ۱۴ امام حسین )ع( روز پنجشنبه ۱۷ بهمن ماه در 
گلستان شهدای اصفهان برگزار می شود.مسئول روابط عمومی و تبلیغات لشکر ۱۴ امام حسین )ع( با 
اشاره به برگزاری این مراسم اظهار داشت: 
نخستین سالگرد شــهدای مدافع امنیت 
از ۱۸:۳۰ روز پنج شــنبه با حضور مسئوالن 
نظامی، انتظامی و استانی و مردم شهید 
پرور اصفهان در خیمه حســینی گلستان 
شــهدای اصفهان برگزار می شود.سرگرد 
پاسدار سعید کیانی بیان کرد: سخنران این 
مراسم آیت ا... صدیقی، امام جمعه موقت 
تهران اســت و کربالیی سعید میرفهیمی 
و کربالیی جــواد حیدر در این مراســم به 
مداحی می پردازند.وی تصریح کرد: در این مراســم که با عنوان »قیمت امنیت« نام گذاری شده است 
نمایش قیمت امنیت نیز اجرا می شــود.۲۷ تن از رزمندگان لشکر ۱۴ امام حسین )ع( بهمن ماه سال 
گذشته در حال بازگشت از ماموریت جنوب شرق توسط یک عامل انتحاری در جاده خاش به زاهدان به 
فیض شهادت نائل آمدند.ابراهیم صیادی، سیدثارا... موسوی از کاشان، یحیی و ابراهیم براتی و حسنعلی 
ترکیان از درچه، سیدابوالفضل موسوی از روستای کاغذی آران و بیدگل، شهید میثم عبدا...زاده از آران و 
بیدگل، محسن صفری از روستای دشتچی فالورجان و محمدتقی مهرابی از روستای کافشان فالورجان 
از جمله این شهدا هستند.یونس امیری از فوالدشهر لنجان، عباس کوهی از روستای ابراهیم آباد خور 
و بیابانک، حیدر براتی از تیران و کرون، محمد صابری، علیرضا پناه پوری و مهدی نوروزی از ســمیرم، 
روح ا...بابایی از میمه، علی اکبر قبادپناه از شهرضا، علی خادمی از شاهین شهر، حسین قدیری، حسن 
مجیدی، مرتضی فاضل، امید اکبری و رضا رحیمی از اصفهان، اســماعیل کرمی از خمینی شهر، سعید 
سلیمی از تیران و کرون، داوود میرزایی از چادگان و عبدالرضا بروجی از بهارستان از دیگر شهدای مدافع 

حریم امنیت  هستند.

شهر، هم نفس با الله ها
بزرگ  ترین فرش گل طراحی شده با شن های رنگی و اقتباس از گل الله، مظهر شهادت به مناسبت چهل و 
یکمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی در میدان شهید الوی و در مجاورت گلستان شهدای اصفهان توسط 
منطقه ۶ شهرداری، پیاده سازی و اجرا شد. مدیر منطقه ۶ شهرداری اصفهان با تبریک فرا رسیدن ایام ا... 
دهه مبارک فجر و چهل و یکمین سالروز انقالب اســالمی، یاد و خاطره شهدای انقالب اسالمی، شهدای 
۸ سال دفاع مقدس، شهدای مدافع وطن، شهدای مدافع حرم و به ویژه سیدالشهدای مدافع حرم سردار 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشت و گفت: شهدا، پهلوانان جاودانه تاریخ این سرزمین هستند و 
زنده نگه داشتن یاد و نام شان وظیفه هر ایرانی است، چرا که شهدای عزیز دالورانه در برابر گلوله داغ ایستادند 
و سخاوتمندانه ارزشمندترین داشته خود یعنی جان شان را فدای امنیت و آرامش مردمان خود کردند، به 
راستی این ستودنی است و مسئولیت ما را در انجام وظیفه و خدمت رسانی سنگین تر می کند.محمدرضا 
برکت از پیاده سازی و اجرای بزرگ ترین فرش گل با شن های رنگی و اقتباس از گل الله در میدان شهید 
الوی و در مجاورت گلستان شهدا خبر داد و گفت: به پاس حرمت خون شهدا و به مناسبت چهل و یکمین 
سالروز پیروزی انقالب اسالمی این پروژه بزرگ زیباسازی را به خانواده های معزز شهدا تقدیم می کنیم و 
باید به اطالع برسانم که این پروژه در میدان شهید الوی و در مجاورت گلستان شهدا در زمینی به مساحت ۲ 
هزار ۸۰۰ متر مربع اجرا شده است که با طراحی نقوش سنتی و اقتباس از گل الله که ما آن را مظهر شهادت 

می دانیم طراحی و طی مدت دو ماه توسط اداره خدمات شهری منطقه ۶ به اتمام رسیده است.

با مسئولان

اخبار

ساخت مینی سریال»محرمانه در 
باران« در مرکز سیمای اصفهان 

خبر ویژه

مینــی ســریال »محرمانــه در بــاران« به 
نویســندگی و کارگردانی احسان سلطانیان 
در مرکــز اصفهــان تولید شــده اســت و از 
معدود فیلم های ایران در ژانر »نوآر«اســت 
و داســتانی عاشــقانه و حادثــه ای را در 
چهل و دو ســال پیــش روایــت می کند. 
از ویژگی هــای جذاب این فیلم داســتانی، 
تلفیق قواعــد ژانر نوآر بــا ویژگی فولکوریک 
ایران و به ویژه ایل قشقایی است و عالوه بر 
پخش از شبکه اســتانی اصفهان، ۱۹ بهمن 
 امســال ســاعت ۲۱ از شبکه شــما پخش 

خواهد شد.
»محرمانه در باران« روایتگر داستانی است 
عاشــقانه، احمد مفخم معروف به شیرمرد 
یک معلم عشایری در ســیاه چادرهای ایل 
قشقایی اســت که ســال ها در حال مبارزه 
سیاسی بوده است که توسط ساواک دستگیر 
می شــود و مامور انتقال شــیرمرد به تهران 
یکی از نیروهای ژاندارمری سمیرم است که 
سال ها قبل شاگرد شیرمرد در سیاه چادرها 
بوده و حاال او بر سر دو راهی عشق و معرفت 

قرار می گیرد.
این فیلم به تهیه کنندگی احسان سلطانیان 
تولید شــده و دیگــر عوامــل آن عبارتند از: 
مدیرفیلمبرداری مجید محسنی، مدیر تولید 
مجید نعمت الهی، تدویــن مهدی دهقان، 
صدابردار سعید بهرامی، گریم نفیسه علیزاده، 
طراح صحنه مســعود جزایری، طراح لباس 
مهناز شــکوه فر، برنامه ریز و دســتیار اول 
کارگردان هادی مســعودی، دســتیار اول 
فیلمبردار محسن شکرالهی، مدیر تدارکات 
حمید تربتیان، مدیر جلوه های ویژه میدانی 
حمید رسولیان، منشی صحنه جیران جناب، 
عکاس فروغ ســلطانیان و بازیگری مهران 
هادی، حسن جویره، امین زارع، بیژن افشار، 
شهاب غزالی، جهانگیر نکویی، مهرداد فرید، 
شهره موســوی، حجت ا... نجف پور، هادی 
مســعودی، رویــا زیرک قشــقایی، محمد 
قربانــی، ابراهیــم رحمانی، علــی عابدی و 

مونا کرمی.

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهی اقدام نماید:
موضوع مزایده: فروش زمین

آگهی مزایده )چاپ دوم(
شهرداری خمینی شهر

علی اصغر حاج حیدری_ شهردار خمینی شهرم الف:749068

مساحت- کاربریردیف
قیمت پایه هر آدرسمترمربع

متر مربع )ریال(
5 درصد سپرده واریزی 
شرکت در مزایده )ریال(

۱۵/۵۰۰/۰۰۰۳۵/۸۳۶/۰۰۰خیابان شهید اشرفی- کوچه پاسارگاد تفکیکی همایونی قطعه ۴۶/۲۴A درمانی۱

۸/۵۰۰/۵۰۰/۰۰۰۶۱/۱۳۶/۲۵۰خیابان شهید اشرفی- کوچه پاسارگاد  تفکیکی همایونی قطعه ۱۴۳/۸۵B درمانی۲

- مهلت ارائه پیشنهادهای مزایده: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۶
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر
- تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۷ 

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه ۹۸/۱۲/۱۰ 
- اصالح، جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمی شود.
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همه ما مــی خواهیــم برای 
مهسا احمدی

استعدادها، هوش و شخصیت 
درخشان مان مورد قدردانی قرار بگیریم؛ اما زمانی که شروع 
به تکیه بر آنچه که دیگران در مورد ما فکر می کنند، می کنیم 
و عقیده آنها را در محوریت قرار می دهیم، به دردسر می افتیم 
و شروع به دوختن زندگی روی انتظارات دیگران می کنیم. 
هنگامی که به دیگران اجازه می دهیم تصورات شان را بیان 
کنند  و بگویند چه درکی از ما دارند، آنچه که واقعا هستیم را 
از دست می دهیم و تنها واقعیتی که می بینیم این است که 
چگونه قضاوت می شویم. در این بخش راه هایی مطمئن 
برای از بین بردن این نگرانی و رهاســازی خود جمع آوری 

کرده ایم.
 8- برای رهایــی از قضاوت دیگــران بازخورد ســازنده را
  دنبــال کنید:بــرای تصمیم گیــری های مهــم، ممکن

  اســت بخواهید نظر افــرادی که اعتماد دارید، را بپرســید 
 و ســپس بقیه را فراموش کنید. افــرادی را انتخاب کنید

 که می دانیــد چگونه بازخــوردی می دهند که ســازنده و 
خاص باشد.

9- سعی نکنید همه را خوشــحال کنید:این کار غیرممکن 

است که انتظارات افراد را برآورده سازید، بنابراین تالش خود 
را برای انجام این کار هدر ندهید. لطفا خودتان را نگه دارید و 
بقیه را فراموش کنید برخی افراد ممکن است شما را دوست 

نداشته باشند ، مشکلی نیست.
11- عقاید همیشه در حال تغییر هستند: هرگز اجازه ندهید 
که نظرات دیگران خیلی عمیق باشند، زیرا مردم می توانند 
در هر لحظه ای تغییر کنند ، اگر شما روی نظر قبلی بیش از 
حد سرمایه گذاری کرده اید، می تواند شما را در لحظه ای که 

فکرش را نمی کنید، غافلگیر کند.
12- به هر آنچه فکر کنید به شما باز می گردد:زندگی اکو است، 
آنچه را که می فرستید برمی گردد ، بیش از حد نگران آنچه 
که دیگران درباره شــما چه فکری می کنند نباشید زیرا می 
توانند شما را خالی کنند و در نهایت رفتار و اندیشه های شما 

را کنترل کنند.
13- برای رهایی از قضاوت دیگران، در لحظه باشید و روی آن 
تمرکز کنید:هنگامی که شما در مورد آنچه که مردم می گویند 
و یا فکر می کنند ، تمرکز می کنید، ممکن است لحظات ناب 
زندگی حال حاضرتان را نادیــده بگیرید برعکس، هنگامی 
که واقعا روی لحظه فعلی تمرکز می کنید، نگران نمی شوید 
که بعدا چه اتفاقی خواهد افتــاد. از جمله قضاوت ؛ خود را 
برای اینکه چه شخصی هستید و در این لحظه حضور دارید 

بپذیرید.
14- یک مدل نقش را پیدا کنید:دنبال کســی باشــید که 
عزت نفس شما را تحسین می کند و به شما کمک کند تا به 
خودتان بیایید. یک راهنمایی می تواند به کمبود اعتماد به 
نفس شما کمک کند و بهترین آینده را برای خودتان پیش 

بینی کنید.

آشپزی
ساالد 

سزار  با مرغ مزه دار شده
مواد الزم: کاهو، نان تست،پودر پنیر پارمزان،سینه مرغ،برای 
طعم دار کردن سینه مرغ،پودر پیاز یک قاشق غذاخوری ،پودر 
سیر یک قاشق مرباخوری،نمک،فلفل،روغن زیتون یک قاشق

طرز تهیه: سینه مرغ را از استخوانش جدا کرده و با بیفتک کوب بکوبید یا اینکه از 
ضخامتش دو برش بزنید تا نازک تر شود و بعدا راحت تر بپزد. سینه مرغ را به ادویه هایی 

که در مواد اولیه اشاره شد، آغشته کنید. ماهیتابه ای نچسب  را  روی حرارت بگذارید و  سینه 
مرغ را  در آن سرخ کنید. اجازه دهید در حرارت متوسط هر دو طرف مرغ برشته شود و داخلش 

هم بپزد  بعد هم از تابه خارج کنید و بگذارید تا خنک شود.نان تست را برش های کمی بزرگ تر از 
حبه قند بزنید.  در ماهیتابه یکی دو حبه سیر رنده شده با مقداری روغن زیتون تفت بدهید)در 
حد 20-30 ثانیه( بعد نان ها را اضافه کرده و اجازه دهید روغن را به خودشان جذب کنند.کاهو 

را بعد از شستن خشک کنید )می توانید بگذارید روی دستمال پارچه ای تا آبش کشیده 
شود( و درشت خرد کنید و  داخل ظرف ساالد بریزید.مرغ را برش های مکعبی یا 
نواری بزنید و روی کاهو ها بچینید.نان تست هم روی کاهو ها با سلیقه خودتان 
بچینید و روی همه  مواد پودر پنیر پارمزان بپاشید که باعث خوشمزه و زیباتر 

شدن ساالد شما می شود. سپس با سس ساالد سزار یا هر سسی 
که دوست دارید یا اصال بدون سس نوش جان کنید.

چطور بی خیال قضاوت کردن دیگران شویم؟ )2(

سیدبشیر حسینی با »سودای خبر
سیمرغ« همراه شد

 تاریخچه شکل گیری پرچم ایران
 در مستند شبکه العالم

برنامه رادیویی »سودای سیمرغ« همچون سال های گذشته به 
تهیه کنندگی محمدجواد طالبی و با اجرا و سردبیری امیرعباس 
صباغ از روز شنبه 12 بهمن تا روز دوشنبه 21 بهمن هر شب از ساعت 
20 تا 21 به صورت زنده از رادیو گفت وگو پخش می شود.»سودای 
ســیمرغ« در چهار بخش به نقد و بررســی فیلم های به نمایش 
درآمده می پردازد.در بخش پایانی نیز با حضور سیدبشیر حسینی 
داور مســابقه »عصرجدید« به عنوان کارشــناس ثابت برنامه به 
تحلیل فیلم های جشنواره از نگاه سواد رسانه ای پرداخته می شود.

مستند »رمز الوطن« گذر کوتاهی به تاریخچه تغییر و تحوالت در 
طرح و رنگ پرچم ایران طی دوره های مختلف تاریخی داشــته 
است که در آن با استناد به مدارک تاریخی و اسناد تصویری به روند 
پیدایش پرچم ملی ایران از زمان قاجار و دوره مشروطیت تا تکامل 
آن در شرایط کنونی پرداخته می شود.در این مستند توضیح داده 
می شود که بعد از انقالب اســالمی با دستور امام )ره( آثار مربوط 
به طاغوت معدوم شده و فراخوانی عمومی برای ارائه طرح پرچم 

کشور داده می شود .

در ایام دهه فجر سازمان ها و ادارات دولتی اقدام به  حديث زاهدی
برگزاری سمینارها و نشست های مختلفی می کنند و 
فرصتی پیش می آید برای ارائه گــزارش اقدامات و خدمــات دولت و مجموعه 
خدمتگزاران در نظام جمهوری اسالمی تا به نشاط مردم کمک کنند.در همين راستا 
حمید رضا پیر پیران، مدير عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با اعالم اینكه 
260 پروژه برق رسانی با اعتباری بالغ بر 78 میلیارد تومان افتتاح و مورد بهره برداری 
قرار می گیرد، اظهار داشت: 200 کیلومتر بازســازی و تقویت شبکه و فیدرگیری به 
منظور کاهش خاموشی و رفع حریم،38 کیلومتر احداث روشنایی معابر و بیش از 
1۹7 کیلومتر شبکه برق رســانی به همراه نصب 116 ترانس و تجهیز پست از جمله 
پروژه های آماده افتتاح در دهه فجر امسال اســت  مدير عامل شرکت توزیع برق 
شهرســتان اصفهان با بیان  اينكه صنعت برق قبل از انقالب وابســتگی زیادی به 
تجهیزات خارجی داشته، تصريح کرد: بیش از ۹5 درصد تجهیزات مورد نیازمان از 
داخل تامین شده  و برای اجرای طرح ها از متخصصان داخلی استفاده می شود. 

كاهش خاموشی ها در حوزه توزيع
وی با اشــاره به  چشــم انداز شــرکت توزیع برق اصفهان گفت: توســعه زیر 
ساخت های هوشمند از جمله فرآیندهایی است که رسیدن به چشم انداز 1405 را 
با اهداف متعالی میسر می کند و در این راستا با نصب 17 هزار کنتور فهام به طور 
حتم، تلفات کاهش می یابد و همچنین به منظور تکمیل ساختارهای هوشمند 
و کاهش خاموشی ها عالوه بر به کار گیری خط گرم که هر سال افزایش می یابد 
53۹ نقطه اتوماســیون که شــکل 366 کلید قطع کننده هوشمند )سکسيونر 
هوایی(،14۹ کوبیکل در 42 پست زمینی ،21 ریکلوزر  و 3 نیروگاه تولید پراکنده 
می شــود نیز ایجاد شــده اســت .پيرپيران با بيان اينكه یکی از شاخص های 
رضایت مندی و پایداری و قابلیت اطمینان شبکه ظرفیت سازی برای زمان های 
اوج مصرف و پذیرش مشــترکین جدید است، ادامه داد:  پست های )ترانس( 
زمینی و هوایی به تعداد 22۹ دستگاه با ظرفیتی بالغ بر 50 مگاولت آمپر در جهت 

ایجاد پایداری شبکه و کاهش خاموشی ها نصب و تجهيز شده است .

انجام خدمات غير حضوری
 مدير عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان درخصوص حذف قبوض کاغذی 
به عنوان یک طرح کالن ملی تاكيد  کرد:  حذف قبوض کاغذی به عنوان یک طرح 
کالن ملی عالوه بر صرفه جویی میلیاردی و کاهش وابســتگی به کاغذ خارجی و 
حذف ارزبری در تکمیل زیرساخت های مدیریت کشور بسیار موثر بوده و چرخه ارائه 
خدمات الکترونیک شرکت را از ۹2 درصد به ۹5 درصد افزایش داده است . با توجه 
به حذف قبوض کاغذی و چالش هایی که این فرآیند به دنبال داشته با به کارگیری 
تمام ابزارهای مدیریتی ۹4 درصد از درآمد حاصل از فروش انرژی وصول شــده 
است که این عدد تنها در حدود یک درصد با سال گذشته فاصله دارد، شایان ذکر 
است که تنها 2 درصد مردم هزینه برق مصرفی خود را به صورت حضوری پرداخت 
کرده اند و ۹8 درصد وصولی شرکت به صورت غیرحضوری بوده است، این عدد در 

مقایسه با سال گذشته 2 درصد رشد را نشان می دهد.

کاهش تلفات برق 
اين مقام مسئول افزود: در حال حاضر میزان تلفات در اصفهان 6 درصد است که 

پیش بینی می شود در چشم انداز شرکت برق تا سال 1405این میزان  تلفات به 
کمتر از 5 درصد)میانگین استاندارد جهانی( برسدكه حدود٦ ميليارد تومان در 

سال صرفه جويی شده است.

مديريت بار شبكه
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با اشــاره به اینکه در تابستان 
امسال هیچ  گونه خاموشی  نداشتیم، بیان کرد:شرکت برق به مشترکانی که در 
پیک سایی تابستان همراهی شایسته ای با شــرکت داشتند، حدود 6 میلیارد 
تومان پاداش پرداخت کرد. وی در  ادامه  گفت: خاموشی های پایان یافته یکی 
دیگر از شاخص های اطالع رســانی روی نقشه بوده که شــامل خاموشی های 
پایان یافته در 24ساعت گذشــته بوده و قابل رؤیت است، در نهایت خط گرم که 
در راستای کاهش خاموشــی ها و پایداری شبکه برق، عملیات توسعه و اصالح 
شبکه بر خطوط برق دار انجام می گیرد اطالع رسانی می شود، این سامانه  روی 
سایت شرکت به آدرس eepdc.it بارگذاری شده و عموم مشترکان و همشهریان 

می توانند برای برنامه ریزی های آتی خود از این سامانه استفاده کنند.

اصول مطالبات خدمات ارائه شده
مدیرعامل شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان با ابراز اينكــه همکاری و 
فرهنگ سازی مدیریت مصرف برق تنها معطوف به تابستان نیست، تصريح کرد 
:در همین راستا برای فصل زمستان هم که احتمال خروج بعضی از واحدهای 
نیروگاهی گازســوز پیش بینی می شــد برنامه ریزی های مدونی صورت گرفته 
است؛ با راه اندازی نرم افزار نیما در سطح شرکت مشاهده آنالین تعداد مشترکان 
همکار در طرح های پیک سایی و مشاهده تعداد کنتورهای فعال و قابل قرائت 

مشترکان همکار نیز به خوبی قابل رصد شده است.

استفاده از فناوری های روز دنيا
پیرپیران با تشريح اينكه در راستای ماموریت اطالع رسانی نرم افزار سپام )نرم افزار 
پاسخگویی، اطالع رسانی مشترکان برق( پیاده سازی شده است، توضیح داد: این 
نرم افزار در بستر GIS پیاده سازی شد و با امکانات جدید کل نقشه GIS به صورت 
زنده اطالعات خاموشی ها اعم از خواسته و ناخواســته را در اختیار مشترکان قرار 
می دهد.اين مسئول در پايان خاطر نشان کرد: قبل از انقالب در صنعت برق وابستگی 
زیادی به تجهیزات خارجی بود ولی هم اکنون بیش از ۹5درصد تجهیزات مورد نیاز از 

داخل تامینشده و برای اجرای آنها از متخصصان داخلی استفاده می شود.

به مناسبت دهه فجر صورت می گیرد؛

افتتاح و بهره برداری از 260 پروژه  برق رسانی توسط شرکت توزیع برق اصفهان

گاهی والدین نسبت به آشنایی فرزندان شان با  دیانا سنابادی
قرآن بی تفاوت هستند ولی برای آموزش های 
دیگر اهتمام عجیبی دارند در حالی که قرآن راه رستگاری را آموزش می دهد. 
تنها معجزه ای که درحال حاضر از پیامبران در اختیار بشر قرار دارد، قرآن کریم 
است. قرآن وسیله هدایت انسان از ظلمت به ســوی نور است ولی به تنهایی 
کافی نیســت و به تبیین کننده نیاز دارد.آموزش قرآن کودکان یکی از حقوقی 
است که برگردن والدین قرار گرفته و برای آشنا کردن آنها با مهم ترین حق شان 

باید قرآن را در حضور فرزندان بلند بلند خواند.
پدر و مادری که خواندن قرآن جزو برنامه زندگی آنان است، فرزندان شان نیز به 
فراگیری و خواندن قرآن عالقه مند می شوند و این خود یکی از راه های تعلیم 
قرآن به فرزندان است، زیرا کودکان و نوجوانان به طور عمده تحت تاثیر سخنان 
والدین، معلمان و دوستان قرار دارند و این تاثیرپذیری در کودکی بیشتر از پدر و 
مادر است.در همین راستا دارالقرآن اهل بیت)ع( خمینی شهر در قالب جلسه 
خانگی و به منظور آموزش قرآن به اهالی از سال 1384 شروع به ساخت و در 
سال ۹6 فعالیت خود را آغاز کرد و هم اکنون به عنوان بزرگ ترین موسسه ، موزه 
قرآن در این شهر و همچنین بزرگ ترین دارالقرآن و بزرگ ترین موقوفه قرآنی 
به آستان قدس رضوی در سطح کشور به شمار می رود  که بدون دریافت کمک 
هزینه از ارگان های دولتی و تنها با وجود یک خیر نیکوکار ، تمامی عالقه مندان 
از 3 سال به باال توسط اساتید مجرب کشوری تحت تعلیم قرار می دهد.حجت 
االسالم والمســلمین قربانیان مدیر موسسه دارالقران اهل بیت)ع( در تبیین 
این مرکز آموزشی می گوید : این مجموعه با تمام تجهیزات با داشتن دو سالن 
اجتماعات با ظرفیت سه هزار نفر، دو طبقه کالس برای فعالیت مدرسه القرآن، 
مکتب خانه قرآن و کالس های آموزشــی قرآن کریم که در شهرستان خمینی 
شهر واقع اســت، همراه با چندین باب مغازه در شــهر اصفهان و یک کارخانه 
سنگ بری واقع در شهرک صنعتی محمود آباد به منظور پشتیبانی هزینه های 

جاری موسسه، وقف آستان قدس رضوی شد.
وی درباره نیت و هدف وقف اظهار می دارد: علت وقف این اســت که شخص 
واقف نیت دارد حرکت قرآنی که در قید حیاتش رقم زده و بنایی که ایجاد کرده 

پس از وفاتش همچنان به همان شکل تا روز قیامت ادامه پیدا کند و مال خود 
را در باب امور خیر و برای کار خیر حبــس کند.قربانیان به طرح خیریه قرآنی 
اشاره می کند و می گوید:  از طرح جدیدی که در این موسسه در حال اجراست، 
حذف تاج گل های طبیعی در مراســم های ترحیم و جایگزین شدن تابلوهای 
ختم قرآن کریم و ختم قرآن و صلوات اســت که سود حاصل از این امر صرف 
ساخت یکصد و ده خانه قرآنی در روستاهای کشــور می شود که تاکنون سه 
خانه قرآنی در روستاهای محروم اســتان از جمله تیرانچی، روستای موغان 
فریدن و  روستای موشله از توابع شهرستان الیگودرز  به بهره برداری رسیده و 

در حال فعالیت است.
وی درخصوص موزه قرآنی تصریح می کند : با توجه به اینکه در استان اصفهان 
موزه های متنوعی وجود دارد و جای موزه قرآن و عترت در میان آنها به چشم 
می خورد، در ابتدا نمایشگاهی از کتب خطی در فضای موسسه ایجاد شد و از 
آن استقبال خوبی به عمل آمد. بنابراین تصمیم گرفتیم که آثار فاخر جمع آوری 
و نگهداری شــود. در حال حاضر بزرگ ترین قرآن طلقی جهان متشکل از 40 
صفحه و با وزن هزار و 400 کیلوگرم و با قاب چوبی برای عالقه مندان به نمایش 
گذاشته شده است. در این اثر کل قرآن به صورت تقطیع شده روی چوب آماده 
شده است. متاسفانه مردم با شــیوه نگهداری کتاب های قرآن قدیمی آشنا 
نیستند. با تحقیق میدانی موفق به جمع آوری بیش از 400 نسخه قرآن شدیم 
و این کتب را از نابودی نجات دادیم. عالقه مندان می توانند برای مشاهده این 
کتب به اصفهان، خمینی  شهر، بلوار شــهید منتظری، نبش کوچه 86 مراجعه 
کنند.قربانیان افزود: اجــرای کارگاه های تخصصی تالوت کــه در چند دوره 
صورت گرفت و طرح پله پله تا خدا با حضور پانزده هزار دانش آموز انجام شد. 
مدیر موسسه دارالقران اهل بیت)ع( گفت: ســعی مجموعه دارالقرآن بر این 
است که دغدغه خانواده ها در بحث آســیب های اجتماعی فرزندان کاهش 
یابد که مجموعه به شــکل نو و زیبایی برنامه ها را  ارائه مــی کند.قربانیان در 
 پایان با تشــریح فعالیت های فرهنگی موسســه اظهار کرد: اعزام  2300زائر

 در اربعین ســال جاری به کربالی معلی به نیابت از2300 شــهید شهرستان 
رقم خورد.

 بزرگ ترین وقف قرآنی کشور 
توسط دارالقرآن اهل بیت )ع( در خمینی شهر
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