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روز جهانی سرطان؛
امروز میخوایم آاگهی خودمون رو  
در مورد سرطان، نحوه پیشگیری 

و برخورد با این بیماری
 بیشتر کنیم.
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نماینده مردم اصفهان در مجلس می گوید  برای تامین حقابه شرق اصفهان و تاالب گاوخونی
 باید روزانه دو میلیون متر مکعب آب در رودخانه آزاد شود؛

 حق مردم از حقابه زیر پل خواجو
نماینده مردم اصفهان گفت: اگر بخواهیم حقابه شرق اصفهان و تاالب 
گاوخونی را تامین کنیم باید روزانه دو میلیون متر مکعب آب در رودخانه 
آزاد شود، یعنی روزانه این مقدار آب از زیر پل خواجو رد شود. تامین این میزان 
میسر نیست، بنابراین فعال نباید امیدوار باشیم رودخانه به طور دائم آب داشته 

باشد...

سینما اصفهان سیتی سنتر
دوشنبه 15 بهمن

قصر شیرین / ساعت 16
کارگردان: رضا میرکریمی

رد خون / ساعت 18
کارگردان: محمدحسین مهدویان

شبی که ماه کامل شد/ ساعت 20
کارگردان: نرگس آبیار

متری شیش و نیم/ ساعت 22
کارگردان: سعید روستایی

پایان خودمختاری

از بریز و بپاش برای افتتاح چمن مصنوعی تا تاکید بر جوانگرایی توسط وزیر نه چندان جوان

ناگهان وزیر! 

نصف جهــان در حالــی در روزهــای ابتدایــی ایام چهلمین ســالگرد 
پیــروزی انقالب اســالمی، میزبــان دو وزیــر هیئت دولــت دوازدهم 
شــد که وزیر ورزش و جوانان که بــرای افتتاح پروژه های ورزشــی در 
اصفهان حضــور به هم رســانیده بــود، بازدیدی هــم از کارخانه فوالد 
مبارکه داشــت تا از نزدیک در جریان بزرگ ترین کارخانه فوالد ســازی 
کشــور قرار بگیرد؛  اما در مقابل برنامــه صبح وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی در کارخانــه ذوب آهن در شــرایطی که قبال اطالع رســانی 
 شــده بود، لغو شــد و »محمد شــریعتمداری« برای افتتــاح اورژانس

 به بیمارستان غرضی رفت.
مسعود ســلطانی فر، در شــرایطی در دومین روز ایام ا... دهه فجر راهی 
اصفهان شــده بود که حضور او برای افتتاح پروژه زمین چمن مصنوعی 
ورزشگاه نصر، گالیه نماینده مردم در مجلس را به دنبال داشت. »حسن 
 کامران« که خود در  این مراسم بهره برداری شرکت داشت، با بیان اینکه 
بهره برداری از این پروژه در شــأن یک وزیر نیست، گفت: آیا افتتاح یک 
زمین چمن مصنوعی در شــأن مردم اصفهان است؟ باید یک پروژه مهم 
برای افتتاح پیش بینی می شــد که البته پاسخ این ســوال را وزیر ورزش 
وجوانان در صحبت با قهرمان اصفهانی)علیرضــا مختاری( داد و گفت: 
اوضاع ورزش سکه نیست و اشاره به کمبود بودجه برای ساخت پروژه های 

در شأن مردم و وزرا داشت!
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این سفر به لزوم رفتن پیرمردها از 
صحنه و سپردن کار به جوانان سخن گفت و اظهار داشت: »کسی که به 
سن من می رسد می گوید مشکالت حل شدنی نیست؛ اما جوانان این طور 
فکر نمی کنند، خوب است امثال من کنار برویم و تجارب انقالب و جنگ 
را به آن ها منتقل کنیم«. محمد شریعتمداری در حالی  از لزوم کناررفتن 
پیرمردها از پشــت میز و صندلی های مدیریتی و وزارتی سخن گفت که 

با 58 سال سن یکی از مسن های کابینه تدبیر و امید محسوب می شود و 
پس از عملکرد نه چندان مناسب در وزارت صمت که تهدید به استیضاح 
او از سوی نمایندگان مجلس را هم به دنبال داشت، درنهایت استعفا داد و 
چندی بعد به عنوان وزیر جدید رفاه به یک وزارتخانه دیگر نقل مکان کرد! 
شریعتمداری در اصفهان، به بدهی های تامین اجتماعی هم اشاره کرد و 

گفت: سازمان های زیان ده تامین اجتماعی را بر می گردانم.
خوشحالی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از باز شدن رودخانه زاینده رود، 
لزوم ســفر وزیر نیرو به اصفهان و اهتمام جدی به تشــکیل ستاد احیای 
بزرگ ترین رودخانه فالت مرکزی را بار دیگر یــادآوری کرد که به گفته 
شــریعتمداری نه تنها اصفهان بلکه کل مردم ایران با حیات زاینده رود 
جان دوباره می گیرند و نیاز اســت تا وزیر نیرو هم سفری به نصف جهان 
داشته باشد تا با دیدن خوشحالی مردم این شــهر از بازگشایی 20 روزه 
این رود، تصمیم قاطع در جهت احیای زاینده رود از سوی این وزارتخانه 
 که به عنــوان متولی اصلی حل این معضل شــناخته می شــود، گرفته

 شود. 
در پایان باید از بی برنامگی در سفر وزرا هم یاد کنیم؛  وزیر ورزش با تاخیر 
چندساعته به اصفهان رسید و گفته شد قرار نبوده در شهرضا توقف طوالنی 
داشته باشد؛ اما داشته و در برنامه ای که گویا از قبل هماهنگ نشده بود، 
شرکت کرده اســت! وزیر تعاون، کار و رفاه هم قرار بود در بهره برداری از 
چند طرح در کارخانه ذوب آهن شرکت کند که با وجود هماهنگی های 
صورت گرفته، در دقیقه 90 این برنامه لغو شد.  وزیر البته در جمع مدیران 
ذوب آهن حضور یافت و از »ستون فقرات« بودن ذوب آهن برای صنعت 

کشور سخن گفت. 
سفرهای اهالی دولت به استان های مختلف در ایام دهه فجر که به منظور 
بهره برداری از پروژه ها در این روزها صورت می گیرد، ارزش آن را دارد که 
با  کمی هماهنگی بیشتر صورت بگیرد و البته طرح های مهم تری برای 

بهره برداری در نظر بگیرند! 

   اولتیماتوم جدی مسئوالن استان
 در مورد فعالیت باغ تاالرهای بدون مجوز؛  
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صدای موزیک بلندی از پشــت دیوارهای باغی بزرگ به گوش می رسد. همهمه 
میهمانان و تعداد ماشین ها نشان می دهد که یک میهمانی بسیار شلوغ در داخل 
برپاست. ناگفته پیداست که این باغ مجلل یک باغ تاالر است، داخل که می روم اما بیشتر شبیه 
کافه رستوران های قبل انقالب توجهم را جلب می کند. تعداد زیادی زن و مرد به صورت مختلط 
 و مشتریان زیادی هم در انتظار ورود به محوطه باغ برای صرف شام هستند. با اندکی پرس و جو
 می فهمم در این مکان حتی می توان مشروبات الکلی و برخی مواد مخدر هم پیدا کرد البته اگر 

جزو مشتریان ثابت و vip این مکان باشید...

نرگس طلوعی

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل 
هواشناسی استان:

بارش ها مجددا آغاز می شود

پیدا شدن نامه ای متعلق به دوران 
محمدعلی شاه قاجار در اصفهان
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روســیه و ایران طــی بحــران ســوریه، یکی از 
نزدیک ترین همکاری هــای نظامی و امنیتی خود 
را تجربه کردند. حمایت سیاســی و نظامی این دو 
کشور از »بشار اســد« عمال بار دیگر ثبات سیاسی 
را به این کشور بازگرداند و زمینه ای برای نفوذ هر 
چه بیشتر روس ها تا کرانه دریای مدیترانه را فراهم 
کرد. اسراییل با نزدیک شدن ایران به مرزهای خود 
با دســتپاچگی سیاســی تالش کرد تا با ائتالف با 
روسیه و همکاری با سایر کشورهای عربی به نوعی 
از هراس نزدیکی ایران بــا مرزهایش بکاهد؛ اما در 
مقابل با رویگردانی روسیه نتوانست به اهداف خود 
دست یابد. پس از اجرایی شــدن خروج نیروهای 
آمریکایی از سوریه، اسراییل بار دیگر تالش کرده 
است تا با نزدیکی دوباره به روس ها به نوعی ایران 
در ســوریه را تحت فشــار قرار دهد. به خصوص 
آنکه پس از نزدیک به دو ســال همــکاری ایران و 
روسیه در سوریه و با آرام شــدن اوضاع، شایعاتی 
در مورد اختالفات بر ســر ماندن نیروهای نظامی 
ایران در ســوریه و مخالفت روس ها با این مسئله 
شنیده می شــود. حاال به نظر می رسد رسانه های 
صهیونیستی بر موج این شــایعات سوار شده اند و 
تالش دارند این موضوع را دســتاویزی برای ایجاد 

جنگ روانی علیه ایران قرار دهند.
ایران-روسیه از همکاری تا اختالف

این اولین بار نیست که رسانه های جهانی صحبت 
از اختالف میان ایران و روسیه به میان می آورند. 
سال گذشــته و در جریان نشســت ژنو نیز گفته 
شــد ایران و روسیه بر سر مســائل پس از داعش 
و تشــکیل دولت ملی اختالفات جــدی دارند.به 
خصوص آنکه »پوتین« در آن زمان تالش می کرد 
تا آمریکا را نیز به نوعــی وارد این مذاکرات کند. 
طی روزهای گذشته نیز خبرهای زیادی در رابطه 
با شکاف جدی میان تهران و مسکو در سوریه در 
رسانه های غربی و اســراییلی منتشر شد؛ گمانه 
زنی هایی از اختالف میان دو کشــور که بار دیگر 

پس از اظهارات یک وزیر 
اسراییلی و یک مقام روس 
تقویت شد.هفته گذشته، 
یو آو گاالنــت، از اعضای 
حزب لیکود اســراییل و 
وزیر مهاجرت این رژیم به 
دنبال اظهارات نتانیاهو، 
مبنــی بر درخواســت از 

آمریکا برای حفــظ نیروهایــش در التنف گفت: 
اسراییل برنامه دارد نیروهای ایرانی در سوریه را از 
این کشور بیرون براند. وی، درباره مواضع مشترک 
اسراییل و روسیه درباره مسائل سوریه گفته بود: 
اسراییل و روسیه دغدغه مشــترکی برای بیرون 
راندن ایران از ســوریه دارند. این وزیر اسراییلی 
درباره روابط ایران و روســیه در زمینه مســائل 
ســوریه گفت: ســوریه و متحدانش نواحی تحت 
کنترل حکومت را افزایش داده و گروه های انقالبی 
را وادار به شکست کرده اند؛ روسیه دیگر به ایران 
متکی نیست و این دو کشــور بر سر این که »چه 
کسی سوریه را می ســازد« اختالف دارند.با این 
حال، گمانه زنی ها در رابطه با علنی شدن شکاف 

میان ایــران و روســیه 
زمانــی تقویت شــد که 
سرگئی ریابکوف، معاون 
وزیر امورخارجه روسیه 
چند روز پیش گفته بود، 
روســیه هم پیمان ایران 
در ســوریه نیست، بلکه 
ایران و روسیه در راستای 
مذاکرات آستانه در رابطه با ســوریه در کنار هم 
همکاری می کننــد. ریابکــوف همچنین گفت: 
روســیه، موافق برنامه های خصمانــه ایران علیه 
اسراییل نیست و همزمان از حمالت اسراییل علیه 
سوریه به منظور هدف قرار دادن پایگاه های ایرانی 
انتقاد کرد. سایت خبری المانیتور نیز در یک مقاله 
تحلیلی به نقل از آنتوان مارداســوف، کارشناس 
روس، اختــالف میان تهران و مســکو را جزئی از 
جنگ داخلی در سوریه دانسته و اظهارات سرگئی 
ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه را یادآور 
شده که گفته بهتر اســت از گفتن اینکه مسکو و 

تهران متحد هستند، طفره بروم.
دو کشور با هدف مشترک و سیاست های 

متفاوت
کارشناســان معتقدند اینکه دو کشــور مستقل با 
اهداف سیاست خارجی متفاوت در همکاری امنیتی 
در سوریه دچار اختالف شوند، طبیعی خواهد بود. 
به خصوص اینکــه هر دو دولت روســیه و ایران در 
چارچوب خواســت دولت ســوریه عمل می کنند. 
واقعیت این است که دولت های مستقل، لزوما دارای 
اهداف و طرح هایی مستقل و جدا از هم هستند که 
ممکن است در نقاط محدودی با یکدیگر تالقی پیدا 
کنند و این مسئله موجب شکل گیری ائتالف موقت 
بین آنها شــود. همانطور که ایران و روسیه با وجود 
اختالف در مورد یمن و عربستان، در خصوص پرونده 
سوریه با یکدیگر اتفاق نظر داشته و سوریه را صاحب 
یک نقش محوری در منطقه عربی می دانند، مسکو 
تالش می کند از طریق سوریه، نقش خود در جهان 
را پر رنگ تر کند و ایران، به دنبال آن است تا با حفظ 
نظام ســوریه، نظام خود را پابرجا نگه دارد. واقعیت 
مسلمی که وجود دارد، این است که ایران و روسیه 
به رغم همه همکاری های امنیتی در سوریه، اختالف 
منافعی نیز با یکدیگر دارند، به ویژه وقتی پای اسراییل 
به میان کشیده شود. با این حال، آن ها توانسته اند 
تاکنون با مدیریت اختالفات بــه همکاری ها ادامه 
دهند و زمینه های تثبیت نظام سیاســی سوریه را 
فراهم سازند. با این وجود، اســراییل و رسانه های 
وابسته به آن نیز با انتشار گسترده هر گونه اختالف 
میان ایران و روســیه، به دنبال آن هستند میان دو 
کشــور و  به ویژه نخبگان سیاســی آن ها بدفهمی 
و تصور تهدید ایجاد کنند. ذکــر این نکته ضروری 
است که هرچه به پایان جنگ در سوریه نزدیک تر 
می شویم، احتمال آشــکارتر شدن اختالفات میان 
تهران و مسکو بیشتر است. در واقع، با توجه به تثبیت 
دولت بشار اسد و از بین رفتن تهدید مشترک برای 
آن ها، باید در انتظار هر ســناریویی در روابط میان 
ایران و روسیه در سوریه باشیم. با این حال، دو کشور 
در حال پیشبرد برنامه های مشترکی در سوریه به 
ویژه در زمینه حل و فصل سیاســی بحران در این 

کشور هستند.

رییس جمهور آمریکا: 
»متیس« را مجبور به استعفا کردم

رییس جمهور آمریــکا در مصاحبه ای گفت در 
کل از عملکرد وزیر دفاع سابق خود راضی نبوده 
و او را مجبور به استعفا کرده است.ترامپ گفت: 
»من از متیس خرســند نبودم. به او گفتم که به 
من یک نامه بدهــد که حتی آن نامــه را به من 
نداد. رییس جمهور آمریکا اضافه کرد: کاری که 
او انجام می داد را دوست نداشتم. به ارتش بیش 
از آن چیزی که تا پیش از آن دیده بود پول  دادم 
و از کاری که او در کل انجام می داد راضی نبودم 
و من به  متیــس گفتم که االن زمان )اســتعفا( 
است».متیس در ماه دسامبر و پس از آنکه ترامپ 
به صورت غیرمنتظره ای اعالم کرد که نیروهای 
آمریکایی از سوریه خارج می شوند، از سمت خود 

استعفا داد.

روسیه، میزبانی از نشست صلح 
مسکو را رد کرد

سفارت روسیه در کابل با انتشار بیانیه ای اعالم 
کرد که روســیه در برگزاری نشست صلح مسکو 
نقشــی ندارد.در این بیانیه آمده اســت که این 
نشســت به میزبانی شــماری از مهاجران افغان 
مقیم روسیه برگزار شده و مســکو در برگزاری 
آن هیچ نقشــی ندارد.این بیانیه مــی افزاید که 
در این نشســت نمایندگان ســایر کشــورها و 
همچنین مقامات دولتی روسیه شرکت ندارند. 
در این نشست عالوه بر نمایندگان طالبان، »حامد 
کرزای« رییس جمهوری پیشــین افغانســتان، 
»حکمت خلیل کــرزای«، »عطــا محمد نور«، 
»یونس قانونی« و »محمد اســماعیل خان« از 
اعضای حزب »جمعیت اســالمی« این کشور، 
»گلبدیــن حکمتیــار« رهبر حزب اســالمی و 
»محمد محقــق« رهبر حزب وحدت اســالمی 

مردم افغانستان شرکت می کنند.

 آمادگی خاندان سلطنتی 
انگلیس برای فرار از لندن

رویتــرز از آمادگی دولت انگلیس بــرای انتقال 
خانواده ســلطنتی به بیرون از لندن در صورت 
بروز شورش ناشــی از برگزیت خبر داد. مقامات 
انگلیــس برنامه های دوران جنگ ســرد در این 
کشــور در خصوص انتقال خانواده سلطنتی به 
خارج از لندن در صورت بروز شــورش ناشی از 
برکســیت را مجددا احیا کرده اند.این شــورش 
ممکن است به دلیل خروج از اتحادیه اروپا در ماه 
آینده میالدی صورت گیرد.روزنامه ساندی تایمز 
نیز نوشت: »برنامه های تخلیه اضطراری از زمان 
جنگ سرد وجود دارد، اما اکنون با هدفی تازه و 
در صورت بروز بی نظمی مدنی ناشی از برکسیت 
بدون توافق مجددا استفاده می شود.« این روزنامه 
این مسئله را به نقل از منبعی ناشناس در دولت 
انگلیس عنوان کرد که مســئول مسائل حساس 
است. روزنامه دیلی میل نیز نوشت از برنامه های 
انتقال خانواده سلطنتی از جمله ملکه الیزابت به 

محلی امن بیرون از لندن خبر دارد.

راه اندازی دانشگاه تقلبی برای 
شناسایی مهاجران غیرقانونی

شــبکه بی بی ســی از راه اندازی یک دانشگاه 
جعلی توســط دولت آمریکا و بازداشــت 129 
مهاجر هندی که بــرای اخذ اقامــت قانونی در 
این دانشــگاه ثبت نام کرده بودند، خبر داد. به 
نوشــته پایگاه اینترنتی شــبکه »بی بی سی«، 
دانشــگاه جعلی »فارمینگتون« که در تبلیغات 
خود اعالم کرده بود در ایالت »میشــیگان« قرار 
دارد، توسط ماموران مخفی وزارت امنیت داخلی 
آمریکا اداره می شــد و قصد آن کشف تقلب در 
مهاجرت و بازداشــت افرادی است که هدف آنها 
پرداخت غیرقانونی برای ماندن و اخذ اقامت در 

آمریکاست.

مسکو – تهران در دوراهی اختالف در سوریه

مجلس به وزیر کشاورزی 
کارت زرد داد

در جلسه علنی روز گذشــته مجلس شورای 
اسالمی، طرح ســوال از محمود حجتی وزیر 
جهاد کشاورزی درباره علت ایجاد اختالل در 
فعالیت و زندگی صیــادان ایرانی در آب های 
دریای عمان به واسطه قرارداد رسمی بلندمدت 
سازمان شیالت با کشتی های چینی برای صید 
در عمق 2۰۰ متری دریای عمان در دســتور 

کار قرار گرفت.
در ادامــه جلســه، پاســخ های وزیــر جهاد 
کشاورزی به رای گذاشــته شد که نمایندگان 
با ۴۳ رای موافــق، 1۴9 رای مخالف و ۵ رای 
ممتنع از مجموع 21۶ نماینده حاضر در جلسه 
علنی این پاسخ ها را قانع کننده ندانستند و به 

حجتی کارت زرد دادند.

 قانون خدمات کشوری 
اصالح می شود

عضو شورای مرکزی فراکســیون نمایندگان 
والیی مجلس گفت: قانون منــع به کارگیری 
بازنشستگان اصالح نخواهد شد و تنها در قالب 
اصالحیه قانون خدمات کشوری نکاتی در مورد 

سن بازنشستگی اصالح می شود.
نماینــده مــردم فریمان در مجلس شــورای 
اســالمی ادامه داد: تنها در قالــب اصالحیه 
قانون خدمات کشــوری نکاتی در مورد ســن 
بازنشستگی، اصالح خواهد شد. در مورد سن 
بازنشستگی،  ۶۵ سال مد نظر است و روی ۳۰ 
تا ۳۵ سال خدمت هم بحث و بررسی می کنیم.

طراح قانون منع به کارگیری بازنشستگان اظهار 
داشت: دستگاه هایی که قانون خاص دارند، اگر 
می خواهند از شرایط بازنشســتگی استفاده 
کنند، باید قانون خاص خودشان در ارتباط با 
فصل بازنشستگی را تابع قانون خدمات کشوری 
کنند واال قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
برای دســتگاه های خاص به هیچ وجه تغییر 

نخواهد کرد.

رسانه های ارمنستان گزارش دادند:
 »پاشینیان« 

به ایران سفر می کند
رســانه های ارمنســتان گــزارش دادند که 
نیکول پاشــینیان، نخســت وزیر این کشور 
برای انجام دیدارهای دو جانبه و رســمی 2۷ 
فوریه )۸ اسفند( به تهران ســفر خواهد کرد.
نیکول پاشینیان، نخســت وزیر ارمنستان در 
جریان سخنرانی در رقابت های انتخاباتی این 
کشور اعالم کرده بود که روابط با ایران همیشه 
در سطح باالیی قرار داشــته و در حال حاضر 
 نیز نیاز اســت این روابط در همین سطح باال 

ادامه یابد. 
پاشــینیان، قبل از اتفاقات و تحوالت سیاسی 
در ارمنســتان که در نهایت به نخست وزیری 
او منتهی شد، طی دو دوره نماینده مجلس در 
ارمنستان و عضو گروه دوستی- پارلمانی ایران 
و ارمنستان بود. او در سفر سال گذشته رییس 
مجلس ارمنستان به ایران نیز در ترکیب هیئت 
بود. به طور مشــخص عالقه مندی پاشینیان 
به روابط ایران و ارمنســتان از دوره نمایندگی 

مجلس او ادامه داشته است.

 آیت اله عیسی قاسم
 به مشهد مقدس مشرف شد

پایگاه دفتر حفظ و نشــر آثار آیت اله عیســی 
قاســم از نقل مکان ایشــان از نجف اشرف به 
مقدس مشهد خبر داد.گفتنی است که آیت اله 
شیخ عیسی قاسم بیش از دو سال در محاصره 
نظامی رژیم آل خلیفه بود.تیرماه امسال و پس 
از گذشــت 1۴ ماه از حبس خانگی و وخامت 
حال ایشان سرانجام با موافقت پادشاه بحرین 

وی برای درمان بیماری  به لندن منتقل شد.

محمدحسین  قربانی
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: 

رییس مجلس شــورای اســالمی در رزمایش رزم 
نیروی زمینی ســپاه گفت: دولت در بخش بهداری 

کمک رسان سپاه باشد.
علی الریجانی، رییس مجلس شورای اسالمی، صبح 
دیروز در مراســم آغاز رزمایش اقتــدار رزم نیروی 
زمینی سپاه طی ســخنانی گفت: امروز توفیق پیدا 
کردم از گوشــه ای از خدمات ســپاه و در حوزه رزم 
بازدید داشته باشم، برای من خیلی مسرت بخش بود 
که همان روحیه اول انقالب را در خالل تالش های 

سپاه مالحظه کردم. 
وی افزود: سپاه در شرایط سخت، کارهای بزرگی 
انجام می دهد. توفیقی حاصل شده که سپاه خدمتی 
هم به مردم محروم ارائه می دهد که بســیار جای 

ستایش دارد.
وی اضافه کرد: اینکه رهبر انقالب در شرایط امروز 
ایران مسئله مدیریت جهادی را امری الزم می دانند 
به خاطر این است که با این تفکر در هر مجموعه ای 

کار بزرگی می توان، انجام داد.

دولت در بخش بهداری 
کمک رسان سپاه باشد

رییس مجلس: 

کافه سیاست

عکس  روز 

دیدار مسعود بارزانی با رییس 
مخالفان سوری در اربیل

رهبر حزب دموکرات کردستان عراق با هیئتی 
از مخالفان دولت سوریه به ریاست نصر حریری 

در اربیل دیدار کرد.

مجلس به وزیر کشاورزی کارت زرد داد

پیشنهاد سردبیر:

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
با این پیش بینی که وزیر پیشنهادی بهداشت 
می تواند رای باالیی از مجلس بگیرد، گفت که 
آقای نمکی با توجه به تجربیاتش می تواند قطار 
طرح تحول را در مسیر خود به حرکت درآورد.
محمدحسین قربانی با اشاره به مشکالت حوزه 
دارو در کشور گفت: در حال حاضر حوزه دارو 
معضلی برای کشور اســت که ایشان می تواند 
موضوع مشــکالت پیش روی داروســازان و 
به طور کلی حــوزه دارو را مدیریت کند کما 
اینکه قبــل از این هم معاون وزیر بهداشــت 
بوده و تجربه خوبی در کارنامه اش وجود دارد.

قربانی ادامه داد: عمده مسائل حوزه بهداشت 
و درمان به موضوع تامین بودجه و مصرف آن 
بر می گردد. آقای نمکی به اعداد و ارقام بودجه 
مسلط اســت و  می تواند قطار طرح تحول را با 

متانت در مسیر خود به حرکت درآورد.

»نمکی« رای اعتماد باالیی 
از مجلس می گیرد

سعید جلیلی
عضو شورای راهبردی سیاست خارجی:

نایب رییس مجلس شــورای اسالمی در ارزیابی از 
اقدام سه کشــور اروپایی در ثبت ســاز و کار مالی 
حمایت از تبادالت جاری با کشورمان، گفت: ثبت 
ساز و کار مالی موســوم به ابزار حمایت از تبادالت 
تجاری )اینستکس( حاکی از اراده اروپا برای حفظ 
برجام است و از این نظر مثبت به نظر می رسد؛ اما 
قضاوت نهایی زمانی اســت که اجرای آن را نظاره 
کنیم. این گام اول است و اروپا باید به همه تعهدات 
خود طبق بیانیه ماه می 2۰1۸ وزرای خارجه ایران 
و ســه کشــور اروپایی عمل کند. اینکه در خبرها 
آمده بود یکی از این وزرا اجرای این ســاز و کار را 
مشروط به پیوســتن ایران به معاهده بین المللی 
اف ای تی اف دانســته نوعی دخالت در امور داخلی 
 ایران است و وزارت خارجه باید عکس العمل مناسب

 نشان دهد.
مطهری تاکید کرد: این ســاز و کار از نظر استقالل 
اروپا در مقابل آمریکا و از نظر تالش برای شکست 

سلطه دالر برای اروپا نیز نافع  خواهد بود.

 اینستکس، برای
 اروپا نافع است

نایب رییس مجلس: 

عضو شورای راهبردی سیاســت خارجی اظهار 
کرد: امروز باید سرلوحه کارهای جریان انقالبی 
آن باشد که از خود بپرسد در حال حاضر مصلحت 
انقالب اســالمی چه اولویتــی را اقتضا می کند. 
سعید جلیلی گفت: زمانی این باور به جامعه القا  
شد که کلید حل مشــکالت اقتصادی مذاکره با 
کدخداســت و وقتی مذاکره به نتایج امروز خود 
رسید، می گویند هدف مذاکره اقتصادی نبود یا 
می گویند برجام تصمیم نظام بود؛ اما این گفته 
نمی شــود که نظام برجام را با رعایت 2۸ شرط 
پذیرفت. وی افزود: باید به برخی دوستان گفت 
هم چنان که در سیاست خارجی، »فشار ایمیلی« 
و »توئیتری« نمی تواند به تنهایی موثر واقع شود 
در داخل هم کار فرهنگی و تبیینی موثر با »فشار 
پیامکی« شــکل نمی گیرد بلکه بایــد با تبیین 
درست و مســتمر موضوعات و تحلیل صحیح از 

روند حرکت انقالب، دشمنان را ناامید کرد.

 فشار پیامکی در داخل  
جواب نمی دهد

پیشخوان

بین الملل

 آیا اسراییل می تواند با جنگ رسانه ای در سوریه برنده شود؟

روسیه دیگر به ایران متکی 
نیست و این دو کشور بر سر 
این که »چه کسی سوریه را 

می سازد« اختالف دارند

خاطره آیت اله صانعی از اختالف با حاج احمد
آیت اله یوسف صانعی، از شاگردان و نزدیک ترین چهره های روحانی به امام)ره( در خاطره ای نقل کرد در 
طول دوران دادستانی من، فقط بیت امام هیچ دخالتی در کار قضا نداشتند. یک مرتبه هم به من گفتند 
حاج احمد آقا از دست یک نفر شکایت کرده و او را که یک روحانی محترمی بوده بازداشت کرده اند. من 
آقای اشــراقی را که نماینده ما بود خواستم. گفتم شــما یک روحانی را بازداشت کردید. راهش این بود 
که می گفتید از تهران خارج نشود. آقای اشراقی گفت حاج احمدآقا ممکن است شاکی شود. گفتم من 
می دانم بیت امام)ره( ناراحت نمی شــوند و آزادش کردیم. احمدآقا زنگ زد و گفت شنیدم فالنی را آزاد 
کردید، گفتم بله. گفت این بی احترامی کرده به امام)ره(. از او اصرار و از من انکار. آخر من به ایشان گفتم 
درست است که شما شاکی هستید؛ اما من دادستانم. شما اگر مایلید غیر از این عمل شود راه دارد. راهش 
این است که من االن استعفایم را می نویســم می دهم خدمت امام)ره(. ایشان قبول کند و فرد دیگری را 

انتخاب کند تا به خواسته شما عمل شود. 

اتهام تازه »هاشمی« به الریجانی و روحانی
محمد هاشمی در برنامه تلویزیونی »چهل 22« ضمن اشاره به دوره ریاستش بر سازمان صدا و سیما گفت: 
اولین شغلم این بود که مســئول روابط بین الملل حزب جمهوری بودم. در صداوسیما هشتمین رییس پس 
از انقالب بودم البته هیچ زمینه رسانه ای نداشتم و عالقه ای هم به فیلم و تلویزیون نداشتم. آن موقع شورای 
سرپرستی صداوسیما، رییس را تعیین می کرد که هر کدام از قوا، دو نماینده در این شورا داشتند. افرادی مثل 
حسن روحانی، علی جنتی، محمدجواد الریجانی، محمدحسین طارمی و آقای آقازده در شورا حضور داشتند. 
در همین مقطع آقایان الریجانی و روحانی طرح عزل من را پیاده کردند.وی درباره عزلش افزود: صداوسیما 
خیلی به هم ریخته بود. گفتم که اطالعی از صداوسیما ندارم اما آنها تاکید کردند که دیگر انتخاب شان را انجام 
داده اند. یک سال بعد خدمت امام)ره( رفتیم و گزارش دادیم که چه کردیم. ایشان فرمودند شما دو برادر به 
اسالم خدمت می کنید. بعد از دیدار با امام)ره( مخالفت ها شروع شد. یک روز در سازمان بودم که دیدم شورای 

سرپرستی هم همه آمده اند. آنجا تشکیل جلسه دادند و من را عزل کردند.

چهره ها

یک اتفاق بسیار مخفی در 
بازار خودرو

الزامی نــدارد دولت دو 
دوره ای باشد

حذف نام آیت ا... هاشمی با 
چه انگیزه ای؟

استقبال بخش خصوصی از 
»اینستکس«

علیرضا کریمیان
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نمایشگاه اصفهان، میزبان صنایع غذایی کشور می شود
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

 کاهش 14درصد پروازهای داخلی
 در نه ماهه امسال؛

 سهم فرودگاه اصفهان
4/3 درصد پروازها

تعداد نشست وبرخاســت هواپیماها در 9 
ماهه ســال 97 حدود 300 هــزار و 610 
پرواز و در نه ماهه سال 96 حدود 350 هزار 
و 358 پرواز بــوده که این رقــم با کاهش 
14 درصدی روبه رو شــده است. بر اساس 
آمارهای به دســت آمده از ســایت شرکت 
فرودگاهــی و ناوبری هوایی ایران ســهم 
فرودگاه ها در نشســت  و برخاست پروازها 
در آذرماه ســال 97 در اردبیل 0/3،ارومیه 
0/8 ،اصفهــان 4/3 ،اهــواز 4/4 ،ایــام 
0/7،بندرعباس2/8،بوشهر0/8 ،تبریز 2/9 
،رشــت 1/1 ،زاهدان 1/7،ساری – دشت 
ناز 0/8 ،شیران7/3 ،عسلویه 1/5 بر اساس 
این گزارش و در این مدت، فرودگاه مهرآباد 
با 95 هزار و 153 فروند بیشــترین نشست 
 و برخاســت را به خود اختصــاص داد و با 
جابه جایی بیش از 11 میلیون نفر مســافر 
پرترافیک ترین فرودگاه بود. فرودگاه مشهد 
با 48 هزار و 304 فرونــد و اعزام و پذیرش 
بیش از هفت میلیون نفر مســافر، دومین 
فرودگاه پرترافیک کشــور و فرودگاه امام 
خمینی )ره( با 38 هزار و 258 فروند و اعزام 
و پذیرش بیش از پنج میلیون و 800 هزار 
نفر مسافر در جایگاه سومین فرودگاه کشور 
قرار گرفتند. طبق این آمار سهم پروازهای 
داخلی از کل پروازهای 9 ماهه 97، نشست 
و برخاســت 245 هزار و 400 فروند است 
که طی آن بیش از 28 میلیون نفر مســافر 
 و نزدیک به 208 هزار تن بار منتقل شــده

 است.

بازار

صندلی خودروی کودک

نمایشگاه اصفهان، میزبان صنایع 
غذایی کشور می شود

پانزدهمین نمایشــگاه تخصصــی صنایع غذایی 
اصفهان از فردا با حضور 90 مشارکت کننده از سراسر 
کشور آغاز می شود.پانزدهمین نمایشگاه تخصصی 
صنایع غذایی اصفهان به مدت چهار روز و تا نوزدهم 
بهمن ماه ادامه خواهد داشت و زمینه ای فراهم می 
آورد تا شــرکت های فعال در حوزه صنایع غذایی، 
دستاوردهای خود در زمینه ماشین آالت و تجهیزات 
تولید و فرآوری مواد غذایی و آشــامیدنی، ماشین 
آالت، تجهیزات و ملزومات بسته بندی مواد غذایی و 
آشامیدنی، ماشین آالت و تجهیزات حمل و نگهداری 
مواد غذایی، سردخانه های صنعتی، تجهیزات پخت 
غذا، تجهیزات آشپزخانه های صنعتی، تجهیزات و 
ملزومات هتل، رستوران و کافی شاپ، تجهیزات و 
خدمات سرو غذا و تجهیزات فروشگاهی را به نمایش 
بگذارند. شیر پاستوریزه پگاه، اصفهان مقدم، صنایع 
غذایی افخم، گل قطره، رســا ماشین، چاپ نگین، 
احام، نان رضوی، مطســا، پارس چاپگر، لبنیات 
قیطران، مواد غذایی مفید، برنج سرزمین، عسل شهد 
نشاط مصفا، آزمایشگاه هورتاش، شاهکار کشاورز 
ایرانیان، اکاربو و آریــن از مطرح ترین برندهایی به 
شمار می روند که در پانزدهمین نمایشگاه تخصصی 

صنایع غذایی اصفهان حضور خواهند داشت.

یک کارشناس بانکی مطرح کرد:
تراکنش 10 میلیون دالری 
روزانه با بیت کوین، در ایران

یک کارشــناس بانکی گفت: انقاب باک چین 
قرار است تحول و تغییر رویکردی در نظام بانکی 
باشد. تراکنش های مالی در حوزه بیت کوین ها که 
به صورت روزانه صورت می گیرد، رقم بسیار زیادی 
است، به طوری که از رقم 10 میلیون دالر سخن 
گفته می شود. این نشان دهنده اهمیت و گسترش 
این حوزه در ایران است که می تواند گشایش های 
فراوانی در حــوزه تبادالت تجــاری ایجاد کند. 
محمدرضا غفوری ادامه داد: یکی از موضوعاتی که 
به عنوان مزیت رمزارزها مطرح می شود، اطمینان 
 خاطری اســت که در حوزه های اعتباری به وجود 
می آید. درواقع افراد از نقل و انتقال و تراکنش های 
خود در این بستر اطمینان خاطر دارند. حال ممکن 
است در یک وب سایت کاهبرداری هایی صورت 
گرفته باشد، اما چیزی که بازارهای جهانی نشان  
می دهد این است که تراکنش های بیت کوین بسیار 

ایمن هستند.

پاکستان در تدارک صادرات 
االغ به چین!

پاکستان از ایجاد مزارع جدید پرورش االغ برای 
 صادر کردن به چین خبر داده اســت. به گزارش 
بی بی ســی، پاکســتان با بحران مالی و کسری 
بودجه مواجه است و این اقدام را با هدف افزایش 
عواید این کشــور انجام می دهد. این کشــور  با 
داشــتن بیش از 5 میلیون االغ، سومین پرورش 
دهنده این حیوان پس از چین و اتیوپی به شمار 
می رود. دولت پاکستان قصد دارد طی سه سال 
اول، حدود 80 هــزار االغ به چیــن صادر کند.
گوشت االغ درچین از محبوبیت زیادی برخوردار 
است و از پوست آن در تهیه مواد غذایی بهداشتی 

و داروهای سنتی استفاده می شود.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام 
مهندسی اصفهان:

 اتالف انرژی ساختمان ها 
آسیب اقتصادی است

عضو شــورای مرکزی ســازمان نظام مهندسی 
اصفهان گفت: اســتفاده نکردن از مبانی اصلی 
ساخت و ســاز پایدار در ســاختمان های کشور 
ضرری قابل توجه به منابع انرژی، مردم، فعاالن 
حوزه ساخت و ساز، دولت، شهرداری و نسل های 
آینــده وارد می کند. محمدرضــا رجالی با بیان 
اینکه هدررفت انرژی در ساختمان می تواند یک 
آسیب اقتصادی برای کشور باشــد، اظهار کرد: 
30 تا 50 درصد انرژی مصرفی در ساختمان های 
کشور قابل کاهش اســت پس بدون شک وقتی 
میزان اتاف انرژی به صفر برســد می تواند سود 
و صرفه اقتصادی داشته باشد. وی با بیان اینکه 
میزان مصرف انرژی در ساختمان های کشور 7.5 
برابر متوسط جهانی است، ادامه داد: الزم است تا 
مهندسان ناظر بر پروژه های ساخت و ساز دقت 
بیشتری کنند و توجه بیشــتری به مبحث 19 
قانون نظام مهندسی داشــته باشند تا پیروی از 
اصول ســاختمان پایدار منجر به رشد اقتصادی 

کشور شود.

صندلی خودرو دلیجان 
Elite Plus مدل

 313,000
تومان

صندلی خودرو کودک 
راهبر مید مدل نیکو

 540,000
تومان

صندلی خودرو کودک نانیا 
Belinesp POP مدل

 960,000
تومان

نماینده مــردم اصفهان گفت: اگر بخواهیم حقابه شــرق اصفهان و 
تاالب گاوخونی را تامین کنیم باید روزانه دو میلیون متر مکعب آب 
در رودخانه آزاد شود، یعنی روزانه این مقدار آب از زیر پل خواجو رد 
شود. تامین این میزان میسر نیست، بنابراین فعا نباید امیدوار باشیم 
رودخانه به طور دائم آب داشته باشد.حیدرعلی عابدی  خاطر نشان 
کرد: این ســهم و نیازهای اصفهان برای کشاورزی است که اگر این 

نیازها تامین شود همیشه آب در بســتر رودخانه جاری خواهد بود؛ 
اما چون آب بــه اندازه کافی نبوده و منابع آبی کم اســت. این منابع 
که بر اساس مصوبه شورای عالی آب باید توسط تونل اول کوهرنگ 
و رودخانه طبیعی تامین شود، متاسفانه تامین نمی شود. وی گفت: 
منتها یک سری نیازهایی وجود دارد که مشکل ساز است؛ یکی از این 
نیازها سهم آبی است که به چهارمحال و بختیاری داده شده و چیزی 

حدود 200 میلیون مترمکعب است. 100 میلیون مترمکعب هم به 
استان یزد داده شد. این تخصیص ها در کنار بی انضباطی هایی که در 
مســیر رودخانه زاینده رود اتفاق می افتد باعث شده که کشاورزان 
اصفهانی نتوانند به حقابه خودشان برسند.عابدی خاطر نشان کرد: 
اگر ستاد احیای زاینده رود تشکیل شود و طرح های نیمه تمام تکمیل 

شود، ممکن است که کشاورزان به حقابه خود برسند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس می گوید  برای تامین حقابه شرق اصفهان و تاالب گاوخونی باید روزانه دو میلیون متر مکعب آب در رودخانه آزاد شود:
 حق مردم از حقابه زیر پل خواجو

با وجود تمام رایزنی های بانک مرکزی و در رأس آن 
عبدالناصر همتی برای ممانعت از تصویب طرحی 
جنجالی جهت اخذ مالیات از سود حاصل از خرید و 
فروش ارز و حتی حضور رییس کل بانک مرکزي در 
جلسه روز یکشنبه، هفتم بهمن سال جاری صحن 
علني مجلس شوراي اسامي و طرح مباحثي درباره 
اخذ مالیات و سود سهام دولت از محل درآمدهاي 
ارزي بانک مرکزي امــا در نهایت باز هم مجلس و 
دولت بر خواسته خود پافشــاری کردند و به رغم 
مخالفت ها و هشــدارهای بانک مرکزی در مورد 
تزریق 9 هزار میلیارد تومان پول پرقدرت به اقتصاد 
ایران؛ اما نمایندگان مجلس با تصویب طرحی یک 
فوریتی بانک مرکزی را ملــزم کردند تا  50درصد 
سود ســهام و مالیات علی الحســاب خود را تا 15 

بهمن به حساب خزانه واریز کند.
 این طرح در واقع چاره اندیشی مجلس برای کسر 
بودجه شدید دولت در ماه های پایانی سال 1397 
است. این مســئله در حالی رخ داده که درآمدی از 
این راه در بانک مرکــزی وجود ندارد. پس با توجه 
به عدم تحقق درآمد مذکور و بدهکاربودن خالص 
نرخ خرید و فروش ارز در سطح قابل توجه 29/5هزار 
میلیارد ریال، اصرار بر پرداخت مالیات و سود سهام 
دولت از این محل در حکم اســتقراض مســتقیم 
دولت از بانک مرکزي تلقي شــده و بــا آثار پولي 

نامطلوبي همــراه خواهد 
بود. بر اســاس برآوردها، 
طرح اصاح قانون بودجه 
سال 1397، رشــد پایه 
پولي و نقدینگــي از این 
محل به میزان 6/4 واحد 
درصد و به تبــع آن نرخ 
تورم به میزان 5/1 واحد 

درصد افزایش خواهد یافت که به نوبه خود واجد آثار 
منفي بر رفاه اقشار آسیب پذیر جامعه خواهد بود.

رییس بانک مرکزی پیش 
از تصویب ایــن طرح هم 
هشــدار داده بود که الزام 
در این طرح موجب خواهد 
شد تا پول بدون پشتوانه 
زیادی به کشــور تزریق 
شــود.عبدالناصر همتی، 
در این زمینه تصریح کرد: 
در صورت تصویب طرح یک فوریتی که در مجلس 
مطرح می شــود حداقل افزایش 90هزار میلیارد 

ریال پول پرقدرت در اقتصــاد ایران را رقم خواهد 
زد. وی تاکید کرد: اجبار بانک مرکزی در پرداخت 
ســود تحقق نیافته خرید و فــروش ارز مندرج در 
بودجه ســال 97 این بانک، صرفا چاپ پول است 
و موجب افزایش تورم خواهد شــد. با وجود این اما 
این طرح در مجلس تصویب شد و بانک مرکزی را 
موظف کرد حداقل 50 درصد سود سهام و مالیات 
علی الحساب پیش بینی شــده در پیوست شماره 
3 این قانون را تا 15 بهمن ماه ســال جاری)امروز( 
پرداخــت کند و براســاس عملکــرد مطابق مفاد 
 حکم ماده 4 قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی

 تسویه کند.
 اقتصاددانان و کارشناسان زیادی در مورد تصویب 
این طرح در مجلس هشدارهای جدی را داده بودند. 
این افراد معتقدند این طرح در جهان بی ســابقه و 
خاف اصول اقتصاد و حسابداری و تورم زاست؛ چرا 
که قصد بانک مرکزی از خریــد و فروش ارز انتفاع 
نیست پس مالیات باوجه است. بانک مرکزی باید 
هرگونه ریال حاصل از فروش ارز را عقیم کند وگرنه 
به شدت تورم زاست. بر اســاس اعام اقتصاددانان 
پول حاصل از بازگرداندن خرید و فروش ارز خطر 
هفت برابر شــدن تورم در جامعه را ایجاد می کند. 
درآمد غیر واقعی، اصلی ترین علتی است که منجر 
به پدیده تورم می شود و حصول این نوع درآمد بر 
اساس قانون به باالترین میزان خود در ده های اخیر 

خواهد رسید.

دست دولت در جیب بانک مرکزی
 ابر تورم دیگری در راه است؟

 اجبار بانک مرکزی در پرداخت 
سود تحقق نیافته خرید و فروش 
ارز مندرج در بودجه سال ۹۷ این 

بانک، صرفا چاپ پول است

مدیرعامل شرکت گاز اصفهان:
6 پروژه گازرسانی در اصفهان به بهره برداری می رسد

مدیرعامل شرکت گاز اصفهان گفت: 6 پروژه گاز رسانی با اعتبار افزون بر 73 میلیارد ریال اعتبار، دهه فجر  
امسال در این استان به بهره برداری می رسد. ســید مصطفی علوی افزود: این طرح ها شامل گازرسانی 
به شــهرک صنعتی نهضت آباد با بیش از 15 میلیارد ریال، شهرک صنعتی اردستان با اعتباری افزون بر 
14 میلیارد ریال، مرحله دوم شهرک صنعتی بزرگ اصفهان با بیش از 11 میلیارد ریال و شهرک صنعتی 
تودشک با صرف بالغ بر 6 میلیارد ریال است. وی با اشاره به توزیع ساالنه حدود 21 میلیارد متر مکعب گاز 
طبیعی در استان و بهره مندی 99/7 درصد جمعیت این استان از نعمت گاز طبیعی خاطرنشان کرد: تمام 
رسالت و تاش کارکنان این شرکت بهره مندی 100 درصدی جمعیت استان از این نعمت خدادادی در 

بخش های خانگی، صنعتی و عمومی است.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی:
مسائل شرق اصفهان عمیق تر از بازگشایی های چند روزه است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی گفت: خشک شدن زاینده رود مشکاتی ایجاد کرده که در آینده 
دامن فات مرکزی و بسیاری از استان های کشور را خواهد گرفت. باید توجه داشت که مسائل شرق اصفهان بسیار 
عمیق تر از بازگشایی های چند روزه اســت.   ناهید تاج الدین با بیان اینکه خشکی زاینده رود و تاالب بین المللی 
گاوخونی ناشی از سوء مدیریت است  اظهار کرد: در جلسه هفته گذشته کمسیون امنیت ملی که با حضور وزرای نیرو، 
جهاد کشاورزی و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، نمایندگان استان های اصفهان، خوزستان، چهارمحال و 
بختیاری و یزد برگزار شد از آقای کانتری پرسیدم که برای اختصاص حقابه گاوخونی و تاالب های خشکیده کشور 
چه اقدامی داشته اید؟ هیچ پاسخی به من ندادند. استمرار خشکی تاالب گاوخونی مشکات جدی و جبران ناپذیری 

را به دلیل وجود فلزات سنگین ناشی از ورود پساب های صنعتی ایجاد خواهد کرد.

مدیر پول ســاز، برنامه ای با 20 
موضوع مهم و  بیش از 500 مطلب 
کاربــردی برای مدیران اســت 
که شــامل موارد زیر می شــود: 
موفقیت فــردی ، مدیریت زمان ، 
فروش ، داســتان های مدیریتی، 
دانستنی های حقوقی،نظریه های 
مدیریت ، اســتخدام و اخراج ، 
طنزهــای مدیریتــی ، مدیریت 

بازاریابی ، مدیریت تبلیغات و ... .

مدیر پول ساز

شن مالی
معرفی اپلیکی

مدیرعامل فوالد مبارکــه گفت: راهکارهایی بــرای مقابله با تحریم ها 
یافته ایم و برای تامین تجهیزات مورد نیاز، تمرکز شرکت بر استفاده از 
توان داخلی و شرکت های دانش بنیان است.حمیدرضا عظیمیان، با اشاره 
به پیشــرفت قابل توجه صنعت فوالد در دوران پس از انقاب اسامی 
اظهار کرد: فوالد مبارکه مولود انقاب اســامی و میوه تاش کسانی 
است که باور داشتند، می توانند با اتکا به داخل و تاش مستمر، ظرفیت 
700 هزار تنی تولید فوالد در سال 1356 را به 31 میلیون تن ظرفیت 
نصب شــده و 8 میلیون تن صادرات کنونی برسانند. مدیرعامل فوالد 
مبارکه، با اشــاره به تحریم های آمریکا علیه صنعت فوالد خاطر نشان 
کرد: تحریم های آمریکا با هدف فشــار به تولیدات استراتژیک کشور از 
جمله فوالد تنظیم شــده و مجموعه فوالد مبارکه با تمام توان در حال 
تاش اســت تا با حفظ روند مثبت تولید، تمام این دسیسه ها را خنثی 
کند.وی همچنین افزود: دانش فنی تولید فوالد و تجهیز کارخانه های 

فوالدی در کشور رشد بسیار قابل توجهی داشــته و تشکیل کارگروه 
بزرگ بومی ســازی نیز به منظور اســتفاده از این ظرفیت عظیم و به 

کارگیری خاقیت بدنه جوان و نخبه جامعه انجام شده است و معتقدیم 

که با استفاده از توان جوانان می توان تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.
مدیرعامل فوالد مبارکه یادآور شد: راهکارهایی برای مقابله با تحریم ها 
پیدا کرده ایم و برای تامین تجهیزات مورد نیاز، تمرکز شرکت بر استفاده 
از توان داخلی و شرکت های دانش بنیان است و اگر مذاکرات با اروپا نیز 
به نتیجه برسد کار ما روان تر خواهد شــد. عظیمیان در خصوص مدل 
مالی حمایت از شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده ها نیز اذعان کرد: 
با فراخوانی که صورت گرفته، درخواست های متعددی از سوی صاحبان 
ایده و شرکت های دانش بنیان برای رفع نیازهای فوالد مبارکه صورت 
گرفته و حدود 70 ایده ثبت شده که سه بخش متالورژی، برق و مکانیک 
را در بر می گیرد و از سوی دیگر با انعقاد قراردادهای بلندمدت سه، پنج 
و هفت ساله این اطمینان را به ســرمایه گذاران می دهیم که حتی اگر 
تحریم هم برداشته شده یا اتفاق دیگری رخ دهد، آن ها به کار خود ادامه 

دهند و مطابق قرارداد کار کنند.

ذوب آهن اصفهان تیرآهن بال شیبدار 200 را برای اولین بار در کشور تولید کرد

با همت مهندسان و تاشگران ذوب آهن اصفهان در مجموعه 
مهندسی نورد، طراحی و تولید آزمایشــی موفقیت آمیز تیرآهن 
 DIN1025.EN10024 PART:1 براساس استاندارد IPN200
تولید شد.یوسف زاده، مدیر مهندسی نورد در این خصوص گفت:  
با توجه به برنامه ریــزی معاونت بازرگانــی ذوب آهن برای تولید 
صادراتی این محصول و در راســتای سیاست های شرکت جهت 
تولید و توســعه پروفیل های طویل نوردی برای دستیابی به بازار 
محصوالت جدید چه در داخل کشــور و چه با اهــداف صادراتی، 
برنامه مطالعه و ارزیابی امکانــات الزم برای تولید این محصول، از 
حدود یک ونیم ماه قبل شروع شــد. پس از ارزیابی مثبت شرایط 

موجود درنورد 650، طراحی آن در کمتر از 20 روز تکمیل و مراحل 
آماده سازی غلتک ها و هادی ها نیز در کمتر از 20 روزخاتمه یافت 
که درنوع خود رکوردی جدید محسوب می شود. وی افزود: با توجه 
 S335JP یا ST55 به اینکه درتولید این پروفیل از فوالد با گرید
استفاده می شود، دارای استحکام مکانیکی باالتر و از ممان اینرسی 
باالتری در محور Y-Y برخوردار اســت که پس از آبکاری با هدف 
افزایش مقاومت خوردگی، ازاین محصــول با مصارف صنعتی در 
بخش صنعت برق به عنوان پایه های انتقال کابل برق فشــار قوی، 
در کشورهای اطراف ایران کاربرد وسیعی دارد. وی از کلیه عوامل 
دست اندرکار تولید این پروفیل جدید از جمله بخش طراحی کالیبر 

مهندسی نورد، مسئوالن و پرسنل زحمتکش نورد 650، مسئوالن 
و پرســنل زحمتکش کارگاه های میانی، مســئوالن و پرســنل 

زحمتکش مدیریت کیفیت قدردانی کرد.

مدیرعامل فوالد مبارکه:

برای مقابله با تحریم ها برنامه داریم

مرضیه محب رسول
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مفاد آراء
11/45 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شماره 139660302027002585 مورخ 1396/03/07  ابوالقاسم یزداني پزوه  
فرزند عبدالکریم بشماره شناسنامه 20 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291325549 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6195 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 201/96 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
2- راي شــماره 139660302027008987 مورخ 1396/08/06 جواد پور مهر فرزند 
عبدالعلی بشــماره شناســنامه 246 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1289686831 در 
ششــدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمیــن پالک 7897 
 واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 209/51 مترمربع. خریــداري طي

 سند رسمي.
3- راي شماره 139660302027011844 مورخ 1396/11/04 حسن قرباني فرزند صفر 
بشماره شناسنامه 7806 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282862669 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 157/16 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي رجبعلی نجاریان خوراسگانی.
4- راي شــماره 139660302027011849 مــورخ 1396/11/04 احمــد هاشــم 
پوردســتجردي فرزند محمد بشــماره شناســنامه 2983 صــادره از جرقویه بشــماره 
ملي 5649457433 در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمین پالک 15 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 157/16 
 مترمربع. خریــداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي رجبعلــی نجاریان 

خوراسگانی.
5- راي شــماره 139660302027012092 مــورخ 1396/11/11 خدیجــه بیگــم 
میرنیــام شــهرضا فرزند ســید محمود بشــماره شناســنامه 202 صادره از شــهرضا 
بشــماره ملي 1199029351 در ششــدانگ یکبــاب خانه احداثي بر روي قســمتي از 
قطعه زمیــن پالک 170 فرعــي از اصلي 12953 واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهان به 
 مســاحت 150/03 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي 

محمود فروغی ابری .
6- راي شــماره 139660302027013733 مورخ 1396/12/26 ناصر قاســمی نسب  
فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 249 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283649934 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 8902 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 201/05 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
7- راي شماره 139760302027005271 مورخ 1397/06/03 نادیه جاللی فرزند مکي 
بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1272727769 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 14 فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 160 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حاج کریم و عبدالرحیم حسینعلی زاده خوراسگانی.
8- راي شــماره 139760302027005827 مورخ 1397/06/20 ناصر قاســمی نسب 
فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 249 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283649934 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9003 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مســاحت 253/35 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي رضا .
9- راي شــماره 139760302027006876 مورخ 1397/07/22 افسانه حاتمي امنیه 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 44397 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282368176 
در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 180 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
10- راي شــماره 139760302027007181 مورخ 1397/08/01 سکینه زمانی سده 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 5 صادره از لنجان بشماره ملي 6209746837 در ششدانگ 
یکباب رستوران مخروبه و قطعه باغ متصله احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
 35 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 6474/54 مترمربــع. خریداري طي

 سند رسمي.
11- راي شــماره 139760302027007245 مورخ 1397/08/05 عباســعلي احمدي 
مسینه فرزند عبدالعلي بشماره شناسنامه 1 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199497428 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 257 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 58/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي مرتضی مرکبیان فرزند غالمرضا .
12- راي شــماره 139760302027007308 مورخ 1397/08/06 مریم قادری زفره 
فرزند حسینعلي بشماره شناسنامه 5722 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282840460 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
13- راي شــماره 139760302027007390 مورخ 1397/08/10 حســن امینی پزوه 
فرزند اسداله بشماره شناسنامه 3602 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283701898 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 201/40 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي رحیم زمانی پزوه.
14- راي شماره 139760302027007391 مورخ 1397/08/10 فاطمه بیگم سیادت 
فرزند سیدعباس بشماره شناسنامه 20185 صادره از کربال بشماره ملي 4722375224 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 5699 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 175/54 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
15- راي شــماره 139760302027007456 مورخ 1397/08/12 فضل اله هاشمیان 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 1038 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199006491 در 
چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
249 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 113/85 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
16- راي شــماره 139760302027007457 مورخ 1397/08/12 مریم ناظمی فرزند 
مسیح اله بشماره شناســنامه 3752 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282785915 در دو 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 249 
فرعي از اصلي 15201 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 113/85 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
17- راي شماره 139760302027007458 مورخ 1397/08/12 صدیقه حسني مبارکه 
فرزند علي بشماره شناسنامه 2 صادره از اردستان بشماره ملي 1189762587 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2558 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180/50 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
18- راي شماره 139760302027007459 مورخ 1397/08/12 فاطمه دهقاني  فرزند 
منصور بشماره شناسنامه 76651 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281862630 در یک 
و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
2558 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180/50 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
19- راي شماره 139760302027007460 مورخ 1397/08/12 علي اکبر کریمي فرزند 
عیدي محمد بشماره شناســنامه 370 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 1128915030 
در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 2558 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180/50 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
20- راي شــماره 139760302027007502 مــورخ 1397/08/13  محمد حســن 
بهار ردوست فرزند رجبعلي بشــماره شناســنامه 2879 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1287255396 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
2 فرعي از اصلي 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 339/10 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس شاهین دوست .
21- راي شــماره 139760302027007503 مــورخ 1397/08/13 محمدحســین 
بهاردوســت  فرزند رجبعلي بشــماره شناســنامه 546 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291038949 در ششــدانگ یکبــاب کارگاه احداثــي بــر روي قســمتي از قطعه 
زمین پــالک 2 فرعي از اصلــي 12384 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 
 277/92 مترمربــع. خریداري مع الواســطه بصورت عــادي از مالک رســمي عباس

 شاهین دوست .
22- راي شماره 139760302027007640 مورخ 1397/08/19 علی دهقانی خیادانی 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 109 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283975653 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 169/88 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي فاطمه دهقانی.
23- راي شــماره 139760302027007664 مــورخ 1397/08/20 ســید مجیــد 
قائدي باردئي فرزند سید حســین بشماره شناســنامه 2885 صادره از شهر کرد بشماره 
ملي 4620817023 در ششــدانگ یکبــاب خانه احداثــي بر روي قســمتي از قطعه 
زمین پالک 39 واقــع در بخش 18 ثبــت اصفهان بــه مســاحت 127/90 مترمربع. 
 خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي محمد رضا کشــاورز هفدانی

 فرزند حاجی علی .
24- راي شماره 139760302027007869 مورخ 1397/08/26 عقیل احمدی فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 2970 صادره از اصفهان بشماره ملي 5649457301 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 183/97 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
25- راي شــماره 139760302027007904 مورخ 1397/08/27 محمدرضا محسنی 
کوپائی فرزند عباس بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1270890999 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 132/75 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمدرضا ماندنی فرزند محمد تقی .
26- راي شماره 139760302027008052 مورخ 1397/08/30 سعید رحیمی اصفهانی 
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 58 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291469613 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6773 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 110/5 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي خجسته خانم فشارکی.
27- راي شــماره 139760302027008055 مــورخ 1397/08/30 حســین کیاني 
ابري فرزند احمد بشــماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1271461250 
در یک و یک - پنجم دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پــالک 1 فرعــي از اصلي 12432 واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهان به 
 مســاحت 360/33 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي

 کریم فروغی.
28- راي شماره 139760302027008056 مورخ 1397/08/30 علي کیاني ابري فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1270670190 در یک و یک - 
پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1 فرعي از اصلي 12432 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 360/33 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي کریم فروغی.
29- راي شماره 139760302027008057 مورخ 1397/08/30 زهره چوپاني فرزند علي 
بشماره شناسنامه 38 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283569809 در یک و یک - پنجم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي 
از اصلي 12432 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 360/33 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي کریم فروغی.
30- راي شــماره 139760302027008058 مــورخ 1397/08/30 احمد کیاني ابري 
فرزند محمدعلي بشــماره شناسنامه 9 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291294910 
در یک و یک - پنجم دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پــالک 1 فرعــي از اصلي 12432 واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهان به 
 مســاحت 360/33 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي 

کریم فروغی.
31- راي شــماره 139760302027008059 مــورخ 1397/08/30 محمدرضا کیاني 
ابري فرزند احمد بشماره شناسنامه 299 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293355216 
در یک و یک - پنجم دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پــالک 1 فرعــي از اصلي 12432 واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهان به 
 مســاحت 360/33 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي 

کریم فروغی.
32- راي شــماره 139760302027008430 مــورخ 1397/09/11 جــواد فــالح 
فرزند اکبر بشــماره شناســنامه 914 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291490647 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 9660 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 117/38 مترمربع. خریداري

 طي سند رسمي.
33- راي شماره 139760302027008433 مورخ 1397/09/11 مریم سادات طباطبائي  
فرزند سیدمحمد بشماره شناســنامه 215 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291484655 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 9660 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 117/38 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
34- راي شــماره 139760302027008560 مــورخ 1397/09/13 ناهید امیني پزوه 
فرزند علي بشماره شناسنامه 2790 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283691248 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 143/30 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمدرضا امینی.
35- راي شــماره 139760302027008633 مورخ 1397/09/14 حیدر علی دهقاني 
ارزناني فرزند رضا بشماره شناسنامه 60915 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281705381 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 42/41 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي سید محمد عریضی .
36- راي شــماره 139760302027008634 مورخ 1397/09/14 حیدر علی دهقاني 
ارزناني فرزند رضا بشماره شناسنامه 60915 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281705381 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 39/37 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي سید محمد عریضی .
37- راي شــماره 139760302027008635 مورخ 1397/09/14 حیدر علی دهقاني 
ارزناني فرزند رضا بشماره شناسنامه 60915 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281705381 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 36/73 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي سید محمد عریضی .
38- راي شــماره 139760302027008636 مورخ 1397/09/14 حیدر علی دهقاني 
ارزناني فرزند رضا بشماره شناسنامه 60915 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281705381 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 53/95 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي سید محمد عریضی .
39- راي شماره 139760302027008661 مورخ 1397/09/15 معصومه مالکوچکیان 
خوراســگاني فرزند احمد بشــماره شناســنامه 983 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291478965 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
8858 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 115/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد علی حسین پور شمس آبادی.

40- راي شــماره 139760302027008664 مــورخ 1397/09/15 حســین فخاری 
فرزند غالمرضا بشماره شناســنامه 101 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291268006 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
 13021 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 74/10 مترمربــع. خریداري طي 

سند رسمي.
41- راي شــماره 139760302027008665 مورخ 1397/09/15 ربابه خانم قیصري 
فرزند محمد بشــماره شناســنامه 25 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291348077 
در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 13021 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 74/10 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
42- راي شماره 139760302027008699 مورخ 1397/09/17 رسول شباني زلندي 
فرزند محمد علي بشماره شناسنامه 58954 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281014461 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10107 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 96/88 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي احمد کردگاری کردآبادی.
43- راي شــماره 139760302027008705 مــورخ 1397/09/17 ســید عیســی 
میرباقري فرزند رسول بشماره شناســنامه 23629 صادره از مسجد سلیمان بشماره ملي 
1970238569 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180/28 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
44- راي شماره 139760302027008710 مورخ 1397/09/17 امیر حسین بیناء فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 3165 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287114164 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1572 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 192/24 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
45- راي شــماره 139760302027008711 مورخ 1397/09/17 حســن بیناء فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 4224 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287210899 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1572 
فرعي از اصلي 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 192/24 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
46- راي شــماره 139760302027008914 مــورخ 1397/09/21 محمدتقــي 
قاســمي کیچي ئي فرزند حسن بشماره شناســنامه 649 صادره از کوهپایه بشماره ملي 
5659075223 در چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 135/38 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي خدیجه امینی سدهی.
47- راي شماره 139760302027008916 مورخ 1397/09/21 مهدي قاسمي کیچي 
ئي فرزند محمدتقي بشماره شناسنامه 2882 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288277350 
در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 135/38 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي خدیجه امینی سدهی.
48- راي شــماره 139760302027009169 مورخ 1397/09/26 غالم حسن ترابي 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 31 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملي 5129755881 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 120 فرعي 
از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 117/85 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
49- راي شــماره 139760302027009173 مــورخ 1397/09/26 مصطفی متقیان 
فرزند رضا بشــماره شناســنامه 1070 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1290492786 
در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 69 فرعي از 
 اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 131/37 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
50- راي شماره 139760302027009183 مورخ 1397/09/26 سهراب تیموری فرزند 
کریم بشماره شناسنامه 734 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287912583 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
51- راي شماره 139760302027009195 مورخ 1397/09/26 ابوالفضل کیانی ابری 
فرزند محمد  بشماره شناســنامه 770 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291476849 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12641 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 178/83 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد فروغی ابری.
52- راي شــماره 139760302027009197 مورخ 1397/09/26 سید مرتضی نوابی 
فرزند سید مهدي بشماره شناســنامه 37 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291211543 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 53 فرعي از اصلي 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 304/60 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
53- راي شــماره 139760302027009203 مورخ 1397/09/26 بتول کیامهر فرزند 
بمانعلي بشماره شناسنامه 194 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283998432 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 9638 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 126/52 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

مصطفی نیلفروشان فرزند حاج میرزا ابوالقاسم.
54- راي شــماره 139760302027009210 مــورخ 1397/09/26 پنجعلی صادقي 
بابوکاني فرزند غالمحســین بشــماره شناســنامه 49 صادره از شــهرضا بشماره ملي 
1199495859 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 4466 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

143/82 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
55- راي شماره 139760302027009211 مورخ 1397/09/26 عصمت ذهبي بابوکاني 
فرزند سید جالل بشماره شناسنامه 29 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199526835 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
4466 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 143/82 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
56- راي شماره 139760302027009213 مورخ 1397/09/27 لیال دادفر فرزند سیف 
اله بشماره شناسنامه 62564 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281051489 در یک و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
284 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 254/09 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
57- راي شــماره 139760302027009214 مورخ 1397/09/27 جواد حسیني باالم 
فرزند غفور بشماره شناسنامه 640 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286497604 در چهار 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 284 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 254/09 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
58- راي شماره 139760302027009296 مورخ 1397/09/28 محمد عابدی فرزند 
غالمعلي بشماره شناسنامه 33124 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1282258702 در 
ششدانگ یکباب خانه قدیمی و مغازه متصله احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
11518 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 257/81 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي بی بی حکیمی.
59- راي شماره 139760302027009297 مورخ 1397/09/28 فاطمه سادات کازروني 
فرزند سید باقر بشماره شناسنامه 128 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287638937 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 46/73 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي پروانه اعظم ناظری.
60- راي شماره 139760302027009298 مورخ 1397/09/29 حسین افشارنیا فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 991 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286268486 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 74/89 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

پروانه اعظم ناظری .
61- راي شماره 139760302027009335 مورخ 1397/10/01 مصطفي زارع پور فرزند 

حسنعلي بشماره شناسنامه 10 صادره از مبارکه بشماره ملي 5419452561 در ششدانگ 
یکباب خانه و مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 95/78 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
62- راي شــماره 139760302027009352 مورخ 1397/10/01 ژاله افشارنیا فرزند 
حسین بشماره شناســنامه 74469 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281844421 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه و انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 249/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي پروانه اعظم ناظری و فروغ اعظم ناظری.
63- راي شماره 139760302027009353 مورخ 1397/10/01 شهرزاد افشارنیا فرزند 
حسین  بشماره شناسنامه 3080 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287006027 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه و انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 249/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي پروانه اعظم ناظری و فروغ اعظم ناظری.
64- راي شــماره 139760302027009355 مورخ 1397/10/01 شهرداری اصفهان  
بشناسه ملي 14000277232 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 467 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
65- راي شماره 139760302027009397 مورخ 1397/10/02 جمشید قیصري فرزند 
اباسلط بشماره شناسنامه 1799 صادره از جرقویه بشماره ملي 5649409846 در ششدانگ 
یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11942 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 501/14 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
66- راي شــماره 139760302027009423 مــورخ 1397/10/02 جعفر درویشــی 
خوراسگانی فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 12944 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283831244 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
5495 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 157/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي رمضانعلی باقری هستیانی .
67- راي شماره 139760302027009425 مورخ 1397/10/02 لیال شیروانی فیل آبادی 
فرزند مهرعلي بشماره شناسنامه 730 صادره از فارسان بشماره ملي 4679968958 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15234 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 185/65 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي شهرداری اصفهان.
68- راي شماره 139760302027009439 مورخ 1397/10/02 علی عبدی خیادانی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1089 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283918201 در 
سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 236 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
69- راي شماره 139760302027009440 مورخ 1397/10/02 لیال هاشمی فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 13779 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283839547 در دو و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 236 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
70- راي شــماره 139760302027009446 مورخ 1397/10/03 حسین مسعودپور 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 52125 صادره از اصفهان بشماره ملي 1280946903 در 
4 سهم مشاع از 72 سهم ششــدانگ یک واحد گاوداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 45 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 183600 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
71- راي شــماره 139760302027009447 مورخ 1397/10/03 حســن مسعودپور 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 757 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284848361 در 
4 سهم مشاع از 72 سهم ششــدانگ یک واحد گاوداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 45 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 183600 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
72- راي شماره 139760302027009448 مورخ 1397/10/03 فائزه مسعودپور فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 1034 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284530035 در 2 سهم 
مشاع از 72 سهم ششــدانگ یک واحد گاوداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 45 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 183600 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
73- راي شماره 139760302027009449 مورخ 1397/10/03 فائقه مسعودپور فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 618 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284550001 در 2 سهم 
مشاع از 72 سهم ششــدانگ یک واحد گاوداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 45 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 183600 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
74- راي شــماره 139760302027009450 مورخ 1397/10/03 فوزیه مســعودپور 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 878 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284669149 در 
2 سهم مشاع از 72 سهم ششــدانگ یک واحد گاوداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 45 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 183600 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
75- راي شــماره 139760302027009454 مورخ 1397/10/03 محمد جعفر فودهء 
فرزند احمد بشماره شناســنامه 2069 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287852955 در 
13/19 سهم مشاع از 72 سهم ششــدانگ یک واحد گاوداری احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 45 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 183600 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
76- راي شماره 139760302027009456 مورخ 1397/10/03 محمد علي فوده فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 1876 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1288188153 در 13/2 
سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک واحد گاوداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 45 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 183600 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
77- راي شماره 139760302027009457 مورخ 1397/10/03 زهره فودهء فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 1492 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287826008 در 5/87 سهم 
مشاع از 72 سهم ششــدانگ یک واحد گاوداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 45 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 183600 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
78- راي شماره 139760302027009458 مورخ 1397/10/03 زهرا فوده فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 1398 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287919235 در 5/87 سهم 
مشاع از 72 سهم ششــدانگ یک واحد گاوداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 45 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 183600 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
79- راي شــماره 139760302027009459 مورخ 1397/10/03 مریم فودهء فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 42376 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282349422 در 5/87 
سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک واحد گاوداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 45 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 183600 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
80- راي شماره 139760302027009461 مورخ 1397/10/03 مجتبي نقشینه فرزند 
مهدي بشماره شناسنامه 704 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287969518 در 7 سهم 
مشاع از 72 سهم ششــدانگ یک واحد گاوداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 45 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 183600 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
81- راي شماره 139760302027009462 مورخ 1397/10/03 فریفته نقشینه فرزند 
مهدي بشماره شناسنامه 481 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287910051 در 3/5 سهم 
مشاع از 72 سهم ششــدانگ یک واحد گاوداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 45 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 183600 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
82- راي شماره 139760302027009463 مورخ 1397/10/03 نسیمه نقشینه فرزند 
مهدي بشماره شناســنامه 3524 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284974839 در 3/5 
سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک واحد گاوداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 45 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 183600 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
ادامه در صفحه 5
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اجرای طرح مدارس تاب آور در 5 واحد آموزشی

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

برای نخستین بار در کشور صورت گرفت؛
اجرای طرح مدارس تاب آور 

در 5 واحد آموزشی
رییس آموزش و پرورش ناحیه دو اصفهان گفت: 
طرح تاب آوری در پنج واحد آموزشی ناحیه دو 
اصفهان اجرا شده اســت. حبیب اله عسگری با 
بیان  اینکه این طرح برای نخستین بار در کشور 
در اصفهان اجرا می شود، گفت: تاب آوری دانش 
آموزان عاملی مهم در پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی و بزهکاری هاست و موجب واکسینه 
شدن مقابل آسیب ها می شود. وی نوع نگرش، 
تکیه به استعدادها، مهارت حل مسئله و تصمیم 
گیری منطقی را از جمله مزایای تاب آوری بیان 
کرد و گفت: طرح مدارس تاب آور شامل معلمان، 

مشاوران، خانواده ها و کودکان می شود.

رییس دانشکده پرستاری و مامایی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
اصفهان در اجرای طرح 

کارورزی در عرصه پرستاران 
پیشتاز است

رییس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان گفت: این استان در اجرای طرح 
آزمایشی کارورزی در عرصه برای دانشجویان 
سال آخر رشته تحصیلی پرســتاری در کشور 
پیشــتاز اســت. فریبا طالقانی افزود: این طرح 
برای نخستین بار در کشور و با موافقت معاونت 
آموزشــی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی برای یک دوره از دانشجویان پرستاری 
در بیمارستان الزهرا)س( در حال اجراست و به 
این دانشــجویان ماهانه مبلغی به عنوان کمک 
هزینه پرداخت می شود. وی همچنین با اشاره 
به کمبود پرستار مرد در بیمارستان های اصفهان 
به ویژه در بخش اورژانس، گفت: به همین دلیل 
میزان پذیرش دانشجویان پسر رشته پرستاری 
طی  چند ســال اخیر در دانشــکده پرستاری 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان افزایش یافت 
تا این مشکل در سال های آینده برطرف شود. 
رییس دانشکده پرســتاری و مامایی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان با اشاره به تحصیل هزار و 
500 دانشجو در رشته های پرستاری، مامایی و 
اتاق عمل و فعالیت حدود 75 عضو هیئت علمی 
در این دانشکده خاطرنشان کرد: نسبت درصد 
پذیرش پرستار زن به مرد در گذشته 80 به 20 

بود، اما اکنون به 60 به 40 رسیده است.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل 
هواشناسی استان:

بارش ها مجددا آغاز می شود     
کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی 
استان اصفهان گفت: ورود سامانه ناپایدار بارشی 
بعدازظهر روز گذشته از سمت مناطق غربی، سبب 
بارش برف و باران ، وزش باد به نســبت شــدید و 
کاهش دید در بیشــتر مناطق استان شد.حجت 
اله علی عســگریان افزود: بر اســاس نقشه های 
هواشناسی، ســامانه ناپایدار از سمت غرب وارد 
استان شده و در منطقه فعال خواهد بود. وی گفت: 
فعالیت این ســامانه ناپایداری هایی را به شــکل 
افزایش ابر، وزش باد به نسبت شدید، بارش های 
برف و باران و کاهش دید در بیشتر مناطق استان به 
همراه خواهد داشت.کارشناس مسئول پیش بینی 
اداره کل هواشناسی استان اصفهان اظهار داشت: 
شدت فعالیت این ســامانه در نیمه غربی استان 
خواهد بود.به گفته وی، با خروج این ســامانه از 
اواسط امروز کاهش محسوس دما در بیشتر مناطق 
استان بین هشت تا 12 درجه پیش بینی می شود.

بیماری های قلبی عروقی؛ اولین 
عامل مرگ و میر اصفهانی ها

معاون فناوری اطالعات و آمار جمعیتی اداره کل 
ثبت احوال استان اصفهان گفت: دالیل عمده مرگ 
میر در استان اصفهان به ترتیب بیماری های قلبی 
عروقی، سرطان ها و تومورها و بیماری های دستگاه 
تنفسی است. مجتبی یکتامنش با بیان اینکه طی 
10 ماه نخست ســال جاری 62 هزار و 5۹۹  تولد 
در استان اصفهان ثبت شــده است، اظهار کرد: از 
این تعداد ۳1 هزار و 8۹1 نفر پســر و ۳0 هزار و 
708 دختر بوده اســت. وی افزود: میانگین سن 
والدین زمان هنگام تولد نوزادان در بین مردان ۳۳ 
و در بین زنان 2۹ سال بوده است.معاون فناوری 
اطالعات و آمار جمعیتــی اداره کل ثبت احوال 
اســتان اصفهان با بیان اینکه طی 10 ماه نخست 
سال جاری 1۹ هزار و 555 فوت در استان اصفهان 
ثبت شده، اظهار کرد: از این تعداد 10 هزار و ۹12 

مرد و هشت هزار و 64۳ زن بوده است.

صدای موزیک بلندی از پشت دیوارهای باغی 
بزرگ به گوش می رســد. همهمه میهمانان 
و تعداد ماشــین ها نشــان می دهد که یک 
میهمانی بسیار شــلوغ در داخل برپاست. 
ناگفته پیداســت که این باغ مجلل یک باغ 
تاالر است، داخل که می روم اما بیشتر شبیه 
کافه رســتوران های قبل انقالب توجهم را 
جلب می کند. تعداد زیادی زن و مرد به صورت 
مختلط و مشتریان زیادی هم در انتظار ورود به 
محوطه باغ برای صرف شام هستند. با اندکی 
پس و جو می فهمم در این مکان حتی می توان 
مشروبات الکلی و برخی مواد مخدر هم پیدا 
کرد البته اگر جزو مشتریان ثابت و vip این 

مکان باشید.
تاالرهای بدون مجوز به ســرعت در حال گسترش 
است به خصوص آنکه خشکسالی در سال های اخیر 
هزینه نگهداری باغات در اطراف اصفهان را افزایش 
داده و البته در سایه ضعف نظارت ها و نبود تفریحات 
سالم و خانوادگی در شهر وجود باغ رستوران ها به 
یکی از مراکز پر طرفدار و پولساز تبدیل شده است. در 
این باغ تاالرهای نوظهور می توان همه نوع مراسمی 
را با خیال راحــت برگزار کرد؛ از جشــن تولدهای 
کودکانه و پر زرق و برق تا میهمانی های مختلط و 

عروسی های آنچنانی... اینجا همه چیز آزاد است.
مراکزی که مرجع صادرکننده مجوز ندارند

در حالی که رســتوران ها و بــاغ تاالرها همگی به 
عنوان یک مرکز عمومی زیر نظر اتحادیه ها فعالیت 
می کنند؛ اما مشخص نیست باغ تاالرهایی که هم 
میهمانی می گیرند و هم رستوران دارند دقیقا تحت 

نظر چه نهادی فعالیت می کنند. 
این مسئله موجب شــد تا امام جمعه اصفهان نیز 
نســبت به نبود نظارت در این صنف هشــدارهای 
جدی را ارائه دهد. آیت الــه طباطبایی نژاد در این 
زمینه گفت: اکنون باغ تاالرهــا در اطراف اصفهان 
به معضلی برای شهر تبدیل شــده به طوری که در 
برخی از آن ها اتفاقات خالف شرع صورت می گیرد. 
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان تصریح کرد: بر 
اساس اعالم مســئوالن مربوط به این امر، هیچ یک 
از این باغ تاالرها مجوز قانونی ندارند و متاســفانه 
برخی مســئوالن نیز در این زمینه اهتمامی ندارند 
که این باغ تاالرهــا را مجوز دار کننــد، از این نظر 

وقتی پلیس یــا ماموران 
برای بررسی موضوع به این 
مکان ها مراجعه می کنند، 
آن ها می گویند میهمانی 
خانوادگی است، در حالی 
که اگر این باغ تاالرها مجوز 
قانونی از مراجع ذی ربط 
بگیرند، تخلف در آن ها به 

حداقل می رسد و تعداد معدودی هم که می خواهند 
خارج از ضوابط شــرع و قانون عمل کنند، مشخص 
می شوند. وی با تاکید بر این که نمی شود نسبت به 
مسائل اخالقی و اقداماتی که امنیت اخالقی و روانی 
جامعه را بر هم می زند، به دیده اغماض نگریســت، 
افزود: در اولین گام باید مشخص شود این باغ تاالرها 
زیر مجموعه کدام اتحادیه هستند، سپس برای آن 
هایی که شرایط و ضوابط قانونی را رعایت می کنند 
مجوز صادر شود، پس از آن نیز با صاحبان باغ هایی 
که در آن مســائل خالف عفت و قانون صورت می 

گیرد، به طور جدی برخورد شود.
10 روز فرصت برای صدور مجوز 

اســتاندار اصفهان نیز به 
عنوان اصلی ترین مرجع 
سیاسی در استان نسبت 
به وفور باغ تاالرهای بدون 
مجوز هشدار داده و گفت: 
» این که تا االن مشخص 
نیست کدام مرجع مسئول 
رسیدگی و صدور مجوز باغ 
تاالرهاست، یک ضعف بزرگ است؛ چرا که در صورت 
نبود مجوز و ضوابط قانونی ایــن مراکز به مراکزی 
برای لهو لعب تبدیل می شوند«.اســتاندار اصفهان 
تاکید کرد: برای نظارت ابتدا باید ساماندهی صورت 
بگیرد و این ساماندهی نیازمند تدوین دستورالعمل 
های اجرایی است؛ چرا که اگر ضربتی بخواهیم در 
این زمینــه تصمیم بگیریم، مــواردی را مطرح می 
 کنیم که در آینده در اجرای آن دســت مان بســته 

خواهد شد.
قانون درباره بدون مجوزها صراحت دارد

دادستان عمومی و انقالب اصفهان با تاکید بر این که 
طبق تبصره 2 ماده 1۹ قانون امر به معروف و نهی از 

منکر هر یک از مدیرانی که در مقوله امر به معروف 
و نهی از منکر تعلل کنند باید برابر قانون پاســخگو 
باشند، اجرای این قانون را زمینه ای برای رسیدن به 
امنیت اجتماعی بیان کرد و گفت: بی شک دستگاه 
قضائی در خصــوص افرادی که چــوب الی چرخ 
قانون به ویژه قانون امر به معروف و نهی از منکر می 
گذارند، وظیفه خود را عمل می کند و هیچ چیزی 
در این کشور فراتر از قانون نیست.»علی اصفهانی« 
ادامه داد: در خصوص باغ تاالرها باید به طور جدی 
با افرادی کــه مجوز ندارند و یا باغ هــای خود را در 
اختیار دیگران می گذارند تا در آن مواد مخدر توزیع 
یا مشروبات الکلی استفاده شود و یا رفتارهای خالف 

عفت عمومی صورت پذیرد، برخورد صورت گیرد.
وی با تاکید بر این که بر اســاس برخی گزارش ها، 
رفتارهایی کــه در برخی از این بــاغ تاالرها صورت 
می گیرد نگران کننده اســت، اشــاره کرد: باید در 
اســرع وقت چارچوب اداری و قانونی در این زمینه 
تعریف شود، پس از آن دستگاه قضائی با افرادی که 
از این قانون تخطی می کنند، به طور جدی برخورد 

خواهد کرد.

پایان خودمختاری
  اولتیماتوم جدی مسئوالن استان در مورد فعالیت باغ تاالرهای بدون مجوز؛  

هیچ یک از این باغ تاالرها مجوز 
قانونی ندارند و متاسفانه 
برخی مسئوالن نیز در این 

زمینه اهتمامی ندارند

پریسا سعادت
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83- راي شــماره 139760302027009485 مــورخ 1397/10/03 محمدعلي غالم 
پور فرزند حسين بشماره شناســنامه 234 صادره از جرقویه بشماره ملي 5649241491 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
23 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 105/32 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
84- راي شــماره 139760302027009488 مــورخ 1397/10/03 نرجــس خاتون 
روشني شهرضا فرزند ابوالقاسم بشماره شناســنامه 248 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1287656072 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 23 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

105/32 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
85- راي شماره 139760302027009499 مورخ 1397/10/03 مهين تاجري هرندي 
فرزند ولي اله بشماره شناسنامه 1744 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286545927 در 
چهار و نيم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 12025 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 915/03 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
86- راي شــماره 139760302027009500 مورخ 1397/10/03 پيمان خامين فرزند 
اكبر بشماره شناسنامه 4383 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288444427 در یکدانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 12025 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 915/03 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
87- راي شــماره 139760302027009501 مورخ 1397/10/03 اكبر خامين فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 1396 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287621325 در نيم دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 12025 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 915/03 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
88- راي شــماره 139760302027009570 مورخ 1397/10/04 مجتبي برســيان 
فرزند رجبعلي بشماره شناســنامه 1940 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285783751 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 7 فرعي از اصلي 
11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/36 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
89- راي شــماره 139760302027009638 مورخ 1397/10/04 امير قلی ستاریان 
خوراسگاني فرزند عباسعلي بشماره شناســنامه 10070 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283802570 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
9 فرعي از اصلــي 5179 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 167/90 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد و رضا ستاریان .
90- راي شماره 139760302027009686 مورخ 1397/10/06 مهری كوچکی هرندی 
فرزند اسمعيل بشماره شناســنامه 20 صادره از كوهپایه بشماره ملي 5659703038 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 190 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
91- راي شــماره 139760302027009745 مورخ 1397/10/08  اكبر رئيســي هتم 
آبادي فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291704361 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 12844 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 199/04 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي محمود اتحادی ابری و بانو صدیقه تركش اصفهانی.
92- راي شــماره 139760302027009750 مورخ 1397/10/08 محمدرضا بدیعی 
گورتــی  فرزند فضل اله بشــماره شناســنامه 11044 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283813955 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
3126 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 69/77 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عليرضا كاشفی فرزند حيدرقلی.
93- راي شماره 139760302027009818 مورخ 1397/10/09 محمد حسين سلماني 
فرزند مصطفي بشماره شناســنامه 95 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291298037 در 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 946 فرعي از اصلي 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 194/43 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

94- راي شــماره 139760302027009820 مــورخ 1397/10/09 محمدرضا قائلي 
فرزند جواد بشماره شناســنامه 1659 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287979068 در 
یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
946 فرعي از اصلي 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 194/43 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
95- راي شماره 139760302027009821 مورخ 1397/10/09 نسرین حساني فرزند 
حاتم بشماره شناسنامه 18706 صادره از اهواز بشماره ملي 1750951241 در یکدانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 946 
فرعي از اصلي 15202 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 194/43 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
96- راي شــماره 139760302027009833 مورخ 1397/10/09 رقيه اورعی فرزند 
محمدجواد بشماره شناســنامه 67 صادره از خوانسار بشــماره ملي 1229634770 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 13 فرعي از اصلي 
15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 119/82 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
97- راي شــماره 139760302027010007 مورخ 1397/10/11  احمدرضا مرشدي 
دهقي فرزند عليجان بشماره شناسنامه 48 صادره از فریدن بشماره ملي 1159670080 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 168/55 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عباسعلی كشاورز فرزند علی .
98- راي شــماره 139760302027010009 مــورخ 1397/10/11 حاجيــه توكلي 
قهجاورســتاني فرزند حيدر بشــماره شناســنامه 26 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291679928 در ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنيه اعياني احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمين پالک 31 فرعي از اصلي 10236 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

201/72 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
99- راي شماره 139760302027010019 مورخ 1397/10/12 اصغر شيرازی باصيری 
فرزند قاسمعلي بشماره شناسنامه 7 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291867325 در سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 178 
فرعي از اصلي 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 164/76 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي خانم فروغ نساج پور اصفهانی .
100- راي شماره 139760302027010020 مورخ 1397/10/12 علي یزداني جوزداني 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291884580 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 178 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 164/76 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي خانم فروغ نساج پور اصفهانی .
101- راي شــماره 139760302027010032 مورخ 1397/10/12 علی صحرا زاده 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 72247 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281819247 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 12366 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 104/93 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي ميرزا حسين خان زند.
102- راي شماره 139760302027010038 مورخ 1397/10/13 پروانه مهذب نيا فرزند 
حسين بشماره شناسنامه 49953 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282422367 در یک و 
نيم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان نيمه كاره احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 10510 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

265/30 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
103- راي شماره 139760302027010040 مورخ 1397/10/13 مهری سجادیه فرزند 
سيد حسن بشماره شناسنامه 858 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287556663 در یک 
و نيم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان نيمه كاره احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 10510 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

265/30 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
104- راي شــماره 139760302027010044 مــورخ 1397/10/13 ســيد نيمــا 
سجادیه خواجوئي فرزند سيد اصغر بشماره شناســنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 

1270675877 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان نيمه كاره احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پالک 10510 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 265/30 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
105- راي شــماره 139760302027010048 مورخ 1397/10/13 فرشته رحيم اوف 
فرزند منصور بشماره شناسنامه 919 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287882986 در نيم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان نيمه كاره احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 10510 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 265/30 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
106- راي شــماره 139760302027010051 مورخ 1397/10/13 حسين مهذب نيا  
فرزند اسداله بشماره شناسنامه 341 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287429408 در یک 
و نيم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان نيمه كاره احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 10510 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

265/30 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
107- راي شماره 139760302027010084 مورخ 1397/10/15 حسين شباني اناركي 
فرزند قاسم بشماره شناسنامه 6 صادره از نائين بشماره ملي 1249888530 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 10236 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 105/17 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي نوروز علی  حسين پور كردآبادی فرزند محمد علی .
108- راي شــماره 139760302027010089 مورخ 1397/10/15 احمد مشــفقي 
خوراســگاني فرزند حســن بشــماره شناســنامه 7291 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283774712 در ششدانگ یکباب دامداری و انبار علوفه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 15 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 1912/45 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي علی مشفقی خوراسگانی فرزند تقی.
109- راي شــماره 139760302027010221 مــورخ 1397/10/17 حيــدر قربانی 
خوراســگانی فرزند یداله بشــماره شناســنامه 52 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291337814 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 220/22 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي اسداله قضاوی پزوه فرزند عباس.
110- راي شــماره 139760302027010241 مــورخ 1397/10/18 عباس قربانيان 
كردآبادي فرزند محمد علي بشــماره شناســنامه 27 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291341250 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
10186 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 115/65 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد فروغی ابری فرزند عباس.
111- راي شماره 139760302027010258 مورخ 1397/10/18 مرتضي قادري فرزند 
حسين بشماره شناسنامه 106 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291483551 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پــالک 9416 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 136/45 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

خانم خدیجه بيگم فاطمی خوراسگانی .
112- راي شماره 139760302027010325 مورخ 1397/10/19 علي شفيعي فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 77 صادره از جرقویه بشماره ملي 5649868085 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 12527 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 249 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

سلطان محمود كيانی ابری فرزند كاظم.
113- راي شــماره 139760302027010368 مورخ 1397/10/20 بتول حبيب الهی 
اندوانی فرزند عبدالعزیز بشــماره شناســنامه 45449 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1280880074 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
3 فرعي از اصلــي 9504 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 126/35 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بمانعلی رزاق زادگان.
114- راي شماره 139760302027010481 مورخ 1397/10/23 رضا جعفری امامزاده 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 706 صادره از اصفهان بشماره ملي 5659085024 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 182/20 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

115- راي شــماره 139760302027010491 مورخ 1397/10/23 اصغر جهان تاب 
فرزند رجبعلي بشماره شناسنامه 7887 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283780666 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 12999-12998 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 184 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي اسداله فروغی ابری .
116- راي شــماره 139760302027010499 مورخ 1397/10/23 ولي اله قربانيان 
كردآبادي فرزند رمضان بشــماره شناســنامه 455 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291532447 در ششــدانگ یکباب كارخانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين 
پالک 31 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 847/75 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
117- راي شــماره 139760302027010500 مورخ 1397/10/23 روح اهلل قربانيان 
كردآبادي فرزند رمضان بشــماره شناســنامه 227 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291506942 در ششــدانگ یکباب كارخانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين 
پالک 31 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 860/90 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
118- راي شــماره 139760302027010505 مورخ 1397/10/23 اكبر فقيهي فرزند 
عباسعلي بشــماره شناســنامه 252 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1290387206 در 
ششدانگ یکباب دامداری پرورش اسب  احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 
1 فرعي از اصلي 43 واقــع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 1013/53 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس داوری دولت آبادی .
119- راي شماره 139760302027010509 مورخ 1397/10/23 سيدحسن زهرائي 
فرزند سيدعلي بشماره شناسنامه 473 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291462635 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 6176 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 35/10 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
120- راي شماره 139760302027010510 مورخ 1397/10/23 سيدحسن زهرائي 
فرزند سيدعلي بشماره شناسنامه 473 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291462635 در 
چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
6176 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 288/08 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
121- راي شــماره 139760302027010513 مورخ 1397/10/23 مهناز شــاه ولي 
فرزند علي بشماره شناســنامه 18467 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283887029 در 
دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 
 6176 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 288/08 مترمربــع. خریداري طي

 سند رسمي.
122- راي شــماره 139760302027009185 مــورخ 1397/09/26 اكبــر رجبــی 
فرزند حسينعلي بشــماره شناسنامه 10 صادره از اردستان بشــماره ملي 1189833018 
در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پــالک 42 فرعي از 
 اصلي 4 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 176/47 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
123- راي شــماره 139760302027010857 مورخ 1397/11/04 رحيم خوانساری 
فرزند حيدر بشماره شناسنامه 72 صادره از فریدن بشماره ملي 5759752707 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1-2-3 فرعي از اصلي 43 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 126/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي عزیزاله صغيرزاده داركی .
124- راي اصالحی شــماره 139760302027011073 مورخ 1397/11/09  فاطمه 
مظاهری فرزند حسين بشماره شناسنامه 6 صادره از تيران بشماره ملي 5499478074 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9371 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 168/78 مترمربع. خریداري طي سند رسمي. كه در راي شماره 

139760302027006831 مورخ 1397/07/21 اشتباها پالک 9373 ثبت شده بود .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/30

م الف: 369144 مهدی شبان ریيس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 
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آنچلوتی: 
»همشیک« راهی لیگ چین 

می شود
یک باشگاه چینی، سخت به دنبال کاپیتان ناپولی 
اســت و آنچلوتی هم به 
چنین چیزی اعتراف 
بی  مر ســر . د کر
ناپولی بــه این که 
یک باشگاه چینی 
به دنبــال کاپیتان 
تیمش است، اشاره کرد 
و گفت: بله، همشــیک مذاکراتی با یک باشگاه 
چینی داشته که همچنان این مذاکرات ادامه دارد 
و باید ببینیم که در نهایت چه پیش می آید. ناپولی 
احترام زیادی برای همیشک قائل است. نام او برای 
همیشه در تاریخ این باشگاه جاودان خواهد ماند. 
اگر او می خواهد وارد ماجراجویی جدید شود ما از 
آن استقبال می کنیم. آنچلوتی در بخش دیگری 
از صحبت های خود اضافه کرد: خود همیشــک 
می خواهد راهی لیگ چین شود. من در شرایط 
کنونی چیز بیشــتری ندارم دربــاره آن  بگویم.
آنچلوتی، به پیروزی برابر سامپدوریا اشاره کرد و 
گفت: پیروزی خوبی را به دست آوردیم و همه ما 

خوشحال هستیم.

هیچ بازیکنی حاضر به پیوستن 
به کاردیف نیست!

»نیل وارناک« رییس باشــگاه کاردیف ســیتی 
می گوید به دنبال حادثه 
دلخــراش مفقــود 
شــدن هواپیمای 
حامــل »امیلیانو 
هیــچ  ســاال«، 
بازیکنــی تمایل به 
پیوستن به این تیم را 
ندارد.شــبکه تلویزیونی ESPN روز شنبه اعالم 
کرد: ساال 28 ســاله به همراه خلبان هواپیمای 
شخصی وی پس از خارج شــدن این هواپیما از 
رادار در مسیر فرانســه به کاردیف، مفقود شده 
و همچنان هیچ اثری از آنان یافت نشــده است.
این مهاجم آرژانتینی پس از تکمیل قرارداد 15 
میلیون یورویی از نانتس به کاردیف، دو روز پیش 
از پرواز به انگلیس، برای خداحافظی با هم تیمی 
های سابقش راهی فرانسه شد و در مسیر بازگشت 
این حادثه بــرای وی رخ داد.در این بین، وارناک 
اظهار داشت: با یک یا دو مهاجم مذاکره کرده ایم؛ 
اما هیچ کدام از آنها در شرایط فعلی تمایلی برای 

پیوستن به تیم ما ندارند.

ناراحتی »کواچ« از داوری 
بعد از شکست بایرن

بایرن مونیخ با شکست برابر بایر لورکوزن به رده 
ســوم جدول رده بندی 
بوندســلیگا سقوط 
کرد و حاال ۷ امتیاز 
با تیم صدرنشــین 
فاصلــه دارد. نیکو 
کواچ، سرمربی بایرن 
مونیخ بعد از شکست در 
این بازی گفت: نتیجه بازی بیانگر این نیست که در 
زمین بازی چه اتفاقاتی رخ داده است. ما در نیمه 
نخست توانستیم عملکرد خوبی داشته باشیم و 
وقتی گل اول را به حریف زدیم توانستیم یک گل 
دیگر به ثمر برسانیم که به اشتباه آفساید گرفته 
شــد. همین نقطه عطف بازی بود و باعث شد تا 
بازی همچنان با یک گل به سود ما باشد. لورکوزن 
۴ شوت به سمت دروازه ما زد و به ۳ گل رسیدیم. 
خوشبختانه دورتموند نیز در این هفته نتوانست به 
برتری برسد و همین نکته مثبت هفته برای ما بود .

واکنش »کونته« به نیمکت اینتر؛
 شایعه است!

آنتونیــو کونتــه از اظهارنظر درباره شــایعه 
پیوســتنش بــه اینتر 
خودداری کرد. گفته 
می شــود کونتــه 
مذاکراتــی را بــا 
همکار قدیمی اش  
جوزپــه ماروتا در 
یوونتــوس که اکنون 
مدیر اجرایی اینتر شــده، آغاز 
کرده اســت و در پایان فصل جانشین اسپالتی 
خواهد شــد. او بعد از اخراج از چلســی اکنون 
 BeIn Sports بیکار است و طبق ادعای شبکه
این مرد ۴۹ ساله پنجشنبه در میالن دیده شده 
است. او در میالن در پاســخ به شایعه رفتنش 
به اینتر گفت: »نظری ندارم«. کونته که سابقه 
هدایت تیم ملی ایتالیا را هــم در کارنامه دارد، 
چهارشــنبه هفته پیــش در برگامــو در حال 
تماشای بازی یوونتوس- آتاالنتا در جام حذفی 

ایتالیا دیده شد.

واکنشکیانوشرستمیبهدعوای»بهداد«بافوتبالیستها

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

واکنش کیانوش رستمی به 
دعوای »بهداد« با فوتبالیست ها

کیانوش رستمی، قهرمان المپیک و جهان در واکنش 
به جنگ لفظی بهداد سلیمی و فوتبالیست ها پیامی 
را در اینستاگرامش منتشر کرد. کیانوش نوشت: » 
ســالم عرض می کنم خدمت ملت شریف ایران و 
ورزشکاران بزرگوار که به راستی سرداران زمان صلح 
اند، من خاک پای تمام ورزشکاران ایران هستم، چه 
وزنه بردار و چه فوتبالیست. چه قهرمان المپیک چه 
لژیونر، داداشای بزرگم توی شرایط کنونی، مردم و 
مملکت ما بیشتر از هر چیز به شادی و همدلی نیاز 
داره، فرقی هم نمی کنه این شادی از گل سردار عزیز 
باشــه یا یه ضرب قهرمان المپیک بهداد سلیمی، 
هدف همه مــا یکیه. جامعه ای که گذشــت توش 
نباشه عاقبت به خیر نمی شه . دست تک تکتون رو 
می بوسم و استدعا دارم به این تنش ها پایان بدیم«.

تاریخ دربی تغییر نمی کند
سازمان لیگ برتر برنامه ریزی کرده تا بازی برگشت 
استقالل و پرسپولیس را 10 فروردین در استادیوم 
آزادی تهران برگزار کند. گویی اســتقالل به دلیل 
حضور بازیکنانــش در اردوی تیم امیــد به زمان 
برگزاری این دیدار معترض شده و این در حالی است 
که بازی های امید در دور نخست مرحله مقدماتی 
المپیک 2020 توکیو 6 فروردین به پایان می رسد.

تاکید سازمان لیگ برتر بر این است که بازی های دور 
برگشت را با برنامه از پیش تعیین شده دنبال کند و 
معتقد است تغییر در برنامه یک مسابقه حتی ممکن 

است کل برنامه را به چالش بکشد.

حضور »برانکو« در تیم 
عربستانی منتفی شد

باشگاه االهلی عربستان با سرمربی سابق تیم ملی 
قطر به توافق نهایی رسید.روزنامه عکاظ عربستان 
خبر داد که باشــگاه االهلی با خورخه فوســاتی، 
سرمربی اروگوئه ای ســابق تیم ملی قطر و باشگاه 
الریان به توافق نهایی رســیده است و این سرمربی 
تا چند روز آینده به جده می آیــد. االهلی یکی از 
رقبای پرسپولیس در مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
آسیاســت. بنا بر گزارش ها این باشــگاه سعودی 
به برانکو، پیشــنهاد داده بود ولی به نظر می رسد 
ســرمربی کروات ترجیح داده تا در پرســپولیس 

بماند.

در حاشیه

سرمربی نامی نو:
سطح فنی لیگ برتر والیبال 
بانوان بسیار ارتقا یافته است

سرمربی تیم والیبال بانوان نامی نو از پتانسیل باالی 
بانوان اصفهانی در والیبال تمجیــد کرد و اظهار 
داشت: همیشه اعتقاد داشته ام که اصفهان پتانسیل 
آن را دارد که همزمان دو تیم در سوپرلیگ و یک 
تیم در دســته های پایین تر والیبال بانوان داشته 
باشــد. به همین دلیل هر زمان از جانب تیم های 
اصفهانی پیشنهادی به من ارائه شود، تمام تالشم 
را برای موفقیت انجام خواهم داد. راحله آرا، درباره 
دالیل موفقیت نامی نو در نخستین فصل حضور 
در رقابت های ســوپرلیگ، خاطرنشــان کرد: در 
ابتدای فصل عالوه بر نامی نو از باشگاه ذوب آهن نیز 
پیشنهاد همکاری داشتم، اما ترجیح دادم با نامی نو 
کار کنم تا اصفهان همزمان در سوپرلیگ صاحب 
دو تیم باشد. ســرمربی تیم والیبال بانوان نامی نو 
سطح مسابقات فصل جاری را خوب توصیف کرد و 
گفت: از نظر فنی سطح مسابقات فصل جاری بهتر 
از گذشته بود و حضور ۴ تیم که تنها با اختالف در 
پوئن ها، جایگاه شان در جدول مشخص شد نشان 

دهنده رشد کیفیت تیم هاست.

منهای فوتبال

پیشخوان

جنگ پاداش بگیران

وزیر ورزش و جوانان در کمتــر یک ماه  بار دیگر راهی 
استان اصفهان شد تا همزمان با ایام ا... دهه فجر تعدادی 
از پروژه های ورزشی در شهرستان های مبارکه، شهرضا 
و شــهر اصفهان را افتتاح کند. مسعود سلطانی فر که 
اصالتا نجف آبادی است 20 دی ماه برای  بهره برداری از 
پروژه های ورزشی در کاشان به اصفهان سفر کرده بود و 
در دومین سفر خود به دیار زاینده رود، صبح  روز شنبه 
وارد این  شهر شد و پس از دیدار با استاندار راهی مبارکه 
شد تا اولین استخر مسافت کوتاه کشور را افتتاح کند. با 
بهره برداری از این استخر که با مساحت سه هزار و 500 
متر مربع در دو مدت دو سال با اعتبار 1۹0 میلیارد ریال 
در مبارکه احداث شده بود می توان میزبانی رقابت های 
کشوری شنا و واترپلو را به این شهرستان منتقل کرد. 
مرد اول ورزش کشــور در ادامه سفرش راهی شهرضا 
شد تا در جریان تکمیل ورزشگاه قدس این شهرستان 

قرار بگیرد.
سرانه ورزشی در اصفهان مطلوب است

حضور در ورزشــگاه نصر و افتتاح زمیــن چمن این 
ورزشگاه پایان بخش سفر یک روزه وزیر ورزش و جوانان 
به اصفهان بود. سلطانی فر در حاشــیه این مراسم در 
جمع خبرنگاران گفت: چندین پروژه ورزشی نیمه تمام 
در کشور و نیز در اصفهان وجود دارد و با اعتباراتی که 
از دو سال پیش برای تکمیل چنین پروژه هایی تعریف 
شده  اســت، تکمیل این پروژه ها روند مطلوب تری به 

خود گرفته است.
 وزیر ورزش و جوانان افزود: با تقسیم این اعتبار بر اساس 
جدول 10 تعیین بودجه، برخالف سال های گذشته که 
در نهایت ۳00 پروژه در ســال تکمیل می شد، امسال 
با وجود پیــش بینی 500 پروژه تا پایان ســال، موفق 
شدیم 800 پروژه نیمه تمام ورزشی را تکمیل کنیم و 
به بهره برداری برسانیم و امیدواریم این روند ادامه پیدا 
کند.وی، با بیان اینکه  اســتان اصفهان سرانه ورزشی 
مطلوبی چه از نظر پروژه های اجرا شده و چه پروژه های 
در دست اجرا دارد، تصریح کرد: ممکن است در برخی 
از نقاط و شهرســتان های آن عدم تعادل هایی وجود 
داشته باشد که تالش می کنیم تا پایان کار این دولت با 
تخصیص منابع بیشتر این عدم تعادل ها را برطرف کنیم.

سلطانی فر در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر کمبود 
سرانه ورزشی در اصفهان اظهار داشت: آماری که بیان 
می شود مبنی بر اینکه ســرانه ورزشی اصفهان سی و 
هفت صدم درصد است، درست نیست و احتماال مربوط 
به امکانات ورزشی متعلق به وزارت ورزش و جوانان است 
در صورتی که در کنار این وزارتخانه، آموزش و پرورش، 
شــهرداری ها، سازمان نیروهای مســلح، دانشگاه ها و 
...فضاهای ورزشی زیادی ساخته اند که مطمئنا سرانه 
ورزشــی اصفهان بیش از دو برابر این آمار است. وزیر 
ورزش و جوانان  با بیان اینکه پروژه های ورزشی پس از 
انقالب هشت برابر افزایش داشته است، گفت: ما پیش 
از انقالب نزدیک به هزار پروژه ورزشی مربوط به وزارت 
ورزش داشــتیم؛ اما این آمار پس از انقالب به بیش از  

هشت هزار پروژه رســیده که اگر پروژه های مربوط به 
دیگر دستگاه ها را به این آمار اضافه کنیم این سرانه با 

افزایش 15 برابری همراه بوده است.
طبقه دوم ورزشــگاه نقش جهان به دربی 

اصفهان می رسد
سلطانی فر در پاسخی به سوالی مبنی بر تکمیل طبقه 
دوم ورزشگاه نقش جهان  نیز گفت: ما سه هفته پیش 
جلســه ای در این باره با مدیر فــوالد مبارکه در تهران 
داشتیم و برای تکمیل و بهره برداری طبقه دوم ورزشگاه 
نقش جهان به توافقاتی رسیدیم و به تازگی پیگیری و 
جزئیات آن را نیز مشخص کردیم و امیدواریم طبقه دوم 
این ورزشگاه تا یک ماه دیگر و برای دربی اصفهان افتتاح 

و مورد بهره برداری قرار گیرد.
افتتاح اســتخر آبی در مبارکه به توســعه 

ورزش های آبی در استان کمک می کند
مدیرکل ورزش وجوانان اصفهان نیز در جریان بازدید 
وزیر ورزش وجوانان از مجموعه شمشیربازی مرحوم 
سرهنگ پور با اشاره به این که این مجموعه توسط یک 
خیر احداث شده اســت، گفت: طی چهل سال سپری 
شده از انقالب پیشــرفت چشمگیری در عرصه ورزش 
داشته ایم. محمد سلطان حسینی افزود: قبل از  انقالب 
اسالمی ، حــدود ۹00 مــکان ورزشــی در کشــور 
وجود داشــت که اکنون با پیشرفت خوبی مواجه شده 
است. وی به افتتاح اولین استخر مسافت کوتاه در مبارکه 
نیز اشاره ای کرد و گفت : اســــتخری که در مبارکه 
افتتاح شــد، در نوع خودش بی نظیر است و به طور حتم 

افتتاح این استخر به توســعه ورزش هــای آبــی در 
اســتان و کشــور کمک می کند.

سفر پرحاشیه
سفر ورزش و جوانان به اصفهان با حاشیه های بسیاری 
همراه بود، از تاخیر و بی برنامگی مسئوالن ورزش استان 
در برگزاری مراســم افتتاح زمین چمن ورزشگاه نصر 
تا اظهارات سلطانی فر درباره پاداش ورزشکاران. سفر 
مرد اول ورزش کشور به اصفهان نه تنها صدای اصحاب 
رسانه و خبرنگارانی  که برای پوشش خبری این مراسم 
آمده بودند بلکه صدای راننــدگان کاروانی که قرار بود 
تجهیزات ۴0 خانه روستایی و عشایری را به این مناطق 
برســانند را در آورد. اعزام کاروان تجهیزات ۴0 خانه 
ورزش روستایی بخشی از برنامه سفر یک روزه وزیر بود  
که قرار شد ساعت 1۷ این برنامه برگزار شود که تاخیر 
بیش از حد  سلطانی فر،  اعتراضات شدید رانندگان را 
در پی داشت و درنهایت با توجه به در پیش بودن شب و 
دور بودن مسافت بسیاری از مناطق در نظر گرفته شده 
این کاروان ساعت 18:۴5دقیقه بدون حضور سلطانی فر 
اعزام شدند. شــوخی وزیر ورزش و جوانان با علیرضا 
مختاری، ملی پوش اصفهانی دوومیدانی پارالمپیک یکی 
دیگر از حاشیه های این سفر بود که سلطانی در پاسخ به 
سوال این ورزشکار  درخصوص اهدای سکه به قهرمانان 
ملی سال 1۳۹۷ در اجالس قهرمانی کشور و پرداخت 
این پاداش به ریال گفت: »اگر اوضاع مان سکه شود به 

شما هم سکه می دهیم؛ هنوز اوضاع مان سکه نیست.«

وقتیاوضاعورزش،سکهنیست
 گزارشی از سفر یک روزه وزیر ورزش و جوانان به اصفهان؛

  عکس روز

کارناوال دیدنی قطری ها در استقبال از قهرمان آسیا
کاروان قهرمان آسیا شنبه شب جام در دســت وارد دوحه شد و به شکلی غیرمنتظره مورد 

استقبال مردم عادی و همین طور سیاستمداران بزرگ این کشور قرار گرفت.

کفاشــیان: بــا عملکرد 
کی روش 40 میلیون دالر درآمد 

کسب کردیم!

بیانیه مشترک ملی پوشان 
علیه بهداد ســلیمی؛ ما بی 
غیرتیم؟! جدال سنگین وزن ها

ســید جالل حســینی: 
استقالل و پرسپولیس را به جان 

هم می اندازند

مربی ایرانی موقت روی نیمکت تیم ملی
بعد از پایان رقابت های جام ملت های آســیا و خداحافظی کارلوس کی روش، صحبت ها درباره استفاده 
فدراسیون از مربی موقت بیشتر شده است. برخی اعتقاد دارند شاید در مقطع کوتاهی مربی موقت روی 
نیمکت تیم ملی ایران باشد تا سپس فدراسیون گزینه مدنظر خودش را به ایران بیاورد. شاید یکی از دالیلی 
که باعث می شود گمانه زنی ها درباره حضور مربی موقت بیشتر شود این است که اولین اردوی تیم ملی 
فروردین سال بعد برگزار خواهد شد. بعید نیست که فدراسیون تا آن زمان از یک گزینه موقت استفاده 
کند تا بعد با بررسی رزومه گزینه های بعدی نفر اصلی را انتخاب کند. بر اساس این گمانه زنی ها به نظر 
می رسد مارکار آقاجانیان به صورت موقت به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شود تا سر فرصت گزینه 

اصلی سرمربی گری تیم ملی معرفی شود.

بدشانسی بازیکن سابق استقالل در پیکان ادامه دارد
جابر انصاری، بازیکن سابق استقالل در حالی که چند روز از پیوستنش به پیکان نمی گذرد در تمرینات این 
تیم دچار مصدومیت شد که به احتمال زیاد این بازیکن رباط صلیبی پاره کرده است. انصاری در تمرین روز 
شنبه پیکان پایش پیچ خورد و نتوانست با سایر بازیکنان تمرین کند و قرار است از پای آسیب دیده اش ام آر 
آی گرفته شود. اگر بعد از جواب ام آر آی مشخص شود که انصاری با پارگی رباط صلیبی روبه رو شده است در 

آن صورت او تا پایان فصل نمی تواند برای پیکان بازی کند.
 انصاری در اکثر بازی های نیم فصل اول در تیم اســتقالل نیمکت نشین بود و قصد داشت که توانایی خود را 
در تیم پیکان به اثبات برساند، اما بدشانسی گریبانگیر این بازیکن شــد و قادر به همراهی خودروسازان در 

بازی های نیم فصل دوم نیست.

تیم تراکتورسازی تبریز هم اکنون 5 هافبک دفاعی در لیست خود دارد و کار »لیکنز« برای انتخاب 
هافبک دفاعی های اصلی بسیار سخت است.تراکتورسازی با سومین سرمربی این فصلش نیم فصل 

دوم را آغاز خواهد کرد.
 سرمربی نامدار بلژیکی که سابقه مربیگری در جای جای دنیا را دارد، با انرژی بسیار زیاد در تبریز حضور 
دارد تا پرستاره ترین تیم تاریخ تراکتورسازی و شاید فوتبال ایران را هدایت کند. در ابتدای فصل نیز 
»جان توشاک« چنین تیمی را در اختیار داشــت؛ اما حاال تراکتور پرستاره تر شده و همه چیز برای 

موفقیت جورج لیکنز مهیا شده است.
تراکتور روز شنبه آخرین خرید زمستانی خود را هم انجام داد و اکبر ایمانی را به لیست خود اضافه کرد. 
این خرید در حالی انجام شد که حدود یک ماه پیش تی تی ها کوین کنستانت، هافبک دفاعی سابق 

تیم میالن را نیز به خدمت گرفته بودند. 
هم اکنون در تیم تراکتورسازی عالوه بر کنستانت و ایمانی، علی طاهران، مهدی مهدی پور و علیرضا 
نقی زاده به عنوان هافبک دفاعی در فهرست دیده می شوند و به نوعی تیم سرخ پوش تبریزی حاال با 5 
هافبک دفاعی به استقبال رقبا خواهد رفت. 5 هافبک دفاعی تبریزی ها همگی مدعی حضور در زمین 
هستند و »جورج لیکنز«  دچار سرگیجه شیرینی برای انتخاب ترکیب اصلی خواهد بود. البته در این 
بین کنستانت پیش تر در پست هایی چون دفاع چپ نیز بازی کرده و باید دید سرمربی 6۹ ساله چه 
برنامه ای برای او خواهد داشت. از طرف دیگر توشاک و کی روش در یک سال اخیر مسعود شجاعی را 
نیز در پست هافبک دفاعی قرار دادند و به نوعی تراکتوری ها اکنون بیشترین هافبک دفاعی را در بین 

تیم های لیگ برتری در اختیار دارند.

مورد عجیب »لیکنز« در تراکتورسازی؛ 
سرگیجه شیرین سرمربی بلژیکی !

امروز نیم فصل دوم لیگ هجدهم آغاز می شود و در یکی از 
نخستین بازی ها تیم های پارس جنوبی جم و فوالد خوزستان 
مقابل هم صف آرایی می کنند. دوئل شاگردان افشین قطبی و 
مهدی تارتار در شرایطی رقم می خورد که دو تیم در همسایگی 
یکدیگر در جدول مسابقات هســتند و نماینده اهواز تمام 

تالشش را برای پیشــی گرفتن از پارس جنوبی خواهد کرد.
همچنین از طرف دیگر هر دو تیــم امیدوار به پیروزی در این 
بازی هســتند تا بتوانند به تیم های باالنشین و مدعی کسب 
سهمیه لیگ قهرمانان نزدیک شوند. هم اکنون پارس جنوبی 
با 19 امتیاز و فوالد با 18 امتیاز پایین تر از استقالل و تراکتور 

هســتند و در نیم فصل دوم هیچ فرصتی برای از دست دادن 
امتیاز ندارند.برتری در بازی 6 امتیازی بــرای هر دو تیم از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است.  در نقل و انتقاالت زمستانی 
تیم فوالد با افشین قطبی تنها یک مهاجم لیگ یکی جذب کرد 
و پارس جنوبی ابوالفضل عالیی، فرزاد حاتمی، فریبرز گرامی 
و کیوان امرایی را به خدمت گرفــت و باید دید مربیان این دو 
 تیم از 5 بازیکن جدید خود در این مسابقه استفاده می کنند 

یا خیر؟

دوئل تیم های جنوبی برای نزدیکی به استقالل

سمیه مصور
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ما به ایام پر حادثه  عادت داریم
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

»انقالب به روایت هنر« 
فرصتی برای گردهمایی 

هنرمندان انقالب
مســئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری 
مساجد اســتان اصفهان با اشــاره به سلسله 
همایش هــای »انقالب به روایــت هنر« اظهار 
داشــت: »انقالب به روایت هنر« عنوان یکی از 
برنامه های دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری 
مساجد اســتان اصفهان به مناسبت چهلمین 
فجر پیروزی انقالب اســالمی اســت که چهار 
محور و چهار همایش را شامل می شود.حجت 
االسالم »محمدرضا نیستانی« ادامه داد: موضوع 
نخست این سلسله همایش ها موضوع سرود بود 
که همایش  آن، هفته گذشته و با حضور بالغ بر 
یکصد و نود گروه سرود برگزار شد و آموزش و 
انتقال تجربیات از مهم ترین اهداف این  همایش 
بود. حضور ۳ نسل از فعاالن هنر سرود خوانی در 
این همایش ها از جمله پیشکسوتان، فعاالن و نیز 
استعداد های این هنر، از ویژگی های جالب توجه 
این برنامه محسوب می شد. نیستانی، با اشاره به 
همایش تئاتر انقالب به روایت هنر توضیح داد: 
دومین همایش از سلسله همایش های انقالب 
به روایت هنر حول محور تئاتر مسجد و با حضور 
بیش از ۲۰۰ گروه تئاتر برگزار شد که مقدمه ای 
برای برگزاری جشــنواره تئاتر مسجد استان 

اصفهان بود.

پیدا شدن نامه ای متعلق به 
دوران محمدعلی شاه قاجار 

در اصفهان
نامه ای خطاب به مادر محمدعلی شــاه قاجار 
در اصفهان پیدا شــد.رییس ســازمان اسناد و 
کتابخانه ملی اســتان اصفهان گفت: این نامه 
ســر بســته خطاب به ام الخاقان، دختر بزرگ 
امیرکبیر، زن مظفرالدین شاه و مادر محمدعلی 
شــاه در یکی از خانه های قدیمی اصفهان پیدا 
شــده است.مســعود کثیری افزود: این نامه را 
پیشکار ام الخاقان در زمان خلع محمدعلی شاه 
و مهاجرت مادر وی به عراق نوشته بود که هرگز 
این نامه به دست دختر بزرگ امیرکبیر نرسید.

وی افزود: ام الخاقان دختر عزت الدوله خواهر 
تنی ناصرالدین شــاه و زنان معروف و جســور 
دوره قاجار بود که به دلیــل اینکه در آن زمان 
می خواستند محمدعلی شاه را ضایع کنند، ام 

الخاقان را زن شایسته ای معرفی نمی کردند.

رییس شورای اسالمی شهر:
 ما به ایام پر حادثه 

عادت داریم
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان در جلسه 
علنی شورای اسالمی شهر اظهار کرد: امیدواریم 
در چهلمین ســال پیروزی انقالب اســالمی با 
خدمت به مردم در پاسداشــت انقالب شــریک 
باشیم. ان شاءا... همانطور که جمهوری اسالمی 
ایران همه این مشــکالت را پشــت سر گذاشته 
 باز هم شــاهد پیروزی مــردم در همه صحنه ها 

باشیم.
فتح اله معین ادامه داد: به خاطــر دارم در میان 
مسئوالن بحث شد که کدام کشور فقط از ایران 
حمایت کرده است و متوجه شدیم هیچ کشوری 
وجود نداشــت که در زمان جنگ فقط از ایران 
حمایت کرده باشد. همه کشورهای شرق و غرب 
از متجاوزان به ایران حمایــت کردند. به همین 
دلیل اســت که امروز به این ایام پر حادثه عادت 

داریم.

مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان خبر داد:
اعتبار 30  میلیاردی تومانی 

برای احداث خیابان 36 متری
مدیر منطقه ۱۴ شــهرداری اصفهان اظهارکرد: 
پروژه احداث خیابان ۳۶ متــری امتداد میدان 
فرزانگان تا بزرگراه شهید اردستانی در راستای 
کاهش مشکالت ترافیکی شمال شهر در دستور 
کار قــرار گرفته اســت؛ با احــداث خیابان ۳۶ 
متری مشکالت ترافیکی و آلودگی خیابان های 
 بعثت، عاشــق اصفهانی و آیت الــه غفاری رفع 

خواهد شد.
علی شمسی، با بیان اینکه مســیر ادامه خیابان 
فرزانگان ۶ کیلومتر طــول و ۳۶ متر عرض دارد، 
گفت: ۹۰۰ متر این خیابــان در حلقه حفاظتی 
قرار گرفته و در مجموع حدود ۳۰۰ هزار مترمربع 
مسیر باید آزادسازی شود. وی تصریح کرد: برای 
آزادسازی خیابان ۳۶ متری افزون بر ۳۰ میلیارد 
تومان در نظر گرفته شده و هزینه اجرایی خیابان 

۳۶ متری ۱۲۰ میلیارد تومان است.

7۲ پروژه عظیم برق رســانی با اعتباری بالغ بر ۳۳ 
میلیارد و 78۳ میلیون تومان در سطح شهرستان 
اصفهان همزمان با چهلمین ســال پیروزی انقالب 

اسالمی به بهره برداری خواهد رسید. 
 مدیرعامل شــرکت توزیع بــرق اصفهان در جمع 
خبرنگاران ضمــن تبریک دهه فجر بــا اعالم این 
مطلب اظهار داشــت : در این ۴۰ ســال که از عمر 
انقالب می گذرد، شاهد توسعه کمی و کیفی بسیار 
پرشتاب در تمام وجوه علم و صنعت از جمله صنعت 
برق به عنوان صنعت پیشرفته و پیچیده با استفاده 

از تکنولوژی های مدرن بوده ایم.
 حمیدرضا پیر پیران در ادامه با بیان اینکه صنعت 
توزیع برق نیز به واســطه نزدیکی با نقطه مصرف و 
تنوع در شرایط و تجهیزات بیشترین فراز و نشیب 
را به همراه داشته است، گفت : این شرایط موجب 
نشده تا ما از شاخص های جهانی عقب بمانیم بلکه 
همراه و همگام با آن قدم های بســیار محکمی را 
برداشــته ایم، به طوری که در محور برق، از ابتدای 
انقالب تا کنون توانسته ایم بیش از ۹۹ درصد مردم 
را از نعمت برق برخوردار کنیم و در استان اصفهان 
هیچ روستایی باالی 5 خانوار که سکنه دائم دارند 
بدون برق نیستند. در شــاخص بعدی جهانی که 
کیفیت برق برای جامعه دیجیتال تعریف شــده به 
شرکت توزیع برق اصفهان بر اساس سند استراتژی 
خود برای سال ۱۴۰5 حداکثر ۳۰ دقیقه خاموشی 
به ازای هر مشــترک در طول سال را هدف گذاری 
کرده و در این شاخص استفاده از فناوری های نوین 
و روز دنیا از جمله اتوماسیون شبکه، رویت پذیری و 
تحلیل داینامیک اطالعات شبکه و استفاده از خط 
گرم ،کار روی شبکه برق دار بدون قطعی می تواند 
ما را در رســیدن به این هدف یاری کند و شاخصه 
های کیفیت توان در ســطح جهانــی و قابل قبول 

قرار گیرد. 
وي، برق رســانی با کربن کم را ســومین شاخص 
جهانی توســعه صنعت برق مطرح کــرد که این 
شرکت با تولید ۲۲ میلیون کیلووات ساعت انرژی 

پاک خورشــیدی از انتشــار گازهــای گلخانه ای 
جلوگیری کرده  و تا کنون ۱۳8 سامانه خورشیدی 
در مکان های متفاوت نصب شده است که در کاهش 

گازهای مخرب محیط زیست نقش داشت.
مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان، به رشد تقریبا 
۶ برابری مشترکین در شهرستان اصفهان از ابتدای 
انقالب شکوهمند ایران اسالمی تا کنون اشاره کرد و 
تصریح کرد : این رشد در حالی است که رشد مصرف 
انرژی برق مشترکین بســیار فراتر از رشد تعدادی 
بوده و نزدیک به ۲ برابر میزان رشــد مشــترکین  
 خواهد بــود  که با توجه به گســتردگی اســتفاده
 از انرژی برق در سطح جامعه امری اجتناب ناپذیر 
 اســت و امروزه برق بــه عنوان زیر ســاخت ها در
  تمامی عرصه هــای زندگی بروز و ظهــور یافته و
 ایفای نقش می کنــد و از طرفــی دیگر ضرورت 
مدیریت مصرف در بین مشــترکین را یاد آور می 
شــود که نیازمند توجه جدی عموم و مشــترکین 

خواهد بود.
وی خاطر نشــان کــرد: در روزهــای اول انقالب 
حداکثر ۱۰۰ خط یا شــبکه اصلــی، ۲۰ کیلوولت 
از ۱۱ ایستگاه ) پســت ( فوق توزیع برق اصفهان را 
تامین می کرد اما اکنون ۳۳۹ فیدر یا شبکه اصلی 

 از ۴۳ ایستگاه ) پســت (، برق یک میلیون و ۱5۴ 
هزار مشــترک را تامین می کند و نکته قابل توجه 
این است که امروز با نصب تجهیزات هوشمند و ۱۰ 
هزارو 58۱ کنتور هوشمند فهام که قابلیت قرائت 
از راه دور را داراســت بدون نیاز به حضور همکاران 
، قابلیــت رویت پذیــری بســیاری از پارامترهای 
شــبکه صورت گرفته و امکان اعمــال فرمان از راه 
دور نیز میسر شــده اســت و همچنین با استفاده 
گســترده از دیگر ســامانه ها و تجهیزات، گام های 
 بلندی در راستای هوشــمند کردن شبکه برداشته

 شده است.
پیرپیران، با اعالم اینکه ۹5 درصد مراجعات شرکت 
در حال حاضر غیر حضوری است، تاکید کرد: مردم 
تنها با یک تماس با شماره تلفن ۳8۱۲۱ می توانند 
از تمام خدمات فروش و پس از فروش برق استفاده 
و اطالعات الزم را دریافت کنند. همچنین شــماره 
تماس ۱۲۱ به صورت شــبانه روزی پاســخگوی 
فوریت ها و حوادث برف اســت و امروزه شــرکت 
توزیع برق اصفهان در راســتای نوآوری و استفاده 
از فناوری های نوین در بســیاری از موارد به عنوان 
پایلوت صنعت برق کشور قرار دارد و ماموریت های 

ویژه ملی را عهده دار است. 

وی، با اشــاره به اینکه توجه به مواجهه مســتقیم 
شرکت های توزیع با مشــترکین و مردم، توجه به 
بخش صنعت و برنامه ریزی های دنیا در راســتای 
اســتانداردهای جهانی در این بخش بسیار رایج و 
گسترده اســت،گفت : ضریب تاثیر توزیع برق در 
رضایت مردم بر همگان مشخص شده و تولید برق 
با کیفیت، با کمترین میزان خاموشی است که این 

مهم از طریق بازسازی نوین به دست می آید.
 رییس هیئت مدیره شرکت توزیع برق اصفهان در 
خصوص کنترل و مدیریت شبکه عنوان کرد: برای 
کاهش خاموشی های برق مشترکین و همچنین به 
منظور افزایش قابلیت مانور شبکه فشار متوسط و 
اطمینان شــبکه، امیدواریم در کمترین زمان و به 
طور مکانیزه بتوان با مانور فیدرها خاموشــی برق 
مشــترکین را رفع کرد و در این راستا حدود ۴۲۰ 
نقطه از شــبکه های زمینی و هوایی فشار متوسط 
به صورت کامل مانیتــور و از راه اعمال فرمان از راه 
دور نسبت به مدیریت شبکه در حداقل زمان ممکن 

صورت گرفته است.
 وی به مدیریــت راهبــری نــاوگان بهره برداری 
AVL اشــاره کرد و افزود: در راستای استفاده بهتر 
از امکانات و تجهیــزات و مدیریت بهنــگام کلیه 
خودروهای عملیات و حــوادث و فوریت های برق 
این شرکت به این سامانه مجهز شده اند و موقعیت 
مکانی و حرکــت کلیه خودروها روی نقشــه های 
GIS شرکت مشخص و قابلیت ردیابی و هدایت در 
بهترین مســیر و کوتاه ترین زمان را دارا هستند. به 
طوری که نزدیک ترین خودرو به محل حادثه اعزام 
 و خدمات در اســرع وقت و به بهترین کیفیت ارائه 

می شود.
پیرپیران در پایان، کاهش خاموشــی های برنامه 
ریزی شده و نشده در سطح شــبکه های توزیع را 
یکی از رسالت های اصلی شرکت توزیع برق اصفهان 
عنوان کرد و گفت: در این سند حداکثر ۳۰ دقیقه 
خاموشی به ازای هر مشــترک در طول سال دیده 
شده و اظهار امیدواری کرد  که با همکاری مردم و 
مشترکین عزیز اصفهانی تا سال ۱۴۰5 باید بیش از 

5۰ درصد رشد بار را مدیریت کنیم.

بهره برداری از 72پروژه کالن برق رسانی به مناسبت دهه فجر
 مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان مطرح کرد: 

مفاد آراء
11/44 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صــدور آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
1- رای شماره 4604 مورخ 97/09/10 هیات اول آقاي محمد علي سیستاني نجف آبادي 
به شناسنامه شماره 302 كدملي 1090765061 صادره نجف آباد فرزند عباس بر ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 100/80 مترمربع پالك شماره 346 فرعي از 4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
2- رای شماره 5237 مورخ 97/10/09 هیات اول آقاي اصغر صابردستجردي به شناسنامه 
شماره 2458 كدملي 1289157197 صادره اصفهان فرزند محمود بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 148 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3 فرعي از 4373 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
3- رای شماره 4774 مورخ 97/09/19 هیات اول آقاي حسین علي نوبخت دستجردي به 
شناسنامه شماره 1577 كدملي 1288871910 صادره اصفهان فرزند احمد بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 307 مترمربع پالك شماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی از طرف آقای 

احمد نوبخت دستجردی خریداری شده است.
4- رای شماره 5106 مورخ 97/10/03 هیات اول آقاي عباس اماني به شناسنامه شماره 
10 كدملي 4679727853 صادره فارسان فرزند قلي بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
126 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4455 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 

ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
5- رای شماره 23 مورخ 97/01/08 و رای اصالحی شماره 5110 مورخ 97/10/03 هیات 
اول آقاي علي لطفي به شناسنامه شماره 23625 كدملي 1282706081 صادره اصفهان 
فرزند محمود بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 162/92 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
4678 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و 

مع الواسطه از طرف آقای سید هاشم هاشمی دنبه خریداری شده است.
6- رای شماره 1353 مورخ 97/03/03 و رای اصالحی شماره 5101 مورخ 97/10/02 
هیات اول آقاي عبدالحســین كوچك زاده ســعد آباد به شناسنامه شــماره 31 كدملي 
4459515490 صادره تفت فرزند آقا كوچك بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
252/02 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 79 فرعــي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
7- رای شماره 2985 مورخ 97/05/29 و رای اصالحی شماره 5119 مورخ 97/10/03 
هیات اول خانم زهرا باغبان بصیر به شناسنامه شماره 404 كدملي 1284721582 صادره 
اصفهان فرزند ابوالقاسم بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 155/7 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای محمود خیاركار خریداری شده 

است.
8- رای شماره 2984 مورخ 97/05/29 و رای اصالحی شماره 5080 مورخ 97/10/02 
هیات اول آقاي اكبر حسن پورخادمي به شناسنامه شماره 42323 كدملي 1280311991 
صادره اصفهان فرزند حبیب اله بر ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 183/1 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقــای محمود خیاركار 

خریداری شده است.
9- رای شماره 5151 مورخ 97/10/04 هیات اول خانم ایران كاظمي اسفه به شناسنامه 
شــماره 27 كدملي 1199489360 صادره شهرضا فرزند شــکراله بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مســاحت 119/55 مترمربع مفروزی از پالك شماره2573 فرعي از5000 

اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 
مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.

10-  رای شماره 5194 مورخ 97/10/06 هیات اول آقاي  مرتضي دهقان به شناسنامه 
شماره 16156 كدملي 1282630849 صادره اصفهان فرزند فتح اله بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 297/40 مترمربع مفروزی از پالك 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طــرف آقای یداله لطفی 

خریداری شده است.
11- رای شــماره 4889 مورخ 97/09/25 هیات اول آقاي حسین شــهباز گهروئي به 
شناسنامه شــماره 11 كدملي 6339653979 صادره فرزند قنبر بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 148/87 مترمربع مفروزی از پالك شــماره68 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای رجبعلی بقولی دستجردی خریداری شده است.
12-  رای شــماره 5306 مــورخ 97/10/11 هیات اول خانم منیره رســولي همامي به 
شناســنامه شــماره 5 كدملي 6209617891 صادره لنجان فرزند قدمعلي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 184 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 167 فرعي از 4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای محمود نادری دستجردی خریداری شده است.
13- رای شــماره 5122 مورخ 97/10/03 هیات اول آقاي فریدون كدخدایي الیادراني 
به شناسنامه شماره 628 كدملي 1284619001 صادره فرزند غالمحسین بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 250/60 مترمربع مفروزی از پالك  4492 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
14-  رای شماره 5076 مورخ 97/10/02 هیات اول آقاي احسان سلطاني شهماروندي به 
شناسنامه شماره 1100042040 كدملي 1100042040 صادره فالورجان فرزند بهرام بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 73 مترمربع مفروزی از پالك شماره 12 فرعي از 2944 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
15-  رای شــماره 5282 مورخ 97/10/10 هیات اول آقــاي محمدرضا علي ویالني به 
شناسنامه شماره 21952 كدملي 1282688855 صادره اصفهان فرزند امیراله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 70/5 مترمربع مفروزی از پالك شماره102 فرعي از 4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
16-  رای شماره 5236 مورخ 97/10/09 هیات اول آقاي  اله وردي كیاني هرچگاني به 
شناسنامه شماره 58 كدملي 4622914212 صادره شهركرد فرزند غالمعلي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 127/90 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای سید مرتضی هاشمی خریداری شده است.
17-  رای شــماره 4601 مورخ 97/09/10 هیــات اول خانم اعظم بابادي عکاشــه به 
شناسنامه شماره 2279 كدملي 1289189919 صادره فرزند علي بر ششدانگ یکبابخانه  
به مســاحت 97/16 مترمربع مفروزی از پالك شماره 229 فرعي از4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
18-  رای شــماره 4775 مورخ 97/09/19 هیات اول آقاي محمد صادقي به شناسنامه 
شــماره 962 كدملي 1289344205 صادره اصفهان فرزند علي بر قســمتی از یکباب 
ساختمان به مساحت 40/34 مترمربع پالك شــماره 451 فرعي از 4858 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

خانم فاطمه عمرانی خریداری شده است.
19-  رای شــماره 4828 مورخ 97/09/21 هیات اول آقاي ســعادت غفاري گوشه به 
شناسنامه شماره 1027 كدملي 4679295031 صادره فارسان فرزند شعبانعلي بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 82 مترمربع پالك شماره 338 فرعي از4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

بانو ربابه یزدان پرست خریداری شده است.
20- رای شــماره 5238 مورخ 97/10/09 هیات اول آقاي مجید زین العابدیان حسین 
آبادي به شناسنامه شماره 2872 كدملي 1289195854 صادره اصفهان فرزند عباسعلي 
بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 64/74 مترمربع پالك  3079 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
21-  رای شــماره 4827 مورخ 97/09/21 هیات اول آقاي كرمعلي بیگي هرچگاني به 
شناسنامه شماره 2633 كدملي 4621102826 صادره مركزي فرزند قهرمان بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 63 مترمربع پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای علی مصدق 

خریداری شده است.
22-  رای شــماره 4830 مورخ 97/09/21 هیات اول خانم ام لیال بیگي به شناســنامه 
شماره 3135 كدملي 4621108069 صادره شهركرد فرزند علي بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 60 مترمربع پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای علی مصدق خریداری 

شده است.
23-  رای شــماره 5285 مورخ 97/10/10 هیــات اول خانم طاهره عمراني نســب به 
شناسنامه شماره 1276 كدملي 1289331790 صادره اصفهان فرزند اكبرقلي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 88/55 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای مانده علی صالحیان دستجردی خریداری شده است.
24-  رای شــماره 5116 مــورخ 97/10/03 هیات اول  خانم ایران كاظــم زاده دنبه به 
شناســنامه شــماره 16415 كدملي 1282633430 صادره اصفهان فرزند حسینعلي بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 92/70 مترمربع مفروزی از پالك 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای سید محمد علی هاشمی خریداری شده است.
25-  رای شماره 4695 مورخ 97/09/14 هیات اول آقاي حسین انصاري بني به شناسنامه 
شماره 1209 كدملي 1289436479 صادره اصفهان فرزند ایرج بر چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 132/30 مترمربع مفروزی ازپالك شماره 476 فرعي 
از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
26-  رای شــماره 4699 مورخ 97/09/14 هیات اول خانم مهناز قره یالي به شناسنامه 
شماره 2834 كدملي 1817339079 صادره آبادان فرزند سید جمال بر دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 132/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره 476 فرعي 
از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
27- رای شــماره 3643 مورخ 97/07/05 هیات اول آقاي عربعلي كیاني به شناسنامه 
شماره 2699 كدملي 4621103482 صادره شهر كرد فرزند سبزعلي بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 85/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای اسماعیل سخنوری دستگردی خریداری شده است.
28- رای شماره 3648 مورخ 97/07/07 هیات اول خانم مهین برزگرصادق به شناسنامه 
شــماره 1041 كدملي 1288800711 صادره مركــزي فرزند عبدالعلي بر ســه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 85/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 
فرعي از4483 اصلي واقــع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به 
 موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای اسماعیل ســخنوری دستگردی خریداری

 شده است.
29-  رای شماره 2277 مورخ 97/04/23 و رای اصالحی شماره 5079 مورخ 97/10/02 
هیات اول خانم بتول ویالني به شناسنامه شــماره 447 كدملي 1288557191 صادره 
اصفهان فرزند اسداله بر سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه به استثنای بهای ثمنیه 
اعیانی آن به مساحت 187.68 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 3038 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی ) سهم االرث 
نامبرده از همسرش، آقای احمد كیانپور و ســهم االرث فرزندش، خانم مهری كیانپور( 

مشاعی اولیه مفروز تبتی گردیده است.
30-  رای شماره 2274 مورخ 97/04/23 و رای اصالحی شماره 5077 مورخ 97/10/02 
هیات اول خانم فاطمه كیان پور به شناســنامه شــماره 582 كدملــي 4620492973 
صادره شــهركرد فرزند احمد بر  5/1دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به استثنای 
بهای ثمنیه اعیانی آن به مســاحت 187.68 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 3038 
اصلي واقــع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهــان در ازای مالکیت 
 رسمی ) ســهم االرث نامبرده از پدرش، آقای احمد كیانپور( مشــاعی اولیه مفروز تبتی

 گردیده است.

31-  رای شماره 2279 مورخ 97/04/23 و رای اصالحی شماره 5078 مورخ 97/10/02  
هیات اول خانم شمسي كیان پور به شناسنامه شماره 109 كدملي 1288776748 صادره 
اصفهان فرزند احمد بر 5/1 دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به استثنای بهای ثمنیه 
اعیانی آن به مساحت 187.68 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 3038 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی ) سهم االرث 

نامبرده از پدرش، آقای احمد كیانپور( مشاعی اولیه مفروز تبتی گردیده است.
32- رای شــماره 4700 مورخ 97/09/14 هیات اول آقاي علي محمدي شریف آبادي 
به شناسنامه شماره 1 كدملي 1291843612 صادره اصفهان فرزند خداداد بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 138 مترمربع مفروزی از پالك شماره 624 فرعي از 5000 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
33- رای شماره 5103 مورخ 97/10/02 هیات اول آقاي فردین حاجي عابد دستگردي 
به شناسنامه شماره 1271261774 كدملي 1271261774 صادره اصفهان فرزند سعید 
بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 184/10 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای علی مصدق خریداری شده است.
34-  رای شــماره 5492 مورخ 97/10/18 هیات اول آقاي عبدالرضا رئیســي واناني به 
شناسنامه شماره 13398 كدملي 1292843640 صادره اصفهان فرزند علي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 110/76 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف خانم صغری خانم علی پور قهفرخی خریداری شده است.
35-  رای شــماره 5105 مورخ 97/10/02 هیات اول آقاي افشــین عباد ســیچاني به 
شناسنامه شــماره 259 كدملي 1288905947 صادره اصفهان فرزند رضا بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 149/90 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای سیف اله دهخدا خریداری شده است.
36-  رای شماره 3464 مورخ 96/12/15 و رای اصالحی شماره 5682 مورخ 97/10/24 
هیات اول آقاي  فتح اله كیاني به شناسنامه شماره 2774 كدملي 4621104233 صادره 
شهركرد فرزند سبزعلي بر ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 15/91 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به 
موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای سیدمرتضی هاشمی دنبه خریداری شده است.
37-  رای شماره 2896 مورخ 97/05/24 و رای اصالحی شماره 5936 مورخ 97/11/08 
هیات اول آقاي محسن خلیلي به شناسنامه شماره 1140 كدملي 1290944156 صادره 
فرزند غالمرضا بر ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 234/70 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره2 فرعي از4476 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
به موجب بیع نامه عادی از طرف ورثه مرحوم حیدرعلی فریدی دســتجردی خریداری 

شده است.
38-  رای شماره 5343 مورخ 97/10/13 هیات اول خانم سیده شعله نیك فر به شناسنامه 
شماره 969 كدملي 4689616078 صادره اردل فرزند سید برفي بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 98/50 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3639 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
39-  رای شــماره 4992 مورخ 97/09/26 هیات اول خانم مهناز سخنور دستجردي به 
شناسنامه شماره 20965 كدملي 1282677195 صادره اصفهان فرزند عباس بر ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 277/37 مترمربع مفروزی از پالك شماره118 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 
اولیه مفروز ثبتی گردیده است و 159 مترمربع از پالك مزبور نیز به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای عبدالحسین سخنوری خریداری شده است.
40- رای شــماره 5486 مورخ 97/10/18 هیات اول آقاي سیروس باقري به شناسنامه 
شماره 686 كدملي 1829008730 صادره خرمشهر فرزند پرویز بر ششدانگ یکباب كارگاه 
به مساحت 89/36 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3032 فرعي از 5000 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای محمود فیض احمدآبادی خریداری شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/11/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/30

م الف: 369062 اعظم قویدل  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان

حدیث زاهدی 
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 امام علی علیه السالم:
كسی كه نگاهش به دنیاپرستان محدود شود، از 

ديدن راه راست ، كور می شود .
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یادداشت

عوامل گوناگونی ازجمله اضطراب، اعتماد به نفس پایین و ترس از 
صحبت کردن در مقابل جمع موجب ناموفق بودن افراد در صحبت  
کردن می شود؛  اما باید بدانیم فصاحت گفتار امری ذاتی نیست، 
بلکه هرکسی در هر سنی می تواند آن  را بیاموزد. اگر ما نگران روان 
بودن گفتار خود هســتیم، با مطالعه  بیشــتر، تمرین و تکرار یاد 
می گیریم که چگونه سلیس و روان صحبت کنیم. وقتی از روان 
بودن گفتار صحبت می کنیم، منظورمان کم گفتن و گزیده گفتن 
است. بیان یک مطلب با استفاده از لغات بسیار، لزوما سلیس تر از 
یک توضیح واضح و ساده نیســت. گمان نکنید که با به  کار بردن 
کلمات اضافی، باهوش تر به نظر می رســید. در یادگیری کلمات 
جدید بکوشــید ولی زمانی که صحبت می کنید، از کلماتی که 
آموخته اید؛ استفاده کنید. یکی از عواملی که موجب می شود روان 
صحبت نکنید، استفاده  نابه جا از کلمات زیاد یا ترکیب کردن لغات 

سنگین با هم است، به طوری که مخاطب را سردرگم کند. هیچ چیز 
به اندازه به کار بردن کلمات و آواهایی مانند »پس، مانند، بله و امثال 
اینها« دربین کلمات اصلی گفتار برای پر کردن سکوت و مکث ها، 
شما را غیرحرفه ای نشان نمی دهد. سعی کنید از این کلمات برای 
طوالنی کردن صحبت و پرکردن فضای سکوت میان آنها استفاده 
نکنید. می توانید از قبل به تمــام حرف هایتان فکر کنید و دقیقا 
همان ها را بگویید تا نیازی به استفاده از کلمات اضافی نباشد.یکی 
از مشکالت رایج میان همه مردم این است که صحبت خود را در 
جست وجوی کلمات ناتمام می گذارند و مکث غیرمنتظره ای در 
صحبت شان ایجاد می کنند که باعث می شود آماده به نظر نرسند. 
برای غلبه بر این مشکل، فهرستی از کلمات ربط   دهنده و صفات 
را در ذهن خود آماده داشته باشــید تا در صورت فراموش کردن 
صحبت، از آنها کمک بگیرید. برای پیشــگیری از برهم خوردن 
رشته افکار تان در هنگام صحبت کردن و شروع یکباره صحبت، 
درباره آنچه می خواهید بیان کنید، بیندیشید. مانند نوشتن یک 
نامه، از پیش فکر کردن به شما برای تنظیم گفتار تان و چگونگی 
بیان آن زمان می دهد. فقط دقت کنید بیش از حد جمالت خود 
را از پیش برنامه  ریزی  و حفظ نکنید، طوری که صحبت شــما 
مصنوعی به نظر بیاید یا کلمات مهم را فراموش کنید. همانطور 
که در مورد غلبه بر اضطراب گفته شــد، اگر نگران، مضطرب یا 
عصبی به نظر برسید، نمی توانید به درستی سخن خود را ادا کنید. 
صحبت کردن باید طبیعی به نظر بیاید نه اجباری، بنابراین اجازه 
بدهید کلمات بر زبان تان جاری شوند و نگران چگونگی آنها و اینکه 
دیگران درباره شــما چه فکری می کنند، نباشید.سریع صحبت 
کردن شما را عصبی تر نشــان خواهد داد. زمانی که نگران گفتن 
مطلبی هستید، واکنش طبیعی شماســت که سریع تر صحبت 
کنید تا صحبت خود را زودتر پایان دهید. این عمل حرفه ای نیست 
و شما را مضطرب نشان می دهد. جمالت را شمرده بیان کنید،آرام 
صحبت کردن بهتر از خیلی تند حرف زدن است. اگر نگران یک 
سخنرانی عمومی  هستید از بردن یادداشت  همراه خود خجالت 
نکشید. منظم کردن افکار و تهیه خالصه ای از آنها راه موثری است 

برای اینکه صحبت های خود را به ترتیب و منظم بیان کنید.

چگونه بدون استرس در میان جمع صحبت کنیم

 مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

بــرای همیشــه نهفتــه 
تخیــل  می ماندند؟یقینــا 
اتم هــای  کــه  ماســت 
احتمــال را فعــال می کند 
و آن ها را گویــی از عالم 

باال بیدار می کند!

»خویشاوندان دور«
کارلوس فوئنتس

کــه  ماســت  تخیــل 
بــه احتمــاالت اجــازه 

ظهور می دهد

کــه  هســتند  وقایعــی 
فقــط چــون مــا از آن ها 
اتفــاق  می ترســیم، 
می افتند.اگــر تــرس مــا 
آن ها را احضار نمی کرد، 
تــو هــم قبــول داری که 

سریع ترین زیب الین دنیا، زیپ الین ولوسیتی2  نام دارد و در انگلیس واقع 
شده است. این زیپ الین سوارانش را با سرعت 100 مایل بر ساعت، یعنی 
چیزی در حدود 161 کیلومتر بر ساعت حرکت می دهد؛ اما جذابیت این 
زیپ الین طویل تنها در سرعت آن نیست بلکه اگر این زیپ الین را برای 
تفریح انتخاب کنید، 2 ساعت طول می کشد تا به انتهای مسیر برسید که 
این عدد برای یک زیپ الین بسیار زیاد است. استفاده از این زیپ الین در 
تمامی روزهای هفته و حتی تعطیالت رســمی و آخر هفته ها امکان پذیر 

است و همزمان 4 نفر می توانند از  آن استفاده کنند. 

سریع ترین زیب الین دنیا در کجا قرار دارد؟

به طور حتــم تصاویر زیــادی از عجیب ترین هتل هــای دنیــا دیده اید و یا 
 نام های زیادی بــه گوش تان خورده؛ اما برخی از مســافران معتقدند که هتل

 »CasAnus« در شهر آنتورپ بلژیک دست همه هتل های عجیب دنیا را از 
پشت بسته است. ساخت و طراحی این هتل عجیب در یک پارک صورت گرفته 
که به شکل روده بزرگ است. طراحی آناتومی این هتل کامال صحیح است، به 
طوری که هر کس که می خواهد در این مکان عجیب ساکن شود، اعتراف می کند 
که در یک روده بزرگ واقعی اقامت کرده است. این هتل مجهز به آب و برق است 

و گردشگران را بدون امکانات رفاهی باقی نمی گذارد.

روده بزرگ؛ هتل عجیبی برای گردشگران 

کارشناسان می گویند جمعیت پروانه های شهریار در مرکز مکزیک طی یک 
سال گذشته 144 درصد افزایش یافته است. دولت مکزیک در بیانیه ای اعالم 
کرده این پروانه ها منطقه ای از کوه های »میچوآکان« و برخی ایاالت مکزیک را 
تصرف کرده اند. هر ساله میلیون ها پروانه شهریار از کانادا و آمریکا به جنگل های 
کاج و نراد در غرب پایتخت مکزیک مهاجرت می کنند. تعداد این پروانه ها به 
طور معمول به اندازه ای زیاد اســت که با وسعت مناطقی که تصرف می کنند، 

اندازه گیری می شوند.

هجوم میلیونی »پروانه های شهریار« به مکزیک!

 شکل گیری رابطه امام و امت
 قواعد دنیوی را برهم می زند

سلسله نشســت های عصر انقالب به کوشش دفتر حفظ و نشر 
آثار رهبر معظــم انقالب نمایندگی مشــهد در حال برگزاری 
است. حجت االســالم علیرضا پناهیان در پنجمین نشست به 
تشریح ســنت های الهی و توفیق حکومت اسالمی پرداخت و 
گفت: سنت های الهی در زندگی انسان همواره جاری است، به 
همین دلیل است که جامعه اسالمی باید نسبت به شناخت آن ها 
اقدام کند و این نیاز به یک حیات شناسی دارد. از جمله کتاب 
هایی که می توان به عنوان کتاب مرجع به آن اشاره کرد، کتاب 
»سنت های تاریخ در قرآن« به قلم شهید سید محمدباقر صدر 
است. ایشان در این کتاب به ســنت های الهی حاکم بر حیات 
اجتماعی انسان اشاره دارد. وی الزمه تکلیف شناسی و پیشرفت 
در جامعه را، قلبی پر از ایمان به سنت های الهی دانست و عنوان 
کرد: ســنت های الهی با امتحان هــا و آزمایش های گوناگون، 
منافقان را غربال کرده و مومنان به خداوند را خالص تر می کند.

استاد حوزه و دانشــگاه به نصرت خداوند به جوامع اسالمی در  
طول تاریخ اشاره کرد و  افزود: خداوند متعال به جامعه اسالمی 
که رابطه امامت و امت را تشکیل داده اند، یاری می دهد و آن ها 

را تنها نخواهد گذاشت. 

دیدگاه

تاالب »هشیالن« 

هشــیالن، در دامنــه 
خورین  کــوه  جنوبی 
در اســتان کرمانشاه 
و در دشــتی وســیع 
با شــیب مختصــر از 
شــمال به جنوب واقع 
شــده و همواره مورد 
توجــه عالقه مندان به 
طبیعت گردی بوده است.

 فراخوان هفدهمین دوره جشنواره 
قلم زرین منتشر شد

انجمن قلم ایران، فراخوان هفدهمین دوره جشنواره قلم زرین را منتشر کرد. 
با هدف ایجاد زمینه مناسب برای احراز نقش فعال مولفین و پدیدآورندگان 
کتاب در تحوالت اجتماعی کشــور، کوشــش در راه اشــاعه هر چه بهتر و 
بیشتر ارزش های واالی انســانی و دینی و معرفی آثار برتر و انتخاب بهترین 
کتاب های منتشــر شــده در ســال 1۳۹۷ به جامعه، انجمن قلــم ایران، 
هفدهمین دوره جشنواره قلم زرین را به دبیری رحیم مخدومی )نویسنده( 

برگزار می کند.
در همین راستا، داوران این جشنواره کتاب های منتشره در سال 1۳۹۷ در 
پنج حوزه »شعر کودک و نوجوان«، »شــعر بزرگسال«، »داستان کودک و 
نوجوان«، »داســتان )زیرمجموعه ادبیات داســتانی( بزرگسال« و »نقد و 
پژوهش«، را بررســی و آثار برتر را انتخاب خواهند کــرد. مالک عمل این 
جشنواره، مطابق سال های قبل، سال انتشار اثر )مندرج در شناسنامه کتاب( 
خواهد بود و بر همین اساس، متقاضیان شــرکت در جشنواره )نویسندگان 
و ناشران(، حداکثر تا 1۵ اســفندماه 1۳۹۷ فرصت دارند دو نسخه از آثاری 
را که در طول سال 1۳۹۷ چاپ و منتشر شــده اند، به دبیرخانه جشنواره به 
نشانی تهران، خیابان سیدجمال الدین اســدآبادی، نبش کوچه 44، پالک 

۳60، کدپستی 14۳6۷۷۳۸۸۳ ارسال کنند.

قنادی ادوارد 
مجموعه داســتان »قنادی ادوارد« نوشــته آرش صادق بیگی به تازگی توســط نشر 
مرکز منتشر و راهی بازار نشر شده است. صادق بیگی، متولد سال 61 است و پیش از 
این کتاب، مجموعه داستان »بازار خوبان« را منتشــر کرده که عناوین کتاب سال و 
همچنین برنده جایزه جالل را در سال ۹4 به این نویسنده اختصاص داد. او به غیر از 
این کتاب، »خاطرات یک ســرتق« را نیز برای مخاطبان کودک و نوجوان در کارنامه 
 دارد. صادق بیگی مدتی را هم به عنوان ســردبیر مجله داســتان همشهری فعالیت

 کرده است.
کتاب »قنادی ادوارد« 6 داستان با این عناوین را شامل می شود: پاسخ چشم، دویدن 
به خواب، صد مثلث، شاخه های روشن، قنادی ادوارد، کبابی سردست. در قسمتی از 
داستان »صد مثلث« می خوانیم:حیاط خانه جای سوزن انداختن نبود. پوش زده بودیم 
و هشــت باند گراندفادری دورتادور، وعظ و مدح و دف و تار اساتید روی ایوان را برای 

عاشقان حضرت پخش می کرد. 
روی ســر هر دوهزار و چهارصد نفر آدم که دوزانو روی فرش ها نشسته بودند ده هزار 
گز مثلثی ریخته شد. رنگچیان که با اســباب زنده ماندنش آمد و شکوه مجلس را دید 
خیالش راحت شد، گزی توی جیب پیراهن گذاشت و رفت. دو روز بعد، هنوز آفتاب 

نزده بود که زنگ خانه چندبار به صدا درآمد. توی خواب لرزیدم، جاکن شدم. 

کتاب

خبر آخر

در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی، منطقه 6 
شهرداری اصفهان ویژه برنامه های متعددی را با محوریت فجر پیروزی 
و با اولویت مطالبات مردمی برنامه ریزی کرده که در ســطح منطقه در 

حال اجراست .
مدیر منطقه 6 شــهرداری اصفهان از برگزاری ویژه برنامه های متعدد 
شهری در ســطح منطقه خبر داد و گفت : نیاز امروز مردم شهر ، امید و 
نشاط اجتماعی است که ما سعی کرده ایم در ویژه برنامه های چهلمین 
سالگرد انقالب اســالمی عالوه بر زنده نگه داشتن یاد و خاطرات وقایع 
انقالب، تم برنامه ها را بانشــاط و امیدبخش انتخاب کنیم تا بتوانیم در 

ابعاد مختلف زندگی شهروندان تاثیرات مثبتی داشته باشیم.
محمدرضا برکت، از تشــکیل ســتاد دهه مبارک فجــر در منطقه 6 
شــهرداری اصفهان خبر داد و گفت : به دلیل وجود پربرکت گلستان 
شــهدا در این منطقه و حضور پیوسته و پرتراکم شــهروندان در قالب 
گروه ها و ادارات و ارگان های مختلف در گلســتان شهدا، به مناسبت 
این ایام و تجدید میثاق با شهدای عزیز تمام ادارات و واحدهای منطقه 
6 شهرداری اصفهان به صورت ویژه جهت آماده سازی مطلوب و حفظ 
فضاهای گلستان شهدا خدمت رسانی داشته و دارند و به لطف خدا شاهد 
برگزاری آیین روز 12 بهمن به صورت بسیار مطلوب ، پرشور ، باشکوه و 

حضور حداکثری مردم عزیز بودیم .
»پالک 57 « مروری بر پیروزی انقالب

برکت، از برپایی نمایشگاه » پالک ۵۷ « در سالن شمع گلستان شهدا 
خبر داد و با اعالم افتتاح این نمایشگاه با حضور ناهید تاج الدین، نماینده 
مردم در مجلس شورای اسالمی و حجت االسالم عباس کمساری، مدیر 
موسســه تنظیم و نشــر آثار حضرت امام )ره( در اصفهان ، گفت : این 
نمایشگاه از 12 تا 1۸ بهمن برپاست و شــهروندان می توانند از ساعت 
۹ تا 1۳ از نمایشگاهی که وقایع و رویدادهای روزهای انقالب اسالمی 
در سال ۵۷ و پیش از آن را به تصویر کشیده ، دیدن کنند؛ چرا که این 

مستندات رویدادهای روزهای مبارزه برای رسیدن به پیروزی را تداعی 
کرده و نوجوانان و جوانان را از مسیر پیروزی مطلع می کند.

محمدرضا برکت، همچنین از برگزاری برنامه های ورزشــی در سطح 
منطقه 6 خبر داد و گفت : مســابقه جهت یابی » مسیر پیروزی « روز 
12 بهمن در پارک آبشار ، در مجاورت زاینده رود جاری با حضور 200 
شرکت کننده در دو بخش شــهروندی و حرفه ای برگزار شد که شاهد 
رقابتی جذاب و بانشاط در بین خانواده ها بودیم و در پایان به بیش از ۳0 
نفر از نفرات برتر جوایز ارزنده ای اهدا شــد. همچنین از ساعت ۹ صبح 
روز 1۵ بهمن هم)امروز( مسابقه خانوادگی تیراندازی با کمان را در باغ 
بانوان صدف برنامه ریزی کرده ایم که از شــهروندان دعوت می کنم به 

صورت خانوادگی در این مسابقه مفرح شرکت کنند.
»طیبه انقالب « و » گذرگاه انقالب«

برکت، با اشاره به اینکه در راستای شناخت هرچه بیشتر نسل جوان از 
انقالب اسالمی، دو برنامه فرهنگی دیگر نیز توسط منطقه 6 شهرداری 
اصفهان برگزار می شود، گفت : ویژه برنامه »طیبه انقالب« از تاریخ 1۳ 
تا 1۷ بهمن هر روز از ساعت ۸:۳0 تا 11 در محل فرهنگسرای پایداری 
گلستان شهدا به روایت زندگی نامه شهیده »طیبه واعظی« از شهدای 
انقالب اسالمی می پردازد تا نقش زنان در پیروزی انقالب اسالمی برای 
جامعه به خوبی نمایان و روشن باشــد و همچنین ویژه برنامه گذرگاه 
انقالب که با محوریت گردشگری روایی به بازدیدکنندگان این فرصت را 
می دهد تا خانه مشروطیت ، مدرسه امام صادق )ع( و گلستان شهدا که 
از پایگاه های عملیاتی انقالبیون در سال های پیروزی انقالب اسالمی 
بوده است را از نزدیک ببینند و با حال و هوای آن روزها بیشتر آشنا شوند 
که البته امیدواریم هم بازدیدکنندگان و هم همه ما مســئوالن همواره 
اهداف اصلی انقالب ، آرمان های شــهدا و انقالبیون را در نظر داشــته 
 باشیم و به برابری و برادری بیندیشیم تا کشــوری آباد در کنار آزادی

 داشته باشیم.

مدیر منطقه 6 شهرداری مطرح کرد:

دهه فجر، فرصتی برای ارائه مطالبات شهروندان است
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