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راه اندازى پرواز تبریز-اصفهان-تبریزدستگیرى 16 هنجارشکن در پارك هاى اصفهاننقشى که موهاى نوید محمدزاده را سفید کرد13 آبان نماد هویتى انقالب اسالمى است خیال شکارى براى بازى راحت شد استاناستانفرهنگ ورزش جهان نما

پیش بینى بارش
 فراتر از نرمال 

در اواخر آبان و  آذر

اصفهان به اندازه 12 استان مالیات مى دهد
7

7

3

7

معدوم سازى 1/5 ُتن 
گوشت غیرقابل مصرف 

درسى که استاندار اصفهان 
از سریال «ستایش» گرفت

تأکید بر افزایش 
ارتباط اصفهان 

با شهرهاى فرانســه
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حضور ناشران برتر 
کشور در نمایشگاه 

کتاب اصفهان

مدیرکل هواشناسى اصفهان گفت: پیش بینى مى شود 
که شرایط مناسبى براى تداوم بارش هاى فراتر از نرمال 

در دهه سوم آبان و پایان دهه دوم آذر امسال در سطح 
استان فراهم شود. حمیدرضا خورشیدى در نخستین 

جلسه ستاد هماهنگى، پیشگیرى و فرماندهى عملیات ...

مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى 
استان اصفهان با اشاره به آغاز نمایشگاه کتاب 
این استان از 18 آبان ماه گفت: حدود 500 ناشر 
برتر از سراسر کشور در نمایشگاه کتاب اصفهان 
حضور خواهند داشت.على یارمحمدیان با بیان 
اینکه نمایشگاه کتاب اصفهان به مدت شش روز 
و تا بیست و ســوم آبان ماه ادامه خواهد داشت، 
افزود: ویژگى مهم نمایشــگاه کتاب امســال، 
حضور بســیارى از ناشــران مطرح و برجسته 
کشور است تا نیازهاى مخاطبان و عالقه مندان 
کتاب در استان اصفهان به بهترین شکل ممکن 

4برطرف شود.

در موارد زیادى آمریکا را به گوشه رینگ بردیمدر موارد زیادى آمریکا را به گوشه رینگ بردیم
رهبر معظم انقالب در دیدار با هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان:رهبر معظم انقالب در دیدار با هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان:
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نماینده ولى فقیه در استان در دیدار رئیس دیوان عالى کشور:

بازگشت «فیتیله اى ها» 
به قاب تلویزیون

حاال باید ماشین را ببریم
فخرالدینى مدافع راست تیم فوتبال ذوب آهن پس از پیروى تیم اش 
مقابل شاهین بوشهر گفت:اگر بتوانیم در دیدار با ماشین سازى پیروز 
شــویم قول مى دهم که در نیم فصل دوم به جمع مدعیان برگردیم 
و وضعیت خود در جدول رده بندى را بهتــر کنیم.میالد فخرالدینى 
همچنین با اشاره به اینکه در دیدار با شــاهین تیم برتر میدان بودند 

اظهار داشت: بازى خوبى بود و حدود  ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

 سنگ آهن
 مورد نیاز ذوب آهن
 باید تأمین شود

معاون وزیر صمت تأکید کرد:

اصفهان به شهر بدون متکدى تبدیل مى شود
رئیس کمیسیون اجتماعى و محیط زیست شوراى اسالمى شهر اصفهان خبر داد
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کمیت هواداران مان پایین و 
کیفیت شـــــــــان باالست

این شرکت در نظر دارد از طریق مزایده عمومى نسبت به فروش ده دستگاه خودروهاى سبک 
خود شامل سوارى و وانت اقدام نماید.

متقاضیان واجد شــرایط مى توانند جهت دریافت اســناد مزایده از روز یک شنبه مورخ 
98/8/12 لغایــت 98/8/30 از طریق انتخــاب گزینه مناقصات و مزایده هاى ســایت 
شرکت عمران و مســکن اصفهان به آدرس www.maskanesfahan.ir نسبت به 
خرید اسناد مزایده اقدام و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه 
مورخ 98/09/10 به نشــانى: اصفهان، فلکه فیض، ابتداى خیابان آپادانا اول، بن بست قدر، 

دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان تحویل و رسید آن را  اخذ نمایند.
الزم به ذکر است شرایط مزایده در اسناد مزایده موجود است و پیشنهاد دهندگان مى بایست 

یک نسخه از شرایط مزایده را دریافت و پس از امضا به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند.

آگهى مزایـده

شرکت عمران و مسکن اصفهان  شرکت عمران و مسکن اصفهان  

شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 97/4433 مورخ 97/11/29 شوراى محترم اسالمى شهر، نسبت به 
واگذارى عملیات مســتمر جمع آورى و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر شهردارى منطقه چهار با برآورد تقریبى 
اولیه به مبلغ 26/457/739/200 ریال بدون تعدیل و مابه التفاوت، از محل اعتبارات سال 1398 شهردارى نجف آباد و بر اساس 

جداول پیشنهاد بهاء به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید.
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى صالحیت انجام کار بوده و این صالحیت به تأیید اداره کار و امور اجتماعى 
رسیده باشد همچنین داشتن توانایى و امکانات انجام کار بنا به تشخیص کارشناسان مربوطه شهردارى و ارائه حسن سوابق 

کارى الزامى مى باشد.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، 
با همراه داشتن مدارك و رزمه شرکت، تا پایان وقت ادارى روز چهارشــنبه مورخ 98/08/22 به امور قراردادهاى شهردارى 

نجف آباد مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان باید مبلغ 1/330/000/000 ریال را طى فیش واریزى به حساب ســپرده شماره 0104544150002 شهردارى

 نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکى به عنوان ضمانت شــرکت در مناقصه ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم 
مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شــهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 
مختار مى باشد.

آگهى مناقصه (نوبت دوم)

م الف: 645046محمد مغزى نجف آبادى- شهردار نجف آباد

چاپ دوم

شهردارى شاهین شهر باستناد مصوبه شــماره 1857/ش مورخ 98/07/29 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین با 
کاربرى ورزشى به مساحت حدوداً 3000 مترمربع واقع در مجموعه 30 هکتارى 

بلوار هسا با قیمت 24/000/000/000 ریال از طریق آگهى مزایده اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در 
ساعات ادارى به واحد امالك شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر 
تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 98/9/3 به دبیرخانه حراست تحویل 

نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار مى باشد.

آگهى مزایده عمومى  (نوبت اول)

م الف: 650944هرمحمدعلى عزیزى- سرپرست شهردارى شاهین شهر

چاپ اول

شرکت توسعه و عمران امید یکی از معتبرترین شرکت هاي ساختمانی کشور در نظر دارد ؛ تعدادي از واحد هاي  خود ، واقع در  
شهر اصفهان را   به شرح مشخصات جدول ذیل  از طریق مزایده  عمومی  واگذار نماید . متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد 
شرکت در مزایده و کسب اطالعات بیشتر همه روزه از ساعت  8  الی 17 (بجز روزهاي تعطیل، پنج شنبه و جمعه ) از تاریخ درج 
021 تماس گرفته و یا  آگهی مورخ (98/08/13) لغایت ساعت 14 روز دوشنبه  مورخ( 98/08/20) با شماره تلفن 88739483ـ 
به آدرس دفتر مرکزي  در تهرانـ  میدان آرژانتینـ  خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)ـ خیابان هشتمـ  پالك20ـ طبقه4 
واحد فروش و در استانها  به نمایندگی این شرکت  به شرح آدرس ذیل مراجعه فرمایند. ضمنا  آخرین مهلت تحویل پیشنهادات 

ساعت16 مورخ( 98/08/20) و جلسه بازگشایی نیز درمورخ(98/08/22 ) در محل دفتر مرکزي برگزار خواهد شد.
استان اصفهان ـ  شهرستان اصفهان : ابتداي بلوار توحید ، جنب ساختمان استاد فرشچیان ، ساختمان پدیده طبقه 6 واحد 602 

تلفن:36293869ـ031

فروش ویژه واحد هاي مسکونی ،اداري و 
تجاري شرکت توسعه و عمران امیدتجاري شرکت توسعه و عمران امید

شرکت توسعه و عمران امیدشرکت توسعه و عمران امید

شرایط پرداختآدرس پروژه مورد واگذاريکاربرينام پروژه ردیف

هشت 1
بهشت

تجاري /
اداري

   13واحد آپارتمان اداري  با 
متراژهاي  تقریبی 49،43متر 

مربع و 7 واحد تجاري با 
متراژهاي 15 الی 40 مترمربع

اصفهانـ  خیابان 
هشت بهشتـ  مابین 
چهار راه ملک و گلزارـ  
جنب بن بست مهرداد

  60٪ نقد همزمان با عقد قراردادـ  
35٪زمان تحویل واحدـ  5٪ زمان 

انتقال سند (آماده تحویل)

در دیدار سفیر فرانسه با استاندار اصفهان مطرح شد

ل 
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على الریجانى، در نشســت علنى دیروز (یک شــنبه، 
12 آبان ماه) مجلس شوراى اســالمى در نطق پیش از 
دستور خودگفت: سیزدهم آبان، روز ملى مبارزه با استکبار 
جهانى، روز دانش آموز، ســالروز تسخیر النه جاسوسى 
آمریکا در سال 58 و سالروز تبعید امام (ره) به کشور ترکیه 
نماد هویتى انقالب اسالمى در مبارزه با ظلم و استعمار 
است و عمق تفکر ملت ایران از دانش آموز و دانشجو تا 
همه قشرهاى ملت را نســبت به استقالل کشور هویدا 

مى کند.
رئیس مجلس شوراى اسالمى تصریح کرد: در 40 سال 
گذشته دولت هاى گوناگون آمریکا براى بازگشت سلطه 

خود بر ملت ایــران راه هاى متنوعــى را برگزیدند ولى 
هیچگاه به اهدافشان دست نیافتند ولو آنکه خسارت هایى 
را به کشور وارد کردند. از طرفى دیگر عدم توفیق رؤساى 
جمهور آمریکا به استقامت، پایدارى و درك عمیق ملت 

بزرگ ایران مرتبط است.
دکتر الریجانى ادامه داد: رؤساى جمهور آمریکا از ابتداى 
انقالب دست به انواع ماجراجویى در کشورمان زدند به 
طورى که از تجزیه طلبان حمایت و صدام را تشویق به 
حمله به ایران کرده است و تروریست هاى گوناگون را 
مسلح و اعتماد آنان را وادار به جنایت علیه ملت کردند و 

بعد هم با پررویى به آن ها پناه دادند.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمى با تأکید براینکه 
شبکه «آمدنیوز» شبیه النه عنکبوت و یک شبکه پیچیده 
از عملیات روانى ضد ملت ایران بود، گفت: اطالعات جدید 

درباره این شبکه به آگاهى مردم خواهد رسید.
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمى در پاسخ به سئوالى 
درباره دستگیرى سرشبکه کانال معاند «آمدنیوز» اظهار 
کرد: شبکه «آمدنیوز» شبیه یک النه عنکبوتى، به ظاهر 
پیچیده اما در واقع فاقد اســتحکام بوده اســت که دچار 

فروپاشى شد.
ســالمى افزود: در زمینه کشــف شــبکه اى که تحت 
حمایت آمریکایى ها، انگلیسى ها و صهیونیست ها بوده 

و آن را تشــکیل داده بودند، به تدریج آخرین تحقیقات و 
پیشرفت ها در جریان است.

وى درباره آخرین جزییات دســتگیرى روح ا...  زم گفت: 
اطالعات جدید درباره این شبکه به آگاهى مردم خواهد 
رســید، زیرا این حق مــردم اســت و در صورتى که به 
اطالعات و نکات جذاب که براى مردم تازگى داشته باشد، 

دست پیدا کنیم اخبار آن را منتشر خواهیم کرد.
سرلشکر ســالمى با بیان اینکه افول آمریکا به سرعت 
پیش مى رود و هیمنه آن به تدریج مثل یک کوه بزرگ یخ 
در حال آب شدن است، گفت: این افول ناشى از حرارت 

انقالب در دل مردم جهان است که امروز بیدار شده اند.

13 آبان نماد هویتى 
انقالب اسالمى است

اطالعات جدید درباره «آمدنیوز» 
به آگاهى مردم مى رسد

فیلتر فیلترشکن ها!
 VPN با مطرح شــدن طــرح   تابناك |
قانونــى در کارگروه «تعییــن مصادیق محتواى 
مجرمانــه» و نقــل قول ایــن مطلــب از زبان 
حمیــد فتاحــى، مدیرعامل شــرکت ارتباطات 
زیرســاخت، وى گفت: عده اى در کشور با فشار 
بر وزارت ارتباطات و فنــاورى اطالعات به دنبال 
بستن تمام VPN ها هســتند. این در حالى است 
که نمى تــوان با یک فرمــول ایــن کار را انجام 
داد، چرا که در شــرایط کنونى که کشور تحریم 
اســت براى فعالیت هــاى مالى اقتصــادى باید 

با VPN ها تحریم ها را دور زد.

به دولت برق بفروشید
  تسنیم| رئیس ســازمان انرژى هاى 
تجدیدپذیر و بهره ورى انرژى ایران در خصوص 
احداث نیروگاه هاى خورشــیدى روى پشت بام 
منازل مسکونى گفت: این موضوع از دو سال پیش 
در کشور مطرح شــده بود و در حال حاضر 3500 
نیروگاه باالى پشــت بام هاى منازل مسکونى و 
برخى کارخانجات نصب شده که هم اکنون برق 
آنها توســط دولت خریدارى مى شود. سیدمحمد 
صادق زاده هزینه احداث یک نیروگاه 10 کیلوواتى 
خورشیدى را حدود 60 تا 70 میلیون تومان عنوان 
کرد و گفت: اگر یک نیروگاه 10 کیلوواتى در پشت 
بام منازل مردم نصب شود چیزى در حدود ماهانه دو 
میلیون و 500 هزار تومان برق این نیروگاه توسط 

دولت خریدارى مى شود.

دوباره دادگاه نجفى
  فارس| رئیس شعبه 9 دادگاه کیفرى یک 
استان تهران گفت: دادگاه محمدعلى نجفى دوباره 
به صورت علنى برگزار مى شــود. قاضى محمد 
کشکولى گفت: نظریه کارشناسى به وکالى طرفی ن 
پرونده ابالغ شد و وکًال هفت روز فرصت دارند که 
نظر کتبى خود را به ما اعالم کنند. وى گفت: اگر 
وکال به نظریه کارشناســى اعتراض داشتند باید 
هیئت قضایى بررســى کند که آیا این اعتراضات 
قابل اجابت است یا نیست. قاضى کشکولى افزود: 
بعد از طى این مراحل وقت دادرسى مجدد تعیین 
مى شود و به پرونده رسیدگى مى شود و دادگاه علنى 

برگزار خواهد شد.

پشت پرده یک مشاجره
   خبر آنالین | انتشار ویدیویى از مشاجره 
بازیکنان استقالل و مسافران پرواز تبریز به تهران 
ســر و صداى زیادى به پا کرد. داستان از این قرار 
بود که مسافران پرواز که مردم عادى بودند به نظر 
ساعات زیادى منتظر بازیکنان استقالل بودند تا 
پرواز به حرکت درآید و همین اتفاق موجب ناراحتى 
شدید آنها شده بود. در مقابل اما ورود استقاللى ها 
به هواپیما با عذرخواهى وریا غفورى از مسافران 
همراه شــد. این اتفاق در حالى رخ داد که چند نفر 
عذرخواهى وریا را نپذیرفتند و برخورد خوبى با او 
نداشتند. همین باعث شد بحث بین دو طرف باال 
بگیرد و حتى «آندره آ اســتراماچونى» هم براى 
اطالع از اتفاقى که افتاده بود به عقب هواپیما رفت. 
در نهایت این وریا بود که با تغییر جاى خودش به 
جلوى هواپیما رفت و درگیرى ها به نوعى به پایان 

رسیدند.

دستگیرى هالووینى ها
معاون اجتماعــى فرماندهى    تسنیم|
انتظامى غرب استان تهران با اشاره به خبر برگزارى 
جشن هالووین در پرند اظهار کرد: یک گروه گریمور 
آخر هر هفته از تهران به پرند مى آید و فعالیت آن در 
یک فست فودى اســت که این جشن و دورهمى 
کوچک با عنوان هالووین در این فست فودى برگزار 
شده است. سرهنگ مهدى ســرپناه ادامه داد: به 
محض اطالع از برگزارى چنین جشنى در کمترین 
زمان، مالک فست فود و گریمور دستگیر شدند.  وى 
تصریح کرد: در رابطه با برگزارى جشن ها با نمادها و 
فرهنگ هاى غربى که احساسات مردم را جریحه دار 

مى کند بدون اغماض با آن برخورد مى شود.

از ایران یاد بگیریم
سفیر اتریش در ایران با تأکید بر همکارى    ایلنا|
وین با تهران گفت: کشور ایران با توجه به تحریم هایى 
که برآنها اعمال شده، روش هاى کنار آمدن با تحریم ها 
را یاد گرفته اســت و مى توانیم از ایران در این زمینه 
نکات مهمى را یاد بگیریــم. بنابراین ایران و اتریش 
در سطوح بسیار متفاوت و در ارتباطى بسیار نزدیک با 

یکدیگر همکارى خواهند کرد.

ماجراى مدرسه خاندان 
هاشمى

محسن هاشمى    باشگاه خبرنگاران جوان |
رفسنجانى، رئیس شوراى شهر تهران پیش از شروع جلسه 
علنى شوراى شهر تهران در واکنش به اخبارى مبنى بر 
انتساب مدرسه غیرانتفاعى «روشنگر» به نامش گفت:  
من در صفحه شخصى خودم این انتساب را تکذیب کردم، 
چراکه مدرسه «روشــنگر» مربوط به من نیست. رئیس 
شوراى شهر تهران افزود: موضوع مربوطه متعلق به همسر 

عموى بنده محمد هاشمى است.

اقدامات اولیه انجام شد
  آنا| فرمانده نیروى انتظامى با اشــاره به طرح 
مقابله با هنجارهاى اجتماعى توضیحاتى داد. سردار 
حسین اشــترى، درباره طرح برخورد با بدحجابى در 
مجتمع هاى تجارى اظهار کــرد: «اقدامات اولیه در 
این زمینه صورت گرفتــه و فعالیت هاى الزم در حال 

انجام است».

قالیباف خواهد آمد
یک منبع نزدیک بــه محمدباقر    نامه نیوز |
قالیباف، شهردار اسبق تهران خبر داد که حضور وى در 
انتخابات مجلس امسال (اسفند 98) قطعى شده است. 
این منبع که نخواست نامش فاش شود گفت: «قالیباف 
به عنوان سر لیست اصولگرایان در این انتخابات نامزد 
مى شــود». این منبع افزود: «محمدباقر قالیباف این 
تصمیم را پس از جلســات متعــددى که طیف هاى 

مختلف اصولگرا با او داشته اند اتخاذ کرده است.» 

تأیید ارسال نامه
ســخنگوى وزارت امور خارجه    آفتاب  نیوز|
اخبار منتشره در مورد ارســال نامه رئیس جمهورى 
اسالمى ایران به سران کشورهاى شوراى همکارى 
خلیج فارس و عراق را تأیید کرد. سیدعباس موسوى 
افزود: پس از ارائه پیشنهاد «پویش صلح هرمز» توسط 
ریاست محترم جمهورى اســالمى ایران در نشست 
امسال مجمع عمومى سازمان ملل متحد، ایشان متن 
کامل آن را براى سران کشــورهاى یاد شده ارسال 
کردند و در آن خواستار تشریک مساعى همه آنها در 

پردازش و اجراى آن شدند.

بیخ گوش برخى آقایان 
  تابناك | نقوى حسینى، سخنگوى کمیسیون 
امنیت ملى مجلس گفت: در کمیسیون ویژه برجام به 
ظریف گفتم مى شود یک بند راجع به فسخ توافق را در 
برجام به ما نشان دهید؟ اگر آمریکا قرارداد را فسخ کرد، 
تکلیف چیست؟ ظریف عصبانى شد و گفت: «12 سال 
است همین حرف ها را مى گویید که توافق نشده است. ما 
اعتماد داریم و توافق کردیم.» طرح موضوع نفوذ، ناشى 
از توهم توطئه نیست، بلکه بسیار جدى است، تا جایى 
که نفوذ در بیخ گوش برخى آقایان و در منزل آنها وجود 

دارد. گزارش هایش را ما دیده ایم.

رئیس هالل احمر آزاد شد
  فارس| پس از اتمام جلسه اخذ دفاع متهم على 
اصغر پیوندى، رئیس جمعیت هالل احمر در خصوص 
اتهام 1/5 میلیارد اختالس، توسط سازمان بازرسى کل 
کشور قرار بازداشت صادر و پس از چند ساعت با تبدیل 
قرار به وثیقه سه میلیاردى آزاد شد. این پرونده مربوط 
به زمانى بوده که پیوندى به عنوان رئ یس دانشگاه علوم 

پزشکى شهید بهشتى مشغول به فعالیت بوده است.

خبرخوان

حضرت آیت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب اســالمى 
صبح دیروز (یک شنبه) و در آســتانه 13 آبان روز ملى 
مبارزه با اســتکبار جهانى در دیدار هزاران نفر از دانش 
آموزان و دانشجویان سراسر کشور، نسل جوان پرتوان، 
پر نشاط و پر انگیزه را نعمتى بزرگ و ذخیره اى ارزشمند 
براى ایران خواندند و با اشاره به استمرار خصومت عمیق 
آمریکا با ملت ایران از کودتــاى 1332 تاکنون تأکید 
کردند: آمریکاى گرگ صفت البته ضعیف تر اما وحشى تر 
و وقیح تر شده است و در مقابل، جمهورى اسالمى ایران 
با دفاع مقتدرانه و منع مستدل مذاکره، راه نفوذ و ورود 

مجدد آمریکا به کشور را سد کرده است.
رهبر انقالب اســالمى همچنین «رونق تولید» را کلید 
حل مشکالت اقتصادى مردم از جمله گرانى، تورم و کم 
شدن ارزش پول ملى خواندند و افزودند: نباید همچنان 
که مدتى بیهوده منتظر برجام ماندیــم حاال در انتظار 
اقدامات اروپایى ها یا مســائل دیگر معطل بمانیم بلکه 
باید به داخل دل ببندیم و همه توان را براى رونق تولید 

به کار گیریم.
حضرت آیــت ا... خامنه اى کودتــاى 28 مرداد 1332 
را سرآغاز دشمنى آشکار شــیطان بزرگ با ملت ایران 
خواندند و افزودند: آمریکایى ها با آن کودتا، حتى به دولت 
مصدق که به آنها اعتماد کرده بود رحم نکردند و با ساقط 
کردن دولت ملى، دولتى وابسته، فاسد و دیکتاتور را روى 
کار آوردند و به این شکل بزرگ ترین دشمنِى ممکن را 

در حق ملت ایران انجام دادند.
ایشان افزودند: دولتى که با کودتا سرنگون شد، در واقع 
چوب اعتماد به شــیطان بزرگ را خورد و آمریکایى ها 
به واسطه رژیم پهلوى بر نیروهاى مسلح، نفت، سیاست، 
فرهنگ، اقتصاد و همه عرصه هاى کشور تسلط کامل 

یافتند.
رهبر انقالب با اشاره به اینکه برخى از جمله آمریکایى ها 
در تالشند با تحریف تاریخ، آغاز خصومت آمریکا با ایران 
را به تسخیر النه جاسوسى ربط دهند، خاطرنشان کردند: 
آمریکایى ها از ابتداى روابط با ایــران، با طرح هاى به 
ظاهر دوستانه، باطنًا با ملت ایران دشمنى مى کردند که 
این دشمنى با کودتاى 28 مرداد علنى شد و این مقطع 

آغاز خصومت علنى آمریکا با ایران است.
ایشــان کودتاى مرداد 1332 را موجب آگاهى بیشــتر 
ملت خواندند و افزودند: ده سال بعد در سال 1342 که 
مبارزات اسالمى و مردمى شروع شد، امام خمینى(ره) 
با درك موضع حقیقى و قلبى مردم، این واقعیت را بیان 
کردند که امروز در اذهان ملت ایران هیچ فردى منفورتر 

از رئیس جمهور آمریکا نیست.
حضرت آیت ا... خامنه اى با بیان این واقعیت که آمریکا 
از آن روز تا امروز هیچ تغییرى نکرده است، گفتند: همان 
شرارت، همان گرگ صفتى، همان تالش براى ایجاد 
دیکتاتورى بین المللى و همان ســلطه طلبِى بى حد، 
امروز نیز در آمریکا وجود دارد البته با وحشــى گرى و 

وقاحت بیشتر.
ایشــان با یادآورى فشــار و خفقان حاکم بر ایران در 
دوران رژیم دیکتاتورى وابسته به آمریکا گفتند: انقالب 
اسالمى اساسًا علیه آمریکا و آن رژیم وابسته بود و عامه 
مردم به رهبرى امام خمینى(ره)، بساط پادشاهى فاسد 
و وابســته را جمع کردند و جمهورى اسالمى را بر سر 

کار آوردند.
رهبر انقالب با یادآورى برخى اقدامــات آمریکایى ها 
در 41 ســال گذشــته از جمله تهدید، کودتا، تحریم، 
تحریک قومیت ها، تجزیه طلبى، آشوب طلبى، محاصره 
اقتصادى، نفوذ و روش هاى دیگر تأکید کردند: آنها در 
این مدت هرچه بلد بودند و مى توانستند علیه نهادهاى 
برخاسته از انقالب به ویژه اصل جمهورى اسالمى توطئه 
و اقدام کردند که البته ما هم در مقابل هر کارى توانستیم 
کردیم و در موارد زیادى حریف را به گوشه رینگ بردیم.

حضرت آیت ا... خامنه اى ســد کــردن راه نفوذ مجدد 
سیاسى و تسلط دوباره آمریکایى ها بر ایران را مهمترین 
پاسخ جمهورى اسالمى در مقابل توطئه هاى حاکمان 
واشنگتن برشــمردند و تأکید کردند: منع مکرر مذاکره 
با آمریکا یکى از ابزارهاى مهم بســتن راه ورود آنان به 

ایران عزیز است.
ایشــان مخالفت جمهورى اســالمى با آمریکایى ها را 
داراى منطقى مســتحکم خواندند و افزودند: این روش 
عقالنى، راه نفوذ مجدد آمریکایى ها را مى بندد، ابهت 

حقیقى و اقتدار ایران را به جهانیان ثابت مى کند و ابهت 
پوشالى طرف مقابل را در دنیا فرو مى ریزد.

حضرت آیــت ا... خامنه اى با اشــاره بــه تکبر و خوى 
اســتکبارى آمریکا خاطرنشــان کردند: آمریکایى ها 
که براى مذاکره با ســران کشورها بر ســر آنها منت 
مى گذارند، سال هاســت براى گفتگو با مقامات ایران 
اصرار مى کنند اما جمهورى اسالمى امتناع مى کند که 
تحمل این مسئله براى دشمنان ملت خیلى سخت است، 
زیرا به جهانیان ثابت مى کند در دنیا حکومتى وجود دارد 
که قدرت غاصبانه و دیکتاتــورى بین المللى آمریکا را 

قبول ندارد و زیر بار حرف زور نمى رود.
رهبر انقــالب مذاکره بــا آمریکا را حقیقتــًا بى نتیجه 
برشمردند و تأکید کردند: برخى که مذاکره با آمریکا را 
حّالل مشکالت مى دانند، 100 درصد اشتباه مى کنند و 
هیچ نتیجه اى از گفتگو با آمریکایى ها حاصل نخواهد 

شد، چرا که آنها یقینًا و قطعًا هیچ امتیازى نخواهند داد.
ایشان در همین زمینه این واقعیت را یادآورى کردند که 
طرف مقابل، نشستن مقامات ایرانى پشت میز مذاکره 
را به معناى به زانو درآوردن جمهورى اسالمى مى داند 
و از اصرار بر مذاکره این هــدف را دارد که به جهانیان 
بگوید فشار حداکثرى و تحریم ها سرانجام نتیجه داد و 

ایرانى ها به زانو درآمدند.
حضرت آیــت ا... خامنــه اى افزودند: اگر مســئوالن 
جمهورى اسالمى ســاده لوحى مى کردند و به مذاکره 
مى رفتند، از فشارها و تحریم ها هیچ چیزى کم نمى شد، 
بلکه راه براى طرح رسمى توقعات و تحمیل هاى جدید 

آمریکایى ها باز مى شد.
رهبر انقالب با اشــاره به تالش هاى بى نتیجه آمریکا 
براى حذف یا محدود کردن قدرت دفاع موشکى ایران 
افزودند: امروز به فضل الهى و همت جوانان میهن، داراى 
موشــک هاى دقیق با بُرد 2000 کیلومتر هستیم که 
مى تواند به هر هدفى با خطــاى فقط یک متر اصابت

 کند.
ایشان گفتند: اگر به مذاکره مى رفتیم، آمریکایى هاى 
متوقع پاى موشــک ها را به میان مى کشیدند و مثًال 
مى گفتند باید موشک هاى ایران حداکثر 150 کیلومتر 
بُرد داشته باشد که اگر مسئوالن ما این را مى پذیرفتند، 
پدر کشــور در مى آمد و اگر نمى پذیرفتند همین آش و 

همین کاسه تکرار مى شد.
حضرت آیت ا... خامنه اى تجربه هایى نظیر مذاکرات بى 
نتیجه کوبا و کره شمالى با آمریکا را درس آموز خواندند 
و گفتند: مســئوالن آمریکا و کره شمالى متقابًال قربان 
صدقه یکدیگر هــم رفتند اما در نهایــت آمریکایى ها 
براساس روال خود در مذاکرات، یک ذره از تحریم ها کم 

نکردند و هیچ امتیازى ندادند.
ایشان با اشــاره به اصرار دولت فرانسه به واسطه گرى 
گفتند: رئیس جمهور فرانســه یک مالقــات با ترامپ 

را حّالل همه مشــکالت ایران دانســته بــود که باید 
بگوییم این شخص یا خیلى ســاده است و یا همدست 

آمریکایى هاست.
رهبر انقالب اســالمى افزودنــد: اخیراً نیز بــا اینکه 
مى دانستم نمى شود، اما براى امتحان و به منظور روشن 
شــدن موضوع براى همگان، گفتم با وجود خطایى که 
آمریکایى ها با خروج از برجام مرتکب شــدند، اگر همه 
تحریم ها را بردارنــد، مى تواننــد در مجموعه برجام 
شرکت کنند اگرچه مى دانستم که قبول نمى کنند و به 

همین صورت هم شد.
ایشان با طرح این سئوال که حد توقف خواسته ها و توقعات 
آمریکا از ایران کجاســت، گفتند: آنها فعًال مى گویند در 
منطقه فعال نباشــید، به جبهه مقاومت کمک نکنید، در 
برخى کشورها حضور نداشته باشید و توان دفاعى و تولید 
موشک خود را متوقف کنید و بعد از این خواسته ها خواهند 
گفت از قوانین و حدود دینى دســت بردارید و بر موضوع 
حجاب اســالمى نیز تأکید نکنید، بنابراین خواسته هاى 

آمریکا هیچگاه تمامى ندارد.
رهبر انقالب اسالمى افزودند: من چند سال قبل در دیدار 
با مسئوالن در همین حسینیه گفتم آنجایى که آمریکا 
متوقف خواهد شد و دیگر توقع جدیدى مطرح نخواهد 

کرد، کجاست؟ توقعات آمریکا حد یقف ندارد.
حضرت آیت ا... خامنه اى با اشاره به اینکه آمریکایى ها 
به دنبال بازگرداندن ایران به شــرایط پیش از انقالب 
هستند، تأکید کردند: انقالب اسالمى محکم تر از این 
حرف هاســت و اراده پوالدین و عزم راسخ جمهورى 
اســالمى هیچگاه اجازه نخواهد داد که آمریکا با چنین 

ترفندهایى بار دیگر به ایران بازگردد.
ایشان در ادامه ســخنان خود به مسائل داخلى کشور و 
موضوع رونق تولید اشــاره کردند و گفتند: هشت ماه از 
اعالم شعار سال گذشت. البته در این هشت ماه برخى 
کارهاى خوب انجام گرفته اســت اما بخش هایى هم 
وجود دارند که همچنان به کار و تالش بیشتر نیاز دارند.

رهبر انقالب اســالمى با اشــاره به اینکــه کلید حل 
مشکالت اقتصادى کشــور در گرو رونق تولید است، 
افزودند: مــن اقتصاددان نیســتم اما اقتصــاددان ها 
به صورت اجماعى، در ســخنان و اظهارنظرهاى خود 
شعار سال را تأیید کردند زیرا اشتغال، ثروت ملى، رفاه 
عمومى و حتى پیشــرفت علمى به واسطه رونق تولید 

به وجود مى آید.
حضرت آیت ا... خامنه اى تأکید کردند: کاهش فشــار 
به مردم و حل مشــکالتى همچون گرانى، تورم و کم 
ارزش شــدن پول ملى تنها با اهتمام به موضوع تولید 
ملى امکانپذیر خواهد بود. ایشــان با اشاره به سخنان 
چندى پیش وزیــر صنعت مبنى بر اینکــه هر جا یک 
واحد صنعتى در آستانه تعطیلى قرار بگیرد، به کمک آن 
مى رویم، گفتند: این سخنان، عالى و خرسند کننده است 

و حاال باید پاى این قول بایســتند و دیگر مسئوالن نیز 
همین گونه عمل کنند.

حضرت آیت ا... خامنه اى با انتقــاد از رویکرد «منتظر 
خارجى ها مانــدن» گفتند: یک مــدت معطل برجام 
بودیم، یک مدت دیگر هم معطل دستور رئیس جمهور 
آمریکا براى تمدید مهلت هاى سه ماهه اى بودیم که در 
برجام گذاشــته اند و یک مدت هم معطل بمانیم براى 
رئیس جمهور فرانسه و برنامه هاى فرانسوى ها، در حالى 
که این انتظارها، سرمایه گذار و فعال اقتصادى را دچار 
بالتکلیفى مى کند و کشــور را به رکود و عقب ماندگى 
مى کشاند. ایشان تأکید کردند: این انتظارها را رها کنید. 
البته نمى گویم رابطه ها را قطع کنید بلکه مى گویم به 

خارجى ها دل نبندید و فقط به داخل دل ببندید.
حضرت آیت  ا... خامنه اى به سخنان یکى از استانداران 
درباره انعقاد 90 هزار میلیارد تومان قرارداد در اســتان 
طى چند ماه اشــاره کردند و گفتند: این نشــان دهنده 
بخش کوچکى از ظرفیت هاى بى شمار استان هاست 
که باید برروى همین ظرفیت ها متمرکز شــد و آنها را 

پیگیرى کرد.
ایشــان یکى دیگر از راه هاى رونق تولید را جلوگیرى 
از واردات کاالهــاى داراى تولیــد داخل دانســتند و 
افزودند: عده اى هستند که حیات و ثروت بادآورده شان 
وابســته به واردات اســت اما واردات زائــد و بى رویه 
موجب ورشکستگى تولید داخل و بیکار ماندن جوانان 
خواهد شــد، بنابراین عــالج واقعى مشــکالت این 
اســت که دولت و مجلس، براى عملیاتــى و اجرایى 
شــدن سیاســت هاى صحیح ابالغــى، برنامه ریزى 

کنند.
حضرت آیت ا... خامنه اى در بخش دیگرى از سخنانشان، 
با تمجید از خصوصیات نســل جــوان از جمله انگیزه، 
انرژى و آمادگى براى انجام دادن وظایف گفتند: کشور 
به معناى حقیقى کلمه به این نسل احتیاج دارد چرا که 
این جوانان متدین هستند که با احساس مسئولیت و در 
صراط مستقیم ایران را مى ســازند و به پیش خواهند 
برد. ایشــان با انتقاد مجدد از موضــوع محدود کردن 
نسل افزودند: آثار چنین اقدامات خطرناکى دو دهه بعد 
آشکار خواهد شد که ایران دیگر از نسل جوان متراکم 

برخوردار نیست.
رهبــر انقــالب با اشــاره به قــول مســئوالن براى 
برطرف کردن مشــکالت موجود و مقابلــه با تحدید 
نســل تأکید کردند: این موضوع باید بــا جدیت دنبال 

شود.
حضرت آیت ا...  خامنه اى در پایان سخنان خود گفتند: 
ظرفیت هاى کشــور بســیار زیاد اســت و جمهورى 
اسالمى به حول و قوه الهى و به کورى چشم آنهایى که 
نمى توانند ببینند، از همه مشــکالت، سرافراز بیرون 

خواهد رفت.

رهبر معظم انقالب در دیدار با هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان:

در مـوارد زیادى 
آمریکا را به گوشه رینگ بردیم
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بسیارى از پروژه ها
 احساسى راه اندازى شده 

حسین سیستانى، فرماندار اصفهان با اشاره به اینکه 
بسیارى از پروژه ها بدون برنامه ریزى یا احساسى ایجاد 
شده اند، گفت: براى ایجاد توسعه افرادى که روى کار 
مى آیند باید جامع نگر، توسعه طلب و هدفمند باشند 
و اهداف کالن را با برنامه ریــزى و خارج از نگرش و 
بینش سیاســى ایجاد کنند و نباید این افراد از کسانى 
باشند که به اهداف شخصى و سیاسى خود فکر کنند 
و فرصت هاى توسعه اى را از جامعه سلب کنند که در راه 
انتخاب چنین کسانى قطعًا اعضاى شوراها و دهیارى ها 

نقش مؤثرى در آگاه سازى مردم آن منطقه دارند.

رسانه هاى اصفهان
 در حد اصفهان نیستند 

معاون مطبوعاتى وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمى در 
بازدید از مجتمع مطبوعاتى اصفهان با اشاره به ورود 
کاغذ با ارز دولتى گفت: توزیع کاغذ حساسیت باالیى 
دارد و با راســتى آزمایى تیراژ واقعى مطبوعات توزیع 
مى شــود. خدادادى با بیان اینکه هیــچ روزنامه اى 
بخاطر کاغذ تعطیل نشده افزود: تخلفات حوزه کاغذ 
در شش ماه گذشته بسیار ناچیز بوده است. وى گفت: 
رسانه هاى اصفهان از نظر کّمى رشد خوبى دارند اما 
همچنان در سطح و اندازه ظرفیت هاى اصفهان نیستند.

برنامه شهردارى شهرضا براى 
رونق گردشگرى

شهردار شهرضا با اشاره به اقدامات انجام شده توسط 
شهردارى شــهرضا براى رونق گردشــگرى در این 
شهر، اظهار کرد: مدیریت شهرى براى تحقق اهداف 
مشخص شــده در این زمینه در مرحله نخست دنبال 
ایجاد و تکمیل زیرساخت هاســت و سپس طرح هاى 
دیگر را اجرا مى کند. حبیب قاسمى با اشاره به تالش 
شهردارى شهرضا براى ایجاد اقامتگاه هاى بومگردى، 
تصریح کرد: هشت ساختمان قدیمى که عمدتاً مربوط 
به دوره پهلوى اول بود شناســایى شده است و براى 

خرید و مرمت آنها درخواست دادیم.

الیروبى 500 نهر
 ضرورى است

علیرضا نصر اصفهانى، رئیس شــوراى اسالمى شهر 
اصفهان صبح دیروز در صدمین جلسه علنى شوراى 
اسالمى شهر اصفهان اظهار کرد: بنا بر پیش بینى هاى 
اداره کل هواشناســى، ماه هاى پر بارشى را پیش  رو 
خواهیم داشت، مدیریت شهرى باید نسبت به الیروبى 
حدود 500 نهر در سطح شهر اقدام کند تا از خسارات 

ناشى از بارش باران جلوگیرى شود.

بهره بردارى از 975 بقعه 
در هفته وقف 975 بقعه با وسعت 133 هزار متر مربع با 
بیش از 190 میلیارد ریال هزینه به بهره بردارى رسیده 
است. مهدى پندار، معاون بهره ورى اقتصادى موقوفات 
و بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه در آیین آغاز 
ساخت بازار روز میوه و تره بار دشــت افروز کاشان با 
تأکید بر اهمیت ســرمایه اقتصادى وقف، گفت: باید 
سهم وقف در اقتصاد کشور را مشخص کنیم و سهم 
زیادى از اقتصاد کشورهاى پیشــرفته دنیا متعلق به 

خیریه هاست.

پرداخت 175 میلیارد تومان 
مستمرى 

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد اصفهان 
گفت: در هفت ماهه سال جارى بیش از 175 میلیارد 
و 365 میلیون تومان مســتمرى توسط کمیته امداد 
اصفهان به مددجویان و نیازمندان پرداخت شد. هادى 
بنایى بابیان اینکه بیش از 104 هزار خانوار نیازمند با 
جمعیتى بالغ بر 196 هزار نفر مســتمرى بگیر کمیته 
امداد در استان اصفهان هستند، افزود: پرداخت ماهیانه 
و منظم مستمرى یکى از مهم ترین برنامه هاى حمایتى 

این نهاد است.

خبر

خداداد غریــب پور معاون وزیر صمــت و رئیس هیئت 
عامــل ایمیــدرو و منصور یــزدى زاده مدیــر عامل 
ذوب آهن اصفهان شــنبه 11 آبان مــاه ضمن بازدید 
از نمایشــگاه بین المللى «ایران کانمیــن 2019» در 
غرفه ذوب آهن اصفهان به سئواالت اصحاب رسانه و 

خبرنگاران پاسخ دادند.
غریب پور گفت: بر اساس قانون رفع موانع تولید، سنگ 
آهن مورد نیــاز ذوب آهن باید تأمین شــود. وى افزود: 
صنایع معدنى نباید وارد فاز تولید فوالد شــوند چرا که 
این امر مى تواند مشکالت بســیارى براى فوالدسازان 
به دلیل تأمین مواد اولیه ایجاد کند. رئیس هیئت عامل 

ایمیدرو اظهار کرد: با مصوبــه اختصاص یک میلیون و 
750 هزار ُتن سنگ آهن به ذوب آهن اصفهان، تالش 
کردیم به صورت پایدار، نیاز این شــرکت به سنگ آهن 

را تأمین کنیم.
یزدى زاده هم گفــت: وضع عــوارض 25 درصدى بر 
صادرات این ماده معدنی بازدارنده نیســت و پیش بینى

 مى شود براى حمایت از تولید ملى و رونق تولید داخلى 
این میزان عوارض در آینده نزدیــک افزایش یابد. وى 
افزود: مسئوالن امر در تالش هستند تا سنگ آهن مورد 
نیاز شــرکت هاى داخلى تأمین نشود از صادرات سنگ 

آهن به طور جدى جلوگیرى کنند .

 سنگ آهن مورد نیاز 
ذوب آهن باید تأمین شود

چهارمین جلسه شوراى ادارى استان اصفهان در سالن 
اجتماعات شهروند و با حضور گسترده نمایندگان مردم 
اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى، شهردار و رئیس 
شوراى اســالمى شــهر اصفهان، نیروهاى نظامى و 
انتظامى و مدیران دســتگاه هاى اجرایى استان و... با 
تالوت آیاتى از کالم ا... مجید و نواختن سرود پرافتخار 

جمهورى اسالمى ایران آغاز شد.
نماینده ولى فقیه در اســتان و امــام جمعه اصفهان به 
عنوان اولین سخنران با بیان روایاتى از امیرالمؤمنین(ع) 
و امام صادق(ع) گفت: هر انســانى که انجام کار براى 
مسلمانان را قبول و در را به روى مردم بسته و تشریفاتى 
کار کند تا زمانى که از این کار دســت برنداشته خداوند 
او را لعنت مى کند، ولى اگر در انجام کار مردم عدالت را 
برقرار و مشــکالت مردم را برطرف کند از روز قیامت 

ترس نخواهد داشت و خداوند به او رحم مى کند.
آیت ا... سید یوســف طباطبایى نژاد با بیان اینکه امروز 
مسئوالن ارشــد کشــور، جهادى کار مى کنند، گفت: 
همانگونه که مسئوالن ارشد کشور با جدیت و سرعت 
کار و تالش مى کنند ما و دیگر مســئوالن اســتانى و 
شهرســتانى هم باید با تفکر براى رفع مشــکالت و 
گره گشایى آن در استان و شهرستان ها تالش کنیم و به 

آنها از این طریق کمک شود.
استاندار اصفهان نیز پس از شنیدن سخنان سه نماینده 
اصفهان در مجلس شوراى اسالمى، چهار مدیر دستگاه 
اجرایى استان، معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى که 
بیش از دو ساعت به طول انجامید، گفت: انتخابات جلوه 
اراده اختیار انسان اســت و معتقدم آزادى براى انسان 
موهبتى الهى است و در آستانه انتخابات مجلس شوراى 
اسالمى، بزرگان کشور در چندین نوبت به اصفهان سفر 
کرده و در جمع مدیران حاضر و آنان در جریان انتخابات 

قرار گیرند.
عباس رضایى با تأکید بر اینکه مدیران دســتگاه هاى 
اجرایى استان در ارائه آمار واقعى به تهران تالش کنند، 
گفت: آمارها حتمًا باید واقعى و نه کم و نه زیاد باشــد و 
صرفًا به علت بزرگ جلوه دادن کارها نباشد و در فصل 
بودجه نیز تصمیمات صحیح گرفته شده و پیشنهادات به 
مجمع نمایندگان استان اصفهان ارائه شود و دست روى 

دست گذاشته نشود.
اســتاندار اصفهان با موافقت 100 درصــدى خود در 
خصوص تفویض اختیار مدیران استانى به شهرستان ها 
گفت: در خصــوص تفویض اختیارات دســتگاه هاى 
اجرایى به شهرســتان ها، تاکنون نامه اى از فرمانداران 

دیده نشده است.
رضایى ادامه داد: نمى دانم چرا مدیران دســتگاه هاى 
اجرایى استان از رسانه ها و جراید فرار مى کنند در حالى 
که نمایندگان رسانه ها همواره پرتالش هستند و از آنها 
تشکر مى کنم. باید مدیران فعالیت ها را انعکاس دهند 

تا همه در جریان فعالیت هاى انجام شده، قرار گیرند.
اســتاندار اصفهان با ارائه اعداد و ارقامى از فعالیت هاى 

انجام شــده در بخش هاى مختلف در شش ماهه سال 
جارى در اســتان اصفهان گفت: در سال جارى نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل، در میزان سرمایه گذارى 31 
درصد علیرغم تحریم ها رشــد داشته ایم و اشتغال 2/5 
درصد افزایش یافته، 195 واحد اقتصادى تعطیل شده با 
حمایت ما به چرخه تولید بازگشتند و اینها فقط بخشى از 

فعالیت ها در شرایط تحریم است. 
رضایى با تأکید بر مناسب سازى دسترسى عبور معلوالن 
و جانبازان در ساختمان هاى ادارى گفت: اقدامات الزم 
براى عبور معلوالن و جانبازان و... که ولى نعمت و بزرگ 

ما هستند باید به صورت ویژه اجرایى شود.
وى خطاب به مدیران دســتگاه هاى اجرایى اســتان 
اصفهان گفت: اعتبــارات عمرانى را جــذب کرده و تا 
دقیقه 90 صبر نکنید چرا که امسال ما نه تذکر مى دهیم 
و نه جلسه در این زمینه برگزار مى کنیم بلکه دستگاهى 
که از اعتبارات خود اســتفاده نکند اعتبــارات او براى 
دســتگاه هایى که نیاز دارند اختصاص مى یابد و این در 

حقیقت مصوبه شوراى ادارى به حساب خواهد آمد.
استاندار اصفهان گفت: بر اســاس گزارش هواشناسى 
استان، آبان و آذر ماه سال جارى شاهد بارندگى خوبى 
در استان خواهیم بود و الزم است دستگاه هاى مربوطه، 

آمادگى جلوگیرى از سیل را داشته باشند.
رضایى با اشــاره به بروکراســى، به کاهش فرایندها 
براى انجــام کار تأکید کرد و گفت: بخشــنامه حذف 
مدارك هویتى که یک بحث کشورى است به دستگاه ها 
ابالغ خواهد شــد و باید اجرایى شود و مسئول بازرسى 

استاندارى، پیگیر آن خواهد بود.
رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان هم گفت: در 
تکریم ارباب رجوع باید دقت شود و کوتاهى نشود چرا 
که کم کارى هاى ما به حســاب نظام گذاشته مى شود. 
این در حالى است که علیرغم تالش شبانه روزى استاندار 
اصفهان و همکارانشان، ما هنوز شاهد بروکراسى ادارى 
سنگینى هستیم وحتى برخى انجام کارهاى ساده را به 
روزها و هفته هاى آتى موکول مى کنند، که این در شأن 
نظام جمهورى اسالمى و استان اصفهان که همواره در 

بخش هاى مختلف پیشتاز و الگوست، نمى باشد.
حجت االسالم و المسلمین سید ناصر موسوى الرگانى 
با قدردانى از تالش هاى استاندار اصفهان در زمینه آب 
گفت: استاندار به صورت شبانه روزى پیگیرى مجدانه اى 
براى آب استان اصفهان داشته و با مسئوالن ارشد کشور 
جلساتى برگزار کرده است و اگر آب آشامیدنى براى بن 
بروجن که در افق 1430، بیست میلیون مترمکعب نیاز 
است اجرایى شود ضربه سنگینى به استان وارد خواهد 

شد و باید از وزارت نیرو، مطالبه جدى باشد.
وى در ادامه به تورم و گرانى قیمت ها اشاره کرد و گفت: 
مردم از تــورم و گرانى و اینکه دو مغــازه در کنار هم با 
قیمت هاى متفــاوت در یک کاال و اینکــه بر قیمت ها 
نظارت کافى نمى شود گله مند بوده، این در حالى است 
که قیمت نان قرار بود 20 تا 30 درصد اضافه شــود اما 
برخى نانوایان 60 درصد اضافه کرده اند و از این طریق 
به مردم زور گفته مى شود. از سوى دیگر جریمه کردن 
مغازه دار متخلف، دردى از مردم دوا نمى کند و جریمه به 

جیب دولت رفته و به مردم اجحاف مى شود.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شــوراى اســالمى از 
استاندار اصفهان خواست تا روش و شیوه تشویق و تنبیه 
را براى مدیران در نظر بگیرد تا کارها با تأخیر انجام نشود 
و تصمیم گیرى ها با مدیریت زمان همراه باشد و فرایندها 

بهتر انجام شود.
زهرا ســعیدى گفت: در جاده اصفهان- مبارکه قبل از 

ایمن شدن، چراغ زده شده است. 
وى با بیان اینکه استان اصفهان از نظر آلودگى وضعیت 
خوبى ندارد از اســتاندار اصفهان خواست تا به مدیرکل 

محیط زیست استان کمک کند.
محسن کوهکن، نماینده مردم لنجان در مجلس شوراى 
اســالمى هم گفت: 40 سال اســت به نقاط محروم، 
اعتبارات محرومیت زدایى داده مى شود که یا هزینه نشده 
و یا تحت عناوینى، در جاى دیگر هزینه مى شود. این در 
حالى است که پروژه اى در لنجان که مى توانست با 270 
میلیارد تومان به اتمام برسد بر اثر طوالنى شدن امروز 
براى اتمام آن 1450 میلیارد تومان نیاز است. بنابراین 
ما از دولت صدور مجوز براى انجام پروژه خواســته و با 

امکانات بالقوه استان، پروژه ها را عملیاتى سازیم.
معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندار اصفهان نیز با 
بیان اینکه تاکنون بیش از 40 انتخابات در کشور و استان 
برگزار شده، گفت: مسئولیت حسن اجراى انتخابات با 
وزارت کشور در چارچوب ساختار شکلى است و برگزارى 
انتخابات امســال از پروژه هاى بزرگ سیاسى کشور به 

شمار مى رود.

حیدر قاسمى افزود: انتخابات امسال رسماً از 10 تا 16 آذر 
با ثبت نام کاندیدا آغاز خواهد شد و این اولین انتخابات 
در گام دوم انقالب است که با شعار «گام دوم انقالب، 

قانون مدارى، بى طرفى و انسجام ملى» است.
وى گفت: در انتخابات پیش رو 3000 شــعبه اخذ رأى 
در استان داشته و 60 هزار نفر دست اندرکار آن هستند.

در ادامه چهارمین جلسه شوراى ادارى استان اصفهان 
مدیران کل بیمه سالمت، دیوان محاسبات، ستاد اقامه 
نماز استان و حفظ و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس به 

تشریح فعالیت هاى انجام شده پرداختند.
مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان از تحت پوشش 
قرار گرفتن 40 میلیون نفر در کشــور در بیمه سالمت 
خبر داد و گفت: از این تعداد، یــک میلیون و 400 هزار 

نفر تحت پوشش بیمه سالمت استان اصفهان هستند.
حسین بانک، تحت پوشــش بودن مددجویان کمیته 
امداد، زندانیان و خانواده ایشــان، افراد مجهول الهویه 
که وضعیت نامشــخص دارند را از خدمات جدید بیمه 
سالمت دانســت و گفت: بیمه ســالمت روزانه 4000 
خدمت بیمه گرى به افراد تحت پوشــش ارائه داده و از 
13 آبان ماه ســال جارى نیز بیمه پایه اجبارى اجرایى 

مى شود.
مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس هم 
با تشــریح عملیات محرم در سال 69 گفت: در 25 آبان 
61 در این عملیات مردم استان اصفهان 370 شهید را 
تشــییع کردند و روز حماســه و ایثار نام گرفت که باید 

گرامى داشته شود.
سردار مجتبى شــیروانیان با بیان اینکه این واقعه نباید 
فراموش شــود، گفت: باید براى ثبت ملى 25 آبان روز 
حماسه و ایثار اصفهان تالش شود و در راستاى ترویج 
فرهنگ ایثار و شــهادت و روحیه جهادى بیش از پیش 

کوشید.
مدیرکل دیوان محاسبات اســتان اصفهان هم در بیان 
خالصه تلفیق بودجه سال 96 گفت: در سال 1396 در 
تلفیق بودجه استان، 226 مورد انحراف شناسایى شد که 
142 مورد آن با کمک مسئوالن و مدیران اصالح، ولى 
84 مورد به دادسراى دیوان محاسبات کشور ارسال شد.

فالطون زاده عدم واریز سود سهام به خزانه، عدم وجود 
اسناد دریافتى، افتتاح حســاب هاى بانکى بدون مجوز 
خزانه، خرید کاالهــاى خارجى، پرداخــت فوق العاده 
مأموریــت غیرقانونــى و... را در زمــره فراوانى موارد 

برشمرد.
مدیر ستاد اقامه نماز استان هم از مدیران دستگاه هاى 
اجرایى استان اصفهان خواست اقامه نماز را در اولویت 

قرار دهند.
حجت االسالم و المســلمین ابراهیم رنجبر از مدیران 
دستگاه هاى اجرایى خواست تا توجه ویژه به نماز داشته 
باشند ، در وقت نماز، جلسات را تعطیل کنند و به سه اصل 
اقامه نماز اول وقت به صورت جماعت و در مسجد توجه 
داشته باشند که اگر مدیران باور و اعتقاد داشته باشند در 

زمینه نماز بیش از پیش کار خواهند کرد.

بیش از 1/5 ُتن گوشت قرمز و سفید غیرقابل مصرف در 
شهرستان اصفهان معدوم شد. 

رئیس شــبکه دامپزشکى شهرســتان اصفهان گفت: 
در بازرسى هاى کارشناســان واحد نظارت بر بهداشت 
عمومى و مواد غذایى این شــبکه از 400 واحد صنفى، 
بیش از 3 تن و 200 کیلوگرم گوشت قرمز منجمد بدون 
هویت و حــدود 800 کیلوگرم قطعات مرغ مشــکوك 

توقیف شد.
حمیدرضا امیرى اظهار کرد: براساس نتایج آزمایشگاهى 
1/5 تن گوشت قرمز و ســفید به علت بار میکروبى باال 
و فســاد ارگانولپتیک  غیرقابل مصرف تشخیص داده 
و براى حفظ و حراســت از ســالمت عمومــى با حکم 
معاون دادستان شهرستان اصفهان و با همکارى پلیس 

اطالعات و امنیت  از چرخه مصرف انسانى خارج شد.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهــان گفت: چندین 
باغ تاالر که با ســلب آسایش همســایگان ایجاد 
ناهنجارى کرده بودند شناسایى شدند و با صاحبان 

آن برخورد جدى صورت گرفت.
سردار مهدى معصوم بیگى در گفتگو با «تسنیم» 
با بیان اینکه مقابله با هرگونه ناهنجارى در سطح 
شهر وظیفه ذاتى نیروى انتظامى است، اظهار کرد: 
برخورد قاطع نیروى انتظامى بــا ناهنجارى هاى 
موجود در برخى از باغ تاالرهاى اطراف شــهر در 
راستاى تحقق این وظیفه است. وى تصریح کرد: 
تذکر، تعهدنامــه کتبى و پلمــب از جرائم در نظر 
گرفته شــده براى صاحبان این باغ تاالرهاست، در 
48 ساعت منتهى به 12 آبان چندین باغ تاالر که 
با سلب آسایش همسایگان ایجاد ناهنجارى کرده 
بودند شناسایى شدند، پلمب و با صاحبان آن برخورد 

جدى صورت گرفت.
فرمانــده انتظامى اســتان اصفهان خاطرنشــان 
کرد: بنابراین با وجود نظارت دقیقى که از ســوى 
نیروى انتظامى بر این اماکن انجام مى شــود،  ما از 

گزارش هاى مردمى نیز استقبال خواهیم کرد.

مدیرکل شرکت هواپیمایى جمهورى اسالمى ایران «هما» در استان اصفهان از 
برقرارى پرواز بین دو شهر اصفهان و تبریز خبر داد. 

محمدرضا محمدى از برقرارى پرواز اصفهان-تبریز  خبر داد و گفت: این پرواز در 
روزهاى دوشنبه و چهارشنبه با بهره گیرى از ناوگان ایرباس  A320 «ایران ایر» 

انجام خواهد شد. 
وى همچنیــن به برقرارى پرواز اصفهان-رامســر-اصفهان توســط هواپیمایى 
جمهورى اسالمى ایران «هما» اشــاره کرد و گفت: این پرواز نیز در روزهاى یک 
شنبه و چهارشنبه هر هفته با استفاده از ناوگان ATR72-600 «ایران ایر» انجام 

مى شود.
مدیرکل «هما» در اســتان اصفهان ادامه داد: با اضافه شدن این پروازها به برنامه 
پروازى «ایران ایر» در اصفهان، در حال حاضر 50 پرواز هفتگى توسط هواپیمایى 
جمهورى اسالمى ایران «هما» در فرودگاه شهید بهشتى اصفهان انجام مى شود.

به گفته محمدى، در حال حاضر «ایران ایر» در فــرودگاه اصفهان پروازهایى به 

مقاصد تهران، آبادان، بندرعباس، شیراز، اهواز، کیش، بوشهر، مشهد، رشت، رامسر، 
تبریز، کویت و تهران انجام مى دهد.

معدوم سازى 1/5 ُتن گوشت 
غیرقابل مصرف 

ساسان اکبرزاده

برخورد با 
صاحبان چندین باغ تاالر

راه اندازى پرواز تبریز-اصفهان-تبریز

طراحی پروژه هــاي عملی آزمون ها بــا حضور 20 
نفر از مربیان ســازمان در حوزه فنــاورى اطالعات 
از اســتان هــاى اصفهــان، خراســان رضــوى، 
تهران، همــدان، کردســتان، کرمان و فــارس در

 قالب کمیته هاى تخصصــى در 16 حرفه تا 14آبان 
ماه به میزبانــی اداره کل آموزش فنــى و حرفه اى

 استان اصفهان انجام مى شود. مدیرکل آموزش فنی 
و حرفه اي استان در مراسم افتتاحیه این پروژه ضمن 
خیرمقدم و ابراز خرسندي اظهار کرد : سیستم آزمون 
به ویژه در رشــته فناوري اطالعات نیــاز به تغییرات 
اساسی دارد و باید با توجه به مسئولیت اجتماعی مان، 
از طریق ایده ها و شیوه هاي جدید، انقالب عظیمی را 

در راستاي پیشرفت کشــورمان در امر ارزشیابی مؤثر 
آموزش هاي مهارتی ایجاد کنیم.

آرش اخوان طبسی با بیان ضرورت مسئله محور شدن 
الگوي ســنجش عملکردي آزمون ها به جاي پروژه 
محور افزود: در این خصوص سئواالتی طراحی شود که 

افراد بامهارت بتوانند پاسخگوي آنها باشند.

برگزارى کارگاه ارزشیابی مهارت با الگوي سنجش عملکرد «آزمون پروژه محور» 

استاندار اصفهان در جلسه شوراى ادارى استان:

اجراى بخشنامه حذف مدارك هویتى پیگیرى خواهدشد

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان با اشــاره به آغاز نمایشــگاه کتاب این استان از 
18 آبان ماه گفت: حدود 500 ناشــر برتر از سراسر کشور 
در نمایشــگاه کتاب اصفهان حضور خواهند داشت.على 
یارمحمدیان با بیان اینکه نمایشــگاه کتاب اصفهان به 
مدت شش روز و تا بیست و ســوم آبان ماه ادامه خواهد 
داشت، افزود: ویژگى مهم نمایشگاه کتاب امسال، حضور 
بسیارى از ناشران مطرح و برجسته کشور است تا نیازهاى 
مخاطبان و عالقــه مندان کتاب در اســتان اصفهان به 
بهترین شکل ممکن برطرف شــود.وى با تأکید بر اینکه 
9000 مترمربع فضاى نمایشگاهى در قالب چهار سالن به 

نمایشگاه کتاب اصفهان اختصاص یافته است، اظهار کرد: 
تمامى امکانات شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان در اختیار متولیان امر و دستگاه هاى اجرایى مرتبط 
با موضوع کتاب و کتابخوانى قرار گرفته تا این نمایشگاه 
که ویترین فرهنگى اســتان اصفهان به شمار مى رود به 
بهترین شکل ممکن برگزار شــود. وى ساعت بازدید از 
نمایشگاه کتاب اصفهان را از 9 صبح تا 8 شب عنوان کرد 
و گفت: به منظور استفاده تمامى اقشار مختلف از نمایشگاه 
کتاب، ساعت کارى این نمایشــگاه به صورت یکسره از 
صبح تا شب تعیین شــد تا همانند سال گذشته بیشترین 

میزان بازدید از این نمایشگاه شکل گیرد.

حضور ناشران برتر کشور
در نمایشگاه کتاب اصفهان
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لعیا زنگنه و ثریا قاســمى به سریال شــبکه نمایش 
خانگى «آقــازاده» به تهیــه کنندگى حامــد عنقا و 

کارگردانى بهرنگ توفیقى پیوستند.
زنگنه در دومین همکارى خود بــا عنقا این بار نیز در 
نقش مادر «حامد» با بازى ســینا مهراد ایفاى نقش 
مى کند. البته مادرى که کامًال متفاوت از «شــریفه» 
سریال «پدر» و بســیار پرفراز و نشــیب است. ثریا 
قاسمى پیشکسوت سینماى ایران نیز نقش «احترام»، 
مادربزرگ نقش اصلى زن قصه را برعهده دارد؛ چهره 
تازه اى که هنوز نام و عکســى از او منتشر نشده است 
و قاسمى نقش ویژه و خاصى در ارتباط با این کاراکتر 
دارد. زنگنه که کار خود در سینما و تلویزیون ایران را 
با راهنمایى هاى اساتیدى، چون ثریا قاسمى در دهه 
70 آغاز کــرده، پیش از این در ســریال خاطره انگیز 
«در پناه تو» با او همبازى بوده اســت. قاســمى نیز 
که در ســال هاى اخیر در ســینما و تلویزیون کم کار 
بوده با «آقازاده» اولین سریال خود در شبکه نمایش 
خانگى را تجربه خواهد کرد.  این سریال مدتى است 
کلید خورده و امیر آقایى، امین تارخ، مهدى سلطانى، 
کامبیز دیرباز، جمشید هاشــم پور، سینا مهراد و امین 
حیایى با هنرمندى نیکى کریمى از جمله بازیگران آن 

هستند.

بازیگر «مترى شیش و نیم» پس از اکران این فیلم 
در جشــنواره توکیو گفت: براى بازى در این نقش 

(ناصر خاکزاد) موهایم سفید شد.
فیلم سینمایى «مترى شیش و نیم» با حضور سعید 
روستایى و نوید محمدزاده در دو سانس در روز ششم 
جشنواره فیلم توکیو به نمایش درآمد. این فیلم مورد 
استقبال تماشاگران قرار گرفت و پس از دو نمایش، 
نشســتى کوتاه با حضور دســت اندرکاران فیلم به 

همراه داشت.
موضوع اصلى مورد بحث درباره سوژه فیلم و مواد 
مخدر بود که تماشاگران و خبرنگاران در دو سانس 

مختلف سئوال هاى شان را مطرح کردند.
نوید محمدزاده در بخشى از این نشست گفت: «براى 
بازى در این نقش موهایم سفید شد.» او همچنین 
از عالقه اش به ســینماى ژاپن و این کشور گفت و 
ادامه داد: «من طرفدار آقاى "کوروساوا" هستم.» 
او در بخش دیگرى از صحبت هایش تصریح کرد: 
«همیشه سعى کرده ام براى نقش هایم وکیل خوبى 

باشم.»
پیمان معادى، دیگر بازیگر فیلم هم با پیام تصویرى 
با مخاطبان ژاپنى صحبت و اظهار امیدوارى کرد که 

در سال هاى بعد بتواند به ژاپن بیاید. معادى به دلیل 
حضور در صحنه فیلمبردارى نتوانسته به جشنواره 

فیلم توکیو برود.

فیلمبردارى فیلم ســینمایى «فصل قاصدك» به کارگردانى 
مریم پیربند که از سه ماه قبل در آمریکا وارد مرحله پیش تولید 

شده بود شروع شد.
این فیلم که در هشت لوکیشن در کالیفرنیا فیلمبردارى مى شود 
داســتان خانواد ه اى ایرانى اســت که در لس آنجلس درگیر 
ماجرا هایى مى شوند و براى حل آنها هرکدام از اعضاى خانواده 

ناچار باید در ابتدا با مسائل خود رو به رو شوند.
فیلمنامه این اثر به قلم مریم پیربند نگاشته شده است و برنده 
جایزه بزرگ فیلمنامه نویسى جشنواره اکشن «آن فیلم» شده و 

تاکنون مورد توجه منتقدین بسیارى قرار گرفته است.
گوهر خیراندیش، حمید رازى، رضا موســوى و نیما جعفرى 

بازیگران ایرانى این فیلمند.
پیربند کارگردان و بازیگر فیلم هاى ســینمایى و تئاتر و داور 
جشنواره هاى بین المللى فیلم است. او تا به  حال چند فیلم کوتاه 
در جشــنواره هاى مختلف از جمله «کن» داشته که توانسته 
است جوایزى را به دست بیاورد. وى تنها ایرانى عضو رسمى 
اتحادیه زنان فیلمساز آمریکاست. او در مصاحبه اى 
گفته اســت که در فیلم هایش نگاه فمینیستى 

خاصى وجود ندارد. 

یکى دو هفته اى است که خبرى مبنى بر مهاجرت محسن یگانه، خواننده موسیقى پاپ، 
مطرح شده است؛ سکوت یگانه و لغو کنسرت هاى این خواننده احتمال درست بودن خبر 

را تقویت کرده است.
بیش از 14 هفته است که محسن یگانه فعالیتى در صفحات شبکه هاى اجتماعى خود 
نداشته و آخرین تک آهنگ او به نام «موهایت» نیز فروردین امسال منتشر شد. در کنار 
این غیبت طوالنى، انتشار توییت یکى از خبرنگاران موسیقى درباره مهاجرت این خواننده 

به شایعات دامن زد.
بهمن بابازاده نوشت: «مى دانید محسن یگانه مهاجرت کرده؟» بابازاده در ادامه به علت 
مهاجرت او اشاره مى کند و مى گوید که «یگانه مدت ها پیش در جریان خرید و فروش 
واحد مسکونى خود به ارزش چهار میلیارد، مورد کالهبردارى عده اى قرار گرفته است. 
او مدت ها پیگیر این پرونده حقوقى بود و بعد از اینکه به نتیجه نرسید به کانادا مهاجرت 

کرد».

پس از انتشــار گســترده این ادعا در فضاى مجازى، آرش حسینى، مشاور 
رسانه اى محســن یگانه، با تکذیب مهاجرت او، در صفحه اینستاگرام 

نوشت: «ایشان به دالیل شخصى تصمیم گرفت، مدتى دور باشد و 
بازه زمانى مشخصى هم تعیین نکرده است.»

تکذیب حسینى در حالى منتشر شــد که محسن یگانه تمام 
کنســرت ها و برنامه هاى خود را تا پایان ســال لغو کرده 

اســت. لغو کنســرت ها بعد از غیبت طوالنى از فضاى 
موسیقى باعث شــد تا کاربران فضاى مجازى موضوع 
مهاجرت محســن یگانه را با وجود تکذیب حسینى 
مشاور رسانه اى او بپذیرند. طرفداران یگانه در واکنش 
به این خبر، تاکنون 18 هزار کامنت پاى پست آخر 

اینستاگرام یگانه گذاشته اند.

مهاجرت محسن یگانه به کانادا 
شایعه یا واقعیت؟
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گوهر خیراندیش
بازیگران ایرانى
پیربند کارگردا
جشنواره هاىب
در جشــنواره ه
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ضاى مجازى، آرش حسینى، مشاور 
هاجرت او، در صفحه اینستاگرام 

میم گرفت، مدتى دور باشد و 
ست.»

که محسن یگانه تمام 
ان ســال لغو کرده
 طوالنى از فضاى 
مجازى موضوع 
کذیب حسینى 
انه در واکنش 
ى پست آخر 

فیلم سینمایى «گودزیال: ســلطان هیوالها» پس از 
نزدیک به سه ماه توانست با فروشى معادل 385 میلیون 

دالر در رتبه هجدهم جدول فروش جهان قرار گیرد.
«گودزیال: ســلطان هیوالها» فیلمى بــه کارگردانى 
«مایکل دووگرتى» است که دنباله اى بر فیلم «گودزیال 
(2014)» بوده و سى و پنجمین فیلم از مجموعه فیلم 

هاى «گودزیال» محسوب مى شود.
سالیان سال است که سینماى جهان با نامى همچون 
«گودزیال» آشنا شــده و مخاطب عادت کرده که هر 
چند سال یک بار نسخه متفاوتى از این کاراکتر عجیب 
را بر پرده سینما هاى جهان ببیند. نکته جالب آنجاست 
که «گودزیال» از بسیارى از کاراکتر هاى محبوب سینما 
محبوبیت بیشترى داشته و عمر حضورش به عنوان این 
کاراکتر نزدیک به 65 سال است. رقمى که شاید درباره 
تعداد بسیار کمى از کاراکتر هاى واقعى و یا فراواقع سینما 

مصداق داشته باشد.
«گودزیال» نام هیوالیى خیالى است که براى اولین بار 
در سرى فیلم هاى ژاپنى به همین نام دیده شد. این جانور 
معموًال در فیلم هایش علیه سایر موجودات خیالى جنگ 

مى کند. معروف ترین این جانواران «گیدورا» نام دارد.
اولین «گودزیال» دقیقاً 65 سال پیش در ژاپن تولید شد. 
اولین «گودزیال» فیلمى سیاه و سفید در سبک علمى 
تخیلى و کایجو به مدت 96 دقیقه به کارگردانى «ایشیرو 
هوندا» محصول کشور ژاپن در سال 1954 است. این 
فیلم نخستین فیلم از سرى فیلم هاى «گودزیال» است. 
در این فیلم بازیگرانى مانند «آکیرا تاکارادا»، «آکیهیکو 

هیراتا» و «تاکاشى شیمورا» بازى کرده اند.
طى این ســال ها تعداد زیادى از نسخه هاى متفاوت 
آسیایى و آمریکایى «گودزیال» ساخته شده و حال بعد از 
65 سال نوبت به جدیدترین «گودزیال» یعنى «سلطان 

هیوال ها» رسیده است.
داســتان در خصوص تالش هاى قهرمانانه سازمان 
نهان جاندارشناســى «مونارك» است که اعضایش با 
تنش و درگیرى میان هیوال هاى غول پیکر (کایجوها) 
مواجه مى شوند، از جمله «گودزیال»ى قدرتمند که با 
«ماترا»، «رودان»، و حریف نهایى اش، «گیدورا»، شاه 
سه سر رو به رو مى شود. هنگامى که این ابَرموجودات 
باستانى - که گمان مى شد افسانه هستند- دوباره ظاهر 

مى شوند، همگى براى برترى رقابت مى کنند.

«گودزیال»، هجدهمین فیلم 
پرفروش جهان 
در سال 2019 شد

سریال تلویزیونى «دوقلوها» با ایفاى نقش «فیتیله اى ها» به آنتن برگشته است.
سریال تلویزیونى «دوقلوها» به تهیه کنندگى مهدى بصیرى و نویسندگى و کارگردانى جمشید بیات ترك در صد قسمت 30 

دقیقه اى است که طبق روال گذشته ساعت 18 و 45 دقیقه روى آنتن شبکه 2 سیما خواهد رفت.
 محمد مسلمى، على فروتن و حمید گلى، الله صبورى، محمد شیرى، سیاوش چراغى پور، على صابرى، فائقه شاللوند، محمود 
راسخ فر، پریسا رضایى و سعید امیرسلیمانى به عنوان بازیگران اصلى این سریالند و در بعضى از قسمت ها یک بازیگر مهمان 

هم در سریال حضور خواهد داشت.
مجموعه تلویزیونى «دوقلوها» کارى از گروه کودك و نوجوان شبکه 2 سیما، شنبه تا سه شنبه ساعت 18 و 45 دقیقه روى آنتن 

شبکه 2 مى رود و تکرار آن هم چهارشنبه تا جمعه ساعت 18 و 45 دقیقه است.

ادیه زنان فیلمساز آمریکاست. او در مصاحبه اى 
فگفته اســت که در فیلم هایش نگاه فمینیستى  شنگا ا ل ف ک ا گف

خاصى وجود ندارد.

اتحا
گگ

بازگشت «فیتیله اى ها» به قاب تلویزیون

بانک رفاه کارگران در راستاى ایفاى مسئولیت هاى اجتماعى، حامى نخستین 
جشنواره بین المللى علمى، ادبى و هنرى سعدى شد. 

دکتر سهمانى، مدیر عامل بانک رفاه در مراسم افتتاحیه این رویداد که با حضور 
رحمتى عضو هیئت مدیره، دکتر مهاجرانى رئیس مرکز ملى پرورش استعدادهاى 
درخشان و دانش پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش، مسئوالن بانک، اساتید 
دانشگاه، مدیران مدارس، دانشــجویان و دانش آموزان ممتاز حوزه ادبى، علمى 
و هنرى برگزار شد، طى سخنانى ضمن ابراز خرســندى از حضور این بانک در 
نخستین جشنواره بین المللى سعدى اظهار کرد: از اینکه بانک رفاه به منزله یک 
بانک اجتماعى در این رویداد حضور دارد و از آن حمایت مى کند، بر خود مى بالیم. 
مدیر عامل بانک رفاه در ادامه این مراسم به معرفى بانک رفاه کارگران پرداخت 
و اظهار کرد: این بانک با قریب 60 سال تجربه که نامش با نام کارگران شریف 
کشور و تأمین اجتماعى گره خورده است، یک بانک کامًال اجتماعى و متعلق به 
بدنه جامعه است. امیدواریم این بانک بتواند به وظایف خود در قبال جامعه به نحو 

مطلوب عمل کند. 
وى انس بانک رفاه با حوزه هاى اجتماعى، فرهنگى و هنرى را یکى از افتخارات 
بزرگ این بانک طى ســال هاى اخیر مطرح کرد و گفت: بانک رفاه در راستاى 
ایفاى تعهدات اجتماعى خود، حمایــت از رویدادهاى فرهنگى، ادبى و هنرى را 
افتخار خود مى داند و در این زمینه ها فعال بوده است، به عنوان مثال حمایت بانک 

از جشن حافظ و منتقدان سینما و... نشان از این تعهد بوده است.
دکتر سهمانى، حضور بانک رفاه در حوزه آموزش و پرورش را دیگر افتخار این 

بانک عنوان کرد و افزود: خداوند را شاکریم که بانک رفاه توانسته در این مسیر با 
تأسیس 19 مدرسه در مناطق محروم و کم برخوردار، بخشى از تعهدات خود در 

قبال جامعه را ایفا کند. 
وى به اقدامات بانک رفاه در حوزه ســالمت نیز پرداخت و گفت: بانک رفاه به 
منزله بانک سالمت محور تاکنون با اهداى60 آمبوالنس به بیمارستان ها و مراکز 

پزشکى کشور، در عرصه سالمت و بهداشت جامعه نیز مؤثر بوده است.
مدیر عامل بانک رفاه، همچنین به اقدامات این بانک در آیین بازگشایى مدارس 
کشور به ویژه در مناطق محروم پرداخت و خاطر نشان کرد: بانک رفاه با هدف 
حمایت از آموزش و پرورش و نیز دانش آموزان بى بضاعت در نخستین روزهاى 
بازگشــایى مدارس، اقدام به تهیه و تأمین لوازم  التحریر مورد نیاز دانش آموزان 

کرده است. 
پیش از سخنان دکتر سهمانى، دکتر ســعیدى رئیس اداره روابط عمومى این 
بانک اظهار کرد: بانک رفاه عالوه بر حضور در بخش هاى ســخت افزارى در 
حوزه آموزش نظیر تأســیس مدارس و دانشــگاه و در حوزه نرم افزارى جامعه 
یعنى پرورش، ارتقا و اشــاعه فرهنگ، ادب و هنر نیز حضور فعال و درخشان 

داشته است. 
سخنرانى دکتر اسماعیل آذر، استاد برجسته ادبیات در خصوص آثار سعدى و نیز 
دکتر مهاجرانى رئیس مرکز ملى پرورش استعدادهاى درخشان و دانش پژوهان 
جوان وزارت آموزش و پرورش، با موضوع ضرورت ترویج و پاسداشت زبان و ادب 

فارسى از بخش هاى دیگر مراسم بود.

بانک رفاه کارگران حامى نخستین جشنواره 
علمى، ادبى و هنرى سعدى شد

نقشى که موهاى نوید محمدزاده را سفید کرد

علت سفر گوهر خیراندیش 
به آمریکا 

لعیا زنگنه و ثریا قاسمى در «آقازاده»

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید را مطابق جدول زیر از 
فروشندگان ذیصالح انجام دهد. همچنین از طریق مزایده مورد زیر را مطابق ذیل به فروش رساند.
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آگهى تغییرات
شــرکت ابنیه بتن گلشن ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 60140 و شناســه ملى 
14007472239 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1398/06/09 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شــد : نگار فهیمى نســب به شــماره ملى 
0944965067 وکدپستى 8165634543 
و مهســا سمســارزاده بــه شــماره ملى 
1292675764 وکدپستى 8165634543 
و مجتبــى جانقربــان بــه شــماره ملى 
1271367289 وکدپستى 8165634543 
بعنوان اعضــاى اصلى هیئــت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. نفیسه عتیقه 
چیان به کد ملى 1285650794 و کد پستى 
8165634543 و فرشــاد سلطانى کد ملى 
1292103711 و کد پستى 8165634543 
به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و بازرس 
على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به 
منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (649336)

ورزشورزش

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن با دفاع از عملکرد تیمش در هفته هاى گذشته 
گفت: تیم ما در اکثر بازیهایى که ایــن فصل انجام داد خوب بود ولى در گل 
شدن توپها بدشانس بودیم. تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در نهمین هفته از 
لیگ برتر نخستین پیروزى اش در این مسابقات را به دست آورد تا سبز پوشان 
قدرى به آرامش برسند. علیرضا منصوریان در گفتگویى در خصوص آخرین 

وضعیت این تیم توضیحاتى داد. 
 به یک پیروزى نیاز داشتیم

این اغراق نیســت اگر بگویم تیم ما در اکثر بازیهاى ایــن فصل خوب بود، اما 
متاســفانه توپهاى ما گل نشد و خیلى مواقع روى اشــتباهات فردى گل هایى 

خوردیم که جریان بازى را تغییر داد.
تیم ما هم از نظر فنى و نفرى خوب است و هم با اینکه یکسرى کمبودها وجود 
دارد، اما در مجموع شرایط موفقیت نسبى را دارد و براى عبور از این بحران به 

یک پیروزى نیاز داشتیم که خدا را شکر به دست آوردیم.
 بازیهاى سخت ما ابتداى فصل ردیف شد

بهانه نمى آوریم، اما انصافا وقتى به برنامه بازیها نگاه کنید تایید مى کنید که اکثر 
بازى هاى ما با تیم هاى باالى جدول و مدعى بــود. در اغلب این بازى ها هم 
فوتبالى پایاپاى یا برتر ارائه دادیم و از نظر فوتبالى چیزى کم نداشتیم. اما همان 

مشکل رد نشدن توپ هاى ما از خط دروازه تیم ما را اذیت کرد.
تاکنون 9 بازى انجام دادیم که تراکتور، صنعت نفت، استقالل، سپاهان و شهر 
خودرو که همه تیم هاى باالى جدول  مدعى هســتند در بین این حریفان قرار 

داشتند. این قرعه هم کار ما را قدرى سخت تر کرد.
 مقابل پیکان خیلى بهتر بودیم

ما در هفته هشتم مقابل پیکان شکست خوردیم اما در هفته نهم شاهین بوشهر را بردیم. 
با جرات مى گویم مقابل پیکان که شکست خوردیم فوتبالى به مراتب بهتر از فوتبالى 
که مقابل شاهین داشــتیم ارائه دادیم و واقعا بر خالف جریان بازى گل خوردیم و در 

نهایت شکست را پذیرفتیم.
 بهترین و با غیرت ترین بازیکنان را داریم

به جرات مى گویم مجموعه ما بهترین و با غیرت تریــن بازیکنان را دارد. من باید از 

زحمت این بازیکنان با غیرت تشکر کنم که در روزهاى خوب و بد کنار ما قرار داشتند 
و با جان و دل براى موفقیت این تیم تالش کردند.

در تیم ما بازیکنان باتجربه اى هستند که به خوبى و با بهترین کیفیت بزرگترى کرده 
و جوانانى که تعدادشان کم هم نیست را راهبرى مى کنند. ما یک تیم کامل داریم و 

بازیکنانى داریم که با افتخار مى گویم از بهترین هاى فوتبال ایران هستند. 
 مدیرعامل باشگاه حمایت خوبى انجام داد

من از جواد محمدى مدیرعامل باشگاه ذوب آهن نهایت تشکر را دارم که با همه توان 
پشت تیم ایستاده و از مجموعه حمایت مى کند.

ایشان آنقدر دغدغه تیم را داشــت که روز بازى با شاهین بوشهر به جاى نشستن در 
جایگاه ویژه، به میان تماشاگران رفت و از آنجا شاهد تالش بازیکنان بود. من پیروزى 

مقابل شاهین را تقدیم مى کنم به مدیرعامل و همه هواداران خوب ذوب آهن.
 هواداران ما کیفى هستند 

شــاید ذوب آهن نســبت به خیلى تیم هاى دیگر هواداران کمترى داشته باشد، اما 
خوشبختانه هواداران تیم ما اگر کمیت شان نسبتا پایین است، به جاى آن از کیفیت 
بسیار باالیى برخوردار هستند. همیشه گفتم و االن هم تکرار مى کنم که هواداران ما 

از با کیفیت ترین هواداران فوتبال هستند.
 تعطیالت به ما کمک مى کند

بعد از هفته دهم که مقابل ماشین ســازى باید به میدان برویم، لیگ دو هفته تعطیل 
مى شود که این تعطیلى خیلى به کمک ما مى آید. مى دانیم که هنوز یکسرى مشکالت 
فنى در تیم هست و در این دو هفته شبانه روز کار مى کنیم تا این مشکالت را از بین 

ببریم و از هفته یازدهم با شرایط بهترى کارمان را دنبال کنیم.
فصل گذشته شرایط تیم از وضعیت فعلى به مراتب بدتر بود و به خاطر حمایتى که از 
جانب هواداران، مدیریت باشگاه، مدیریت کارخانه و رسانه هاى بومى صورت گرفت 
توانستیم تبدیل به بهترین تیم ایرانى در آسیا شویم. امســال که جاى خود دارد و ما 

مى توانیم از این بحران عبور نماییم. 
 باید جایگاهى در شان فوتبال اصفهان داشته باشیم

فوتبال اصفهان شان و جایگاه خاصى در فوتبال ایران دارد و به جز آن تیم ذوب آهن هم 
جایگاه خاصى در فوتبال ایران دارد. روز بد و خوب را همه تیم هاى فوتبال در همه جاى 
دنیا دارند. اما تیم هاى بزرگ مى توانند روزهاى بد را به درستى و دور از هیجان مدیریت 
کرده و در نهایت آن را پشت سر بگذارند. ذوب آهن هم از همان دست تیم هاى بزرگ 
است. این تیم سرد و گرم روزگار را چشیده و هر زمان که در بحرانى گرفتار آمده از آن 
خارج شده است.  االن هم یکى از همان زمان هایى است که همه ارکان این باشگاه باید 

دست به دست هم بدهند تا تیم هرچه زودتر به جایگاه واقعى اش بازگردد.

منصوریان:

کمیت هواداران مان پایین و 
کیفیت شان باالست سه ضربه پنالتى اخیر طالیى پوشان به گل تبدیل نشده تا آنها یک 

جام و 2 امتیاز را به همین دلیل از دست بدهند.
 در لیگ شــانزدهم بود که سپاهان مشــکل بزرگى در گل 

کردن پنالتى ها پیدا کرده بود. در مقطعى از لیگ شانزدهم، 
شاگردان عبدا... ویسى صاحب 6 پنالتى شده بودند که 

از این 6 پنالتى فقط دو تاى آنها به گل تبدیل شــد و 
در این بین احسان حاج صفى 2بار، پدرو هنریکه و 

مهرداد محمدى هم هر کدام یک بار پنالتى ها 
را از دست دادند.

این مشــکل با حضور امیرقلعــه نویى و 
حضور بازیکنانى نظیر ساسان انصارى 

و اســتنلى کى روش برطرف شــد، 
البته تا دیــدار ششــم فروردین 

ماه 1398 کــه مهاجم برزیلى 
سپاهان پنالتى حساسى در 

تساوى یک بر یک مقابل 
ذوب آهن از دست داد و 
مقابل نفت مسجد در پیروزى یک بر صفر 
کرد تا در دیدار برابر سلیمان هم آن را تکرار 

پیروزى 5 بر 2 پشت ضربه سایپا مهرداد محمدى در 
پنالتى بایستد.

این داســتان در نیمه نهایى جام حذفى به شــکل تراژیکى براى 
طالیى ها پیش رفت. در دیدارى که اســتنلى و محمدى در بازى 
حضور نداشتند، این مهدى کیانى بود که پشت ضربه پنالتى دقیقه 
116 ایستاد و در شرایطى که مى توانســت با گلزنى، تیمش را به 
فینال مسابقات و قهرمانى احتمالى برساند، توپ را به بیرون زد تا 
شاگردان امیرقلعه نویى در ادامه و وقت هاى اضافى گل بخورند و 

یک جام را به راحتى از دست بدهند.
در مسابقات لیگ نوزدهم این معضل ادامه دار شده است. گئورگى 
ولسیانى در دیدار برابر ماشین ســازى اولین پنالتى فصل را براى 
طالیى پوشــان به هدر داد و در دیدار برابر پــارس جنوبى که با 
تساوى یک بر یک و از دســت رفتن دو امتیاز دیگر همراه شد، بار 
دیگر استنلى کى روش پشت ضربه ایســتاد، او بود که پنالتى را به 
بیرون زد تا هم خودش ســه پنالتى اخیرش را از دست داده باشد و 
هم پس از کیانى و ولسیانى، سومین پنالتى متوالى سپاهان هم از 

دست رفته باشد.
رقابت هــاى لیگ نوزدهم، به هفته دهم رســیده و ســپاهان در 
رقابت هاى جام حذفى نیز باید روز 5 آذرماه به مصاف پیکان برود؛ 
بى شک این روزها عالوه بر حفظ صدرنشینى، یکى از دغدغه هاى 

کادر فنى سپاهان، از بین بردن این مشکل خواهد بود. 

احمد جمشیدى، ســخنگو و عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن 
گفت: فقط نیاز به این داشتیم که بدشانسى دست از سر تیم ما بردارد 

که خوشبختانه در بازى با شاهین این اتفاق رخ داد. 
احمد جمشیدى در خصوص برترى تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
مقابل شاهین بوشهر اظهار داشت: بازى خوبى انجام دادیم. پیش 
از این هــم گفته بودیم که تیــم ما کیفیت باالیــى دارد و فوتبال 
خوبى بازى مى کند. فقط نیاز به این داشــتیم که بدشانسى دست 
از سر تیم ما بردارد که خوشــبختانه در بازى با شاهین این اتفاق 

رخ داد.
وى افزود: تیم ما در چند بازى اخیر با اینکه بازى هاى خوبى انجام 
مى داد، اما نتیجه مطلوبى نمى گرفت و این هم از بدشانسى بود و هم 
از کم لطفى داوران. واقعا در برخى از بازى ها حق ذوب آهن شکست 
نبود و امیدوارم دیگر آن اتفاقــات رخ ندهد. همچنین امیدواریم با 
تالش همه اعضاى تیم ان شاءا... روند پیروزى ها را حفظ کنیم و به 

جایگاه واقعى خود در جدول برسیم.
سخنگو و عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن اصفهان در واکنش 
به این که علیرضا منصوریان بــا این پیروزى کمى از بحران خارج 
شد، تصریح کرد: همچنان مثل گذشته از همه اعضاى تیم حمایت 
مى کنیم چراکه مى دانیم با همین بازیکنان و کادرفنى مى توانیم به 
جایگاه مدنظر خود دست پیدا کنیم. ما ایرادى در کادرفنى ندیده ایم 
و خداراشــکر با این پیروزى هم کمى فشــار از روى تیم برداشته 
شــد تا منصوریان و کادرش با آرامش بیشــترى به کار خود ادامه

 دهند

در جام حذفى کار خطرناك 
مى شود

روى پنالتى ها کار کنید

با همین ها
 کارمان درست مى شود

سه شنبه دیدار حساس سپاهان – تراکتور در استادیوم 
نقش جهان را داور مازنى سوت مى زند. وحید کاظمى.

 سپاهان براى این بازى بهاى بلیت را نیم بهاء اعالم 
کرده است. تماشاگران اصفهانى مى توانند با پرداخت 
5 هزار تومان ایــن بازى را از نزدیک تماشــا کنند. 
آنهایى هم که بلیط این بازى را 10 هزار تومان خرید 
کرده اند در خریدهاى بعدى تخفیف بلیط شان لحاظ 

خواهد شد.
انتخــاب وحید کاظمى بــراى این دیــدار به خاطر 
حساســیت آن اســت. در این بــازى دو تیم مدعى 
قهرمانى به مصاف هم مى روند. آنهم در شــرایطى 
که دو هفته بد را سپرى کرده اند. سپاهان در خانه از 
سد سایپا عبور نکرد و هم چنین در جم نتوانست پارس 
را شکســت دهد. آنهم از روى نقطه پنالتى. شرایط 
تراکتور   بحرانى تر است به این خاطر که دو باخت در 
برابر صنعت نفت و استقالل را تجربه کرده است. این 
بازى براى هر دو تیم 6 امتیازى است و مى توان گفت 
کاظمى براى قضاوت این بازى روز سختى را پیش 

رو خواهد داشت.

تســاوى این هفته پارس جنوبى و ســپاهان باعث 
شد که شاگردان امیر قلعه نویى نهمین هفته را هم 
بدون شکست در لیگ نوزدهم پشت سر بگذارند. با 
این تساوى سپاهان هم صدرنشین ماند هم به روند 
شکست ناپذیرى خودش ادامه داد. جالب اینجاست 
که در این فصل تنها تیمى که کنار سپاهان موفق به 
ثبت چنین رکوردى شده، نفت مسجدسلیمان است. 
شاگردان تارتار هم در این 9 هفته متحمل شکست 
نشدند. در این زمینه اما احتمال اینکه روند شکست 
ناپذیرى نفت مسجدسلیمان زودتر از سپاهان متوقف 
شود بیشتر است. پس شاگردان قلعه نویى بدون شک 
به این فکر مى کنند که در این فصل به رکورد فصل 
قبل خودشان برسند. فصل گذشته سپاهان در هفته 
نوزدهم براى اولین بار شکســت خورد تا به رکورد 
بیشــترین هفته متوالى نباختن در لیگ برسد. حاال 
زردهاى اصفهان به دنبال این هســتند که در این 
فصل دوباره به چنین رکوردى برسند و در واقع رکورد 

خودشان را بشکنند. 

یک داور خوب براى 
دیدار بزرگ

همچنان
 شکست ناپذیر

احمد خلیلى

در شرایطى که گفته مى شد خرید جدید تراکتورى ها از سوى 
دادگاه CAS تبرئه شده است اما راى صادره براى این بازیکن 

از سوى اتاق حل اختالف فیفا است. 
رضا شکارى که دو ســال پیش از ذوب آهن به روبین کازان 
پیوســته بود به دلیل شکایت باشــگاه ذوب آهن در معرض 
جریمه و محرومیت به نظر مى رســید اما بــا راى اتاق حل 
اختالف فیفا این بازیکن از شکایت ذوب آهن تبرئه شده است.

در رایى که اخیرا از طرف اتاق حل اختــالف فیفا صادر و به 
تراکتور ارجاع شد آنها از موارد اتهامى مبرى و بنابراین تراکتور 
منعى براى استفاده از این بازیکن آینده دار فوتبال ایران ندارد. 
البته در این راى آمده است که باشگاه اصفهانى مى تواند در 
مدت زمان خاص مراتب اعتراضى خــود را در دیوان داورى 

ورزش پیگیرى و درخواست تجدید نظرخواهى داشته باشد.
 در انتهاى راى آمده اســت با صدور این حکم از ســوى اتاق 
حل اختالف فیفا طرفین دعوى طى 10 روز فرصت دارند در 
خصوص دریافت دالیل رد شدن شــکایت و صدور این راى 
درخواســت بدهند. پس از دریافت راى کامل طرفین (ذوب 
آهن و روبین کازان) حــق دارند ظرف 21 روز درخواســت 

تجدیدنظر خواهى نزد دیــوان عالى ورزش CAS را مطرح 
نمایند.

حال با در نظر گرفتن این که پرونده شکایت از رضا شکارى 
توسط باشــگاه هاى ذوب آهن ایران و روبین کازان روسیه 
در اتاق حل اختالف فیفا بســته شــده اســت و بازیکن تیم 
ملى امید بــا تبرئه از هر گونه تخلف مشــکلى براى بازى در 
تراکتور و تیم امید ندارد مهلــت ده روزه براى دریافت دالیل 
رد شدن شکایت از سوى فیفا همچنین مهلت 21 روزه براى 
باشگاه هاى شاکى درجهت کشــاندن پرونده به دیوان عالى 
ورزش، مســلما پاى این پرونده را به CAS باز خواهد کرد به 
خصوص که ذوبى ها همچنان پیگیر حق و حقوق ادعایى خود 

در انتقال این بازیکن هستند.
اما حتى با این شرایط هم رضا شــکارى از این پس مشکلى 
براى بازى در تراکتور نخواهد داشت چون در اولین مرحله از 
رسیدگى به پرونده او فیفا حکم به تبرئه شدن او داده است و با 
توجه به این که رسیدگى در دادگاه CAS  با طول زمان روبرو 
خواهد شــد این بازیکن حداقل براى ماه هاى آتى مشکلى 

پیش رو نخواهد داشت.

خیال شکارى براى بازى راحت شد

فخرالدینى مدافع راســت تیم فوتبال ذوب آهن پس از پیروى تیم اش مقابل شاهین 
بوشهر گفت:اگر بتوانیم در دیدار با ماشین ســازى پیروز شویم قول مى دهم که در 
نیم فصل دوم به جمع مدعیان برگردیم و وضعیت خود در جدول رده بندى را بهتر 

کنیم.
میالد فخرالدینى همچنین با اشاره به این که در دیدار با شاهین 
تیم برتر میدان بودند اظهار داشت: بازى خوبى بود و حدود 
60 تا 70 درصد مالکیت توپ را در اختیار داشتیم 
و خوشــبختانه در نهایت پیروز شــدیم و فکر 

مى کنم این برد خیلى به ما کمک کند.
وى همچنین درباره دیدارهاى آینده ذوب آهن 
افزود:  بازى بعدى با ماشین سازى سخت است، 
اما اگر بتوانیم در آن دیدار پیروز شویم قول مى دهم 
که در نیم فصل دوم به جمع مدعیان برگردیم و وضعیت 

خود در جدول رده بندى را بهتر کنیم.
فخرالدینى درباره اتفاقــات تمرین این تیــم و درگیرى لفظى 
منصوریان با یکى از هواداران ذوب آهــن گفت:اتفاق خاصى 
نبود. یک نفر به محل تمرین تیــم آمده بود که فکر نمى کنم 
هوادار ذوب آهن بوده باشد چون هواداران ذوب آهن از قدیم 

به خوش اخالقى معروف بوده اند.

حاال باید ماشین را ببریم
فخرالدینى مدافع راســت تیم فوتبال ذوب آهن پس از پیرو
بوشهر گفت:اگر بتوانیم در دیدار با ماشین ســازى پیروز ش
نیم فصل دوم به جمع مدعیان برگردیم و وضعیت خود د

کنیم.
میالد فخرالدینى همچنین با اشاره به ای
تیم برتر میدان بودند اظهار داشت
70 درصد مالکیت 60 تا
خوشــبختانه در نها و
مى کنم این برد خیلى
وى همچنین دربارهد
افزود:  بازى بعدى با ماش
اما اگر بتوانیم در آن دیدار پ
که در نیم فصل دوم به جمع مدع

خود در جدول رده بندى را بهتر کنیم.
این فخرالدینى درباره اتفاقــات تمرین
با یکى از هواداران ذوب آه منصوریان
نبود. یک نفر به محل تمرین تیــم آ
هوادار ذوب آهن بوده باشد چون هو

به خوش اخالقى معروف بوده اند.

حاال باید ماشین را بب
مهــران درخشــان مهر، مدافع - 
هافبک تیــم فوتبــال ذوب آهن 
اصفهان بازى بعــدى تیمش را از 

دست داد.
درخشــان مهر در دقیقه 20 بازى 
ذوب آهن برابر شاهین شهردارى 

بوشهر از ناحیه همیسترینگ 
مصدوم شد و نمى تواند 

در بازى بعــدى برابر 
ى  ز شین ســا ما

را  تیمــش 
همراهى کند.
ن  ا میــز

شد، ولى دقیق مصدومیت درخشان مهر بعد از  معاینه نهایى پزشکان مشخص خواهد 
انتظار مى رود که این بازیکن چند هفته قادر به همراهى تیمش نباشد.

ت دیدار ماشین ســازى تبریز - ذوب آهن اصفهان در چارچوب هفته دهم  بقا مســا
ماه در ورزشگاه فوتبال لیگ برتر باشگاه هاى کشور از ساعت 15:30 روز جمعه 17 آبان 

بنیان دیزل برگزار خواهد شد.

مهران، غایب بزرگ تبریز
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 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 
تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصلــه 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و عصر 
اصفهان آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند .بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .

1 - راى شماره 139860302007005312 مورخ 1398/05/30 غالمرضا زارعى اغچه 
بدى فرزند على اصغر نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 56,36 مترمربع قسمتى 
از  پالك شماره 32 اصلى واقع در اغچه بدى بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه  خریدارى 

شده از مالک رسمى مرحوم على اصغر زارعى مى باشد.
2- راى شماره 139860302007005067 مورخ 1398/05/20 سعید کیانى فرزند علیرضا 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154,85 مترمربع قسمتى از  پالك شماره 411 اصلى 

واقع در شرودان بخش 9 ثبت فالورجان که مالک اولیه شخص متقاضى مى باشد
3-راى شماره 139860302007005365 مورخ 1398/05/31 مهدى کریمى فرزند عباس  
نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 1223,16 مترمربع قسمتى 
از  پالك شماره 6 اصلى واقع در کرســگان بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه  خریدارى 

شده از مالک محمد اعرابى کرسگانى مى باشد
4-راى شماره 139860302007005366 مورخ 1398/05/31 سعید کریمى فرزند عباس 
در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب کارگاه به مســاحت 1223,16 مترمربع قسمتى از  
پالك شماره 6 اصلى واقع در کرسگان بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه  خریدارى شده 

از مالک رسمى محمد اعرابى  کرسگانى مى باشد
5-راى شماره 139860302007005190 مورخ 1398/05/28 مریم نصر اصفهانى فرزند 
محمد على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 138,50 مترمربع قسمتى از  پالك 
شــماره 149 فر عى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت فالورجان ومالک اولیه 

شخص متقاضى مى باشد
6-راى شــماره 139860302007005176 مورخ 1398/05/27 نصراله هادیان فرزند 
مصطفى  نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 236,25 مترمربع قسمتى از  پالك 
شماره 386 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه  خریدارى شده از 

مالک رسمى حسنعلى هادیان فرزند محمد تقى  مى باشد
7-راى شــماره 139860302007005174 مورخ 1398/05/27 روح اله هادیان فرزند 
مصطفى  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 232,54 مترمربع قسمتى از  پالك شماره 
386 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه  خریدارى شده از مالک 

رسمى حسنعلى هادیان فرزند محمد تقى مى باشد
8-راى شماره 139860302007005175 مورخ 1398/05/27 خانم خدیجه هادیان فرزند 
عباس در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 204,22 مترمربع قسمتى از  پالك شماره 386 
اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه  خریدارى شده از مالک رسمى 

حسنعلى هادیان فرزند محمد تقى مى باشد
9-راى شــماره 139860302007005173 مورخ 1398/05/27 اقاى ساسان گودرزى 
دورکى فرزند برات در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 219,08 مترمربع قسمتى از  پالك 
شــماره 201 فرعى از24اصلى واقع در باغ ابریشــم  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه  

خریدارى شده از مالک رسمى حسنعلى سعیدى فرزند عباسعلى مى باشد.
10-راى شــماره 13986030200705171 مورخ 1398/05/27  اقاى رســول حاتمى 
کلیشادى فرزند غالمعلى  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 209,74 مترمربع قسمتى از  
پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه  خریدارى شده 

از مالک رسمیحیدرعلى رضایى فرزند محمد آقا مى باشد
11-راى شــماره 139860302007005364 مــورخ 1398/05/31 خانم اعظم اکبرى 
قهدریجانى فرزندعبدالحسین درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت121,64 مترمربع 
قسمتى از  پالك شماره 385 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه  

خریدارى شده از مالک رسمى رمضان طاهرى مى باشد.
12-راى شماره 139860302007003422 مورخ 1398/02/02 اقاى اسداهللا شیخى پور 
فرزند على جمعه در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 40,53 مترمربع قسمتى از  پالك 
شــماره 25 فرعى از 667   اصلى واقع در بلوار شــفق بخش 9 ثبت فالورجان که شخص 

متقاضى مالک اولیه مى باشد
13-راى شــماره 139760302007004041 مورخ 1397/12/19 اقاى رجبعلى شفیعى 
فرزندمحمد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 254,85 مترمربع قسمتى از  پالك شماره 
497 1216 فرعى از387 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت فالورجان مع الواســطه 

خریدارى شده از مالک رسمى اقاى رضا قلى شفیعى فرزند برات مى باشد.
14-راى شماره 139860302007005075 مورخ 1398/05/20 اقاى ذبیح اله اسماعیلى 
فرزند رضا  در ششــدانگ یکباب خانه ومغازه هاى متصله به مســاحت 332,54 مترمربع 
قسمتى از  پالك شماره  8 فرعى از21 اصلى واقع در سودرجان بخش 9 ثبت فالورجان مع 

الواسطه  خریدارى شده از مالک رسمى  رضاقلى اسماعیلى فرزند على محمد باشد.
15-راى شــماره 139860302007004774 مورخ 1398/04/31 على اصغر شرف زاده 
فرزند رضا  در ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 38,24 مترمربع قسمتى از  پالك شماره  
939 فرعى ازیک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت فالورجان که شــخص متقاضى 

مالک اولیه مى باشد
16 - راى شماره 139860302007005076 مورخ 1398/05/20 ابراهیم قهدریجانى على 
عسگرى فرزند غالم رضا  در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 284,65 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 386 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت فالوجان مع الواسطه خریدارى 

شده ازمالک رسمى عباس قدیرى فرزند براتعلى مى باشد
17- راى شماره 139860302007007626 مورخ 1398/06/27 یداله قاسمى نژاد فرزند 
مصطفى  در ششدانگ ساختمان تجارى مسکونى   به مساحت 163,32 مترمربع قسمتى 
از پالك شــماره 736 فرعى از  385 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت فالوجان مع 

الواسطه خریدارى شده ازمالک رسمى سید محمد هاشمى   مى باشد.
18- راى شماره 139860302007004970 مورخ 98/05/13 فاطمه محمدى خواه فرزند 
محمود  در ششدانگ زمین مزروعى   به مســاحت 3985 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
26 اصلى واقع در هویه  بخش 9 ثبت فالوجان مع الواسطه خریدارى شده ازمالک رسمى 

مرحوم عبدالرحیم جاودان  فرزند على اکبر مى باشد.
19- راى شماره 139860302007007623 مورخ 98/06/27 رضا اسحاقى فرزند غالم 
رضا   دردو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 238,90 مترمربع قسمتى از 
پالك شماره 2707 فرعى از  667 اصلى واقع در بلوار شفق  بخش 9 ثبت فالوجان مالک 

رسمى خودمتقاضى مى باشد.
20-راى شــماره 139860302007007622 مورخ 98/06/27 لیال مصطفوى فرزند یار 
محمد  در چهار دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 238,90 مترمربع قسمتى 
از پالك  شماره 2707 فرعى از 667 اصلى واقع در بلوار شفق   بخش 9 ثبت فالوجان مالک  

رسمى شخص متقاضى مى باشد.
21- راى شماره 139860302007007497 مورخ 98/06/23 داود على محمدى فرزند 
مسلم  در ششدانگ یکباب خانه  نیمه تمام   به مساحت 323,91 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره  5 اصلى واقع در منصور آباد بخش 9 ثبت فالوجان  که  مالک رســمى شــخص 

متقاضى  مى باشد.
22- راى شماره 139860302007007527 مورخ 98/06/24 حسین رمضانى قهدریجانى 
فرزند ابراهیم  در ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 324,15 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 947 فرعى از 385 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت فالوجان مع الواسطه 

خریدارى شده ازمالک رسمى حسینعلى جعفر زاده فرزند امیر آقا مى باشد

23- راى شماره 139860302007005172 مورخ 98/05/27 سعید جزینى فرزند عباسعلى  
درششدانگ یکباب خانه   به مساحت 217,86مترمربع پالك شماره 17 فرعى  از667 اصلى 
واقع در بلوارشــفق بخش 9 ثبت فالوجان مع واسطه خریدارى شده ار مالک رسمى فضل 

اله هدایت  فرزند سراج مى باشد.
24-راى شــماره 139860302007005217 مورخ 98/05/28 علیرضا مشهدى فرزند 
قربانعلى  درششدانگ یکباب خانه   به مساحت 200,94 مترمربع قسمتى از پالك شماره  
386 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت فالوجان  مع الواسطه خریدارى شده ار مالک 

از مالک رسمى فاطمه مشهدى فرزند رمضان مى باشد
25- راى شــماره 139860302007004726 مورخ 98/04/29 رسول باقرى  یزد ابادى 
فرزند جعفر  در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 182,27 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره70فرعى از 662 اصلى واقع در یزدآباد بخش 9 ثبت فالوجان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک  رسمى حسن آقاجانى مى باشد.
26-راى شماره  139860302007007661 مورخ 98/06/28 محمد على بى غم فرزند 
على اکبر  در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب انبارى  به مساحت 2370,80 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 5 اصلى واقع در منصور آباد بخش 9 ثبت فالوجان        مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى احمد میرزا مسعود فرزند محمود میرزا مى باشد     
27-راى شماره  139860302007007660 مورخ 98/06/28 فرهاد شمس قهفرخى فرزند 
مهدى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار  به مساحت 2370,80 مترمربع قسمتى 
از پالك 5 اصلى واقع در منصورآباد بخش 9 ثبت فالوجان  مع الواســطه خریدارى شده از 

مالک رسمى احمد میرزا مسعود فرزند محمود میرزا مى باشد     
28-راى شماره  139860302007007625 مورخ 98/06/27 علیرضا خسروى فوالدى 
فرزند مصطفى  درششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 504,24 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 24 اصلى واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت فالوجان مالک رسمى خود متقاضى است .
29- راى شــماره  139860302007007528 مــورخ 98/06/24 احمــد صفرى فرزند 
غالمعلى  در ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 44 مترمربع قسمتى از پالك شماره 19 
اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت فالوجان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

حسین کشاورزیان کلیشادى است.
30-راى شماره 139860302007007503 مورخ 98/06/23 احمد صفرى فرزند غالمعلى 
در ششدانگ   یکباب خانه  به مساحت 186,23 مترمربع قسمتى از پالك شماره 19  اصلى 
واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت فالوجان مع الواســطه خریدارى شده ازمالک رسمى حسین 

کشاورزیان کلیشادى مى باشد.
31- راى شــماره  139860302007007516 مورخ 98/06/23 محمد دهقان کلیشادى 
فرزند یداله در ششدانگ یک قطعه باغ  به مســاحت 1382,84 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 32 اصلى واقع در اغچه بدى بخش 9 ثبت فالوجان مع الواســطه خریدارى شده 

ازمالک رسمى شهربانو بیگم صفرى مى باشد.
32- راى شــماره  139860302007007659 مورخ 98/06/28 مجتبى نصر کارالدانى 
فرزند رسول در  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 244,20 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
284 فرعى از 1  اصلى واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت فالوجان  که شخص متقاضى مالک 

اولیه مى باشد
33- راى شماره  139860302007007508 مورخ 98/06/23 سید رحمت اله فریدونى 
گل سفیدى فرزند سید على بابا  در ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 162,45 متر مربع 
قسمتى از پالك شماره 411 اصلى واقع در شــرودان  بخش 9 ثبت فالوجان که  شخص 

متقاضى مالک اولیه مى باشد.
34- راى شماره  139860302007007512 مورخ 98/06/23 على اصغر نیکان فالورجانى 
فرزند حجت اله  در  ششدانگ ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 74,57 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت فالوجان مع الواسطه خریدارى 

شده ازمالک رسمى قربانعلى شفیعى فالورجانى   مى باشد.
35- راى شــماره  139860302007007513 مورخ 98/06/23 سکینه بیگم جمشیدى 
فالورجانى فرزند احمد  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 170,62 مترمربع قسمتى از 
پالك 15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت فالوجان مع الواسطه خریدارى شده ازمالک 

رسمى قربانعلى شفیعى فالورجانى   مى باشد.
36- راى شماره  139860302007007500 مورخ 98/06/23 شهر دارى فالورجان  در 
ششدانگ بازارچه میوه و تره بار به مساحت 3908,05 مترمربع قسمتى از پالك شماره15 

اصلى واقع در فالورجان   بخش 9 ثبت فالوجان مالک رسمى خودمتقاضى مى باشد.
37- راى شــماره  139860302007007628 مــورخ 98/06/28 عبدالــه رفیــع زاده 
قهدریجانى فرزند رضا  در ششدانگ یک یکباب خانه  به مساحت 144,23 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت فالوجان مع الواسطه خریدارى 

شده ازمالک رسمى غالمعلى جوانمردى فرزند على آقا  مى باشد.
38- راى شماره  139860302007005367 مورخ 98/05/31 حبیب اله خوانسارى فرزند 
غالمرضا در ششدانگ بکقطعه باغ  به مساحت 2000 مترمربع قسمتى از پالك شماره 24 
اصلى واقع در باغ ابریشم  بخش 9 ثبت فالوجان که شخص متقاضى مالک اولیه مى باشد

39- راى شــماره  1398602007007505 مورخ 98/06/23 محمد غالمى حسن آبادى 
فرزند قاسم  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 127,22 مترمربع قسمتى از پالك 7 فرعى 
از  شــماره 662 اصلى واقع در یزدآباد بخش 9 ثبت فالوجان مع الواســطه خریدارى شده 

ازمالک رسمى حسن آقاجانى فرزند آقاجان  مى باشد.
40- راى شــماره  139860302007007526 مــورخ 98/06/24 ســلمان طاهرزاده 
قهدریجانى فرزند امراله  در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 168,88 مترمربع قسمتى 
از پالك شــماره383 فرعى  از 29 اصلى واقع در زازران  بخش 9 ثبت فالوجانمع الواسطه 

خریدارى شده از  مالک رسمى حسین على عسگریان  مى باشد.
41- راى شماره  139860302007007627 مورخ 98/06/28 اکرم محمدى قهدریجانى 
فرزند مصطفى   در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 185,94 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره490 فرعى از 387  اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت فالوجان مع الواسطه 

خریدارى شده از  مالک رسمى على اکبر شفیعى قهدریجانى مى باشد.
42- راى شماره  139860302007007630 مورخ 98/06/28 امیر کیانى فالورجانى فرزند 
قربانعلى  در ششدانگ ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 236,31 مترمربع قسمتى از 
پالك شماره 407  اصلى واقع در فالورجانمع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رضا 

کیانمهر مى باشد.
43- راى شــماره  139860302007007666 مورخ 98/06/28 افســانه نصیرى فرزند 
عبدالرحیم نسبت به   ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 148,76 مترمربع پالك شماره  
فرعى از 15  اصلى واقع در فالورجان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى مصیب 

رهنما فرزند على مى باشد.
44- راى شماره  139860302007007664 مورخ 98/06/28 مهرى شفیعى فرزند یداله  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 505,26 مترمربع پالك شماره  فرعى از 24  اصلى واقع در 
باغ ابریشم  مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى  حسین شیرعلى زاده  نجف آبادى 

فرزند قدیر على مى باشد.
45- راى شــماره  139860302007008108 مورخ 98/07/21 عباسعلى دهقان فرزند 
محمد کریم نسبت به   ششدانگ یکبابخانه و مغازه به مساحت 52,83 مترمربع پالك شماره  
فرعى از 19  اصلى واقع در کلیشاد  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى  مرحوم محمد 
کریم دهقان  مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول یکشــنبه 98/7/28 تاریخ انتشار نوبت دوم 
دوشنبه 98/8/13 م الف:634265  حسین زمانى- رئیس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان 

فالورجان /7/422               
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 980716 ج د له آقاى تورجان بختیارى علیه آقاى ابراهیم پناهى مبنى بر 
مطالبه مبلغ 405/001/614 ریال بابت محکوم به و هزینــه ه اى اجرایى و حق االجراى 
دولتى در تاریخ 98/9/2 ساعت 8/30 صبح روز شــنبه در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش یک دســتگاه پژو 405 به شــماره انتظامى 
997 س 14 ایران 77 که توسط کارشناس رسمى دادگســترى به شرح ذیل ارزیابى شده 

و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگــزار نماید. طالبین خرید مى توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشــانى اصفهان- خیابان امام خمینى- پارکینگ ایثار 
اصفهان مراجعه واز اموال بازدید و در روزمزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد 
یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم مال پس از پرداخت تمام 
بهاى آن صورت خواهد گرفت و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى 
ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. 
اموال مورد مزایده: ارزیابى یکدستگاه سوارى پژو 405 اینجانب از وسیله فوق بازدید، نتیجه 
بشرح ذیل باستحضار میرسد. مشخصات وسیله: سوارى پژو GLX 405 دوگانه 997 س 14 
ایران 77- رنگ خاکسترى متالیک- مدل 1391- شماره موتور 12491018381- شماره 
شاسى 490539 نظریه کارشناسى: از وسیله فوق در پارکینگ ایثار اصفهان بازدید گردید 
برابر اظهار نماینده خواهان وسیله از اردیبهشت 98 توقیف میباشد- اسناد و مدارك وسیله 
رویت نشــد- موتور و گیربکس خاموش بود- باترى خوابیده بود- درب عقب سمت چپ 
خوردگى داشت- آنتن سقفى نداشت- الستیکها 30٪ سالم- سپر عقب ترك داشت قیمت 
پایه کارشناسى وسیله با توجه به مدل، وضعیت ظاهرى وسیله و مدت زمان توقیف در بازار 
روز امروز جهت فروش بصورت مزایده حــدودا 420/000/000 ریال ارزیابى مى گردد. م 

الف: 593196 مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /6/368
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه دوازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 970731 ج 1 له خانم منیره نور افزاء علیه آقاى جواد قاسمى کوهانستانى 
مبنى بر مطالبه مبلغ 79/5 عدد سکه بهار آزادى 40 مثقال طال که در روز مزایده ارزیابى مى 
گردد و هزینه ســفر حج تمتع مبلغ 44/728/826 ریال بابت حق االجراى دولتى در تاریخ 
98/9/10 ســاعت 9/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 18 جهت فروش یک فقره فیش حج تمتع که توســط کارشناس رسمى دادگسترى 
به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى اصفهان- سازمان حج و 
زیارت مراجعه و از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد 
یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم مال پس از پرداخت تمام 
بهاى آن صورت خواهد گرفت و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى 
ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. 
اموال مورد مزایده: ارزیابى یک فقره فیش حج تمتع متعلق به خوانده به استحضار مى رساند 
که اینجانب پس از مطالعه پرونده و مالحظه اسناد و مدارك موجود و سپس مراجعه به واحد 
حقوقى بانک ملى شعبه اصفهان واقع در خیابان سپه و انجام استعالم در مورد فیش مذکور 
و در نظر گرفتن نامه شماره 833 مورخ 98/5/9 بانک ملى و با توجه به اینکه میانگین مورد 
معامله این فیش ها در مقطع کنونى به چه میزان بوده و اولویت اعزام و سایر عوامل و جهات 
نظریه خود را به شرح زیر جهت طى مراحل قانونى مربوطه اعالم مى نماید. امتیاز یک فقره 
حج تمتع به شماره 858910  متعلق به جواد قاسمى کوهانستانى به شماره زائرى 447012 
ثبت نامى 85/11/12 داراى سپرده حج تمتع به مبلغ 10/000/000 ریال و سود متعلقه به 
مبلغ 21/477/000 ریال (تا مورخــه 98/5/9) مجموعًا به قیمت پایه یکصد و پنجاه و پنج 
میلیون ریال تمام (155/000/000 ریال) برآورد و ارزیابى مى گردد. در نتیجه مطابق نامه 
سازمان حج و زیارت اصفهان با حکم محاکم قضایى قابل انتقال به اشخاص ثالث (برنده 
مزایده) خواهد بود. م الف: 612098 مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /7/222

مزایده 
شــماره آگهى: 139803902004000254 تاریخ آگهى: 1398/08/06 شــماره پرونده: 
9204001013004142 آگهى مزایده پرونده اجرایى شماره بایگانى: 9400861- تمامى 
ششــدانگ آپارتمان پالك 723 فرعى از 4498 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 607 
فرعى از اصلى مذکور واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 114/32 مترمربع واقع در 
طبقه همکف با قدرالسهم از عرصه مشاعى 607 فرعى و حیاط مشاعى و محوطه مشاعى 
پارکینگ و نورگیر مشاعى و راه پله و آسانسور مشاعى و پشت بام مشاعى در صفحه 377 
دفتر 1274 امالك ذیل ثبت 239163 شماره چاپى سند 239079 به نام آقاى فیروز ریخته 
گران فرزند عباس سابقه ثبت و سند مالکیت دارد به آدرس اصفهان خیابان سیمین (خیابان 
ســهروردى) خیابان باغ زیار- کوچه اول- فرعى دوم- ســاختمان هلیا- آپارتمان طبقه 
همکف- کدپستى 79668- 81777 حدود و مشــخصات شماال اول دیوار به دیوار پالك 
578 فرعى دوم در سه قسمت که قسمت اول شرقى و سوم غربى است دیوار و پنجره است به 
نورگیر سوم دیوار به دیوار پالك مذکور شرقا دیوار است به پالك 628 فرعى جنوبا اول دیوار 
و درب است به راه پله و آسانسور دوم در سه قســمت که قسمت دوم شرقى و سوم شمالى 
است دیوار اشتراکى است با انباریهاى یک و دو ســوم که شرقى است به راه پله و آسانسور 
چهارم دیوار و پنجره است به محوطه پارکینگ غربا دیوار به دیوار پالك 606 فرعى حقوق 
ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست و کف روى عرصه و سقف اشتراکى است 
که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق مجتمع مسکونى پنج طبقه مشتمل است بر طبقه 
همکف به صورت پارکینگ و انبارى و یک واحد مسکونى و چهار طبقه فوقانى مشتمل بر 
هر طبقه یک واحد مسکونى و جمعا 5 واحد مسکونى عبارت است از اسکلت بتنى و سقف 
ها تیرچه و بلوك حیاط کف سنگ و بدنه ها سنگ دستگاه پله سنگ و یک دستگاه آسانسور 
نماى جنوبى سنگ و یکدستگاه آسانسور در حال بهره بردارى و آپارتمان مورد بازدید کف 
سرامیک فرش بدنه ها قرنیز چوبى و گچ و رنگ ســقف گچ و رنگ و کناف آشپزخانه کف 
سرامیک و بدنه ها کاشى تا زیز سقف و کابینت ها mdf ســرویس بهداشتى و حمام کف 
سرامیک و بدنه ها کاشى تا زیز سقف و سقف دو پوش دامپا پنجره ها آلومینیوم تک جداره 
درب ورودى و درب هاى داخلى چوبى سرمایش کولر اسپیلت و گ رمایش پکیج و گرمایش 
از کف و انشعابات آب و فاضالب و گاز و برق دایر و آپارتمان فاقد انبارى و پارکینگ مى باشد 
الزم به توضیح است که حد اول جنوبى آپارتمان در تصویر ابرازى دیوار و درب به راه پله و 
آسانسور قید گردیده که در محل به صورت دیوار است همچنین در حد چهارم جنوبى دیوار 
و پنجره به محوطه پارکینگ قید گردیده که در وضعیــت موجود به صورت درب و دیوار و 
پنجره به محوطه پارکینگ است با قدمت حدود 10 سال مى باشد که طبق سند رهنى شماره 
80157 مورخ 1389/6/30 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 284 تهران در رهن 
بانک ملت واقع مى باشد و طبق اعالم بستانکار ملک داراى بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 
12 روز دوشنبه مورخ 98/9/4 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقى چهارراه اول "شهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به 
مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 5/944/640/000 شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد 
مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد مى گردد. ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 98/8/13 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد 
موکول مى گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى 
کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا 
پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده 

نماید. م الف: 645210 قویدل- کفیل اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /8/178
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000257 تاریخ آگهى: 1398/08/11 شــماره پرونده: 
139504002004000337 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9500963- 
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه چهارم به مســاحت 178/85 مترمربع و به 
ارتفاع 2/90 متر به پالك شماره چهارده فرعى به انضمام شش دانگ پارکینگ شماره هفت 
فرعى به مساحت 14 مترمربع به پالك ده فرعى مفروز  و مجزى شده از دو فرعى از دو هزار 
و سیصد و سى و یک اصلى و با قدرالسهم از عرصه مشاعى و سایر مشاعات واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان بلوار ملت کوچه آســیاب (شهید احمد مزروعى) 
حد فاصل بن بست بهین در شمال پالك و کوچه شهید برهانى در جنوب پالك کدپستى 
8173665836 پالك 33 مجتمع مســکونى چهار طبقه (طبقه آخر) که سند مالکیت آن 
در صفحه 399 دفتر 501 امالك به شماره ثبت 89059 و با شماره چاپى 719855 ثبت و 
صادر شده است با حدود آپارتمان: شماًال به طول 11/30 متر پنجره و دیواریست به فضاى 
کوچه شرقاً اول به طول 6/50 متر دیواریست به فضاى پالك 2331/3 دوم در سه قسمت به 
طولهاى 80 سانتى متر و 3/80 متر پنجره ایست به نورگیر سوم به طول 7/20 متر دیواریست 
دیواریســت بفضاى پالك 2331/3 جنوبًا به طول 11/50 متر درب و پنجره و دیواریست 
بفضاى حیاط پالك 2331/2 غربًا اول به طول 5/15 متر پنجره و دیواریســت به فضاى 
خیابان دوم در سه قسمت به طولهاى 2/55 متر و 5 متر و 2/55 متر درب و دیواریست به پله 
کان و راهرو پالك 2331/4 سوم به طول 7/20 متر پنجره و دیواریست به فضاى خیابان 
کف با سقف آپارتمان پالك 2331/13 اشتراکى است دوم حدود پارکینگ: شماًال به طول 
2/80 متر به حیاط مشاعى پالك 2331/2 شرقاً دیواریست بدیوار پالك 23331/3 به طول 
5 متر جنوباً درب و دیواریست به کوچه به طول 2/80 متر غرباً به پارکینگ 2331/9 به طول 
5/10 متر که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق آپارتمان است که مساحت آپارتمان 
مندرج در سند و بدون لحاظ کردن عقب نشینى ها 178/85 مترمربع و مساحت پارکینگ 
متعلقه که در حیاط واقع است 14 مترمربع و مساحت عرص پالك بدون عقب نشینى 372 
مترمربع مى باشد آپارتمان مشتمل بر 4 خواب سالن آشپزخانه حمام سرویس بهداشتى و 
تراس مى باشد و سایر مشخصات بدین شرح است: اسکلت بنا با سازه فلزى و سقف هاى 
تیرچه بلوك نماى ساختمان از ســنگ تراورتن پله ها از سنگ تیشه اى و پوشش دیوارها 
سیمانى پوشش کف واحد از سرامیک بدنه دیوارها از گچ و رنگ درب و پنجره هاى خارجى 
فلزى و دربهاى داخلى و کمدها چوبى رنگ شده و کابینت آشپزخانه فلزى سرمایش آپارتمان 
با کولر آبى و گرمایش با پکیج و رادیاتور داراى انشعابات و اشتراکات آب و فاضالب و برق 
و گاز و تلفن مى باشد بر اساس ضوابط شهرسازى عرصه پالك از حد شمال به میزان یک 
متر و به مساحت حدود 11 مترمربع و در جنوب (در حیاط) به میزان 1/10 متر و به مساحت 
حدود 20 مترمربع عقب نشینى خواهد داشت قدمت آپارتمان بالغ بر 40 سال است ملکى 
آقاى ناصر یگانه نیا که طبق سند رهنى شماره 168293- 93/6/24 تنظیمى در دفتر اسناد 
رسمى شماره 15 اصفهان در رهن بانک ایران زمین واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بیمه 
نامه مورد وثیقه تا تاریخ 98/8/29 اعتبار دارد و از ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 98/9/3 
در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید 
صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه ســوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از 
مبلغ پایه ده میلیارد و پانصد میلیون ریال (10/500/000/000 ریال) شــروع و به هر کس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى 
که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شــهردارى و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد. ضمنًا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان مورخ 98/8/13 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده 
به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شــرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده 
پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش ســپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى 
بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و 
کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت 
ادارى همان روز طى فیش مخصوص  پرداخت نماید. م الف: 649629 اداره اجراى اســناد 

رسمى اصفهان /8/202
مزایده 

شــماره آگهى: 139803902004000253 تاریخ آگهى: 1398/08/06 شــماره پرونده: 
139704002004000887 آگهى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 9707616- 
ششدانگ آپارتمان پالك 21771 فرعى از 5000 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان واقع 
در جنوب شرقى طبقه سه به مســاحت 136/29 مترمربع که مقدار 22/49 مترمربع آن به 
صورت پیشرفتگى است به انضمام پارکینگ 18 فرعى واقع در شمال غربى زیر زمین دوم به 
مساحت 12/50 مترمربع در صفحه 44 دفتر 1311 امالك ذیل لیست 243690 شماره چاپى 
سند 001579 به نام خانم مهشید مهدویانى فرزند احمد سابقه ثبت و سند مالکیت دارد به 
آدرس اصفهان خیابان سجاد بین چهارراه آپادانا و چهارراه سپهساالر مجتمع تندیس طبقه 
سوم واحد 31 جنوبى. با حدود: حدود آپارتمان شماال اول درب و دیواریست به راهرو مشاعى 
دوم در چهار قسمت که قسمت هاى اول و سوم شرقى است دیواریست مشترك به آپارتمان 
مجاور سوم دیوار اشتراکى پیشرفتگى است با آپارتمان مجاور شرقا دیوار و پنجره پیشرفتگى 
است به فضاى پیاده رو خیابان جنوبا اول دیوار پیشرفتگى است به فضاى پیاده رو خیابان 
دوم دیواریست به فضاى پالك 5000/78 غربا اول دیوار و پنجره است به فضاى پشت بام 
واحد شماره 21760 فرعى دوم دیواریست به فضاى دستگاه پله و آسانسور. حدود پارکینگ 
شماال و شرقا و جنوبا و غربا هر چهار حد خط مستقیم مقروض است به محوطه مشاعى. که 
طبق نظر کارشناس رسمى آپارتمان فوق الذکر در طبقه سوم مجتمع به نام تندیس واقع مى 
باشد. این مجتمع در بر ضلع غربى خیابان واقع، طبقه همکف آن داراى چند دهانه مغازه بوده 
و ورودى مجتمع از سمت پیاده رو مى باشد. اسکلت ساختمان بتنى و قدمت آن حدود 12 
سال مى باشد. آپارتمان به مساحت 136/29 مترمربع و داراى دو خواب، پذیرایى، سرویس 
بهداشتى، حمام و قسمتى از بدنه پذیرایى کاشیکارى و لوله کشى آب و فاضالب انجام شده و 
به عنوان آشپزخانه در نظر گرفته شده است لیکن فاقد کابینت، سینک ظرفشویى مى باشد. 
کف آپارتمان سرامیک و کلیه سطوح دیوارها گچ پرداختى و در مرحله زیرسازى رنگ آمیزى 
مشاهده گردید. ارتفاع کف تمام شده تا زیر سقف حدود 2/60 متر بوده، چهار چوب درب ها 
فلزى و درب اتاق ها  چوبى است. پنجره واقع در نما از جنس آلمینیوم و تک جداره مى باشد. 
نور آپارتمان از شــرق و غرب تامین مى گردد. گرمایش و سرمایش آن به صورت مرکزى 
است. ملک فاقد انبارى و داراى یک واحد پارکینگ و انشعاب برق مجزا مى باشد. مجتمع 
داراى آسانسور، نماى آن سنگ و آجر مى باشد. که سند شماره 86311 مورخ 1395/9/23 
دفترخانه اسناد رسمى شماره 129 شهر اصفهان استان اصفهان در رهن بانک مهر اقتصاد 
واقع مى باشد و ملک فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 98/9/3 در 
اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول ”شهید 
صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از 
مبلغ پایه 11/200/000/000 (یازده میلیارد و دویســت میلیون ریال) شروع و به هر کس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى 
هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که 
مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد مى گردد. ضمنًا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 98/8/13 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد 
موکول مى گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى 
کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا 
پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده 

نماید. م الف: 647988 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /8/203
ابالغ اخطاریه

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى محسن سلیمانى خواهان آقاى مسعود عباس پور 
دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 355 
ش 10 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 20 / 9 / 98 ساعت 9 صبح  تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود 
، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه 
نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 649505 /م الف - مدیر 

دفتر شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /8/205 
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فقدان سندمالکیت
نظرباینکه خانم زهرا نظرى گرگابى فرزند عباس بــه عنوان احد از ورثه طبق گواهى حصر 
وراثت شماره 461 مورخ 27 / 6/ 1398 شعبه اول شوراى حل اختالف شاهین شهر  با تسلیم 
دو برگ استشهادیه شهود رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت  ششدانگ پالك 
خود به شــماره چاپى 4405 / 409 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان ( شاهین شهر ) 
با شماره چاپى 328853 ثبت شــده در صفحه 76دفتر509 بنام  مرحوم عباس شاه نظرى 
گرگابى شماه شناسنامه 12 در اثر جابجائى مفقود اعالم شده ، چون درخواست صدور سند 
المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى مــاده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که 
هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز 
اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 649501 /م 

الف عباسعلى عمرانى – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر/ 8/204 
اخطار اجرایى

محکوم علیه محمود مورى خان قلى زاده  مجهول المکان و محکوم له خانم شیوا مورى خان 
قلى زاده بشناى شاهین شهر حافظ شمالى 12 شرقى پ 61 به موجب راى شماره 167تاریخ 
19 / 5/ 98 حوزه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان شاهین شهر محکوم علیه 

محکوم است به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 53 ریال بابت نفقه فرزنداز تاریخ 17 / 1 / 98 تا 
تاریخ تقدیم دادخواســت لغایت تاریخ صدور حکم جمعا 105 روز و پرداخت ماهیانه 000 / 
000 / 15 بابت نفقه مستمر و نیز 000 / 500 / 1 ریال بابت هزینه کارشناسى و مبلغ 000 / 
113 ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له صادر مى گردد  به استناد ماده 19 آئین نامه 
اجرائى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى اجتماعى فرهنگى محکوم علیه مکلف 
اســت پس از ابالغ این اخطار اجرایى ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد راى بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام 
قانونى براى اجراى احکام دادگاه یا دادگسترى محل تحویل خواهد شد .   643742 /م الف.  

قاضى شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 8/206 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى سعیدبختیارى – امیر قربانى سینى و آقاى شهرام 
مکى دادخواستى به خواسته الزام به انتقال ســندخودرو به طرفیت شما به این شورا تقدیم 
نموده و به کالسه 98 / 527 ش 4 ح ثبت و وقت رســیدگى به تاریخ چهارشنبه  98/9/20 
ساعت 6 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 
73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شــود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى 
صادر خواهد شد . 643150 /م الف -  مدیر دفتر شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین 

شهر / 8/207 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى بهمن محمود صالحى و آقاى محمدرضا یارعلى 
دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما به این شــورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 
366 ش 4 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ چهارشنبه  20 / 9 / 98 ساعت 4/30 عصر تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده 
دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این 
شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 643154 /م 

الف -  مدیر دفتر شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/  8/208 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 232/98 ش 8 ح  شماره دادنامه 360– 31/ 6 / 98 تاریخ 
رسیدگى : درخصوص دادخواست خانم نسرین عزیزى مقدم ف رضا بنشانى شاهین شهر خ 
نظامى فرعى 9 شرقى پ 12 به طرفیت آقاى سید مالک چراغى مجهول المکان به مطالبه 
مبلغ 000 / 900 / 76 ریال بابت خسارت ناشى از تصادف افت و خواب خودرو و مطلق خسارت 
و هزینه هاى دادرسى و تاخیر و تادیه دادرسى گردشکار خواهان دادخواستى بخواسته فوق 
بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى 
تشریفات قانونى در وقت مقررر حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل است و با توجه به 

محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید بدین شرح که خواهان اظهار میدارد خوانده با خودرو وى تصادف نموده است 
و در خواست محکومیت خوانده به خسارت وارده از جمله افت و خواب و هزینه هاى دادرسى 
طبق نظریه کارشناسى را دارد . نظر به اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه دادرسى 
حاضر نگردیده و الیحه اى ضمیمه ننموده اســت . شورا پس از بررســى پرونده و مدارك 
ضمیمه با عنایت به نظریه کارشناسى به شماره 438 / 97 مورخه 23 / 8 / 97 خواسته خواهان 
را وارد دانســته به اســتناد مواد 198 و 519 و 520 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و ماده 
331 قانون 1 و 2 قانون مسئولیت مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه 
و شــش میلیون و هفت صدو پنجاه هزار ریال 000 / 750 / 56 هزینه افت و حمل جرثقیل 
خودرو تیبا به شماره انتظامى 493 ل 42 ایران 43 و مبلغ سه میلیون و پانصد و شصت و یک 
هزار ریال 000 / 561 / 3 ریال هزینه دادرسى در حق خواهان صادر مى گردد و در خصوص 
مابقى خواسته به مبلغ بیست میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال به علت عدم وجود مدارك 
در پرونده و اصل عدم النفع به جهت خسارت خواب به استناد ماده 197 و تبصره 2 ماده 515 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم به بى حقى صادر مى شود واعالم مى گردد حکم صادره غیابى 
بوده  ظرف بیســت روز پس ازابالغ قابل واخواهى درهمین شعبه وظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظر درمحاکم حقوقى دادگسترى شهرستان شاهین شهر مى باشد 651096 /م الف. 

حبیب اسالمیان -قاضى  شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف  شاهین شهر /  8/209 

دانشگاه نجف آباد، 
حامى کنفرانس جوشکارى

بیســتمین کنفرانس ملى جوش و بازرسى و نهمین 
کنفرانس مـــلى آزمایش هاى غیرمخرب توســط 
انجمن جوشــکارى و آزمایش هــاى غیرمخرب و 
با حمایت دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد 
در دانشــگاه شــهرکرد برگــزار مى شــود. مهدى 
رفیعى، مدیرکل حــوزه ریاســت و روابط عمومى 
دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد با اشاره به 
این کنفرانس، تشــویق به پژوهش و نــوآورى در 
زمینه هاى جوش و بازرسى، توسعه و ترویج فرهنگ 
مهندسى جوش و بازرسى در صنایع کشور، افزایش
 کیفیت و آسیب شناسى اتصاالت جوشى در صنایع 
مختلف کشور و معرفى روش هاى نوین جوشکارى و 
بازرسى را از مهمترین اهداف برگزارى این کنفرانس 

دانست.

برترى دانشگاه 
صنعتى اصفهان 

تیم دانشکده مهندسى صنایع و سیستم هاى دانشگاه 
صنعتى اصفهان در مسابقات بین المللى حل مسئله 
در حوزه حمل و نقل ریلى مقام نخســت را به خود 
اختصاص داد. این مسابقات همه ساله با حضور بیش 
از 7000 نفر از محققان و شرکت هاى بزرگ صنعتى 
و خدماتى برجسته از سراســر دنیا برگزار مى شود به 

رقابت پرداختند.

برگزارى اردوى زیارتى 
مشهد مقدس

اردوى زیارتی مشهد مقدس به همت هیئت حضرت 
سیدالشهدا (علیه السالم)-کارکنان مخابرات منطقه 
اصفهان- برگزار شــد.  به گــزارش روابط عمومی 
مخابرات منطقه اصفهان این اردوي زیارتی همزمان 
با فرارســیدن ایام ســوگوارى پیامبــر اکرم(ص)، 
امام مجتبــى(ع) و امام رضــا (ع) از روز چهارم آبان 
به مدت چهــار روز با حضور 150 نفــر از همکاران 
رسمى، شرکتى و بازنشســته با هدف ترویج معارف 
اهل بیت (ع) در ســایه زیــارت امام هشــتم(ع) و 
همچنین ایجاد فضایى معنوى همــراه با همدلى و 

صمیمیت در بین شرکت کنندگان  برگزار شد.

اتوماتیک شدن دریچه هاى 
تخلیه غبار مجتمع فوالد  سبا

با تالش و پیگیرى کارکنان واحد موادرسانى مجتمع 
فوالد سبا و با همکارى واحد بومى سازى دریچه هاى 
تخلیه غبار داست ســیلوى کوره هاى قوس شماره 
یک و 2 این مجتمع از حالت دستى به اتوماتیک ارتقا 
یافت. مهدى قاسمى، سرپرســت واحد موادرسانى 
مجتمع فوالد سبا گفت: با توجه به مالحظات ایمنى 
تخلیه غبار داست ســیلوى کوره هاى قوس و اینکه 
این کار قبًال با دریچه هاى دســتى انجام مى شــد، 
تیمى تشکیل شد و در نهایت عملکرد این دریچه ها 
از حالت دستى به اتوماتیک تغییر وضعیت پیدا کرد. 
وى تأکید کرد: دســتى بودن این دریچه ها هنگام 
تخلیه مى توانســت ایمنى کارکنــان را با مخاطره 

مواجه سازد.

خبر

مدیرکل هواشناسى اصفهان گفت: پیش بینى مى شود 
که شرایط مناسبى براى تداوم بارش هاى فراتر از نرمال 
در دهه سوم آبان و پایان دهه دوم آذر امسال در سطح 

استان فراهم شود.
حمیدرضا خورشیدى در نخستین جلسه ستاد هماهنگى، 
پیشگیرى و فرماندهى عملیات پاسخ به بحران استان 
در استاندارى افزود: این پیش بینى، بیشتر براى مناطق 
جنوب، جنوب غربى، مرکز، شــرق و سرچشــمه هاى 
زاینده رود خواهد بود. وى با بیان اینکه این بارش ها در 
مناطق سردسیر به صورت برف خواهد بود، اظهار کرد: 
میانگین دما نیز از اواسط آبان تا پایان آذر کمتر از نرمال 

پیش بینى مى شود که این امر بیشــتر در مناطق نیمه 
شرقى، شمال و مرکزى استان خواهد بود.

خورشــیدى خاطرنشــان کــرد: در مجمــوع، میزان 
بارش ها در آبان و آذر امسال در بیشــتر مناطق در حد 
نرمال و در دى و بهمن، کمتــر از حد نرمال پیش بینى

 مى شود. 
وى با اشاره به اینکه میانگین دما نیز در آبان و آذر متمایل 
به نرمال و در دى متمایل بــه کمتر از نرمال پیش بینى 
مى شــود، تصریح کرد: با توجه به برودت هوا، از دهه 
آخر آذر تا دى ماه، شــرایط جوى براى افزایش غلظت 

آالینده ها و آلودگى هوا مساعد خواهد بود.

پیش بینى بارش فراتر از 
نرمال در اواخر آبان و  آذر

رئیس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان از کاهش قیمت گوشت قرمز در اصفهان خبر 
داد و گفت: به دلیل فراوانى دام و کاهش صادرات با کاهش قیمت رو به رو هستیم و 

امیدواریم این کاهش ادامه دار باشد.
اصغر پورباطنى در گفتگو با «تسنیم»، با اشاره به قیمت گوشت در استان، اظهار کرد: 
قیمت انواع گوشت در هفته هاى اخیر کاهش یافته اســت. وى افزود: فراوانى دام و 
کاهش صادرات گوشت قرمز به کشــورهاى دیگر از جمله علت هایى است که باعث 

کاهش قیمت گوشت شده است.
رئیــس اتحادیه گوشــت قرمــز در بــازار اصفهــان با بیــان اینکه قــدرت خرید

 مردم نسبت به اسفند ســال گذشــته و همچنین فروردین و اردیبهشت سال جارى 
افزایش داشــته اســت، گفت: با این حال هنوز قیمت گوشت باالســت و تعدادى از 

خانواده ها توان خرید ندارند. 
وى تصریح کرد: در حال حاضر قیمت هرکیلو گوشت بره درجه یک با 150 گرم دنبه 
93 هزار تومان، بره درجه دو 87 هزار تومان و گوشــت قوچ، بــز و میش نیز 87 هزار 

تومان است.
پورباطنــى افــزود: اکنــون در کشــورهاى عربــى و عــراق هــر کیلو گوشــت 

با قیمــت 66 هــزار تومــان به دســت مصرف کننــده مى رســد و بــراى صادر 
کننده ایرانى که دام را کیلویــى 93 هزار تومان از دامدار مى خــرد، مقرون به صرفه 

نیست.

سفیر فرانسه در ایران در دیدار با استاندار اصفهان با اشــاره به اینکه اصفهان به 
معناى واقعى نصف جهان اســت گفت: اصفهان عالوه برفرهنگ ظرفیت هاى 
باالیى درزمینه اقتصاد و علم هم دارد که در این زمینه ها مى توان روابط دوجانبه 

را گسترش داد.
«فیلیپ تیه بو» گفت: اراده من و استاندار اصفهان بر توسعه روابط دوجانبه است و 
به مقامات آمریکایى گوشزد کرده ایم سیاست فشار همه جانبه برابر ایران شکست 

خورده است. چون اعتقاد داریم ایران نقش مؤثرى در جامعه بین الملل دارد.
فیلیپ تیه بو، امنیت اصفهان و ایران را مثال زدنى دانســت و افزود: بازداشت دو 
چهره دانشگاهى فرانسوى در ایران جاى نگرانى دارد چون بسیارى از دانشگاهیان 
فرانسه خواستار قطع روابط علمى فرانسه با ایران هستند. سفیر فرانسه با بیان اینکه 
در سیستم قضایى ایران دخالت نمى کنیم گفت: اما بازداشت این افراد جاى نگرانى 

براى جامعه دانشگاهى فرانسه دارد.
استاندار هم در این دیدار با اشــاره به اینکه اصفهان هم تاریخى، هم توریستى و 
هم فرهنگى است که این ظرفیت ها مى تواند روابط دوجانبه با شهرهاى فرانسه 
را درپى داشته باشد گفت: توسعه روابط گردشگرى دو طرف ظرفیت خوبى براى 

همکارى هاى دیگر است.
عباس رضایى تسهیل در ارائه روادید از سوى فرانسه را نکته اى مهم دانست و گفت: 
این مسئله مى تواند روابط دو کشور در بخش هاى گردشگرى و اقتصادى را توسعه 
دهد. وى افزود: مردم دارند زندگى خودشان را مى کنند و این دولت آمریکاست که 

شکست واقعى را برابر مقاومت ملت ایران خورده است.
استاندار اظهار کرد : بازداشت چند نفر چه در ایران و چه در فرانسه نباید باعث خدشه 
دار شدن روابط شود و البته باید بدانیم چرا بقیه گردشگران فرانسوى که به ایران
 مى آیند دستگیر نمى شــوند؟! رضایى گفت: هماهنگى هاى بیشتر و نزدیک تر 

وزارت خارجه فرانسه با وزارت خارجه ایران مى تواند مسائل را حل کند.

رئیس کمیســیون اجتماعى و محیط زیســت شوراى 
اســالمى شــهر اصفهان گفت: الگوى شــهر بدون 
متکدى بومى سازى شده و تکمیل پروژه جامع آموزش 
توانمندسازى در مجموعه فدك نیز در همین راستاست.

کورش محمدى در جلسه شوراى اسالمى شهر اصفهان 
اظهار کرد: ابتداى شــوراى پنجم به شــهر تبریز سفر 
کردیم و راهى که این شــهر براى تبدیل شدن به شهر 
بدون متکدى رفته بود را مورد ارزیابى قرار دادیم. وى با 
بیان اینکه در اصفهان همان اقدامات را با شکل بهترى 
بومى سازى کردیم و پروژه جامع آموزش توان مندسازى 
در مجموعه فدك در همین راستاست، افزود: امیدوارم با 
افتتاح مجموعه فدك تا پایان ســال جارى، سال آینده 

شاهد هیچ متکدى در اصفهان نباشیم.

فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهــان از اجراى طرح 
پاکسازى پارك هاى محلى و دستگیرى 16 هنجارشکن 
در اصفهان خبر داد. ســرهنگ محمدرضا خدادوســت 
گفت: در راســتاى تأمین آســایش و آرامش عمومى و 
فردى و ارتقاى امنیت اجتماعى و با اجراى طرح برخورد 
با ناهنجارى هاى اجتماعى 15 دســتگاه وســیله نقلیه 
متخلف توقیف و 16 متهم نیز دستگیر شدند. این مقام 
انتظامى افزود: این طرح با به کارگیرى ده واحد خودرویى 
و موتورى، عوامل تخصصى و افتخارى و مأموران یگان 
امداد اجرایى شــد. فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان 
خاطر نشان کرد: براى حفظ آسایش و آرامش شهروندان 
در پارك ها و تفرجگاه ها، این طرح در نوبت هاى بعدى 

نیز با تمام توان در سطح شهرستان اجرا خواهد  شد.

در دیدار سفیر فرانسه با استاندار اصفهان مطرح شد

تأکید بر افزایش ارتباط اصفهان با شهرهاى فرانسه

اســتاندار اصفهان دیروز در نشســت تخصصى نقش 
زنان روســتا در توســعه پایــدار اظهار کرد: دوســت 
ندارم در هر جلســه اى که مى روم ســخنران باشــم، 
شــاید حضورم در این جلسه بیشــتر به این دلیل باشد 
که با گفته هــاى افــراد دیگر که در جلســه صحبت 
مى کنند آشــنا شــوم و رســم خوبى نیســت که هر 
جلســه اى مســئوالن صحبت کنند، بلکه مسئوالن 
باید گوش شنوا داشته باشــند در غیر این صورت دچار 
مشکل خواهند شــد، هیچکس دایره المعارف نیست و
 هرکس باید در رشــته و حوزه تخصص خود صحبت 

کند.

عباس رضایى گفت: بــا اینکه فرصــت زیادى براى 
تلویزیون دیدن ندارم اما چند شــب پیش که موفق به 
دیدن یک قسمت ســریال «ســتایش» آن هم نه به 
طور کامل شدم متوجه شدم که این سریال پیام خوبى 
داشت و کارگردان الگوى جالبى از «حشمت فردوس» 
ساخته بود، این فرد گوش شنوا براى حرف هاى دیگران 
نداشــت و همیشــه بدون شــنیدن نصیحت دیگران 
مى خواســت فقط خود حرف بزند، برداشــت من این 
بود که اگر کسى بخواهد گوش شــنوا نداشته باشد و 
تنها بخواهد حرف بزند به سرنوشت «فردوس»  دچار 

خواهد شد.

درسى که استاندار اصفهان از سریال «ستایش» گرفت

مجرى بازسازى شــبکه فاضالب اصفهان گفت: 
اصالح و بازسازى شبکه فاضالب شهرى اصفهان 
با چهار روش اجرایى شــده و فاز اول آن امسال به 

پایان مى رسد.
محسن بیشــه در گفتگو با «مهر» با اشاره به عمر 
60 ساله شبکه فاضالب شهر اصفهان اظهار کرد: 
طول شبکه فاضالب شهر اصفهان به بیش از 3600 
کیلومتر مى رسد و با توجه به قدمت باالى شبکه 
براى بازســازى و اصالح در اولویــت برنامه هاى 

استان اصفهان قرار گرفت.
وى افزود: شبکه فاضالب شــهر اصفهان از سال 
1337 طراحى و اجرا شد و همین فرسودگى شبکه 
حوادثى را در پى داشــت که مى تــوان به حادثه 
خطرآفرین خیابان مشتاق اشاره کرد. وى با اشاره 
به ایجاد وقفه در اثر تحریــم ها و در نهایت تأمین 
فاینانس 50 میلیون یورو توسط شرکت دى، سى، 
جى، آى چینى و با پیمانکار ایرانــى و تکنولوژى 
آلمانى ادامه داد: با وجود شرایط دشوار تحریم هاى  
بانکى، اعتبارات اســنادى با همت شــرکت آب و 
فاضالب اصفهان، شرکت مهندسى آب و فاضالب 
کشور و وزارت نیرو گشایش یافت و پروژه به طور 
رسمى در سال 1394 فعال شد و فاز اول آن تا پایان 

امسال به پایان مى رسد.
بیشه گفت: تاکنون نزدیک به 180 کیلومتر از شبکه 
فاضالب شــهرى اصالح و بازســازى شده است 
و بیش از صد نقطه آســیب خیز خطوط فاضالب 
شناسایى و اصالح شده اســت. وى با بیان اینکه 
خطوط اصلى فاضالب خیابان هاى مشــتاق اول 
و دوم با روش ریپلیسمنت انجام شده و خیابان میر 
و آبشار در حال انجام است، ابراز کرد: با همکارى 
شــهردارى و پلیس راهور شــبکه فاضالب این

 خیابان هاى پرترافیک اصالح و بازسازى شد و تا 
50 سال آینده بیمه شده است.

مجرى شــبکه فاینانس شــرکت آب و فاضالب 
اصفهان با اشاره به اجراى روش سى. آى. پى.پى 
براى اولین بار در کشــور اظهار کرد: روش نوین 
سى.آى.پى.پى که بازسازى شــبکه فاضالب در 
کشورهاى اروپایى هم با این روش انجام مى شود 
و در همکارى با دانشــگاه اصفهان بومى ســازى 
شده، شــبکه فاضالب خیابان هاى بوعلى سینا، 
امام خمینى(ره)، خیام، شهیدان، چمران بازسازى 
و اصالح شــد و خیابان  هاى مطهرى، طالقانى و 
بهشتى با این روش در حال اصالح و بازسازى است.

فاز اول بازسازى
 شبکه فاضالب شهرى اصفهان 

به رغم تحریم ها 

 ادامه سیر نزولى قیمت گوشت در اصفهان

رئیس بیمارســتان عیســى بن مریم(ع) از کسب رتبه 
اول بیمارستان عیسى بن مریم(ع) اصفهان در بخش 

زایشگاه در کشور خبر داد.
سید امین رضا طباطبایى در جمع اصحاب رسانه گفت: 
بر اســاس رتبه بندى سازمان بهداشــت، بیمارستان 
عیســى بن مریم(ع) موفق به کســب رتبه اول کشور 
در حوزه هاى پزشکى، پیرا پزشکى، مامایى و زایشگاه 

شده است. 
وى بیان کرد: بیمارستان عیسى بن مریم(ع) با قدمت و 
سابقه حدود 200 هزار متولد شده تا به امروز و ماهیانه 
125 زایمان طبیعى لوح برتر بیمارستان دوستدار مادر 
و ترویج زایمان طبیعى و لوح برتر بیمارستان دوستدار 

کودك را کسب کرده است.
عضــو هیئــت مدیــره بیمارســتان عیســى بــن 
مریم(ع) با اشــاره بــه یکصــدو پانزدهمین ســال 
تأســیس بیمارســتان عیســى بن مریــم(ع) افزود: 

چشــم انــداز کلى ایــن بیمارســتان ارائــه خدمات 
بــا کیفیــت در کمتریــن زمــان بــه بیمــاران و

 مراجعه کنندگان است.
طباطبایى گفت: بیمارســتان عیســى بــن مریم(ع) 
تنهــا بیمارســتان غیرآموزشــى اصفهان اســت که
 خدمات خود را با تعرفه دولتى به مردم و همشــهریان 

ارا ئه مى دهد.

کسب رتبه اول بیمارستان عیسى بن مریم(ع)
 در بخش زایشگاه

اصفهان به شهر بدون متکدى 
تبدیل مى شود

دستگیرى 16 هنجارشکن
 در پارك هاى اصفهان

امام جمعه اصفهان گفت: برچسب «برخوردارى» که به 
اصفهان زده شده سبب شده است تا مسئوالن کشورى، 

استان اصفهان را به خوبى نشناسند.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در دیدار رئیس دیوان 
عالى کشور اظهار کرد: استان اصفهان به اندازه حدود ده 
یا 12 استان کشور، مالیات پرداخت مى کند و مسئوالن 
کشــور گمان مى کنند چون این اســتان مالیات خوبى 
پرداخت مى کند، همــه پولدار هســتند در حالى که دو 
کارخانه بزرگ ذوب آهن و فوالد مبارکه و سایر کارخانه ها 

این حجم از مالیات را پرداخت مى کنند. 
نماینده ولــى فقیه در اســتان اصفهــان تصریح کرد: 

مى توان گفت برچســب «برخوردارى»  که بر اســتان 
اصفهان زده شده سبب شده است تا مسئوالن کشورى، 
اســتان اصفهان را به خوبى نشناســند و از کاستى ها و 
نیازمندى هاى این استان آگاهى صحیحى نداشته باشند. 
آیت ا... طباطبایى نژاد با تأکید بر لزوم رسیدگى و پشتیبانى 
از دستگاه قضایى اســتان اصفهان ابراز کرد : در گذشته 
دستگاه قضایى توجه صحیحى نسبت به استان اصفهان 
نداشته است و زندان اصفهان وضعیت بسیار بدى داشت و 
چندین برابر ظرفیت خود زندانى در خود جاى داده بود که 
با کمک خیران و دستگاه قضایى امروز وضعیت بهترى 

پیدا کرده است.  

 اصفهان به اندازه 12 استان 
مالیات مى دهد
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مرحله   اول مسابقات  استانى مهارتهاى فنى و تخصصى 
بهره بردارى شــرکتهاى آب وفاضالب کشور با حضور 
178 تیم  در تاریخ 21 الى 23 مهرماه در دو بخش تئورى 
و عملى در اصفهان برگزار شد. 40 تیم در بخش نصب 
انشعاب آب ، 21 تیم در بخش نصب انشعاب فاضالب 
،  45 تیــم در بخش تعمیرات خطوط لولــه ، 38 تیم در 
بخش عیب یابى مدارهاى فرمــان در تابلوهاى برق  و 
34 نفر در بخش آزمون پارامترهاى شیمیایى نمونه آب 

شرکت کردند.
پس از برگزارى  مرحله اول مسابقات استانى، هشت تیم 
در هر بخش بعنوان برگزیده شناخته شدند که در تاریخ 
یکم آبان ماه رقابت نهایى بمنظور انتخاب پنج تیم براى 
راهیابى به مرحله بلوکى انجام گرفت. در نهایت در بخش 
تعمیرات خطوط لوله آب شرکت آبفا روستایى اصفهان به 
مرحله بلوکى راه یافت و تیمهاى آبفا منطقه 3 ویک به 

ترتیب به مقام هاى دوم و سوم دست یافتند.
در بخش نصب انشــعاب آب تیم آبفا خوروبیابانک به 
مرحله بلوکى رسید و تیمهاى آبفا روستایى اصفهان و آبفا 

نجف آباد در رده هاى بعدى قرار گرفتند.
در بخش نصب انشــعاب فاضالب تیم آبفا کوهپایه به 
مرحله بلوکى راه یافت و تیمهاى آبفا منطقه یک و آبفا 
روســتایى خوروبیابانک به ترتیب به مقام دوم و ســوم 

دست یافتند.
در بخش عیب یابى مــدار فرمان تابلوهاى برق تیم آبفا 
لنجان به مرحله بلوکى صعود کرد و تیمهاى آبفا ســتاد 
مرکزى و تصفیه خانه فاضالب شــمال بــه ترتیب به 

مقامهاى دوم و سوم رسیدند.
در بخش آزمــون کنترل شــیمیایى آب، خانم محدثه 
السادات  شاهمرداى و شیما شاپور بلند به مرحله بلوکى 
راه یافتند و سید محسن حسینى و ریحانه نصر اصفهانى 
مقام دوم و فاطمه عقدایى و مریم پور عباســى به مقام 

سوم دست یافتند.
گفتنى است در مرحله بلوکى شــرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان با شرکتهاى آبفا یزد،کاشان،کهگیلویه 
وبویرآحمد و چهارمحال و بختیارى در گروه با یکدیگر به 

رقابت مى پردازند.

ارتقاى دانش بهره بــرداران با برگزارى 
مسابقات

بهره برداران شــرکت آبفا اســتان اصفهان در حالى در 
مســابقات مهارتهاى فنى و تخصصى بهــره بردارى 
شــرکتهاى آب وفاضالب کشــورحضور یافتند که در 
چند سال اخیر به رغم محدودیتهاى منابع آبى به خوبى 
توانستند آب شرب مشترکین را به صورت پایدار تامین 
کنند، که این مهم ناشــى از مهارت بهــره برداران در 
استفاده بهینه از تاسیســات و منابع بوده اما با این وجود 
برگزارى این مســابقات بســیار موثر در ارتقاء مهارت 
بهره برداران در زمینه ارائه خدمات بهینه به مشترکین 
مى باشــد. در این زمینه  باقرى، مدیر آبرسانى شرکت 
آبفا استان اصفهان برگزارى مسابقات مهارتهاى فنى و 
تخصصى بهره بردارى شرکتهاى آب و فاضالب کشور 
را  امرى بسیار ارزشمند دانست و عنوان کرد: با برگزارى 
این مسابقات قطعا ارائه خدمات بسیار مطلوبتر و بهتر از 
گذشته در اختیار مشترکین قرار مى گیرد چراکه برگزارى 
این مســابقات در ارتقاء دانش بهره برداران بسیار موثر 

مى باشد.
عضو کمیته علمى و اجرایى  مســابقات مهارتهاى فنى 
و تخصصى بهــره بردارى شــرکتهاى آب و فاضالب 
کشــورگفت: قطعًا برگزارى این مســابقات در نهایت 
افزایش ســرعت عمل، اســتفاده از تجهیزات به روز، 
افزایش کیفى ســطح خدمات را بهمراه دارد که این امر 

هدف غایى فعاالن صنعت آبفا در اصفهان مى باشد.
وى افزود: باید نظارت ها  بر انجام فعالیتهاى در بخش 
بهره بردارى بیش از گذشته باشد تا بهره برداران در حین 
انجام وظایف محوله تمام نــکات علمى ، تخصصى ، 
ایمنى و استاندارد را به خوبى رعایت کنند تا شاهد ارائه 

خدمات بیش از پیش به مردم باشیم.
باقرى پیرامون تعمیرات خطوط آبرســانى که یکى از 
محورهاى جشنواره بوده است اظهار داشت:دردهه هاى 
گذشته تعمیر خطوط آبرسانى بسیار زمانبر بوده در حالیکه 

هم اکنون تعمیرات خطوط آبرســانى در کمترین زمان 
ممکن انجام مى شــود و نهایت بیش از 2 ساعت زمان 
نمى برد که این مهم در جلب رضایت مردم امرى بسیار 
اثر گذار بشمار مى آید.همچنین عامل بسیار مهمى هم 

در کاهش هدر رفت آب محسوب مى شود.

مســابقات در اجراى اصولــى پروژه ها 
تاثیر گذار است

جعفرى، معــاون بهره بردارى شــرکت آبفا روســتایى 
اســتان اصفهان نیز برگزارى این مســابقات را بســیار 
تاثیر گــذار در اجراى اصولى پروژه ها برشــمرد و گفت: 
برگزارى این مسابقات منجر مى شود کارشناسان عالوه 
بر مرور دســتورالعمل هاى پنج گانه شــرکت مهندسى 
آب وفاضــالب که بمنظــور اجراى صحیــح  پروژه ها 
تدوین نموده اند با فضاى عملیاتــى اجرا پروژه ها بیش 
از پیش آشــنا شــوند به گونه اى که در ترسیم طرحها 

محدودیت هاى اجراء را بخوبى لحاظ نمایند.
عضو کمیته علمى ، اجرایى این مسابقات در ادامه افزود: 
مشاهدات حاکى ازآن است  شرکت کنندگان در مسابقات 
مهارت سعى در انجام محورهاى مســابقه    به صورت 
علمى ، تخصصى و اســتاندارد دارند کــه   این رویه در 
صورت نهادینه شدن ارتقاءکیفى خدمات را بدنبال دارد.

وى تحلیل نتایج مسابقات را بســیار موثر  در شناسایى 
نقاط ضعف و قوت بهره برداران دانســت و خاطر نشان 
ســاخت: با تحلیل و بررسى  نتایج مســابقات مى توان 
راهکارهایى جهت رفع نقاط ضعف ونیز ارتقاء نقاط قوت 

مدنظرقرار داد.

اهداف برگزارى مسابقات
اینها در حالى از ســوى معاون بهره بردارى شــرکت  
آبفار روستایى اصفهان عنوان شــد که از جمله اهداف 
برگزارى این مسابقات  ایجاد بستر مناسب جهت پیشبرد 
شــرکت هاى آب و فاضالب، تهیه استانداردهاى الزم 
براى انجام فعالیت هاى حــوزه صنعت آب و فاضالب، 
ایجاد انگیزه و روحیه نشــاط در بین کارکنان،  توسعه 
مشــارکت جمعى، انتقال تجربیات اجرایى و عملیاتى 
همکاران در سطوح مختلف، ارتقاء دانش و مهارت فنى 
اکیپ هاى عملیاتى، شناخت دقیق نقاط ضعف و قوت 
عملیات اجرایى ، توسعه کار تیمى و یافتن استعدادهاى 
ویژه ، ارتقــاء وضعیت ایمنى کارگاه هــا، آموزش هاى 
عملى جهت افزایش سرعت، دقت و کیفیت انجام کار 

و بکارگیرى و معرفى تجهیزات نوین عنوان گردید .
 در این زمینــه توکلى  مدیر بهره بردارى از تاسیســات 
فاضالب شرکت آبفا استان اصفهان برگزارى این دوره از 
مسابقات را بسیار مطلوب  در آموزش مهارت  تخصصى 
به بهره برداران برشــمرد و اعالم کــرد: برگزارى این 
مسابقات در حقیقت دوره آموزشى بسیار جامع و کامل 
پیرامون  موضوعات فنى و اجرایى، بخش هاى مختلف 
بهره بردارى مى باشد به نحویى که بهره برداران با دانش 

روز آشنا مى شوند.
دبیر کمیته علمى مسابقات مهارتهاى فنى و تخصصى 
بهره بردارى شــرکتهاى آب و فاضالب کشــورافزود: 
شــرکت کنندگان در این مســابقات تجهیزات، ابزار 
آالت و مصالــح آنها بســیار کامل بوده کــه این رویه 
در صورت تــداوم  در ارائه خدمات مطلــوب موثر واقع 

مى شود .
وى سطح علمى و تخصصى شــرکت کنندگان در این 
مسابقات را قابل توجه دانســت و خاطر نشان ساخت: 
بررسى ها بیانگر آن است که سطح علمى و تخصصى 
شرکت کنندگان بسیار باالســت و انتظار مى رود شاهد 
درخشش بهره برداران آبفا اصفهان در سطوح بلوکى و 

نهایى باشیم.
 

داورى ها عادالنه است
همچنین مالباشى دبیر کمیته علمى و اجرایى مسابقات 
مهارتهاى فنى و تخصصى بهره بردارى شرکتهاى آب 
و فاضالب کشــور داورى هاى این دوره از مسابقات را 
عادالنه خواند و تصریح کرد: هر کدامیک از محورهاى 
مســابقات توســط گروهى از داوران مورد ارزیابى قرار 
مى گرفت و مالك داورى ها هم بر اساس رعایت اصول 

ایمنى ، نظم و انظباط ، ســرعت عمل ،  دقت در اجراء  ، 
تخصص و توان فنى بهره برداران بوده است.

مدیر دفتر مدیریت مصرف آب شرکت آبفا استان اصفهان 
تخصص و توان فنى بهره برداران  را یکى از عوامل بسیار 
اثر گذار در ارزیابى ها برشمرد و اظهار داشت:درست است 
که برخوردارى از تجهیــزات و ابزار آالت موثر در امتیاز 
دهى تیم ها بوده اما مؤلفه اى که بیش از ســایر عوامل 
مورد توجه قرار گرفته برخــوردارى تیمها از توان فنى، 
،تخصصى بوده است و به جرات مى توان گفت از اعمال 
سلیقه در داورى ها پرهیز گردید. بطوریکه براساس نظر 
گروهى و با صالحدید سر داور، امتیازات به تیمها تعلق 

مى گرفت.
وى شور و شــوق  تیمهاى حاضر در مسابقات را عاملى 
بســیار نشــاط آور برشــمرد و بیان داشت:بسیار جاى 
خوشــحالى اســت که تیم هاى حاضر در مسابقات با 
شور و اشــتیاق مثال زدنى به رقابت سالم مى پردازند و 
این رویکرد مى تواند زمینه هاى  ارائه خدمات پایدار به 

مشترکین را هموار سازد.
مالباشــى با اشــاره به  تبادل تجربیات میان تیمهاى 
حاضردر مسابقات اعالم کرد: تیمها با تبادل تجربیات و 
الگو بردارى از یکدیگر بسترهاى مدیریت دانش در بخش 
بهره بردارى را رقم زدند که این مهم در شکوفایى صنعت 

عامل مؤثرى قلمداد مى شود.
مدیر دفتــر مدیریت مصرف آب شــرکت آبفا اصفهان 
ادامه داد: قطعا خالقیت و نــوآورى در روش اجراء یکى 
از دستاوردهاى مهم برگزارى مسابقات مهارتهاى فنى و 
تخصصى بهره بردارى شرکتهاى آب و فاضالب کشور 
مى باشد که در این دوره از مسابقات ما شاهد خالقیت و 
نوآورى توسط برخى از تیمهاى حاضر در مسابقات بودیم.

وى حضور بانوان شاغل در صنعت آبفا را  در این مسابقات 
بســیار حائز اهمیت خواند و خاطر نشان ساخت: بانوان 
شــاغل در آبفا حضور پر رنگى در این دوره از مسابقات 
داشــته اند که انتظار مى رود در مراحل بلوکى و نهایى 
حائزرتبه برتر شوند این درحالیست که یک چهارم گروه 
داورى را هم بانوان تشکیل دادند که با دقت مثال زدنى 

به امر داورى پرداختند.

اهداف برگزارى مسابقات
در همین حال مسئولیت طراحى سواالت علمى و عملى 
مسابقات بر عهده کمیته علمى مسابقات بوده و نتایج و 
نظارت بر حسن انجام مســابقات  هم نیز به عهده این 
کمیته مى باشــد   این در حالیست که  سواالت علمى و 
عملى با توجه به روش اجرائى مسابقات و امکانات پیش 

بینى شده طراحى گردید.
اعظم الســادات مرتضوى، مدیر آموزش شــرکت آب 
و فاضالب اســتان اصفهان پیرامون برگــزارى آزمون 
تئورى مســابقات  اســتانى مهارتهاى فنى و تخصصى 
بهره بردارى شرکتهاى آب وفاضالب کشور گفت: ایجاد 
بستر مناسب جهت پیشبرد اهداف شــرکت هاى آب و 
فاضالب، ارتقاء دانش و مهارت فنى اکیپ هاى عملیاتى 
آموزش هاى عملى جهت افزایش سرعت، دقت و کیفیت 
انجام کار از جمله اهداف برگزارى این مسابقات بوده که در 
این راستا براى تمامى شرکت کننده گان در این مسابقات 
دوره هاى آموزش دستورالعمل پنچ گانه شرکت مهندسى 

آب و فاضالب کشور برگزار شد.
عضو کمیته علمى و اجرایى این مسابقات افزود: تیم هاى 
شرکت کننده درمسابقات پس از برگزارى آزمون علمى 
موظف بودند در آزمون تئورى هم که براســاس محور 

فعالیت آنها تنظیم شده بود شرکت نمایند.
مرتضوى عنوان کرد:آزمون تئورى در سایت آموزش به 
صورت آنالین همزمان با دیگر شرکت کنندگان در کشور 
برگزار شد این در حالیست که سرپرست همه تیم هاى 
حاضر در مسابقات ملزم به  حضور در آزمون تئورى بودند.

 مدیر آموزش شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان  
اعالم کرد: از مجموع امتیازات هر تیــم 20 درصد آن 

مختص به آزمون تئورى بوده است.

آشنایى بهره برداران با دانش و تکنولوژى 
روز

یکى از محورهاى مسابقات عیب یابى مدارهاى فرمان 

در تابلوهاى برق بوده اســت که سید حسین مصطفوى 
مدیر انرژى و سیستم هاى کنترل شرکت آب و فاضالب 
اســتان دراین باره گفت:برگزارى رقابت بین فعاالن در 
بخش عیب یابــى مدارهاى فرمــان در تابلو هاى برق 
در راستاى ارائه خدمات پایدار به مشترکین بسیار حائز 

اهمیت مى باشد.
دبیر کمیته علمى ، اجرایى مسابقات افزود:تمام تاسیسات 
حیاتى شــرکت مجهز به مدار هاى فرمان در تابلو هاى 
برق هستند و اگر اختاللى درتامین انرژى برق  تاسیسات 
صورت گردد قطعا ارائه پایدار خدمــات با چالش هایى 

مواجه مى شود.
وى افزود: براى اینکه بهــره برداران دربخش انرژى در  
تصفیه خانه آب و ایســتگاههاى پمپاژ در سطح استان  
بتوانند آب مورد نیاز مشترکین را در اختیار آنها قرار دهند 
باید با تســلط بر دانش روز در صــورت اختالل در مدار 
فرمان تابلوهاى برق این حــوادث را در کمترین زمان 

ممکن مهار کنند.
مصطفوى گفــت: با برگــزارى این مســابقات بهره 
برداران قطعا با دانش و تکنولوژى روز آشــنا میشــوند 
که این امر افزایش ســطح کیفیت و کمیت خدمات را 
رقم مى زنــد همچنین انتقال تجربیــات یکى دیگر از 
مزیت هاى برگزارى این دوره از مســابقات به شــمار 

مى آید.
■■■   

دبیران  و اعضــاى کمیته علمى و اجرایــى اولین دوره 
مســابقات  فنى و تخصصى مهارتهاى بهــر ه برداران  
کشور در اصفهان  همگى متفق القول بودند که برگزارى 
این مسابقات در نهایت افزایش مهارت بهره برداران را 
بهمراه خواهد داشــت چرا که  برگزارى این رقابت ها 
زمینه هاى کسب مهارت و دانش روز بهره برداران را مهیا 

مى کند. 
 پیرامون این نقطه نظر، حقیقى، مسئول نصب انشعاب 
آب منطقه 4 اصفهان گفت: بمنظور کسب موفقیت در 
این مسابقات دســتورالعمل پنچ گانه شرکت مهندسى 
را مطالعه نمودیم ،مطالعه این دســتورالعمل باعث شد 
که مراحل نصب انشــعاب  آب را مطابق دستورالعمل و 
اصولى انجام دهیم در حالى که بعضًا در گذشــته تمام 
اصول و قواعد را به خوبى در دستور کار قرار نمى دادیم 
مسلمًا در آینده هم مطابق دستورالعمل به انجام وظایف 

مى پردازیم.
سرپرست نصب انشعاب فاضالب آبفا مبارکه برگزارى 
این مســابقات را مؤثر در ارتقاءســطح کیفى خدمات 
دانست و اعالم کرد: با حضور در این مسابقات یاد گرفتیم 
در کوتاهترین زمان و باســرعت مى تــوان با رعایت 
تمام نکات ایمنى و فنى خدمات مــورد نیاز را در اختیار 

متقاضیان قرار داد.
رضا محبى مسئول نصب انشــعاب فاضالب منطقه 3 
اصفهان گفت: تیم نصب انشعاب فاضالب  آبفا منطقه 3 
تمام موارد تخصصى نصب انشعاب فاضالب را به خوبى 
رعایت نموده و مطابق استاندارد و با رعایت نکات ایمنى 
نصب انشــعاب فاضالب را انجام داده اما رعایت  برخى 
از نکات ایمنى و تخصصى را هم در این دوره مسابقات 

یاد گرفتیم.
محمد رضا دهقان سرپرست تیم تعمیرات خطوط انتقال 
آب شهرضا گفت: در این مسابقات تاثیر نصب مانومتر  در 
قسمت هاى مختلف خطوط لوله را به خوبى یاد گرفتیم 
در حالیکه قبل از برگزارى این مسابقات مانومتر را فقط 
در  بعضى از نقاط خطوط نصب مى کردیم اما با این فرایند 
تنظیم فشار آب بهتر از قبل انجام مى گیرد و در مهار به 

موقع حوادث هم مؤثر است.
مجتبى عمرانى سرپرست تیم تعمیرات خطوط لوله آب 
منطقه 5 گفت: با برگزارى این مسابقات از اینکه فعالیت 
ما دیده شد و به این نتیجه رسیدم که کار مفیدى براى 
شرکت انجام مى دهم و مؤثر هستم خیلى خوشحالم وى 
درپاسخ به اینکه آیا بعد از مســابقات هم با رعایت تمام 
نکات ایمنى و فنى اقدام به انجام وظایف مى کنید گفت: 
اگر نظارت دقیقى بر تجهیزات و ابزارى که پیمانکاران 
در اختیار ما قرار دهند صورت پذیرد قطعا ما با تجهیزات 
نوین بهترین خدمات را در حداقل زمان  در اختیار مردم 

قرار مى دهیم.

کارشناسان آبفا اصفهان تشریح کردند

در مرحله اول مسابقات استانى مهارت هاى فنى و تخصصى بهره بردارى شرکت هاى آب وفاضالب کشور 178 تیم در اصفهان به رقابت پرداختند

تأثیر مسابقات مهارت هاى فنى و تخصصى بهره بردارى 
شرکت هاى آبفا بر ارائه خدمات بهتر به بهره برداران


