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قصه سرانگشت تدبیرسـلسله جنبان های ناامیدی!

در حالی که استاندار اصفهان در اولین  سمیه پارسادوست
اقدام عاجل)!( جهت حل مشکل آبی 
اصفهان، در نامه ای عجیب به رییس جمهور بابت دستوری که گفته می شود 
بیشتر جنبه »نمایشی« داشته، از»سرانگشت تدبیر آن سلسله جنبان گفتمان 
تدبیر و امید« )!( تشکر کرد و با استفاده از تعابیر عجیب تر در توصیف  وضعیت 
اســتان اصفهان از واژه هایی همچون »تنش آلود«، »بحران زده« و »سقوط 
جهان شهر« تالش کرد شرایط را شفاف سازی کند؛ اما به تعبیر »تسنیم« بیشتر 
جایگاه و شــأنیت استان بزرگ و شــهید پرور اصفهان را  زیر ســوال برد.  در 
خوزستان،  خوزســتانی ها مشــغول برگزاری همایش و نمایش برای بررسی 
وضعیت انتقال احتمالی آب از کارون به زاینده رود هستند. در همین راستا هم 
رییس دانشکده علوم آب دانشگاه شــهید چمران اهواز در نشستی عمومی به 
دعوت شاخه جوانان حزب ندای ایرانیان شرکت کرده و در این نشست گفته که: 
مصوبه جدیدی در خصوص انتقال آب کارون نداریم؛ اما باید بدانیم منظور از 
خبر جدید، سد کوهرنگ ۳ است که هم قبال تصویب شده و هم مجوز سازمان 
محیط زیست را دارد و تنها درگیر تخصیص اعتبار است که امسال پیش بینی 
شده و چنانچه مرحله مجلس را بگذراند اجرایی خواهد شد! »مهدی قمشی« 
گفته: » هم اکنون از طریق تونل کوهرنگ و به وسیله پمپاژ سالیانه ۵۰ میلیون 
متر مکعب در سال از سرشــاخه کارون به زاینده رود، آب انتقال می یابد و در 
صورت ایجاد سد کوهرنگ۳ سالیانه ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب جدید از کارون  
وارد زاینده رود خواهد شد. باید بدانیم که به ازای هر متر مکعب آبی  که از کارون 
منتقل شود به همان میزان باید در خوزســتان مصارف مان را کم کنیم. طرح 
بهشت آباد با ظرفیت انتقال سالیانه ۵۸۰ میلیون متر مکعب حجم آب انتقالی 
به فالت مرکزی هنوز تصویب نهایی نشده؛ اما در یک نوبت وزارت نیرو آن را تا 

مرحله اجرا پیش برده است.«
 رییس دانشکده علوم آب دانشگاه شــهید چمران اهواز، آماری هم از وضعیت 
زاینده رود و کارون داده: »زاینده رود آورد متوسط تاریخی سالیانه ۹۰۰ میلیون 
مترمکعب آب را داشته که با حجم آب انتقالی از سرشاخه های کارون )حدود 
یک میلیارد متر مکعب در سال( آورد سالیانه آن تقریبا به بیش از ۲ برابر افزایش 
پیدا کرده است این در حالیست که در خوزستان آورد تاریخی کارون بزرگ ۱۹ 
میلیارد مترمکعب بوده که این مقدار طی ۱۵ سال گذشته متوسط آن به ۱۴.۵ 
میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کرده که از این مقدار ۱۲.۵ میلیارد مترمکعب 
حقابه مصوب کشاورزی است.طی ۱۵ سال گذشته تنها دو سال میزان بارش 
در حوزه کارون بزرگ از میانگین بارش سالیانه بیشتر بوده و ۱۳ سال زیر مقدار 

نرمال بوده است به گونه ای که مســئولین مجبور به محدودیت های کشت بر 
کشاورزان بوده اند. اشکال انتقال آب از باالدســت در این است که در صورت 
خشکسالی، مقدار آب انتقالی تحت تاثیر قرار نمی گیرد و این استان خوزستان 
است که باید مرتبا به قشر آسیب پذیر کشاورز فشار وارد کند تا کار کشاورزی 

را محدود  کند.
اصفهان از ۴۵۰هزارهکتار زمین قابل کشت آبی که دارد،۲۸۰هزارهکتار آن را به 
زیر کشت برده است )یعنی بیش از نصف آن را( در حالی که خوزستان با داشتن 
۳ میلیون هکتار زمین قابل کشت آبی و آب و هوایی بی نظیر برای کشاورزی 
کمتر از ۱/۳میلیون هکتار )یعنی کمتر از نصف زمین های قابل کشت( زمین 
زیر کشت آبی دارد که اگر آبی وجود داشته باشد به سود منافع ملی کشور است 

که از همه زمین های قابل کشت استان خوزستان استفاده کشاورزی شود.«
قمشی، برای حل مشکل آبی اصفهان راه حل هم پیشنهاد داده و گفته: »استان 
اصفهان می تواند با تغییر الگوی کشت برنج در استان و استفاده از آب های غیر 

متعارف برای صنعت مشکل آب مورد نیازش را کامال حل کند.« 
او ادامه داده که : »انتقال هرمتر مکعب آب در شرایط فعلی حداقل ۲۰۰۰ تومان 
هزینه دارد، بهره وری خالص هر مترمکعب آب درکشاورزی )یعنی درآمد بعد از 
کسر هزینه نهاده ها( ۴۰۰ تومان است حال با چه توجیه اقتصادی آب را منتقل 
کنیم! درحالی که آب ورودی به خوزســتان از طریــق کارون حتی به صورت 
سیالب که از ۵ نیروگاه برق آبی می گذرد و به پای خود به خوزستان می رسد به 
ازای هرمترمکعب فقط در بخش برق۴۰۰ تومان درآمد خالص برای کشور دربر 
دارد.«  قمشی گفته : »استاندار اصفهان تحت فشار است و می خواهد پاسخی 
برای کشاورزان شرق اصفهان داشته باشد، اعتراض کشاورزان شرق اصفهان بحق 
است زیرا آنها حقابه تاریخی داشته اند و مسئولین قبلی استان این حقابه را به 

سایر نقاط استان برای مصارف کشاورزی و صنایع داده اند.«
و البته تایید و تاکید کــرده که »مالکان حقیقی آب زاینــده رود )حتی بدون 
احتساب آب منتقل شده از کارون( کشاورزان شرق اصفهان هستند .« و کنایه 
زده که »نمی شود یک اســتان بدون منابع آب کافی تنها به امید انتقال آب از 
حوضه های مجاور، کشاورزی و صنعت را گسترش دهد و بعد آب شرب را بهانه 
قرار دهد. نباید جواب اشــتباهات مدیران یک استان را مردم استان های دیگر 

بدهند.«
و استاندار اصفهان البد همچنان به »سرانگشت تدبیر آن سلسله جنبان تدبیر 
و امید« می اندیشد که تدابیر او و رؤســای جمهور پیش از او در پاستور، فعال ، 

»امید« را از اصفهان گرفته است! 

  اتاق بازرگانی اصفهان برای تسهیل حضور شرکت های 
اصفهانی در سوریه اعالم آمادگی کرد؛  

 اصفهانی ها 
در راه بازار شام
3

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

افزایش مجدد حقوق کارکنان 
نهاد ریاست جمهوری تبعیض 

آشکار است

3

»سوریه« پس از عراق و افغانستان حاال مقصد جدید سرمایه گذاران و تجار ایرانی است. این کشور 
که پس از سال ها جنگ ویرانه ای از آن بیشتر بر جا نمانده فرصتی بیش از ۲۵۰ میلیون دالری 

در جریان بازسازی پیش روی سرمایه گذاران قرار داده است...

7

 ۱۱۱۹ میلیارد تومان 
سرمایه گذاری بخش 
خصوصی  در تاسیسات 

فاضالب استان

8
زمان رهاسازی آب 

زاینده رود توسط کمیته 
استانی تعیین می شود

وزیر نیرو:

3

روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان، این موقعیت 

تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.

   خبرنگار »زاینده رود«  در 
جشنواره »ابوذر« اصفهان 

برگزیده شد

7

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان:

اجازه نمی دهیم کسی خارج از 
چارچوب قانون با شهروندان 

برخورد کند

در اهواز مطرح شد: خوشحالی اســتاندار اصفهان تماما اشتباه نیست؛

13871397

ایران با شکست عمان و درخشش بیرانوند صعود کرد

 نبرد کی روش و لیپی در آسیا
دیدار تیــم ملــی فوتبــال ایــران در مرحله یک هشــتم نهایــی جام 
 ملت های آســیا مقابل عمان از ساعت ۲۰:۳۰ شب گذشــته در ورزشگاه 
 محمد بن زائد شهر ابوظبی آغاز شد و در نهایت تیم ملی ایران با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی 

صفحه   6رسید...
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عدم شــرکت رییس جمهور در جلســات مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، گمانه زنی ها در مورد 
امکان قهر سیاســی وی را شــدت بخشیده است. 
اگر چه قهر کردن و رویگردانی از یکی از مهم ترین 
جلســات تصمیم گیری در نظام کشــور حدس و 
گمان مســخره ای به نظر می رســد؛ اما به دلیل 
مسبوق به سابقه بودن آن از سوی رییس جمهور 
پیشین می توان این شایعه را جدی هم گرفت. روز 
شنبه، دومین جلســه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به ریاست صادق آملی الریجانی برگزار شد؛ 
اما حســن روحانی همچون جلســات قبل در این 
نشست شرکت نکرد. این غیبت به  شدت در مرکز 
توجه رسانه ها قرار گرفته است. این در حالی است 
که محمود احمدی نژاد یکی از اصلی ترین منتقدان 
آملی الریجانی در این جلسه شرکت کرد و تالش 
داشت تا با ژســت های خود بار دیگر توجه رسانه 
ها را جلب  کنــد. نوبخت، هفته گذشــته درباره 
عدم حضور رییس جمهوری در مجمع تشــخیص 
مصلحت گفت: دلیل این غیبت ها، مشــغله کاری 
است ولی ارتباط دولت و مجمع تشخیص مصلحت 
نظام محکم اســت و هر زمان فرصــت برای آقای 
رییس جمهوری پیش بیاید، در جلســات مجمع 
حضور خواهد یافت. مشــغله کاری بهانه  دیگری 
بود که ســال ۹۴ محمدباقر نوبخــت، در آن زمان 
برای غیبــت رییس جمهوری آورد. هــر چند در 

جلســه ای که همه سران 
قوا حضور دارند و در مورد 
مسائل مهم تصمیم گیری 
می شود نمی توان به بهانه 
اشــتغال بســیار حضور 
نیافــت. قهــر بــه علت 
اختــالف بر ســر برنامه 
توســعه ،گمانه زنی دیگر 

علت غیبت روحانی اســت. به خصوص که حسن 
روحانی سابقه چنین قهری را دارد، ازجمله می توان 
به زمانی که وی به دلیــل تصمیم گیری مجمع در 

»حل معضل شرایط عزل 
رییس کل بانک مرکزی« 
به مدت حدودا سه ماه از 
شرکت در جلسات مجمع 
تشخیص مصلحت نظام 
خودداری کــرد. روحانی 
در حالی که دیگر کمتر در 
افتتاحیه ها و کلنگ زنی 
ها شرکت می کند؛ اما در مقابل سفرهای استانی هر 
دو هفته یک بار خود را در دستور کار قرار داده است. 
غیبت  وی در جلســات مجمع آن هم در زمانی که 

لوایح مبارزه با پولشویی که به شدت مورد حمایت 
دولت اســت، در این جلســات به بحث و بررسی 
گذاشته می شود کمی ناخوشایند به نظر می رسد. 
حتی لعیا جندی، معاون حقوقی رییس جمهوری 
از درخواست دولت برای اولویت قرار گرفتن الیحه 
الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام خبر داده بود؛ اما اینکه چرا روحانی 
معاونانش را به جای خود به مجمع می فرستد سوال 
بزرگی است که به نظر نمی رسد هیچ کس جواب 
روشنی برای آن داشته باشد. روند بررسی لوایح در 
مجمع نشان می دهد که آملی الریجانی تالش دارد 
تا از در تعامل با دولت وارد شــود، هر چند وی در 
جایگاه ریاســت قوه قضائیه بارها از تصویب شتاب 
زده این لوایح انتقاد کرده بــود ؛اما تصویب آنها در 
مجمع تا کنــون با اظهار نظــر و مخالفت صریح از 
سوی ریاست مواجه نشده است. با وجود درخواست 
تصویب سریع پالرمو اما این الیحه در مجمع تصویب 
نشــد و هنوز در کمیســیون های مجمع دست به 
دســت می شــود. چهره گرفته »ظریف« در این 
نشســت و غیبت روحانی، شــایعات در مورد عدم 
تصویب لوایح در مجمع را قوت بخشــیده اســت. 
 CFT  از ســوی دیگر دیروز نمایندگان بــار دیگر
را با اصرار بر حق شــرط ها به مجمع بازگرداندند 
تا توپ را بــه زمین این نهاد انداخته باشــند. حال 
باید دید مجمع با محدودیــت زمان برای تصویب 
لوایح پولشویی، چطور با تصویب و یا رد این لوایح 

با درخواست های صریح دولت مواجه خواهد شد.

در راستای حمایت از مسئله فلسطین؛
اسرائیلی ها اجازه ورود به 

مالزی را ندارند
نخست وزیر مالزی تاکید کرد که صهیونیست ها 
اجازه ورود به مالــزی را ندارند چرا که دو طرف 
با هم روابط دیپلماتیک ندارند.ماهاتیر محمد، 
نخســت وزیر مالزی تصریح کرد: ما با اسرائیل 
روابط دیپلماتیک نداریم و احســاس می کنیم 
که اسرائیلی ها دســت به اقداماتی می زنند که 
اختالفات زیادی بر ســر آنها وجــود دارد.وزیر 
خارجه مالزی تاکید کرد کــه »مالزی میزبان 
هیچ گونه فعالیتی که اســرائیل در آن شرکت 
 داشته باشد یا هیئتی را به آن بفرستد، نخواهد

 بود.«

 کشمکش در بروکسل
 بر سر کودکان داعشی ها

دادگاهی در بلژیــک حکم داده کــه فرزندان 
والدین داعشــی به همراه مادران شــان به این 
کشور مسترد شوند. دست کم ۱۸ کودک بلژیکی 
تبار نزد شــبه نظامیان کرد در اردوگاه اســرا 
در شمال ســوریه نگهداری می شوند.سازمان 
»چایلد فوکوس« تا کنون ۱۸ کودک بلژیکی را 
شناسایی کرده که با مادران  خود یا به تنهایی، 
در اردوگاهی متعلق به شبه نظامیان کرد سوری 
زندگی می کنند. دولت بروکسل تصمیم گرفته 
که فرزندان زیر ده ســال اعضــای داعش را به 
بلژیک باز گرداند؛ اما عمال تالش یا مشــارکتی 
در روند بازگرداندن آنها نمی کند. بیش از همه، 
مقامات دولتی در برابر این پرســش ســکوت 
می کنند که آیا مادران این بچه ها را هم خواهند 

پذیرفت؟

پیشنهاد ترامپ برای اتمام 
تعطیلی دولت باز هم رد شد

رییس جمهور آمریکا به تازگی پیشــنهاد کرده 
که در ازای تامین بودجــه ۵.۷ میلیارد دالری 
برای ساخت دیوار حائل مرزی با تمدید برنامه 
موسوم به »داکا« برای محافظت از مهاجرانی که 
در کودکی در آمریکا بــه دنیا آمده اند، موافقت 
خواهد کرد.پیشــنهادات ترامپ، قبل از ارائه با 
مخالفت »نانسی پلوســی«، رییس دموکرات 
مجلــس نمایندگان آمریــکا رو به رو شــد. او 
در بیانیه ای قبل از ســخنرانی ترامپ نوشــت: 
»دموکرات ها امیــدوار بودنــد رییس جمهور 
ســرانجام مایل به بازگشــایی دولت و ورود به 
مذاکرات برای محافظت از مرزهاست.« پلوسی 
اضافه کرده اســت: »بعید است که هیچ کدام از 
این پیشنهادات در مجلس نمایندگان به تصویب 
برســند و روی هم رفته می توان گفت که آنها 

شکست خورده اند.«

 افشای نقش قاهره
 در قتل »خاشقجی«

یک معارض عربســتانی با انتشــار ســند درز 
شــده از دیوان پادشاهی ســعودی، از نقش و 
مشــارکت قاهره در ترور روزنامه نــگار منتقد 
عربســتانی خبر داد که ولیعهد ســعودی آمر 
اصلی این جنایت شــناخته می شــود.دیوان 
پادشاهی سعودی در این ســند که به »عباس 
کامل« رییس دســتگاه اطالعات مصر و مدیر 
دفتر »عبدالفتاح السیســی« رییس جمهوری 
مصر ارسال کرده است، به پیشنهاد دولت مصر 
جهت همکاری امنیتــی و اطالعاتی در پرونده 
قتل خاشــقجی پاســخ می دهد.در پایان این 
سند، از رییس دستگاه اطالعاتی مصر به دلیل 
هماهنگ شــدن در عملیات ترور خاشــقجی، 
 با اســم رمز »شــکار گران بها« تقدیر شــده

 است.

فشار بی نتیجه دولت به مجمع

طرح سهمیه بندی بنزین 
اعالم وصول شد

یک عضو هیئت رییســه مجلس شــورای 
اســالمی از اعالم وصول طرح سهمیه بندی 
بنزین خبر داد.علیرضا رحیمی از اعالم وصول 
طرح اصالح تبصره ۲ مــاده ۷۶ قانون تامین 
اجتماعی، طرح سهمیه بندی بنزین و طرح 
استفساریه ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم 
خبر داد.به گفته وی، الیحه موافقت نامه بین 
ایران و هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات 
مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد 
مالیات هــای بر در آمد بــه انضمام پروتکل 

الحاقی نیز اعالم وصول می شود.

برای تامین نظر شورای نگهبان؛
انتقال خاک به خارج از 

کشور ممنوع است
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، موادی از 
الیحه حفاظت از خاک را به منظور تامین نظر 
شورای نگهبان اصالح کردند.براساس ماده ۳ 
هرگونه بهره برداری از خــاک باید با رعایت 
معیارها و شاخص های فنی بهره برداری پایدار 
از خاک انجام پذیرد. تشخیص ماده معدنی 
برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و 
برای خروج خاک معدنی از کشور اخذ مجوز 
توسط وزارت مذکور با رعایت ماده ۴۳ قانون 
برنامه پنج ســاله ششم توســعه اقتصادی- 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

الزامی است.

نمایندگان از پاسخ های وزیر 
نفت قانع شدند

نمایندگان مجلس در نشست روز گذشته از 
پاســخ های وزیر نفت به سوال سالک درباره 
عزل و نصب های هیئت مدیره شرکت نفت 
ســتاره خلیج فارس و واردات بنزین  به رغم 
تولیدات ۲۴ میلیون لیتر بنزین از سوی این 
شرکت قانع شــدند.در جریان رسیدگی به 
سوال احمد سالک کاشانی، نماینده اصفهان 
از بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره عزل و نصب 
های هیئت مدیره شرکت نفت ستاره خلیج 
فارس و واردات بنزین بــه رغم تولیدات ۲۴ 
میلیون لیتر بنزین از سوی این شرکت با ۱۱0 
رای موافق، ۶0 رای مخالف و ۴ رای ممتنع 
از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلســه از 

پاسخ های وزیر قانع شدند.

»ایاد عالوی« دیدار با ایرج 
مسجدی را تکذیب کرد

رییس ائتــالف الوطنیه عــراق، ادعای یک 
نماینده پیشین عراق مبنی بر دیدار با سفیر 
جمهوری اسالمی ایران در بغداد و گفت وگو 
در رابطه با برخی پیشنهادات سفارت ایران را 
تکذیب کرد.اخیرا یکی از نمایندگان پیشین 
پارلمان عراق در یک گفت وگوی تلویزیونی 
مدعی شــده بود کــه ایاد عــالوی، یکی از 
رهبران جریان سوکوالر عراق و رییس ائتالف 
»الوطنیه« در خانه خود با ایرج مســجدی، 
سفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد دیدار و 
در رابطه با »برخی پیشنهادات سفارت تهران 
در بغداد به یکی از رهبران سیاسی«گفت وگو 
کرده اند.دفتر اطالع رســانی ایاد عالوی، در 
بیانیه ای ضمن تکذیب ایــن ادعا اعالم کرد: 
هیچ گونه دیــداری از این نوع انجام نشــده 
واظهارات نماینده پیشین پارلمان به دور از 

حقیقت است.

 فالحت  پیشه 
رییس کمیسیون امنیت ملی:

 معاون پارلمانــی رییس جمهور گفــت: با توجه 
به تاکیــد رییس جمهور، از تمامی ســازمان ها و 
وزارتخانه ها درخواســت داریم که بــه دلیل کار 
کارشناســی که انجام شده اســت، از رایزنی های 
دوباره بــرای تغییــر بودجــه اجتنــاب کنند.

حسینعلی امیری اظهار کرد: بودجه ۹۸ انقباضی 
خواهد بود و ایــن بودجه به گونه ای تهیه شــده 
که رهنمودهــای مقام معظم رهبــری نیز در آن 
لحاظ شده اســت .معاون پارلمانی رییس جمهور 
در پایان با بیــان اینکه نمایندگان دســتگاه ها و 
وزارتخانه ها حتما مکاتبــات نمایندگان مجلس 
را بــه موقع پاســخ دهنــد، بیان کــرد: معاونان 
پارلمانی دســتورالعمل تعامل دولــت و مجلس 
را بــه رده های پایین تــر به ویژه اســتان ها ابالغ 
کنند زیرا این دســتورالعمل بســیاری از فشارها 
را از وزارتخانه ها و دســتگاه های اجرایی کاهش 
می دهد و عملیاتی شــدن مفاد این دستورالعمل 
 منجربه ضابطه مند شــدن روابط دولت و مجلس

 می شود.

وزارتخانه ها از رایزنی برای 
تغییر بودجه اجتناب کنند

معاون پارلمانی رییس جمهور:

در مجلس

عکس  روز 

 تظاهرات زنان آمریکایی 
 علیه ترامپ 

هزاران نفر از زنان آمریکا در صدها شــهر این 
کشور، در سومین ســالگرد ریاست جمهوری 
دونالــد ترامپ، دســت بــه تظاهــرات علیه 
سیاست های وی زدند. سازمان دهندگان این 
تظاهرات سراســری می گوینــد از تظاهرات 
امســال به عنوان ابزاری برای مطالبه افزایش 
حقوق، توجه به سالمت زنان و حق رای، بهره 

خواهند برد.

مجلس به تقویت حق شرط ها در CFT رای داد

پیشنهاد سردبیر:

رییــس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان این که  
مجلس در بررســی ایرادات شورای نگهبان به 
الیحه CFT به تقویت حق شــرط ها رای داد، 
گفت: هیچ کنوانسیونی به اندازه CFT تا این 
حد حق شرط قوی و صیانتی ندارد.حشمت ا...

فالحت پیشه گفت: مجلس به تحکیم و تقویت 
حق شرط ها در الیحه CFT رای داد. شورای 
نگهبان ۲۲ ایراد را به این الیحه گرفت که بعد 
از جلسه مشــورتی برای رفع ایرادها تغییراتی 
در حق شرط ها اعمال شــد. در نهایت شورای 
نگهبان تنها ســه مورد از مصوبــات مجلس 
شورای اسالمی را پذیرفت و بقیه مواد مجددا 
ارجاع شد. وی توضیح داد: با این شروط ما عضو 
CFT می شویم و اگر سایر اعضای کنوانسیون 
 شــروط ما را نپذیرنــد ایران حــق عضویت 

ندارد. 

مجلس به تقویت حق 
شرط ها در CFT رای داد

عباس گودرزی 
نماینده مردم بروجرد در مجلس:

عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: کسانی که 
بودجه را می نویســند اعتقادی به اقتصاد مقاومتی 
ندارند و به عنوان مثال ما شــاهد هســتیم که در 
بودجه ۹۸ هیــچ برنامه ای برای مقابلــه با تحریم 
نفتی کشور پیش بینی نشده است. سعیدی افزود: 
مشکلی که ما در الیحه بودجه سال ۹۸ و در کل در 
نظام بودجه نویسی داریم این است که کارشناسان 
می نشــینند و جاهای خالی را پــر می کنند و این 
همان تکرار سال های گذشته است.وی تصریح کرد: 
مقام معظم رهبری فرموده اند که بودجه متناسب 
با شرایط تحریمی بسته شود، خب یکی از مواردی 
که در تحریم ها مطرح شــده تحریم نفتی است. به 
خریداران نفت ایران ۶ ماه فرصت داده شــده که 
نفت ایران را بخرند که این فرصت شــش ماهه در 
اردیبهشــت ماه به پایان می رسد. سوال اینجاست 
چنان چه نفت را پس از اردیبهشــت ماه نخریدند 
برنامه و تدبیر ما برای اداره ایــن وضعیت و مقابله 
با آن چیست؟ ما هیچ برنامه ای در بودجه سال ۹۸ 

برای این منظور نداریم.

برنامه ای برای مقابله با تحریم 
نفتی پیش بینی نشده است

عضو کمیسیون اصل نود مجلس:

نماینده مــردم بروجرد در مجلس شــورای 
اسالمی با بیان اینکه بعضی ها با استانی کردن 
انتخابات به دنبال حذف رقبای انتخاباتی خود 
هستند، اظهارداشت: استانی شدن انتخابات 
باعث می شــود که چرخش نخبگان در کشور 
متوقف شــود و یــک عده خــاص علی الدوام 
بتوانند در امور بمانند و برای کشور تصمیم گیر 
باشــند.عباس گودرزی گفت: اســتانی شدن 
انتخابات دارای معایب فراوانی اســت و عالوه 
بر این اشــکاالت متعدد، با تعدادی از بندهای 
اصل ســوم قانون اساســی و با بندهای یک، 
دو و پنــج سیاســت های کلــی انتخابات هم 
مغایرت دارد.وی اظهارداشــت: استانی شدن 
 انتخابات مشارکت مردم در انتخابات را کاهش

 می دهد چرا که ســهم تاثیر شهرستان های 
 کوچــک در انتخــاب نماینــده را پاییــن 

می آورد.

بعضی ها به دنبال حذف 
رقبای انتخاباتی شان هستند

پیشخوان

بین الملل

خبرگزاری رویترز در ادامه گزارش خود درباره نشست پر تنش میان 
دیپلمات های ایران و اروپایی گزارش داد، اتحادیه اروپا طرحی را برای 
اعمال تحریم علیه ایران در ارتباط با برنامه موشــکی و مسائل دیگر 
تهیه و آماده کرده  است.براساس جزئیات تازه رویترز، یک دیپلمات 
اروپایی درباره روند مذاکرات دیپلماتیک با ایران گفت: نوعی ناامیدی 
بین بریتانیا، فرانسه و آلمان بعد از فاز اول دیپلماسی با ایران به وجود 
آمده است. ما فکر می کردیم که می توان در حوزه های مختلف با ایران 

وارد مذاکره شد.رویترز براساس اسنادی که مشاهده کرده گزارش 
داد، ماه مارس سال ۲0۱۸ کشورهای اروپایی شامل فرانسه، آلمان 
و انگلیس برای متقاعد کردن »دونالد ترامــپ« به ماندن در توافق 
هسته ای، پیشنهاد توقیف دارایی ها و ممنوعیت سفر برای مقامات 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، شرکت ها و گروه های تجاری که در 
برنامه موشکی ایران دخیل هستند، را به واشنگتن ارائه کرده بودند. 
یک دیپلمات ارشد اروپایی در این زمینه گفت: ما ترجیح می دهیم 

که این اقدامات )تحریم( را اتخاذ نکنیم؛ اما نیاز است که آنها )ایران( 
تالش برای کشــتن افراد را در قلمرو ما متوقف کنند و در سه سال 
گذشته نیز آنها برنامه موشکی خود را توسعه داده اند. رویترز به نقل از 
دیپلمات های اروپایی می گوید که همه ۲۸ عضو اتحادیه اروپا با اتخاذ 
این تدابیر موافق هستند. چهار دیپلمات اروپایی در این زمینه گفته اند 
که »فدریکا موگرینی«، نگران این مسئله است که اتخاذ فوری این 

تدابیر به فروپاشی کامل توافق هسته ای بینجامد. 

تدارک اروپا برای تحریم ایران

  گمانه زنی ها بر سر علل غیبت »روحانی« در جلسات مجمع ادامه دارد ؛

روحانی در حالی که دیگر کمتر در 
افتتاحیه ها و کلنگ زنی ها شرکت 

می کند؛ اما در مقابل سفرهای 
استانی هر دو هفته یک بار خود را 

در دستور کار قرار داده است

واکنش ایران به یک ادعای جاسوسی
سخنگوی وزارت خارجه هرگونه ارتباط تبعه افغان - آلمانی دســتگیر شده با ایران را رد کرد و گفت: از 
شــنیدن این خبر در بحبوحه اتهام زنی های امنیتی ناروا تعجب نمی کنیم.بهرام قاسمی  در خصوص 
ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه های آلمانی مبنی بر دستگیری یک تبعه افغان - آلمانی به اتهام 
جاسوســی برای ایران، ضمن رد هرگونه ارتباط این فرد ادعایی با جمهوری اسالمی ایران اظهار داشت: 
از شــنیدن این خبر در بحبوحه اتهام زنی های امنیتی ناروا و طراحی شــده توسط آنهایی که به دنبال 
تخریب روابط ایران و اروپا در این مقطع مهم و حســاس هستند، تعجب نمی کنیم.وی که با ایسنا گفت 
وگو می کرد، افزود: بارها گفته ایم روابط کهن و دیرینه ایران و بســیاری از کشــورهای اروپایی به ویژه 
اعضای اروپایی برجام، دشــمنان و معاندینی دارد که از هر کوشش، اتهام و ادعایی برای تیره کردن این 

روابط فرو گذار نمی کنند.

رؤسای قوا برای کمک به اشخاص در سال ۹۸ چقدر بودجه می گیرند؟
 رؤسای قوا، هر سال در بودجه ساالنه برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی اعتباری را دریافت می کنند که 
این میزان در سال ۹۸ در مورد رییس مجلس روند کاهشی داشته؛ اما در مورد رییس جمهور تغییری نکرده 
است.احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم در این رابطه گفت: در بودجه ســال ۹۸ اعتباری که برای کمک به 
اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار رییس جمهور قرار گرفته ۷0 میلیارد تومان است که این میزان در سال 
۹۷ هم به همین میزان بود و در الیحه بودجه سال آینده بدون تغییر مانده است؛ اما در مورد رییس مجلس 
اعتبار ۴۱ میلیاردی وی برای کمک به اشــخاص حقیقی و حقوقی در الیحه بودجه ۹۸ ســی و یک میلیارد 
تومان کاهش پیدا کرده است.عضو هیئت رییسه مجلس گفت که در سال ۹۶ از ۴۱ میلیارد تومان اعتباری که 
برای کمک رییس مجلس به اشخاق حقیقی و حقوقی در بودجه در نظر گرفته شده بود تنها ۹ میلیارد و ۵00 

میلیون تومان آن در اختیار رییس مجلس قرار گرفت.

چهره ها

تامین کســری بودجه از 
کدام محل

ماجرای نشست ناتمام در 
وزارت خارجه

»شرم باد« پاسخ نیست 
 FATF خســارت برجام را با

ادامه ندهید

کنکور رنگ عوض می کند

علیرضا کریمیان
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بهره برداری از ۴۸۹ پروژه برق رسانی مرکز اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

وزیر نیرو:
زمان رهاسازی آب 

زاینده رود توسط کمیته 
استانی تعیین می شود

وزیر نیرو گفت: زمان رهاسازی از سد زاینده  رود 
در سال جاری پس از بررسی کارشناسی توسط 
کمیته اســتانی کارگروه ســازگاری با کم آبی 
در اصفهــان تعیین می  شــود.رضا اردکانیان 
افزود: زمان مدیریت عرضه آب به ســر رسیده 
و الزاما باید به مدیریت تقاضا بپردازیم؛ بر این 
اساس الزم اســت حریم طبیعی محدوده های 
حوضه آبریز را به رسمیت بشناسیم.وی با بیان 
اینکه با جدیت پیگیر این موضوع هســتیم که 
در زمینه اصالح ساختار جبران مافات شده و 
بسترهای مدیریت به هم پیوسته حوضه آبریز 
را فراهم کنیم، تصریح کرد: الزم است به منظور 
جلوگیری از آســیب های مختلف در ســطح 
کالن، به ســمت کم رنگ  کردن مقوله ســهم  
خواهی استانی رفته و همه در مدیریت حوضه 
آبریز از جمله برنامه  ریزی، تخصیص، عملیات، 
بهره برداری، ســهیم باشــند.وی از تشــکیل 
کارگروه اجتماعی در ذیل کارگروه سازگاری 
با کم آبی حوضه زاینده  رود برای بررسی مسائل 
سه استان اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری 
خبر داد و اعضای این شورا را برای مشارکت در 
این کارگروه برای شناخت وضعیت اجتماعی 
حاکم بر حوضه دعــوت کرد.معاون حفاظت و 
بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان 
19 دی سال جاری در جمع کشاورزان شرق و 
غرب اصفهان در مسجد گلزار خوراسگان گفته 
بود: با افزایش خروجی سد زاینده رود در هفته 
اول بهمن ماه امسال آب در شرق و کالن شهر 
اصفهان به منظور تامین نیاز بخش کشاورزی 

جریان می یابد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان:

اصفهان، قطب سنگ ساختمان 
کشور است

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
اصفهان گفت: اصفهان به عنوان یکی از استان های 
با ظرفیت های باالی معدنی در کشور، حدود 840 
معدن در حال بهره برداری با سرمایه گذاری بیش 
از 10 هزار میلیارد ریــال دارد که نزدیک به 400 
واحد از آن سنگ های تزئینی هستند. »اسرافیل 
احمدیه« با بیان اینکه در کشور حدود یک هزار و 
955 معدن سنگ تزئینی وجود دارد، افزود : حدود 
30 درصد سنگ های تزئینی این استان به صورت 
خام و فرآوری نشده به سایر کشورها صادر می شود. 
وی با اشاره به اینکه حدود 30 تا 40 درصد سنگ 
آهن استان اصفهان به صورت خام و فرآوری نشده 
صادر می شود، تصریح کرد: فرآوری سنگ فوالد و 
تبدیل آنها به ورق های فوالدی و محصوالت پایین 
دستی ارزش افزوده و اشتغال بیشتری برای کشور 
در پی دارد که باید برای تحقــق آن برنامه ریزی 
دقیقی انجام شود. وی افزود: اصفهان از نظر تعداد 
معادن فعال در صدر اســتان ها اما از نظر حقوق 

دولتی در رده چهارم کشور جای گرفته است. 

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
افزایش مجدد حقوق کارکنان 
نهاد ریاست جمهوری تبعیض 

آشکار است
عضو کمیســیون تلفیق بودجه ســال 98 مجلس 
می گوید، صحــت افزایش حقــوق کارکنان نهاد 
ریاست جمهوری تایید نشده؛ اما اگر چنین اتفاقی 
رخ داده باشد تبعیض آشــکار محسوب می شود.
حسن کامران در خصوص شایعاتی مبنی بر افزایش 
20 درصدی حقوق کارکنان نهاد ریاست جمهوری، 
گفت: بعید می دانم این شایعه صحت داشته باشد، 
چرا که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به چنین 
واریزی هایی حساس هســتند و اشکال می گیرند.

عضو کمیســیون امور داخلی وشوراهای مجلس با 
اشاره به بودجه رؤسای قوای سه گانه، توضیح داد: 
رییس جمهور،رییس دستگاه قضا و رییس مجلس 
بودجه خارج از شمول دارند که می توانند این بودجه 
را برای هر اموری که می خواهند هزینه کنند.وی 
تاکید کرد: بودجه خارج از شمول قابلیت نظارت و 
حســاب و کتاب را ندارد و  در ریز هزینه کرد آن در 

قانون بودجه سنواتی نمی آید.

در پی بارندگی سال آبی جاری صورت گرفت؛
 افزایش ۶۲درصدی بارش ها 
در سرشاخه های زاینده رود

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
اصفهان میزان بارش برف از ابتدای سال آبی جاری 
را 311 میلی متر با 62درصد بیشتر از میانگین بلند 
مدت بیان کرد و گفت: در چلگرد ایستگاه شاخص 
حوضه زاینده رود، میزان بارش های تجمعی سال 
جاری 970میلی متر بوده است.حســن ساسانی، 
حجم ورودی به سد زاینده رود را 53مترمکعب بر 
ثانیه و حجم خروجی از آن را هشت و نیم  مترمکعب 
بر ثانیه برشــمرد و افزود:میانگین حجم ورودی به 
سد زاینده رود از ابتدای ســال آبی جاری تا کنون 
138میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با سال 
آبی گذشته این میزان حدود 59درصد بیشتر است؛ 
اما نســبت به میانگین دراز مدت 66درصد ورودی 

کمتر شده است.

تولید ۱۱میلیون لیتر بنزین یورو 
۵ در پاالیشگاه اصفهان

امســال حدود 11میلیون لیتر بنزیــن مطابق با 
استاندارد یورو5 در شــرکت پاالیش نفت اصفهان 
تولید شده اســت.مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
اصفهان گفت: کیفیت این میزان بنزین تولیدی از 
اردیبهشت تاکنون از یورو4 به یورو5 یکی از باالترین 
ســطوح کیفی جهانی ارتقا یافته است. وی گفت: 
تا پایان ســال آینده با راه اندازي واحدهاي تصفیه 
گازوئیل با بیش از 93درصد پیشرفت کنونی، تولید 
این محصول به طور کامــل، به کیفیت یورو 5 ارتقا 
خواهد یافت.مرتضی ابراهیمی همچنین از افتتاح 
واحد تقطیر ســوم این واحد پاالیشگاهی همزمان 
با جشن انقالب خبر داد و افزود: با راه اندازي و بهره 
برداري از واحد تقطیر سوم نه تنها ظرفیت پاالیش 
نفت خام افزایش نمی یابد بلکه ظرفیت تصفیه نفت 
خام از 376هزار بشــکه فعلي به 360هزار بشــکه 
کاهش می یابد و در نتیجه کیفي سازي محصوالت 
تولیدي و کارکرد ایمن تر واحدهاي فعال پاالیشگاه 

اصفهان را درپی خواهد داشت.

»سوریه« پس از عراق و افغانستان حاال مقصد 
جدید ســرمایه گذاران و تجار ایرانی است. 
این کشور که پس از سال ها جنگ ویرانه ای 
از آن بیشتر بر جا نمانده فرصتی بیش از 250 
میلیون دالری در جریان بازسازی پیش روی 

سرمایه گذاران قرار داده است. 
ایران پیش از شــروع جنگ داخلی در این کشــور 
سرمایه گذاری های زیادی در این کشور انجام داده 
بود به خصوص آنکه گردشگران ایرانی نیز رفت و آمد 
زیادی به این کشــور انجام می دادند. فرصت های 
سرمایه گذاری در این کشور عالوه بر متحدان سوریه 
بسیاری از کشــورهای عربی را نیز وسوسه کرده و 
کشورهایی مانند امارات و اردن در تالش برای سهم 
خواهی اقتصادی از بازسازی سوریه دفاتر اقتصادی 
خود را در این کشــور راه اندازی کرده اند. با توجه 
به فشــارهای اقتصادی و محاصره ناشی از تحریم، 
سوریه به خوبی می تواند بازاری مناسب پیش روی 

اقتصاد و تجارت ایران قرار دهد.
سوریه برای سرمایه گذاری امن است

یکی از اصلی ترین فاکتورها برای ورود ســرمایه به 
یک کشــور، امنیت اســت؛ اگر چه هنوز سوریه به 
ثبات سیاسی دســت نیافته؛ اما پاک سازی داعش 
در این کشــور و تثبیت قدرت »بشار اسد« موجب 
شــده تا ســرمایه گذاران برای ورود اعتماد نسبی 
پیدا کنند. همچنین کارشاســان اقتصادی سوریه 
در کشــورهای مختلف نیز در تــالش برای جذب 
سرمایه گذاران هســتند. طی ماه های اخیر وزرا و 
فرســتاده های اقتصادی ســوریه بارها در پارلمان 
های بخش خصوصی در ایران شرکت کرده و تالش 
گسترده ای را برای جذب سرمایه ها آغاز کرده اند. 
در سفر اخیر فرمانده قرارگاه مردمیاری و بازسازی 
ســوریه به اصفهان که بــا میزبانی اتــاق بازرگانی 
اصفهان صورت گرفت، مطرح شد: قرارگاه بازسازی 
سوریه امنیت سرمایه گذاری و جانی سرمایه گذاران 
در سوریه را تامین می کند و فعاالن اقتصادی نگرانی 
در این زمینه نداشــته باشــند.  رحیم نوعی اقدم 

خواستار معرفی توانمندی 
شرکت های استان اصفهان 
با هدف سرمایه گذاری در 
زیرســاخت های سوریه 
شد و گفت:این شرکت ها 
چنانچــه در اولویت های 
معرفی شده دولت سوریه 
باشند، می توانند به صورت 

انفرادی یا گروهی یا سهام مشترک با شرکت های 
سوریه در این کشــور فعالیت کنند.فرمانده قرارگاه 
مردمیاری و بازســازی ســوریه یکی از مزیت های 
ســرمایه گذاری در ســوریه ر ا حضور در بازارهای 
کشورهای همسایه برشمرد و گفت:محصوالت تولید 
شده در سوریه می تواند در کشورهای عراق و لبنان 

به فروش برسد.
فرصت هایی که در سوریه مهیاست

رویه ایــران و ترکیه هر کدام نقشــی مهم در باقی 
ماندن» بشار اسد« و جنگ با داعش و مخالفان داشته 
و امروز هر کدام از این کشورها در صدد سهم خواهی 
اقتصادی در بازسازی ســوریه هستند به خصوص 
آنکه بازار مصالح ســاختمانی و نفــت و گاز و بهره 
برداری های معدنی می تواند در این کشــور بسیار 

پولساز باشــد. در همین 
زمینه کریمی قدوســی، 
عضو کمیســیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی 
مجلس هــم با اشــاره به 
ذخایر مهم نفتی و گازی 
در ســوریه مدعی شد که 
بشار اســد حاضر است در 
ازای بازسازی مناطق جنگی، این ذخایر را در اختیار 
جمهوری اســالمی قرار دهد. وی افزود: سوری ها 
حاضرند مصالح ساختمانی ایران را با قیمتی باالتر 
از اتحادیه اروپا از ایران بخرند کــه این امر با توجه 
به تعطیلی کارخانجات و رکود حاکم بر بســیاری از 
کارگاه های تولید کشور بسیار حائز اهمیت است. هر 
چند برخی از کارشناســان می گویند که بشار اسد 
تمایل بیشتری به حضور روس ها در بازسازی سوریه 
دارد؛ اما با توجه به رایزنی های گســترده اقتصادی 
ایران و سوریه این امر بعید به نظر می رسد. در مهر 
امسال شرکت برق مپنا با موسسه تولید برق سوریه 
قرارداد احداث یک واحد نیروگاهی 540 مگاواتی در 
الذقیه امضا کرد. این قرارداد به ارزش 411 میلیون 
یورو و شــامل احداث یک نیروگاه سیکل ترکیبی 

و یک خط لوله انتقــال گاز در بندر الذقیه اســت. 
همچنین وزیر مسکن ســوریه در جریان نشست با 
هیئت اقتصادی ایــران در 24 مرداد 97، اعالم کرد 
که بخش خصوصی ایران پروژه ساخت 30 هزار واحد 
مسکونی در استان های دمشق، حلب و حمص را به 

دست خواهد گرفت.
اتاق اصفهان برای حضور در سوریه آماده 

است
احداث نیروگاه ، پل سازی، ساختمان سازی، صنایع 
غذایی، کشاورزی، حمل و نقل، لوازم خانگی و سیمان 
از مهم ترین فرصت های همکاری و سرمایه گذاری 
ایران در سوریه است. رییس اتاق بازرگانی اصفهان 
اعالم کرد:سوریه پس از جنگ، فرصت بدیلی برای 
تولیدکننــدگان ،بازرگانــان و پیمانکاران اســتان 
اصفهان اســت که در فرآیند بازســازی این کشور 
نقش ایفا کنند. سیدعبدالوهاب سهل آبادی با اشاره 
به ظرفیت های اســتان اصفهان در مورد وضعیت 
حضور ایرانی ها در بازسازی سوریه و ظرفیت های 
اصفهان در صنعت ساختمان گفت:استان اصفهان با 
9 هزار واحد صنعتی در زمینه های مختلف از جمله 
پیمانکاری ســاختمان تا تولید مصالــح و لوازمات 
ساختمانی می تواند نیازهای این کشور را در دوران 
پســاجنگ تامین کند. ســهل آبادی، بزرگ ترین 
چالش پیش روی تجارت اســتان اصفهان و سوریه 
را انتقال بین بانکی برشــمرد و گفــت: خرید بلند 
مدت و پرداخت وجه کاال پس از فروش در بازارهای 
داخلی سوریه از شروط بازرگانان سوری است . هر 
چند بازار سوریه برای ســرمایه گذاران ایرانی هنوز 
ناشناخته و بدون پیش بینی اســت؛ اما ایجاد ساز 
و کارهای مدون از ســوی مدیران سیاسی می تواند 
زمینه ایجاد شــبکه تجاری میان دو کشور را مانند 
آنچه در عراق و افغانســتان ایجاد شده، فراهم کند. 
محکم شــدن پیوندهای اقتصادی می تواند موجب 
ایجاد تضمین های حضور سیاسی در آینده سوریه 
نیز باشد؛ چرا که ایران در سوریه رقیبان قدرتمندی 
مانند روسیه و ترکیه دارد و استفاده از ظرفیت های 
وابستگی اقتصادی سوریه به ایران می تواند نقش این 

رقبا را در این کشور کمرنگ تر کند.

اصفهانی ها در راه بازار شام
  اتاق بازرگانی اصفهان برای تسهیل حضور شرکت های اصفهانی در سوریه اعالم آمادگی کرد؛  

سوریه پس از جنگ، فرصت بدیلی 
برای تولیدکنندگان ،بازرگانان 
و پیمانکاران استان اصفهان 
است که در فرآیند بازسازی 
این کشور نقش ایفا کنند

تلفات مرغداری ها در اصفهان بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است
رییس انجمن صنفی کشتارگاه صنعتی مرغ استان اصفهان گفت: تا 10 درصد تلفات در مرغداری های 
کشور تقریبا طبیعی و قابل پیش بینی اســت، اما تلفات بیش از این مقدار منجر به افزایش قیمت تمام 
شده مرغ می شود.حمیدرضا شیخان اظهار کرد: بد بودن شرایط آب وهوایی اصفهان برای مرغداری ها 
باعث می شــود که غالبا بین 20 تا 25 درصد تلفات وجود داشته باشد البته این تلفات در برخی موارد تا 
60 درصد و حتی بیشتر از آن نیز اتفاق افتاده است.رییس انجمن صنفی کشتارگاه صنعتی مرغ استان 
اصفهان گفت: اگر بخواهیم برای مرغ در استان قیمت منطقی اعالم کنیم باید گفت عالوه بر میزان تلفات، 
میزان و قیمت نهاده ها و تخصیص به موقع ارز دولتی بسیار حائز اهمیت است. با این حساب بر اساس اعالم 
اتحادیه مرغداران، قیمت مرغ زنده بین 8200 تا 8300 است؛ اما برای مصرف کننده 13 هزار تومان است.

بانک ها باید نگاه خود را به روستاها عوض کنند
مدیرکل دفتر امور روستایی و شــوراهای اســتانداری اصفهان گفت: دهه پیش رو، دهه روستاهاست. طی 
بازدیدهایی که داشته ام، بازگشت به روستاها به سرعت در حال انجام است؛ چراکه بحث گردشگری در برخی 
روستاها در حال انجام است و موجب می شود تا افراد به روستاها بازگردند. انصاری با بیان اینکه بانک ها باید 
نگاه خود را به روســتاها عوض کنند، تاکید کرد: در طرح هادی در اساسنامه بنیاد و قوانین هزینه طرح های 
هادی با بنیاد است و اعالم می شود که این طرح یک ماه انجام پذیر است، اما نمی دانم چرا روستاهایی که آماده 
بازنگری طرح هادی هستند همچنان به ما فشــار می آورند. ما در بنیاد نیازمند شفاف سازی هستیم. اینکه 
زمین های طرح هادی که توسط بنیاد به فروش می رسد، چگونه مصرف می شود، اعتبارات چگونه است و این 

اتفاق مهمی است که با یک مقدار شفافیت در کار بنیاد می شود کارها را بهتر پیش برد.

بازار

دستگاه تست قند خون

دستگاه تست قند خون 
MM1100 مدیساین مدل

 41,000
تومان

 On تست قندخون ایکان
 Call Plus G113-111

 70,000
تومان

دستگاه تست قند خون 
Contour Plus بایر مدل

 105,000
تومان

»IBShop « اولین مرکز سرمایه 
گذاری آنالین است که برای کلیه 
افراد راه حل های سرمایه گذاری 
متنوعی از طریــق ایجاد امکان 
صــدور و ابطــال واحدهــای 
صندوق های سرمایه گذاری، خرید 
و فروش اوراق تامین مالی، خدمات 
مشاوره سرمایه گذاری؛ خدمات 
 کارگزاری و ســبدگردانی ارائه 

می کند.

مرکز سرمایه گذاری 
آنالین

شن مالی
معرفی اپلیکی

مدیرعامل شهرک های صنعتی اســتان گفت: رسالت ما عالوه بر توسعه 
اقتصاد و ایجاد اشتغال، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان یکی از 
شاخصه های ملی و صنعتی است .محمدجواد بگی با اشاره به اینکه استان 
اصفهان با دارا بودن 9 هزار و 200 واحد صنعتی  و 70 شهرک صنعتی دایر 
و هشت شهرک صنعتی خصوصی  با مساحتی حدود 12 هزار هکتار یکی 
از کالن شهرهای رتبه یک صنعتی در کشور است، اظهار کرد: اصفهان باید 
از گذشته های دور برای ساخت و سازهای صنعتی ارزیابی زیست محیطی 
می شد که در دوران فعلی آالینده ها بیشتر کنترل شوند؛ چرا که اصفهان 
امروز به دلیل عدم پایش در گذشــته با بحران آب و هوا مواجه است. وی 
ادامه داد: شرکت شــهرک های صنعتی با احداث 12 تصفیه خانه حدود 
70 درصد واحدهای صنعتی را به تصفیه خانه مدرن مجهز کرد و اداره کل 
محیط زیست هم این واحدها را به صورت آنالین بررسی و پایش می کند 
که پســاب تولیدی را بازچرخانی کنیم.مدیرعامل شهرک های صنعتی 
اســتان افزود: حدود 700 هکتار تصفیه خانه ایجاد و حدود  900 هزار 

اصله درخت در شهرک های صنعتی کاشته شده است و 1500 کیلومتر 
در این مناطق به صورت آبیاری قطره ای آبیاری می شوند و به این صورت 
رتبه یک شهرک های صنعتی سبز را در کشور کسب کرده ایم .وی تصریح 
کرد: در راستای تفاهم نامه ای که سه سال گذشته با محیط زیست به امضا 
رسید صنایع را به رده سوم مستقر و با استعالم از محیط زیست به شعاع 50 
کیلومتری کاهش دادیم که در گذشته تا رده 6 استقرار داشتند و واحدهای 
صنعتی جدید بر اســاس این توافقنامه راه اندازی خواهند شد.»بگی« 
اظهار کرد: با پیشنهاد مسئوالن محیط زیست استان برای خرید پساب 
شهرهای همجوار صنعتی با شرکت آب منطقه ای اصفهان رایزنی کردیم 
و توافقنامه ای به امضا رسید که بر اساس آن از حدود 47 شهر مستقر در 
اطراف اصفهان پساب وارد و تصفیه می کنیم. وی گفت: پروژه انتقال پساب 
شهرضا با لوله گذاری به طول 25 هزار کیلومتر را در دست اقدام داریم که با 
محقق شدن آن پسابی که حدود 30 سال  اطراف شهرضا رهاسازی می شد 
در اختیار صنایع قرار خواهند گرفت که معضل زیست محیطی و کمبود 

آب شهرک های صنعتی را بهبود می بخشد.مدیرعامل شهرک های صنعتی 
استان ادامه داد: در یکی از پروژه های در دســت تولید، 30 لیتر بر ثانیه 
پساب خریداری شده است و بر همین اساس پساب شهرک های صنعتی 
فریدن و شاهین شهر هم به شــهرک های صنعتی اصفهان برای تصفیه 
منتقل می شــوند.وی همچنین به دیگر اقدامات این شرکت در راستای 
حفظ محیط زیست اشاره کرد و افزود: طی سه سال گذشته حدود  هشت 
میلیارد تومان برای پروژه های پژوهشی هزینه شده و بعد از سه سال برای 
دفن اصولی پسماندهای صنعتی محلی مناسب را در نظر گرفتیم که در 
مراحل اخذ مجوز هستند و با همکاری شرکت ره پویان منتقل خواهد شد.

مدیرعامل شهرک های صنعتی استان:
۷۰ درصد واحدهای صنعتی اصفهان به تصفیه خانه مدرن مجهز شد

مدیر امور برق مرکز شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: در آغاز چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی، 489 پروژه بزرگ و کوچک برق رسانی با اعتباری بالغ بر 
هفت میلیارد تومان در مرکز شهر اصفهان گشایش و بهره برداری از آن ها آغاز خواهد شد.سیدعلیرضا عریضی اظهار کرد: استفاده از فناوری های نوین، روشنایی معابر، 
زیبایی و مبلمان شهری، کاهش تلفات و خاموشی ها، ایجاد تعادل بار و همچنین افزایش ظرفیت شبکه برای پذیرش انشعابات جدید از اهداف اجرایی این پروژه هاست.

وی افزود: برای اجرا و اتمام طرح های یاد شده دو باب ساختمان پست، دو دستگاه پست زمینی، 21 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی و زمینی و 13 کیلومتر شبکه 
فشار ضعیف هوایی احداث شده است. عریضی، به تعداد کل مشترکان امور برق مرکز شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان اشاره کرد و گفت: برای برق رسانی به حدود 
145 هزار مشترک شش دستگاه پست، 32 فیدر، 387 دستگاه پست و ترانس زمینی و هوایی و هزار و 375 کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف زمینی و هوایی احداث 
و در مدار قرار گرفته است .مدیر امور برق مرکز شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به مجموع انرژی پاک تولید شده از ابتدای سال تا کنون اشاره کرد و گفت: 110.8 
کیلووات انرژی خورشیدی در این امور تولید شده و 26 مشترک با خرید تضمینی و تسهیالتی به این مهم پرداختند.عریضی اضافه کرد: با چشم انداز پنج ساله طرح 
تبدیل شبکه های فشار ضعیف هوایی کابل خود نگهدار در دستور کار قرار گرفت و از ابتدای سال تاکنون بیش از 10 کیلومتر شبکه در قالب پروژه طرح تبدیلی شبکه به 
کابل خود نگهدار در مناطق عباس آباد، شریف واقفی، خیابان کمال، مسجد سید و صاحب روضات با هدف کاهش انرژی توزیع نشده، بهینه سازی شبکه های فرسوده، 
رفع جرایم، ایمنی شهروندان، حفظ طبیعت و محیط زیست انجام گرفته است .وی افزود: برکناری یک هزار و 400 متر شبکه فشار متوسط زمینی روغنی فرسوده با 
هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 700 میلیون تومان، خارج کردن کنتور از محل مصرف و مجتمع کردن در تابلوی کنتوری به منظور ایمن سازی، اصالح و بهینه سازی 

299 دستگاه کنتور تکفاز به همراه کلید مینیاتوری استاندارد و کاهش تلفات از جمله مهم ترین پروژه های این امور بوده است.

همزمان با دهه فجر صورت می گیرد؛
بهره برداری از ۴۸۹ پروژه 

برق رسانی مرکز اصفهان

مرضیه محب رسول
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مفاد آراء
11/1 آگهی موضوع ماده 3 قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی و  ماده 13 آئین نامه اجرائي آن 
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است ، لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان 
امروزچاپ اصفهان آگهی می شــود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی نسبت به 
بند)الف( به مدت 2 ماه و نسبت به بند)ب( به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند. ، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
بند الف(

بخش یک ثبتي شهرضا
یکم : شماره هاي فرعي از 1- اصلي ابنیه

1 - رای شــماره 139760302008006105 -  20 / 10 / 97 - مریم شــاه نظري 
فرزند رحمت اله ششدانگ یک باب خانه مجزي شده از پالک 92 فرعي به مساحت 

یکصدوپنجاه ویک مترمربع 
2 - رای شماره 139760302008006033 -  18 / 10 / 97 - محسن استادخاني 
فرزند ولي اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده از 
پالک 118 فرعي به مســاحت یکصدوچهل وهفت متروهشتاد و دو صدم مترمربع 
درازاء سه دانگ مشاع از ششدانگ که میزان نیم دانگ مشاع آن انتقال عادي ازطرف 

ولي اله استادخاني ومیزان دودانگ ونیم دیگرآن ازقسمت مجهولي آن
3 - رای شماره 139760302008006034 -  18 / 10 / 97 - علي استادخاني فرزند 
ولي اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده از پالک 
118 فرعي به مساحت یکصدوچهل وهفت متروهشتاد و دو صدم مترمربع درازاء سه 
دانگ مشاع از ششدانگ که میزان نیم دانگ مشاع آن انتقال عادي ازطرف ولي اله 

استادخاني ومیزان دودانگ ونیم دیگرآن ازقسمت مجهولي آن
4 - رای شماره 139760302008005520 -  28 / 09 / 97 - محمدصبوري فرزند 
رضاقلي ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 349 فرعی به مساحت یکصد 

و شصت و چهارمتر و هشتاد و هفت صدم مترمربع 
5 - رای شماره 139760302008005639 -  06 / 10 / 97 - نصرت السادات امامي 
شهرضائي فرزند ســیدعلي نسبت به بیست وچهارحبه مشــاع به استثناء بهاء ربعیه 
اعیاني یک حبه وهفت - بیستم حبه مشاع ازهفتاد و دو حبه  ششدانگ یک باب خانه 
مجزي شده ازپالک 2857 فرعی درازاء بیســت وچهار حبه مشاع ازهفتاد و دو حبه 
ششدانگ که میزان دوحبه و دو - پنجم حبه مشاع آن انتقال عادي مع الواسطه ازطرف 
محمدرضاموالئي ومیزان دوحبه وبیست وپنج - یکصدم حبه مشاع آن انتقال عادي 

بالسویه ازطرف سیدعلیرضا وسید محمدعلي هردو امامي شهرضا 
6 - رای شــماره 139760302008005161 -  14 / 09 / 97 -  عباســعلي کاظم 
پور فرزند نعمت اله نســبت به یک دانگ ونیم مشاع ازششدانگ قسمتي ازیک باب 
ساختمان محل کلینیک دندانپزشکي مجزي شده ازپالک 3132 فرعی به مساحت 
یکصد و بیست وهشت متر و بیســت و پنج صدم مترمربع که به انضمام ششدانگ 
پالک هاي 3133 و 9348 و 9349 فرعي جمعًا تشــکیل یک باب ساختمان محل 

کلینیک دندانپزشکي راداده است
7 - رای شماره 139760302008005162 -  14 / 09 / 97 -  امین شاملي فرزند 
محمود نسبت به یک دانگ ونیم مشاع ازششدانگ قسمتي ازیک باب ساختمان محل 
کلینیک دندانپزشکي مجزي شده ازپالک 3132 فرعی به مساحت یکصد و بیست 
وهشت متر و بیست و پنج صدم مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک هاي 3133 
و 9348 و 9349 فرعي جمعًا تشکیل یک باب ساختمان محل کلینیک دندانپزشکي 

راداده است
8 - رای شماره 139760302008005163 -  14 / 09 / 97 -  سپهرحسامي فرزند 
احمدرضا نسبت به یک دانگ ونیم مشــاع ازششدانگ قسمتي ازیک باب ساختمان 
محل کلینیک دندانپزشکي مجزي شــده ازپالک 3132 فرعی به مساحت یکصد 
و بیست وهشــت متر و بیســت و پنج صدم مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 
هاي 3133 و 9348 و 9349 فرعي جمعًا تشکیل یک باب ساختمان محل کلینیک 

دندانپزشکي راداده است
9 - راي شماره 139760302008005164 -  14 / 09 / 97 -  محمدعشقي فرزند 
اصغر نسبت به یک دانگ ونیم مشاع ازششدانگ قسمتي ازیک باب ساختمان محل 
کلینیک دندانپزشکي مجزي شده ازپالک 3132 فرعی به مساحت یکصد و بیست 
وهشت متر و بیست و پنج صدم مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک هاي 3133 
و 9348 و 9349 فرعي جمعًا تشکیل یک باب ساختمان محل کلینیک دندانپزشکي 

راداده است
10 - رای شــماره 139760302008005286 -  19 / 09 / 97 - الهام الســادات 

میرطالئي فرزند سیدمحمود ششدانگ :
 الف( قسمتی از یک باب مغازه نیمه تمام باطبقه تحتاني وفوقاني آن مجزي شده از 
پالک 3612 فرعی به مســاحت چهل وپنج مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 
5113 فرعي جمعًا تشــکیل یک باب مغازه نیمه تمام باطبقه تحتاني وفوقاني آن را 

داده است
ب( قســمتی از یک باب مغازه نیمه تمام باطبقه تحتاني وفوقاني آن مجزي شده از 
پالک 5113 فرعی به مساحت بیست و هشت متر و سي صدم مترمربع که به انضمام 
قسمتی از پالک 3612 فرعي جمعًا تشکیل یک باب مغازه نیمه تمام باطبقه تحتاني 

وفوقاني آن را داده است
11 - رای شــماره 139760302008005287 -  19 / 09 / 97 - اسداله سلیماني 

باغسرخي فرزند هیبت اله ششدانگ :
 الف( قسمتی از یک باب مغازه نیمه تمام باطبقه تحتاني وفوقاني آن مجزي شده از 
پالک 3612 فرعی به مساحت بیست و شش متر و چهل و پنج صدم مترمربع که به 
انضمام قسمتی از پالک 5113 فرعي جمعًا تشکیل یک باب مغازه نیمه تمام باطبقه 

تحتاني وفوقاني آن را داده است
ب( قســمتی از یک باب مغازه نیمه تمام باطبقه تحتاني وفوقاني آن مجزي شده از 
پالک 5113 فرعی به مساحت شصت وهشت متر و سي و سه صدم مترمربع که به 
انضمام قسمتی از پالک 3612 فرعي جمعًا تشکیل یک باب مغازه نیمه تمام باطبقه 

تحتاني وفوقاني آن را داده است
12 - رای شماره 139760302008005312 -  20 / 09 / 97 - سیدنصراله موسوي 

نقلي فرزند سید ناد علي ششدانگ :
 الف( قسمتی از یک باب مغازه نیمه تمام باطبقه تحتاني وفوقاني آن مجزي شده از 
پالک 3612 فرعی به مساحت سي متر و نوزده صدم مترمربع که به انضمام قسمتی 
از پالک 5113 فرعي جمعًا تشکیل یک باب مغازه نیمه تمام باطبقه تحتاني وفوقاني 

آن را داده است 
ب( قســمتی از یک باب مغازه نیمه تمام باطبقه تحتاني وفوقاني آن مجزي شده از 
پالک 5113 فرعی به مساحت چهل و نه متر و نه صدم مترمربع که به انضمام قسمتی 
از پالک 3612 فرعي جمعًا تشکیل یک باب مغازه نیمه تمام باطبقه تحتاني وفوقاني 

آن را داده است
13 - رای شــماره 139760302008005762 -  10 / 10 / 97 -  کریــم جلــي 
شهرضائي فرزند خسرو ششدانگ یک باب مغازه مجزي شده ازپالک 5270 فرعی به 
مساحت هیجده متر و هشتاد وپنج صدم  مترمربع درازاء دو دانگ مشاع ازششدانگ 

انتقال عادي ازطرف ندا آقاسي شهرضا
دوم : شماره هاي فرعي از2- اصلي مزرعه فضل آباد

 14 - رای شــماره 139760302008005511 -  28 / 09 / 97 -  محمدحســین 
محمودي فرزند داود نسبت به دوازده سهم مشاع از شصت و نه سهم ششدانگ : 

 الف( قسمتی از یک باب خانه مجزي شده از پالک 163 فرعی به مساحت پانصد و 
چهل و هفت مترو هفتاد صدم مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 161 فرعي 

و قسمتي از جاي دیوار حصارسابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزي شده از پالک 161 فرعی به مساحت بیست وچهار 
متر و هشتاد و نه صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 163 فرعي و قسمتي از 

جاي دیوار حصارسابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
 15 - رای شــماره 139760302008005512 -  28 / 09 / 97 - اصغر محمودي 

فرزند داود نسبت به مالکیت از :
 الف( تمامت هشت سهم مشاع ازشصت و نه سهم ششدانگ قسمتي از یک باب خانه 
مجزي شده از پالک 163 فرعی به مساحت پانصد و چهل و هفت مترو هفتاد صدم 
مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 161 فرعي و قسمتي از جاي دیوار حصارسابق 

شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
ب( تمامت دوازده سهم مشاع ازشصت ونه سهم ششدانگ قسمتی از یک باب خانه 
مجزي شده از پالک 161 فرعی به مساحت بیســت وچهار متر و هشتاد و نه صدم 
مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 163 فرعي و قسمتي از جاي دیوار حصارسابق 

شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
16 - رای شماره 139760302008005513 -  28 / 09 / 97 - حمیدرضا محمودي 

فرزند داود نسبت به دوازده سهم مشاع ازشصت و نه سهم ششدانگ :
 الف( قسمتي از یک باب خانه مجزي شده از پالک 163 فرعی به مساحت پانصد و 
چهل و هفت مترو هفتاد صدم مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 161 فرعي 

و قسمتي از جاي دیوار حصارسابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزي شده از پالک 161 فرعی به مساحت بیست وچهار 
متر و هشتاد و نه صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 163 فرعي و قسمتي از 

جاي دیوار حصارسابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
17 - رای شــماره 139760302008005515 -  28 / 09 / 97 - شــهین دخت 

محمودي فرزند داود نسبت به نه سهم و نیم مشاع ازشصت و نه سهم ششدانگ :
 الف( قسمتي از یک باب خانه مجزي شده از پالک 163 فرعی به مساحت پانصد و 
چهل و هفت مترو هفتاد صدم مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 161 فرعي 

و قسمتي از جاي دیوار حصارسابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزي شده از پالک 161 فرعی به مساحت بیست وچهار 
متر و هشتاد و نه صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 163 فرعي و قسمتي از 

جاي دیوار حصارسابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
18 - رای شــماره 139760302008005517 -  28 / 09 / 97 - ســیمین دخت 

محمودي فرزند داود نسبت به نه سهم و نیم مشاع ازشصت و نه سهم ششدانگ :
 الف( قسمتي از یک باب خانه مجزي شده از پالک 163 فرعی به مساحت پانصد و 
چهل و هفت مترو هفتاد صدم مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 161 فرعي 

و قسمتي از جاي دیوار حصارسابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزي شده از پالک 161 فرعی به مساحت بیست وچهار 
متر و هشتاد و نه صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 163 فرعي و قسمتي از 

جاي دیوار حصارسابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
19 - رای شماره 139760302008005518 -  28 / 09 / 97 - مهنازهمت فرزند 
عبدالرسول نسبت به چهار سهم مشاع ازشصت و نه سهم ششدانگ قسمتي از یک 
باب خانه مجزي شده از پالک 163 فرعی به مســاحت پانصد و چهل و هفت مترو 
هفتاد صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 161 فرعي و قسمتي از جاي دیوار 

حصارسابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
20 - رای شــماره 139760302008005519 -  28 / 09 / 97 -  پریدخت هدایت 

فرزند سراج الدین نسبت به چهارده سهم مشاع ازشصت و نه سهم ششدانگ :
 الف( قسمتي از یک باب خانه مجزي شده از پالک 163 فرعی به مساحت پانصد و 
چهل و هفت مترو هفتاد صدم مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 161 فرعي 

و قسمتي از جاي دیوار حصارسابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزي شده از پالک 161 فرعی به مساحت بیست وچهار 
متر و هشتاد و نه صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 163 فرعي و قسمتي از 

جاي دیوار حصارسابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
21 - رای شــماره 139760302008005530 -  29 / 09 / 97 -  سید عبدالرسول 
طبائیان فرزند سیدحسن نسبت به چهل حبه و بیست وهشت - بیست ونهم حبه مشاع 
ازهفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 173 فرعی به مساحت 

یکصد و پنجاه و شش متر و هفتاد و پنج صدم مترمربع 
22 - رای شماره 139760302008005531 -  29 / 09 / 97 -  رقیه بیگم طبائیان 
فرزند فضل اله نسبت به سي و یک حبه و یک - بیست و نهم حبه مشاع ازهفتاد و دو 
حبه ششدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 173 فرعی به مساحت یکصد و 

پنجاه و شش متر و هفتاد و پنج صدم مترمربع 
23 - راي شــماره 139760302008005763 -  10 / 10 / 97 -  عباس محرابي 
فرزند محمدحسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده 

ازپالک 258  فرعی به مساحت دویست و پنج متر و هفتادصدم مترمربع 
24 - رای شــماره 139760302008005764 -  10 / 10 / 97 -  نسرین یزداني 
شهرضایي فرزند محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي 

شده ازپالک 258  فرعی به مساحت دویست و پنج متر و هفتادصدم مترمربع 
25 - رای شماره 139760302008005165 -  14 / 09 / 97 -  ابراهیم جودي فرزند 
عبدالخالق نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده 
ازپالک 842 فرعی به مساحت یکصد و چهل و پنج متر و بیست و پنج صدم مترمربع

26 - رای شــماره 139760302008005166 -  14 / 09 / 97 -  زهراجانقربــان 
فرزند فرامرز نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي 
 شده ازپالک 842 فرعی به مســاحت یکصد و چهل و پنج متر و بیست و پنج صدم 

مترمربع
27 - رای شماره 139760302008005290 -  19 / 09 / 97 -  مظفر علیان فرزند 
براتعلي ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 842 فرعی به مساحت دویست 

و چهل و چهار متر و چهل و هفت صدم مترمربع 
28 - رای شــماره 139760302008005097 -  08 / 09 / 97 -  ناهید دهقانزاد 
فرزند رحیم نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مجزي شده 

ازپالک 932 فرعی به مساحت دویست و سه مترمربع
29 - رای شــماره 139760302008005098 -  08 / 09 / 97 -  محمــد باقرپور 
فرزند ناصر نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مجزي شده 
ازپالک 932 فرعی به مساحت دویست و سه مترمربع درازاء هفده - چهل و هشتم 

سهم مشاع از سي و هفت سهم ششدانگ انتقال عادي ازطرف ناصر باقرپور
30 - رای شماره 139760302008005099 -  08 / 09 / 97 -  النازشیرعلي فرزند 

مرتضي نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه سه طبقه مجزي شده 
ازپالک 932 فرعی به مساحت دویست و سه مترمربع درازاء هفده - چهل و هشتم 

سهم مشاع از سي و هفت سهم ششدانگ انتقال عادي ازطرف ناصر باقرپور
31 - رای شماره 139760302008005869 -  15 / 10 / 97 -  محمدجعفر صدري 
فرزند ناصر ششدانگ یک باب پارکینگ مجزي شده ازپالک 958  فرعی به مساحت 

سي متر و هفتاد و پنج صدم مترمربع 
32 - رای شــماره 139760302008005497 -  28 / 09 / 97 -  آرش پژوم فرزند 
احمد نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 
1. 999  فرعی که به شماره 8047 فرعي تبدیل شده به مساحت یکصد و هشت متر 

و نود و نه صدم مترمربع 
33 - رای شماره 139760302008005498 -  28 / 09 / 97 -  الهام گرامي فرزند 
اصغر نسبت به چهاردانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 
1. 999  فرعی که به شماره 8047 فرعي تبدیل شده به مساحت یکصد و هشت متر 

و نود و نه صدم مترمربع 
34 - رای شماره 139760302008006078 -  19 / 10 / 97 -  محمدعلي حیدري 
شهرضا فرزند صادق نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزي 

شده ازپالک 1001  فرعی به مساحت بیست متر و شصت و هفت صدم مترمربع 
 35 - رای شــماره 139760302008006080 -  19 / 10 / 97 -  مینــا آقاخاني 
شــهرضائي فرزند احمدرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه 
مجزي شــده ازپالک 1001  فرعی به مساحت بیســت متر و شصت و هفت صدم 

مترمربع
 36 - رای شماره 139760302008005818 -  12 / 10 / 97 -  محمدرضا اسدي 
وصفي فرزند غالمعلي ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 1042 

فرعی به مساحت یکصد و شصت و دو مترمربع
37 - رای شماره 139760302008005133 -  12 / 09 / 97 -  زهره سادات بطحائي 
فرزند سید محمدعلي نسبت به سه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه مجزي 
شده ازپالک هاي 1186 و 1188 فرعی به مســاحت یکصد و هشت متر و چهل و 

چهارصدم مترمربع 
38 - رای شماره 139760302008005134 -  12 / 09 / 97 -  حسین گالبي فرزند 
عبدالعلي نسبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 
هاي 1186 و 1188 فرعی به مساحت یکصد و هشت متر و چهل و چهارصدم مترمربع 
39 - رای شــماره 139760302008005444 -  26 / 09 / 97 -  لعیا بیگم مدینه 
فرزند سیدعلي ششدانگ یک باب مغازه مجزي شده ازپالک 1428 فرعی به مساحت 

شصت و دو متر و یازده صدم مترمربع 
40 - رای شماره 139760302008005374 -  22 / 09 / 97 -  فردوس تاکي فرزند 
علیرضا ششدانگ یک باب مغازه مجزي شده ازپالک هاي 1456 و 8739 الي 8745 

فرعی به مساحت سي و هشت مترو نودصدم مترمربع 
41 - رای شماره 139760302008005375 -  22 / 09 / 97 -  فردوس تاکي فرزند 
علیرضا ششدانگ یک باب انباري مجزي شده ازپالک هاي 1456 و 8739 الي 8745 

فرعی به مساحت پانصد و پنجاه و هفت متر و هفتاد و سه صدم مترمربع 
42 - رای شماره 139760302008005377 -  24 / 09 / 97 -  مجتبي ناظم فرزند 
منوچهر ششدانگ یک باب مغازه باطبقه تحتاني آن  مجزي شده ازپالک هاي 1482 

و 1713 فرعی به مساحت پنجاه و سه متر و سي و شش صدم مترمربع 
43 - رای شماره 139760302008005481 -  27 / 09 / 97 -  محمدرضا قدیمي 
فرزند عوض ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1484 فرعی به مساحت 

یکصد و شصت و هشت متر و ده صدم مترمربع 
44 - رای شــماره 139760302008005486 -  28 / 09 / 97 -  عابد شاه چراغي 
فرزند فرهاد ششدانگ یک باب خانه دوطبقه نیمه تمام مجزي شده ازپالک 1534 

فرعی به مساحت دویست و شانزده متر و هشتاد و پنج صدم مترمربع 
45 - رای شماره 139760302008006196 -  24 / 10 / 97 -  محمدمهدي شبیب 
فرزند رضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده 

ازپالک 1549 فرعی به مساحت دویست و پنج متر و چهل صدم مترمربع 
46 - رای شماره 139760302008006201 -  24 / 10 / 97 -  محمدباقر شهمرام 
فرزند جعفرنسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده 

ازپالک 1549 فرعی به مساحت دویست و پنج متر و چهل صدم مترمربع
 47 - رای شماره 139760302008005176 -  14 / 09 / 97 -  غالمرضا حیدرپور 
فرزند غالمحســین ششدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 1635 فرعی به 

مساحت یکصد و هفتاد و سه متر و هفتاد و هفت صدم مترمربع
48 - رای شماره 139760302008005430 -  25 / 09 / 97 -  سیداحمد بطحائي 
فرزند سیدحسن ششدانگ یک باب انبار مجزي شده ازپالک 3661 فرعی به مساحت 

دویست مترمربع
49 - رای شماره 139760302008005422 -  24 / 09 / 97 -  عبدالنبي شفیعي 
فرزند امان اله ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزي شده ازپالک 6544 فرعی به 

مساحت چهارصد و شصت متر و شصت و  پنج صدم مترمربع
50 - رای شماره 139760302008005202 -  17 / 09 / 97 -  سیدعلي موسوي 
فرزند سیدقدمعلي ششدانگ یک باب خانه دو طبقه به استثناء بهاء ثمنیه اعیاني آن 
مجزي شده ازپالک 13400 فرعی به مساحت دویســت و هشتاد متر و نود و هفت 

صدم مترمربع
 51 - رای شماره 139760302008005423 -  24 / 09 / 97 -  سلطانعلي عبدالي 
بارند فرزند کریم قلي ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزي شده ازپالک 13877 

فرعی به مساحت یکصد و شصت و شش متر و سي و شش صدم مترمربع
52 - رای شماره 139760302008004931 -  30 / 08 / 97 -  محمدبراتي فرزند 
ولي اله ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شــده ازپالک 14378 فرعی به 
مساحت یکصد و هشتاد و یک متر و سي و هشت صدم مترمربع درازاء دویست و شش 
سهم و سه - پنجم سهم مشاع از هشتصد و بیســت و چهار سهم ششدانگ انتقال 

عادي ازطرف مهري جمالي 
سوم : شماره هاي فرعي از3- اصلي مزرعه موغان

53 - رای شماره 139760302008005438 -  25 / 09 / 97 -  جمیله فردوسیان 
فرزند اسماعیل ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده ازپالک 707 فرعی به 

مساحت یکصد و بیست و یک متر و ده صدم مترمربع
54 - رای شــماره 139760302008005638 -  04 / 10 / 97 -  علیرضا رحمتي 
فرزند نعمت اله ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 788 فرعی به مساحت 

یکصد و چهل و سه مترمربع
55 - رای شماره 139760302008005496 -  28 / 09 / 97 -  فرناز شیرعلي فرزند 
مرتضي ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 819 فرعی به مساحت یکصد و 

نود و پنج متر و سي و پنج صدم مترمربع
56 - رای شماره 139760302008005206 -  17 / 09 / 97 -  کرم اله جمالي فرزند 
قدرت اله ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 934 فرعی به مساحت سیصد 

و پنجاه و هفت متر و سي و هفت صدم مترمربع
57 - رای شماره 139760302008002308 -  27 / 04 / 97 -  ماهرخ انصاریپور 
جرم افشادي فرزند محمد نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه 
مجزي شده ازپالک 1160 فرعی به مســاحت یکصد و سي و دو متر و بیست و پنج 

صدم مترمربع

58 - رای شــماره 139760302008002309 -  27 / 04 / 97 -  حسن انصاریپور 
فرزند مختار نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 

1160 فرعی به مساحت یکصد و سي و دو متر و بیست و پنج صدم مترمربع
59 - راي شماره 139760302008005447 -  26 / 09 / 97 -  هادي ذهبي فرزند 
منصور ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1307 فرعی به مساحت یکصد 

و سي متر و هفتاد و پنج صدم مترمربع
  چهارم : شماره فرعي از 4- اصلي مزرعه برزوک آباد

60 - رای شماره 139760302008005362 -  21 / 09 / 97 -  محمدجواد دهقان 
فرزند رحمت اله ششــدانگ یک باب مغازه مجزي شــده ازپالک 1064 فرعی به 

مساحت هفتاد و یک متر و هشتاد صدم مترمربع
پنجم : شماره هاي فرعي از 21- اصلي مزرعه رشکنه

61 - رای شماره 139760302008005358 -  21 / 09 / 97 -  حمیدرضا نصیریان 
فرزند غالمرضا ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 37 فرعی به مساحت 
یکصد و پنجاه و نه متر و هشتاد و نه صدم مترمربع درازاء یکصد و بیست و شش سهم 
مشاع از هشتصد و پنجاه و شش سهم و بیست و پنج صدم سهم ششدانگ که میزان 

بیست و شش سهم مشاع آن انتقال عادي ازطرف اصغر امیري 
62 - رای شماره 139760302008005359 -  21 / 09 / 97 -  امیرحسین میربد 
فرزند فضل اله نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي 
شده ازپالک 37 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه و چهار متر و سي و دوصدم مترمربع 
63 - رای شماره 139760302008005360 -  21 / 09 / 97 -  عهدیه فعال فرزند 
ولي اله نسبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده 

ازپالک 37 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه و چهار متر و سي و دوصدم مترمربع
64 - رای شماره 139760302008005361 -  21 / 09 / 97 -  مرتضي شاهچراغي 
شهرضا فرزند اکبر ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 37 فرعی به مساحت 

یکصد و چهل و دو مترمربع
65 - رای شماره 139760302008005684 -  09 / 10 / 97 -  اصغر امیري فرزند 
سیف اله ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 38 فرعی به مساحت یکصد و 
سي و پنج متر و بیست و پنج صدم مترمربع در ازاء یکصد و ده سهم مشاع ازسیصد و 
هشتاد سهم و هفتاد و پنج صدم سهم ششدانگ که میزان بیست صدم سهم مشاع آن 

انتقال عادي ازطرف فرزاد میرپور
 66 - رای شماره 139760302008005363 -  21 / 09 / 97 -  احمد انصاري فرزند 
محمود ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 40 فرعی به مساحت هفتاد و 

سه متر و هشت صدم مترمربع
 67 - رای شــماره 139760302008005812 -  12 / 10 / 97 -  سلمان عجمي  
فرزند رحمت اله نسبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه مجزي شده 

ازپالک 40 فرعی به مساحت هفتاد متر و چهل صدم مترمربع
68 - رای شماره 139760302008005813 -  12 / 10 / 97 -  پریسا عجمي  فرزند 
احمدرضا نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 40 

فرعی به مساحت هفتاد متر و چهل صدم مترمربع
69 - رای شــماره 139760302008005365 -  21 / 09 / 97 -  عبدالوهــاب 
سلطانپور فرزند یداله ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 162 فرعی به 
مساحت هشــتصد و ده متر و هفتاد صدم مترمربع در ازاء ســیزده حبه و چهارصد و 
یازده - هفتصدم حبه مشــاع ازهفتاد و دو حبه ششدانگ که میزان دو حبه مشاع آن 

انتقال عادي مع الواسطه ازطرف محترم قدسي
 70 - رای شماره 139760302008005959 -  18 / 10 / 97 -  نعمت اله طاهري  
فرزند عباس نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده 
ازپالک هاي 594 فرعی باقیمانده که به شماره 2622 فرعي تبدیل شده و 2288 و 
2322 فرعي به مســاحت یکصد و چهارده متر و هفتاد و چهار صدم مترمربع در ازاء 
شصت و هشت سهم و شــصت و هفت - یکصد و پنجاهم سهم مشاع از چهارصد و 
هفتاد و دو سهم ششدانگ که میزان شش سهم و هفت - یکصد و پنجاهم سهم مشاع 

آن انتقال عادي ازطرف حسن درویش پوریان
71 - رای شماره 139760302008005960 -  18 / 10 / 97 -  غالمرضا طاهري  
فرزند نعمت اله نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي 
شده ازپالک هاي 594 فرعی باقیمانده که به شماره 2622 فرعي تبدیل شده و 2288 
و 2322 فرعي به مساحت یکصد و چهارده متر و هفتاد و چهار صدم مترمربع در ازاء 
شصت و هشت سهم و شــصت و هفت - یکصد و پنجاهم سهم مشاع از چهارصد و 
هفتاد و دو سهم ششدانگ که میزان شش سهم و هفت - یکصد و پنجاهم سهم مشاع 

آن انتقال عادي ازطرف حسن درویش پوریان
72 - رای شــماره 139760302008005972 -  18 / 10 / 97 -  ســمانه رئیسي 
شهرضا فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه دوطبقه 
مجزي شده ازپالک هاي 594 فرعی باقیمانده که به شماره 2622 فرعي تبدیل شده 
و 2288 و 2322 فرعي به مساحت یکصد و چهل و پنج مترمربع در ازاء هشتاد و یک 
سهم و پنجاه و نه - شصتم سهم مشــاع از چهارصد و هفتاد و دو سهم ششدانگ که 
میزان چهارسهم و هفت - دوازدهم سهم مشاع آن انتقال عادي مع الواسطه ازطرف 

احمد باغستاني
 73 - رای شماره 139760302008005977 -  18 / 10 / 97 -  محمود حیدرپور 
فرزند عبدالعلي نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي 
شده ازپالک هاي 594 فرعی باقیمانده که به شماره 2622 فرعي تبدیل شده و 2288 
و 2322 فرعي به مساحت یکصد و چهل و پنج مترمربع در ازاء هشتاد و یک سهم و 
پنجاه و نه - شصتم سهم مشــاع از چهارصد و هفتاد و دو سهم ششدانگ که میزان 
چهارسهم و هفت - دوازدهم سهم مشاع آن انتقال عادي مع الواسطه ازطرف احمد 

باغستاني
74 - رای شماره 139760302008002912 -  20 / 05 / 97 -  خسرو اسماعیلي 
شاهزاده علي اکبري فرزند کریم ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک هاي 
615 فرعی باقیمانده که به شماره 2554 فرعي تبدیل شده و 1105 و 1109 فرعي به 

مساحت یکصد و پنجاه و هفت متر و بیست صدم مترمربع 
ششم : شماره هاي فرعي از23- اصلي مزرعه سودآباد 

75 - رای شــماره 139760302008001656 -  17 / 03 / 97 -  حبیب اله پوینده 
فرزند باقر نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 
168 فرعی به مساحت یکصد و نود و ســه متر و نود صدم مترمربع درازاء نود و هفت 

سهم مشاع از چهارهزار سهم ششدانگ از قسمت مجهولي آن 
76 - رای شــماره 139760302008001657 -  17 / 03 / 97 -  فردوس قدیمي 
شهرضا فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مجزي شده 
ازپالک 168 فرعی به مساحت یکصد و نود و سه متر و نود صدم مترمربع درازاء نود و 

هفت سهم مشاع از چهارهزار سهم ششدانگ از قسمت مجهولي آن 
هفتم : شماره هاي فرعي از 32- اصلي مزرعه دست قمشه

77 - رای شماره 139760302008005824 -  12 / 10 / 97 -  نعمت اله رحمتي 
فرزند حسین نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 

63 فرعی به مساحت یکصد و هفتاد و چهار متر و هفتاد و شش صدم مترمربع 
78 - رای شــماره 139760302008005828 -  12 / 10 / 97 -  سرور میر فرزند 
میرزا آقا نسبت به چهار دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 

63 فرعی به مساحت یکصد و هفتاد و چهار متر و هفتاد و شش صدم مترمربع 
ادامه در صفحه 5
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 آگهی نوبتی سه ماهه سوم  سال 1397
 اداره  ثبت اسناد و امالک  نطنز

11/3 بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد  و امالک و ماده 59 اصالحی  آیین نامه 
مربوطه  امالکی که  تقاضای  ثبت آنها  در سه ماهه  سوم  سال 1397  پذیرفته  
شده و امالکی که درآگهی های نوبتی قبلی از قلم افتاده  به شرح ردیف الف این 
آگهی و امالکی که بموجب آراء هیات نظارت در بند )ب( این آگهی میباســتی  

تجدید  آگهی گردند   مربوط به حوزه ثبتی نطنز  بشرح ذیل آگهی میگردد .
الف(امالکیکه در سه ماهه  سوم ســال 1397 پذیرش ثبت شده اند و همچنین  
امالکی  که آگهی  های نوبتی  قبلی از قلم افتاده است  بدین شرح  آگهی میگردند.

اول ( شماره های مربوط  به بخش  نه  شامل  شهر نطنز و قرا تابعه
 شماره  فرعی از 1- اصلی واقع در روستای اوره

1910-خانم نجم  السادات  فردوسی فرد فرزند سید علی  ششدانگ قطعه زمین 
محصور بمساحت 243/10 متر مربع 

1929- آقای علی اکبر سعادت پور فرزند محمد    ششدانگ قطعه زمین محصور  
بمساحت 62/ 215 متر مربع 

2301- خانم عفت زرین فرد فرزند مراد  ششدانگ قطعه زمین محصور  بمساحت 
215 متر مربع  مفروز و مجزی شده از شماره 1929 فرعی از اصلی مرقوم

شماره فرعی از 9- اصلی واقع درکوی علیا
2123- خانم فاطمه فخری علیایی فرزند محمد   ششدانگ قطعه زمین محصور 

و نیمه مشجر به مساحت 10078 متر مربع 
شماره  های فرعی از 33 اصلی واقع درشهر  نطنز 

1036- آقای مهدی یوســفیان زاده قصبه فرزند محمد    ســه دانگ مشاع  از 
ششدانگ قطعه زمین  به مساحت 74 متر مربع 

4589- آقای محمد تقی حداد پورنطنزی فرزند ماشــااله ششدانگ قسمتی از 
یکباب خانه به مســاحت 8/60 متر مربع جهت الحاق به پالک 3119 فرعی که 

سابقا )قسمتی از جوی متروکه بوده است (
شماره  فرعی از 118 اصلی واقع درجاریان 

1081-آقای حســین بدیعی فرزند ماشــا اهلل ششــدانگ قطعه زمین محصور 
بمساحت 39/ 285 متر مربع  

شماره 158 اصلی قنوات اربعه جزن  که عبارتند از اسطور - محمد آباد - ده رود 
خانه که مدار گردش و مبدا و مظهر آن بشرح آگهی نوبتی قبلی است

-آقای حسین احمدی جزنی فرزند احمد  مجاری چهار سهم از دویست و هشتاد 
و هشت سهم   ششدانگ قنات مرقوم

-آقای حســین احمدی جزنی فرزند احمد  مجاری سه سهم از دویست و هشتاد 
وهشت سهم   ششدانگ قنات مرقوم

دوم( شماره های  مربوط به بخش 10 چیمه رود و برز رود و قراء تابعه
شماره فرعی از 38 اصلی واقع در روستای ولوجرد 

1112- خانم امه هانی صالحی ولوجردی  فرزند علی   ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 20/ 293 متر مربع 

شماره فرعی از 44 اصلی واقع درروستای ابیانه 
90- خانم کلثوم شاذائی فرزند عابد   ششــدانگ یکباب خانه و زمین متصله در 

کوی سر چشمه بمساحت 70/ 62 متر مربع 
543- خانم زینب علی نظری فرزند محمد  ششــدانگ یکباب خانه بمساحت 

90/ 93 متر مربع 
544- خانم شهربانو مشهدی ابیانه فرزند حسین ششدانگ یکباب خانه بمساحت 
20/ 86 متر مربع به انضمام 20/ 29 مترمربع  فوقانی که بر روی تحتانی مجاور 

احداث گردیده است
545- خانم زهرا جاللی ابیانه فرزند مهدی ششــدانگ یکبــاب اطاق تحتانی  
بمساحت 25/ 21 متر مربع بانضمام  دو باب اطاق فوقانی به مساحت 40 متر مربع 

که یکباب اطاق فوقانی حد  شرقی بر روی پالک مجاور قرار دارد 
شماره های فرعی از 128 اصلی واقع درروستای هنجن 

680- علی اکبر عســکری خالد آبادی و عباسعلی عسگری فرزند ان نور محمد 
بالمناصفه  ششدانگ یکباب خانه و حصار به مساحت 36/ 266 متر مربع 

1666- آقایان علی اکبرعسکری خالد آبادی و عباسعلی عسگری فرزندان نور 
محمدهرکدام سه دانگ  از ششــدانگ قطعات زمین مزروعی به مساحت 75/ 

346 متر مربع 
شماره فرعی از 150 اصلی واقع درروستای برز 

2689-آقای ماشــا اله عبد الباقی برزی فرزند محمد ابراهیم  ششدانگ یکباب 
خانه  بمساحت 35/ 127 متر مربع 

سوم(شماره مربوط به بخش 11 طرقرود و قراء تابعه
شماره فرعی از 193 اصلی واقع درطرق

3307- خانم جهان دخت  طالبی طرقی فرزند حبیب اله  دو باب اطاق متصل بهم 
بمساحت 10/ 23 متر مربع 

4972- خانم فاطمه جاللیان فرزند عبــاس وآقای حجت جاللیان فرزند قدرت 

بالمناصفه  ششــدانگ یکباب خانه در حال احداث بمساحت 50/ 346 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از شماره 4540 فرعی از اصلی مرقوم

 ب(- امالکی که آگهــی نوبتی آنها  در وقت مقرر  منتشــر و لیکن  بواســطه  
اشتباه موثری که در انتشــار آنها رخ داده ویا به موجب آرا هیات محترم نظارت 
یا  دستور اداری  مســتند به اختیارات  تفویضی  هیات  نظارت  موضوع بند های 
385و386و387 مجموعه  بخشنامه های  ثبتی که بایستی تجدید آگهی گردند 

بشرح ذیل آگهی میگردد . 
شماره فرعی  از 193 اصلی طرق جز بخش 11 نطنز

4253- آقای علی اکبر افتخاری طرقی  فرزند نعمت اله ســه دانگ مشــاع از 
ششــدانگ  قطعه زمین مزروعی  در بخش لنبی چها ر رجلی که در آگهی های 
نوبتی قبلی نام مالک اشــتباها اکبر آگهی گردیده اســت که  بدینوسیله اصالح 

میگردد.
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت  اســناد و امالک چنان چه شخص یا اشخاصی  
نسبت به امالک مندرج دربند )الف( این آگهی  اعتراض )واخواهی(  داشته باشند  
بایستی از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی  ظرف مدت 90 روز و نسبت به امالک 
مندرج در بند ) ب( این آگهی ظرف مدت 30 روز   داد خواســت  اعتراض  خود را 
کتبا  به این اداره تسلیم نموده  و رسید اخذ نمایند و برابر قانون معترض  بایستی  ا 
زتاریخ تسلیم اعتراض ظرف  مدت  یکماه  مبادرت  به تقدیم  داد خواست به مرجع 
قضایی  نموده و گواهی طرح دعوی  اخذ و به این اداره تسلیم نمایند و درصورتی 
که قبل از تاریخ اولین نوبت انتشــلر آگهی  دعوایی اقامه  شده و در جریان باشد 
وفق ماده 17 باید تصدیق  محکمه  را مشعر بر جریان دعوی  به اداره ثبت محل 
تسلیم  نمایند و اعتراضات  یا گواهی طرح دعوی  که بعد از انقضاء مدت مرقوم  
واصل شود  بال اثر خواهد بود  و مطابق قسمت اخیر  ماده 16 و تبصره  ذیل ماده 
17 قانون ثبت  رفتار خواهد شد  ضمنا طبق ماده 56 آیین  نامه  قانو ن ثبت  حقوق 
ارتفاقی  در موقع تحدید  حدود و در صورت مجلس  تحدید حدود  قید و واخواهی 
نسبت به آن مطابق  با ماده 20 قانون ثبت خواهد بود  این آگهی در دو نوبت و به 

فاصله سی روز  در روزنامه  کثیر االنتشار  درج و منتشر میگردد 
تاریخ انتشار نوبت اول: 01/ 11/ 1397
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 01/ 12/ 1397

م الف: 345850 عباسعلی عمرانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

 آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1397 
خمینی شهر

11/2 شــماره: 970720671844728 - 1397/10/17 آگهی های نوبتی سه 
ماهه ســوم سال 1397 مربوط به قســمتی از امالک و مســتغالت حوزه ثبتی 
شهرســتان خمینی شــهر واقع در بخش چهارده ثبت اصفهان به موجب ماده 
دوازده قانون ثبت اسناد و امالک ماده 59 آئین نامه مربوط به امالکی که در سه 
ماهه سوم سال 1397 تقاضای آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم 
افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیات نظارت است آگهی آنها تجدید شده و مربوط به 

شهرستان خمینی شهر به شرح زیر آگهی می نماید.
الف- امالکیکه تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و مدت اعتراض نسبت به آنها از 

تاریخ انتشار نود روز می باشد.
محله فروشان خمینی شهر 72 اصلی و فرعی زیر:

6946- آقای محمدعلی ، صدیقه ، بتول ، طاهره ، طیبه ، اقدس پسوند همگی 
زمانی فروشانی فرزندان حســین علیـ  محمدعلی نسبت به دوـ  هفتم سهم و 
پنج نفر دیگر هر کدام نسبت به یکـ  هفتم سهم از ششدانگ یک قطعه زمین با 
مساحت 77/60 مترمربع )هفتاد و هفت متر و شصت صدم مترمربع( که قباًل به 

صورت کوچه متروکه در تصرف متقاضیان بوده.
اراضی دستجرد قتاده خمینی شهر 75 اصلی و فرعی زیر: 

11033-آقای داریوش دوروش فرزند فرج اله و آقای مهدی نوری فرزند عباس 
بالسویه هرکدام ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســوله کارگاهی صنعتی 

مجزی شده از 1935 فرعی به مساحت 314/97 مترمربع
اراضی صحرای جوی آباد خمینی شهر 99 اصلی و فرعی های زیر:

5048- آقای ســیدعباس حسینی بهارانچی فرزند ســید جعفر به مساحت 69 
مترمربع که قســمتی از جوی متروکه بوده اســت که قســمتی از آن با پالک 
99/1013 به صورت یک قطعه زمین محصور و قسمتی دیگر با پالک 99/1021 

بصورت یکباب مغازه در آمده است.
5080- خانم فاطمه ســادات مجیدی فرزند ســیدنصراله نسبت به چهاردانگ 
مشاع و آقای حسن بدیحی فرزند رحیم نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ به 
مساحت 16/40 مترمربع که سابقًا قســمتی از جوی متروکه بوده و با ششدانگ 

پالک 99/2800 توامًا تشکیل یکبابخانه داده است.
اراضی صحرای بابافضلگاه فروشان خمینی شهر 107 اصلی و فرعی زیر:

2678-خانم مهناز بابائی فرزند فتح اله ششدانگ قسمتی از یکبابخانه مسکونی 
که با ششدانگ پالک 107/1717 توامًا تشکیل یکبابخانه را داده اند به مساحت 

95/13 مترمربع
اراضی صحرای کک موش اندان خمینی شهر 110 اصلی و فرعی زیر:

893-آقای احمدرضا مجیری فرزند غالمحســین نسبت به 3حبه و صد و سه- 
هزارم حبه مشاع آقای حمزه مجیری فرزند احمدرضا نسبت به 3 حبه و پنجاه و سه 
ـ پانصدم حبه مشاع خانم رقیه مفیدی خوزانی فرزند فرج اله نسبت به 13 حبه و 
نهصد و پنجاه و نهـ  هزارم حبه مشاع آقای اباذر مجیری فرزند محمدعلی نسبت 
به 3حبه و صد و سهـ  هزارم حبه مشاع خانم محبوبه مجیری فرزند محمدعلی 
نسبت به 1حبه و پانصد و پنجاه و یکـ  هزارم حبه مشاع از ششدانگ که قسمتی از 
جوی متروکه بوده به مساحت 44/87 مترمربع که با ششدانگ پالک 110/891 

توامًا تشکیل یک قطعه زمین پی کنی شده را داده است.
اراضی صحرای بوستان سهم خوزان خمینی شهر 113 اصلی و فرعی زیر:

1273-آقای حمیدرضا میردامادی فرزندیحیی نسبت به سه دانگ مشاع و آقای 
سیدمهدی میردامادی فرزند یحیی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی 
از جوی آب در ضلع جنوب پــالک 113/1071 که با پالک مذکور بصورت یک 

مجتمع می باشد به مساحت 10/65 مترمربع
اراضی صحرای کهندژ خوزان خمینی شهر 115 اصلی و فرعی زیر:

7/2- فرعی آقایان محمد ابراهیمیان خوزانی فرزند بخشعلی و علی ابراهیمیان 
خوزانی فرزند تقی و محمدرضــا ابراهیمیان خوزانی فرزنــد مصطفی و جالل 
ابراهیمیان خوزانی فرزند رمضانعلی باالســویه هرکدام یکدانگ و نیم مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مســاحت یکصد و هشتاد و دو متر و نود و 

شش صدم مترمربع
اراضی صحرای حاج رحمن ورنوسفادران خمینی شهر 117 اصلی و فرعی زیر: 

1017-آقای عباســعلی داورپناه فرزند محمود نسبت به سه دانگ مشاع و خانم 
زهرا داورپناه فرزند حیدر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 

محصور به مساحت 597/61 مترمربع
اراضی صحرای بیرون آب ورنوسفادران خمینی شهر 119 اصلی و فرعی زیر: 

1460-خانم نازنین سعیدی ورنوســفادرانی فرزند حسن ششدانگ یکبابخانه و 
طبقه فوقانی و زمین متصله به مساحت 520/08 مترمربع

اراضی صحرای گارسله ورنوسفادران خمینی شهر 121 اصلی و فرعی های زیر:
714- آقای محمدعلی روح الهی فرزند نصراله ششــدانگ یک قطعه زمین به 

مساحت 265/80 مترمربع
715- آقای محمدعلی روح الهی فرزند نصراله ششــدانگ یک قطعه زمین به 

مساحت 208/61 مترمربع
716- آقای محمدعلی روح الهی فرزند نصراله ششــدانگ یک قطعه زمین به 

مساحت 223/40 مترمربع
717- آقای محمدعلی روح الهی فرزند نصراله ششــدانگ یک قطعه زمین به 

مساحت 269/45 مترمربع
718- آقای محمدعلی روح الهی فرزند نصراله ششــدانگ یک قطعه زمین به 

مساحت 193/83 مترمربع
719- آقای محمدعلی روح الهی فرزند نصراله ششــدانگ یک قطعه زمین به 

مساحت 266/07 مترمربع
720- آقای محمدعلی روح الهی فرزند نصراله ششــدانگ یک قطعه زمین به 

مساحت 267/62 مترمربع
721- آقای محمدعلی روح الهی فرزند نصراله ششــدانگ یک قطعه زمین به 

مساحت 270/79 مترمربع
قطعات هرستان خمینی شهر 132 اصلی و فرعی زیر:

980-آقای محسن حیدری فرزند رحیم ششــدانگ یکباب منزل مسکونی به 
مساحت 235/30 مترمربع

اراضی شمالی شهرستان خمینی شهر 159 اصلی و فرعی های زیر: 
198- آقای قلی کیماســی موگوئی فرزند قنبر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

128/58 مترمربع
2346- آقای ظهراب مهدور فرزند سهراب ششدانگ یکباب منزل مسکونی به 

مساحت 100 مترمربع
ب- امالکیکه طبق رای هیات نظارت ثبت باید آگهی آنها تجدید و فقط یکنوبت 
منتشر می گردد و مدت اعتراض نسبت به آنها از تاریخ انتشار فقط سی روز می 

باشد.
اراضی صحرای دهنو فروشان خمینی شهر 108 اصلی و فرعی زیر: 

501-ششدانگ یک قطعه زمین بنام آقای ســیدمحمدباقر امامی فرزند حاجی 
آقا بعنوان وقف

اراضی صحرای گارسله ورنوسفادران خمینی شهر 121 اصلی و فرعی زیر:
726- خانم حاجیه خانم سعیدی ورنوســفادرانی فرزند احمد ششدانگ یکباب 
زمین دارای اعیانی مجزی شده از 149 فرعی به مساحت 224/67 مترمربع که در 
اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
طبق رای شماره 13976030204011324-1397/7/22 در سهم نامبرده قرار 

گرفته اســت توضیح به اینکه نام خانوادگی متقاضی ثبــت اولیه روح الهی قید 
گردیده که طبق گزارش و دســتور وارده 13632-1358/10/22 و رای شماره 
1917-59/2/21 هیات نظارت ثبت نام خانوادگی مستدعی ثبت اولیه به نجفی 
اصالح گردیده است سپس طبق گزارش و دستور وارده 970705831844565-

1397/10/17 ریاست ثبت متبوعه آگهی اصالحی چاپ و منتشر می گردد.
به موجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این 
آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت مورخ 1397/11/01 
نسبت به آنهایی که تقاضای ثبت شده به شرح ردیف الف ظرف مدت نود روز و 
نسبت به آنهایی که طبق آراء هیئت نظارت ثبت تجدید آگهی شده بشرح ردیف 
ب در مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره دو 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتی که قبل از 
انتشار این آگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر 
بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید اعتراضات یا گواهی طرح دعوی 
که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بالاثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 
16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه 
قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورت مجلس قید و واخواهی 
صاحبان امالک و مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 
قانون ثبت و تبصره دو ماده واحده قانون تعییــن تکلیف پرونده های معترضی 

ثبت پذیرفته خواهد شد. 
این آگهی نسبت به ردیف الف و ب در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به ردیف 
ب فقط یک نوبت از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 

درج و منتشر می شود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/01  
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/01

م الف: 352714  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

 آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1397 
 ثبت اسناد و امالک شهرستان فریدونشهر

 بخش 13 ثبت اصفهان
11/4شماره نامه: 139785602013001499-97/10/12  به موجب ماده 11 
قانون ثبت اســناد و امالک و ماده 59 اصالحی آیین نامه مربوط به امالکی که 
در سه ماهه سوم سال 1397 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده مربوط به بخش 13 

ثبت اصفهان را به شرح ذیل آگهی می نماید: 
الف( امالک و مستغالت و ابنیه فریدونشهر پالک 237 اصلی و فرعی های  ذیل:

2334- آقای عبدالرضا اسپنانی فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
57/55 متر مربع واقع در شهر فریدونشهر جز بخش 13 ثبت اصفهان

2601- آقای غالمرضا رشــید نژاد فرزند عبدالعلی ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور به مســاحت 34/50 متر مربع واقع در شــهر فریدونشهر جز بخش 13 

ثبت اصفهان
2614- خانم آذر دخت موگوئی خانجانی فرزند تقی ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور به مســاحت 180/20 متر مربع واقع در شهر فریدونشهر جز بخش 13 

ثبت اصفهان
به موجب ماده 16قانون ثبت امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این 
اگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت دوشنبه 1397/11/01 
نسبت به آنهایی که تقاضای ثبت شده بشرح ردیف الف دادخواست واخواهی خود 
را به این اداره تسلیم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف  پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتیکه قبل از انتشار آگهی دعوائی اقامه 
شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان دعوی ظرف مدت 
مرقوم تسلیم نماید اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضا مدت مرقوم 
واصل شود بالاثر است و مطابق قســمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون 
ثبت رفتار خواهد شد ضمنا طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در 
موقع تعیین حدود در  صورتمجلس  قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد. این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 30 روز از تاریخ انتشــار نوبت اول در روزنامه زاینده رود چاپ 

اصفهان درج و منتشر می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/01 
م الف: 342492 محســن مقصودی رئیــس اداره ثبت اســناد و امالک 

فریدونشهر

79 - رای شماره 139760302008005482 -  27 / 09 / 97 -  نبي اله مهرجو فرزند 
عبدالعلي ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالك 105 فرعی به مساحت سيصد 

و بيست و شش متر و هفتادصدم مترمربع
هشتم : شماره هاي فرعي از 33 - اصلي مزرعه مهرقویه

80 - رای شــماره 139760302008005304 -  19 / 09 / 97 -  كاظم انصاریپور 
فرزند خداداد ششدانگ یک باب خانه به اســتثناء بهاء ثمنيه اعياني آن مجزي شده 
ازپالك 384 فرعی به مساحت دویست و پنجاه و سه متر و شصت و دو صدم متر مربع 
درازاء چهارهزار و چهارصد ویازده - چهارهزار و پانصد و سي و ششم سهم مشاع به 
استثناء بهاء ثمنيه اعياني آن از پنج سهم و پنجاه صدم سهم ششدانگ انتقال عادي 

ازطرف هژیرفتحي شاه نجفي 
81 - رای شماره 139760302008005307 -  19 / 09 / 97 -  اسماعيل فتحي شاه 
نجفي فرزند فتح اله ششدانگ یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنيه اعياني آن مجزي 
شده ازپالك 384 فرعی به مساحت دویست و سه متر و هشتاد و یک صدم متر مربع 
82 - رای شــماره 139760302008005308 -  19 / 09 / 97 -  هوشنگ فتحي 
شــاه نجفي فرزند فتح اله ششــدانگ یک باب خانه به اســتثناء بهاء ثمنيه اعياني 
 آن مجزي شــده ازپالك 384 فرعی به مساحت دویســت و پنج متر و هفتادصدم

 متر مربع 
نهم : شماره هاي فرعي از50- اصلي مزرعه اله آباد

83 - رای شماره 139760302008005285 -  19 / 09 / 97 -  جميله اسماعيلي 
عمروآبادي فرزند عباس ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالك 191 فرعی به 

مساحت یكصدو هشتاد و پنج متر و چهل و هفت صدم مترمربع

84 - رای شماره 139760302008005487 -  28 / 09 / 97 -  كيامرث باهنر فرزند 
عباس ششدانگ یک باب مغازه باطبقه فوقاني آن مجزي شده ازپالك 566 فرعی به 

مساحت هشتاد و چهار متر و پنجاه صدم مترمربع
85 - رای شماره 139760302008005760 -  10 / 10 / 97 -  حسين باقي فرزند 
سيف اله ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالك 1252 فرعی به مساحت سيصد 

و سيزده متر و پنجاه صدم مترمربع
   دهم : شماره فرعي از 68 - اصلي مزرعه سيدآباد 

86 - رای شماره 139760302008004727 -  21 / 08 / 97 -  فرزانه ميرزائي فرزند 
غالمحسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه به مساحت 
نود و پنج متر و بيست صدم مترمربع در ازاء نوزده - چهلم حبه مشاع از هشتاد و چهار 
حبه ششدانگ انتقال عادي مع الواســطه ازطرف فروغ السادات مدني احدي ازورثه 
محمدعلي مدني كه ایشان نيزاحدي ازورثه سيدابوالقاسم مدني احدي ازمتقاضيان 

ثبت اوليه بوده است
یازدهم : شماره هاي فرعي از 100- اصلي مزرعه فيض آباد

 87 - رای شماره 139760302008005522 -  29 / 09 / 97 -  فروزان مصدقيان 
فرزند ناصر ششدانگ قســمتي ازیک باب انبار مجزي شــده ازپالك 12 فرعی به 
مساحت یكصد و هشــت متر و پنجاه و پنج صدم مترمربع كه به انضمام ششدانگ 

پالك 1587 فرعي جمعًا تشكيل یک باب انبار راداده است
88 - رای شماره 139760302008005309 -  19 / 09 / 97 -  سيد محمد طاهر 
طبيبيان فرزند سيد ابوتراب ششــدانگ یک باب مغازه و زمين محصور متصل به آن 

مجزي شده ازپالك 236 فرعی به مساحت یكصد و پنجاه مترمربع

89 - رای شماره 139760302008005505 -  28 / 09 / 97 -  ليال قاسمي فرزند 
فرج اله ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالك 515 فرعی به مساحت دویست 

و چهل و دو متر و هفتاد و سه صدم مترمربع
90 - رای شــماره 139760302008005420 -  24 / 09 / 97 -  ســيد خيراتعلي 
موسوي فرزند محمدقلي ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالك هاي 

1641 و 1643 فرعی به مساحت یكصد و هشتاد و نه مترمربع
دوازدهم : شماره فرعي از 106- اصلي مزرعه ارش آباد

91 - رای شماره 139760302008005424 -  24 / 09 / 97 -  محمد مميز فرزند 
علي ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالك 329 فرعی به مساحت یكصد و سي 

و شش متر و هشتاد صدم مترمربع
سيزدهم : شماره هاي فرعي از 159- اصلي 

92 - رای شــماره 139760302008003356 -  11 / 06 / 97 -  روح اله هاشمي 
موسي آبادي فرزند سيف اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک واحد كارگاه 
برشكاري مجزي شــده ازپالك هاي  1 و 6  فرعی به مساحت چهارهزار و نهصد و 

شصت و هفت متر و پنجاه صدم مترمربع
93 - رای شــماره 139760302008003357 -  11 / 06 / 97 -  مرتضي هاشمي 
موسي آبادي فرزند سيف اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک واحد كارگاه 
برشكاري مجزي شــده ازپالك هاي  1 و 6  فرعی به مساحت چهارهزار و نهصد و 

شصت و هفت متر و پنجاه صدم مترمربع
چهاردهم : شماره هاي فرعي از 171- اصلي مزرعه مهدیه

94 - رای شماره 139760302008005425 -  24 / 09 / 97 -  نعمت اله محمدي 

فرزند كریم ششــدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالك 14 فرعی به مساحت 
دویست و سي و دو متر و پنجاه و پنج صدم متر مربع درازاء دوازده حبه و یكصد و نود و 
یک - دویست و پنجاهم حبه مشاع ازهفتاد و دو حبه ششدانگ انتقال عادي ازطرف 

جهانگير خان دره شوري 
95 - رای شــماره 139760302008005637 -  04 / 10 / 97 -  جــواد صفري 
فرزند اعور ششدانگ یک باب مغازه نيمه تمام مجزي شده ازپالك هاي 144 فرعی 
باقيمانده كه به شماره 657 فرعي تبدیل شــده و 481 فرعي به مساحت سي و پنج 
متر و سي صدم مترمربع درازاء سي و هفت سهم و پنجاه و هشت صدم سهم مشاع از 
چهارصد و نود و چهار سهم ششدانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف ایران شمسائي 

بند ب(
بخش یک ثبتي شهرضا

یكم : شماره فرعي از 50- اصلي مزرعه اله آباد
1 - رای شــماره 139760302008004934 -  30 / 08 / 97 و راي اصالحــي 
شماره139760302008005693 -  09 / 10 / 97  -  حميدرضا پناهنده فرزند حسن  
ششــدانگ یک باب خانه نيمه تمام مجزي شــده ازپالك 1041 فرعی به مساحت 
یكصدمتر و هشتاد و پنج صدم مترمربع درازاء نيم سهم مشاع از چهار سهم ششدانگ 
انتقال عادي مع الواسطه ازطرف فردوس زماني كه در راي اوليه و به تبع آن درآگهي 

اوليه مساحت ملک اشتباهًا قيد شده و اینک تجدید آگهی می گردد
تاریخ انتشار نوبت یكم :     1 / 11 / 1397 
تاریخ انتشار نوبت دوم :   16 / 11 / 1397 

م الف: 350893 سيد اسداله موسوی رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا  
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 بازیکن سابق یوونتوس 
در رادار الهالل

پس از ناکامی در جذب »گومز« ستاره آرژانتینی 
تیم اتاالنتــا، الهاللی ها 
در اندیشــه خرید 
جووینکو، هافبک 
اســبق  هجومی 
یوونتوس هستند.

تیــم الهــالل در 
روزهایی که جام ملت 
های آســیا در حال برگزاری اســت، به دنبال 
تقویت خود جهت حضور هرچه پرقدرت تر در 
لیگ قهرمانان آسیاست. آن ها به نظر می رسد با 
جدایی عمر خربین موافقت کرده اند و می توانند 
به جای او بازیکن خارجی هــم بگیرند.گومز، 
هافبک هجومی تیم اتاالنتا ابتــدا مورد توجه 
الهاللی ها بود و آن ها پیشنهاد خود به این باشگاه 
را نیز ارسال کردند؛ اما پاسخ اتاالنتا به این پیام 
منفی بود. پس از آن باشگاه آبی پوش ریاض به 
فکر خرید ستاره ســابق یوونتوس افتاده است.

الهالل قصد دارد بــا خرید جووینکوی معروف، 
گام بلندی در نقل و انتقاالت زمستانی بردارد و 
برای این انتقال مشکلی از لحاظ مالی هم ندارد. 

چراغ سبز »امباپه« به رئال؟
کیلیان امباپــه، یکــی از گزینه هــای اصلی 
جایگزینی کریســتیانو 
رونالــدو در رئــال 
مادرید است. این 
اســتعداد جوان 
فرانســوی بعد از 
درخشــش در جام 
جهانی در حال  حاضر 
هم با پاری  ســن  ژرمن می درخشد. او در دیدار 
برابر گنگام، هت تریک کرد تا به صدرنشــینی 
خود در جدول بهترین گلزنان ادامه دهد.امباپه 
بار دیگر به احتمال حضــورش در رئال مادرید 
واکنش نشان داد. این مهاجم به قراردادش اشاره 
کرد و گفت : من از حضور در پاری  ســن  ژرمن 
خوشحالم و تا سال ۲۰۲۱ با این تیم قرارداد دارم. 
هنوز زود است که درباره فصل بعد سخن به میان 
آورم. اگر شیفته حضور در رئال مادرید بودم هم 
اکنون در این جا احساس آرامش نمی کردم. با 
این حال هیچ چیز در فوتبال غیر ممکن نیست.

رقابت یونایتد و رئال برای 
جذب مدافع برزیلی پورتو

روزنامه انگلیســی میرر، ادعا کرد که باشــگاه 
منچستریونایتد قصد دارد ادر میلیتائو، مدافع 
برزیلی باشگاه پورتوی 
بــا  را  پرتغــال 
قراردادی به ارزش 
45 میلیــون پوند 
بــه اولدترافــورد 
منتقل کنــد. پیش 
از ایــن صحبت هایی 
درباره تمایل چلسی و لیورپول به جذب ستاره 
۲۱ساله پورتو هم مطرح شــده بود ولی رقیب 
اصلی یونایتد در جــذب او، رئال مادرید خواهد 
بود.بر اساس گزارش ها رئال مادرید با میلیتائو و 
باشگاه پورتو به صورت لفظی بر سر انتقال او به 
توافق رسیده و مسئولین رئال مادرید مطمئن 
هستند که می توانند توافق غیررسمی خود برای 
جذب این ستاره جوان را رسمی کنند؛ اما حاال 
یونایتد به عنوان رقیبی قدرتمند به میدان وارد 
شده و قصد دارد میلیتائو را پیش از فرا رسیدن 

تابستان آینده خریداری کند.

 نوآوری جالب در تمرین
 تیم ملی ژاپن

مربی دروازه بانان تیم ملی فوتبال ژاپن در تمرین 
این تیم قبل از بازی برابر عربســتان دست به 
اقــدام جالبــی زد.تیم  
 ملی فوتبــال ژاپن 
یکی از شانس های 
کســب  اصلــی 
عنــوان قهرمانی 
در جــام ملت های 
آسیا ۲۰۱۹ به شمار 
می آید.ژاپن در مرحله یک هشــتم نهایی باید 
به مصاف عربستان برود. در تمرین اخیر چشم 
بادامی ها یک صحنه جالب به ثبت رسید.مربی 
دروازه بانان ژاپن به همراه خود یک کامپیوتر به 
تمرین آورده بود تا حرکت های سنگربان تیم را به 
خوبی زیر نظر بگیرد و کوچک ترین اشتباهاتش 
را به او گوشزد کند.این اقدام مربی دروازه بانان 
ژاپن در رسانه های عربســتانی بازتاب داشت و 
به خوبی نشان می دهد که این تیم برنامه ریزی 
دقیقی برای قهرمانی در جام ملت های آســیا 

۲۰۱۹ دارد.

حذف ایران، برنامه لیگ برتر را تغییر نمی دهد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 هافبک عراقی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان که در نیم فصل اول 
یکی از مهره های اصلی و کلیدی تیمش بوده در پایان نیم فصل با 
چند تیم عراقی پای میز مذاکره نشست و حتی اخبار وعکس هایی 
از عقد قرارداد او با برخی تیم ها مثل النجف به گوش می رسید. با 
این وجود توئیتر شبکه الکاس اعالم کرد که جاسم کرار  رسما به 

تیم الشرطه عراق پیوسته است.

»جاسم کرار« رسما به الشرطه پیوست

 تیم فوتبال سپاهان چند روزی است که اردوی خود را در کشور 13
ترکیه برپا کرده، اما مهدی کیانی بازیکــن این تیم همراه با زرد 
پوشــان به این ســفر نرفت.کیانی به دلیل مشــکالت مالیاتی 
نتوانسته بود همراه با ســپاهان راهی این سفر شــود؛ اما با حل 
 این مشکل، این بازیکن  راهی ترکیه شــد تا در تمرینات تیمش

 شرکت کند.

»مهدی کیانی« به اردوی سپاهان اضافه شد
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 پایان اردوی استقاللی ها
 بدون »پول تو جیبی«!

اردوی بازیکنان استقالل فر دا در شهر آنتالیا به 
پایان خواهد رسید و بازیکنان این تیم به تهران باز 
می گردند؛ اما مشکالت این تیم در اردو همچنان 
حل نشده است. در شرایطی که به رسم همیشگی 
اعضای تیم باید مبلغی به عنوان »پول تو جیبی« 
دریافت می کردند و شایعاتی مبنی بر پرداخت 
5۰۰ دالر به استقاللی ها منتشر شد؛ اما استقاللی 
ها هیچ دریافتی در اردو نداشتند و مبلغی به آنها 
پرداخت نشده است. بازیکنان استقالل همچنین 
در این اردو مبلغــی را بــرای قراردادهای خود 
دریافت نکردند تا مشکالت این تیم با پایان اردو 

نیز به پایان نرسد.

حذف ایران، برنامه لیگ برتر را 
تغییر نمی دهد

برنامه دور برگشــت لیگ برتر از سوی سازمان 
لیگ برتر اعالم شد.بر اســاس برنامه اعالم شده 
دور برگشت از ۱5 بهمن آغاز می شود و آخرین 
روزهای بازی های این فصل هم ۲6 اردیبهشت 
ماه خواهد بــود؛ اما در صورت حــذف احتمالی 
ایران از جام ملت های آسیا برنامه اعالم شده از 
سوی سازمان لیگ برتر دستخوش تغییر نخواهد 
شد. تحت هر شــرایطی بازی های دور برگشت 
 از ۱5 بهمن آغاز می شــود. البتــه پیش از این
  شــاهد برگــزاری بــازی هــای جــام حذفی

 خواهیم بود.

در حاشیه

برگزاری کارگاه های آموزشی 
در پیست اسکی فریدون شهر

رییس هیئت اسکی اســتان اصفهان با اشاره به 
بارش نعمت الهی در فریدون شــهر از برگزاری 
مســابقات و کارگاه های آموزشی در این پیست 
خبر داد.محمود یسیالنی، با اشاره به برف گیری 
پیست اسکی فریدون شهر و استقبال ورزشکاران 
اظهار کرد: ورزشکاران استان به صورت حرفه ای 
و آموزشی از امکانات این پیست استفاده کردند.
وی با بیان اقدامات این هیئت برای شروع فعالیت 
در زمینه های برگزاری مســابقات و کارگاه های 
آموزشی عنوان کرد: کارگاه آموزشی فری استایل 
 یا حرکات نمایش اســنو برد که شاخه جدیدی

 از رشته اسکی است، برگزار و فعال شده است.

منهای فوتبال

پیشخوان

 کاش پایــان بهتــری 
می نوشتی آقای کی روش!

با پایان یافتن دور مقدماتی لیگ برتر فوتسال مردان 
هشــت تیم به مرحله پلی آف صعود کرده اند که در 
ادامه  به معرفی آنها خواهیم پرداخت.مرحله پلی آف 
سبک و ســیاقی جدید در نحوه برگزاری لیگ برتر 
فوتسال امسال است که موافقان و مخالفان زیادی 

دارد و چون اولین سال است که لیگ این گونه برگزار 
می شود قطعا بی نقص نیســت و خبر از کور سویی 

پیشرفت در نحوه برگزاری می دهد.
نحوه برگزاری پلی آف

دور اول مرحله پلــی آف به صــورت ۲ از 3 برگزار 

می شــود یعنی هرکــدام از دو تیــم در دو بازی از 
ســه بازی پیروز شــوند به مرحله بعــدی صعود 
می کننــد و تیم هایــی که جایــگاه بهتــری در 
جدول دارند، بازی اول و ســوم را میزبان هستند. 
مرحلــه دوم ) نیمه نهایــی( به صــورت رفــت 

و برگشــت برگزار می شــود؛ اما این بار تیم هایی 
کــه جایــگاه بهتــری در لیــگ داشــتند بازی 
رفــت میهمان و بازی برگشــت میزبان هســتند. 
 مرحله ســوم ) فینال( نیز به همین صورت برگزار

 می شود.

8 تیم صعودکننده به پلی آف را بهتر بشناسیم
 در لیگ برتر فوتسال؛

  عکس روز

چالش 10 سال با 4 اسطوره جهان فوتبال
چالش ۱۰ ساله، جذابیت خاصی در رسانه ها و فضای مجازی به راه انداخته است.مشاهده 
چهره ستاره های مورد عالقه فوتبال دوستان طی ۱۰ ســال گذشته حال و هوای خاصی را 

ایجاد می کند و یادآوری خاطرات گذشته دلنشین و خاطر انگیز شده است.

ایران- عمان؛ آتش بس در 
جنگ داخلی حمله به رقیب 

خارجی

ایران- عمــان؛  عبور از 
حریف مرموز

با هــم نجنگیــم؛ با هم 
بجنگیم

صعــود از نان شــب هم 
واجب تر اســت! ما اقیانوسیم 

عمان!

در این زمستان سرد، تیم های لیگ برتری فوتبال به دنبال جذب بازیکنان خوب برای گرم کردن مجموعه 
تیم خود هستند تا از جمع مدعیان حاضر در صدر جدول که به دنبال قهرمانی در پایان این فصل خواهند 
بود، جا نمانند؛ به تازگی صحبت هایی در خصوص کمبود بودجه باشگاه سپاهان در رسانه های مختلف 
شنیده می شد؛ اما با این وجود محمد ابراهیمی، محمد مسلمی پور و علی قربانی در نقل و انتقاالت نیم فصل 

با نظر سرمربی و کادر فنی تیم، به جمع زردپوشان پیوستند.
 مدیرعامل باشگاه ســپاهان در خصوص موضوعات مطرح شــده پیرامون کمبود بودجه باشگاه گفت: 
بازیکنانی که تاکنون مدنظر سرمربی و کادر فنی تیم ســپاهان هستند، جذب شده اند و هرگونه ایجاد 
حاشیه در مورد کمبود بودجه باشگاه برای جذب بازیکن را تکذیب می کنم؛ مجموعه باشگاه فوالد مبارکه 

سپاهان تمام قد برای انجام همه درخواست های کادر فنی تالش کرده و می کند.
مسعود تابش ادامه داد: در رابطه با جدایی تعدادی از بازیکنان درخواست هایی کتبا به باشگاه رسیده است 
ضمن اینکه ما هم از باشگاه هایی درخواست بازیکن داشته ایم که موافقتی حاصل نشد؛ وقتی یک بازیکن 
تحت قرارداد با باشگاه است و باشگاه دیگری خواهان جذب وی می شود، در مرحله نخست باید سرمربی 
و کادر فنی تیم مبدأ، موافق انتقال او باشــد و در مرحله بعدی باید خود بازیکن نیز نسبت به این انتقال 
رضایت داشته باشد؛ برای جذب علیمحمدی و سرلک از سوی باشگاه صنعت نفت آبادان درخواست هایی 

به ما رسیده است ولی خود بازیکنان تمایل به حضور در جمع آبادانی ها را ندارند.
وی افزود: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان و شخص سلطان حسینی، مدیرکل ورزش و جوانان 
استان اصفهان باید پاسخگوی مشکالت نقش جهان باشد؛ من در رابطه با ورزشگاهی که تحویل ما نیست 
نمی توانم حرفی بزنم؛ شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی به عنوان پیمانکار وزارت ورزش و جوانان باید 

توضیح دهد که ورزشگاه نقش جهان قرار است چه زمانی آماده تحویل شود.

»تابش« شایعات کمبود بودجه باشگاه سپاهان را تکذیب کرد

بسکتبال
NBA

ایندیانا 
 -

شارلوت
ساعت 
02:40

 سایت 
آنتن

بسکتبال
NBA

ژاپن 
 -

عربستان
ساعت
14:30

شبکه 
ورزش

بسکتبال
NBA

استرالیا
 - 

ازبکستان
ساعت
17:30

شبکه 
ورزش

بسکتبال
NBA

امارات
 - 

قرقیزستان
ساعت
20:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

2 شنبه 
1 بهمن

گیتی پسند اصفهان : در تاریخ لیگ برتر فوتسال هیچ 
تیمی وجود نداشته اســت که پس از پایان لیگ به باالی 65 
امتیاز دست یابد. تیم »رضا لک« امسال از ۲6 بازی که انجام 
داد ۲۲ برد، یک تساوی و 3 شکســت را برای خود ثبت کرد 
تا مهم ترین رکوردشــکنی آن ها با کسب 67 امتیاز به دست 
بیاید.گیتی پســندی ها با ۱۱۱ گل زده بهترین خط حمله و 
فقط 58 گل خورده بهترین خط دفاع لیگ را به نام خودشان 
زده اند. مهدی جاوید با ۲8 گل، ســعید احمد عباسی ۲5 و 
مهران عالیقدر با ۱8 گل بهترین گلزنان قرمز پوشان اصفهانی 
هستند و این ســه بازیکن بیش از 6۰ درصد گل های گیتی 
پسند را به ثمر رســانده اند.ثبت رکورد ۱۲ هفته پیروزی در 
لیگ امسال را نیز گیتی پسندی ها با شکست رقیبان از هفته 
۱۲ تا ۲4 ثبت کردند و شــاید اگر دیدار با شهروند نیمه تمام 
نمی ماند و کمیته انضباطی بازی را به ســود شــهروند اعالم 

نمی کرد این رکوردشکنی ادامه می یافت.

مس ســونگون ورزقان: مدافع 
عنــوان قهرمانــی لیگ ۱6 پیــروزی، 
7 تســاوی و مانند گیتی پسند فقط 3 
شکست را ثبت کرده است تا با 55 امتیاز 
در رده دوم جدول قرار گیرد. ورزقانی ها 
بــا ۹6 گل زده، دومین خــط حمله و با 
6۲ گل خورده به همــراه فرش آرایی ها 
دومین خط دفاع لیگ را برای خود ثبت 
کرده اند.مس از هفتــه هفتم رقابت ها تا 
هفته ۲۱ هیچ شکســتی نداشته است و 
۱5 هفته نباختن بهتریــن رکورد مس 
در لیگ امسال اســت.فرهاد فخیم که 
یکی مهره های کلیدی تیم مس سونگون 
است با ۱8 گل و مرتضی عزتی با ۱3 گل 
بهترین گلزنان تیم مس سونگون ورزقان 

هستند.

فرش آرای مشهد : فرش آرایی ها کــه همیشه از تیم های پرقدرت لیگ بوده اند 
امسال هم با ۱5 برد و ۲ تساوی و ۹ شکست 47 امتیاز گرفته است و لیگ را با جایگاه سوم 
به پایان رساند. فرش آرا همچون گذشته که از بهترین تیم های دفاعی لیگ برتر فوتسال 
بودند امسال نیز فقط با 6۲ گل خورده به همراه مس سونگون دومین خط دفاع لیگ را در 
اختیار دارد و با 7۹ گل زده چهارمین خط حمله از بین 8 تیم صعودکننده را دارد.از نکات 
جالب توجه فرش آرا عدم حضور قدرت بهادری، ستاره چند سال اخیر فوتسال کشور است 
که امسال تیم سابقش را در لیگ تنها گذاشت.سروش احمد نیا با ۱۲ گل، علی ابراهیمی 

و مجید خزائی هرکدام با ۱۰ گل، بهترین گلزنان فرش آرا هستند.

حفاری اهواز:حفاری در لیگ امســال 
فرهــاد توکلی و پیمــان حفیظــی بازیکنان 
موثر خود را در اختیار نداشــت و با ترکیبی از 
بازیکنان جوان و باتجربه وارد مســابقات شد. 
۱۲ برد، 8 تساوی و 6 شکســت 44 امتیاز را 
برای اهوازی ها به همراه داشــت تا این تیم در 
رده چهــارم جدول قــرار گیرد.بازیکنان ملی 
حفــاری در ۲6 بازی 74 گل زدنــد و 65 گل 
نیز دریافت کردند و از بین 8 تیم صعودکننده 
مالک پنجمین خط حملــه و چهارمین خط 
دفاع هستند.شــهاب طالبی بــا ۲6 گل زده، 

بهترین گلزن تیم ملی حفاری اهواز است.

سن ایچ ساوه: ساوه، یکی از شــهرهایی است که 
بازیکنان زیادی را در لیگ برتر فوتسال پرورش داده است، 
امســال نیز دو تیم را در لیگ برتر داشت که شهرداری به 
دسته اول سقوط و سن ایچ به مرحله پلی آف صعود کرد.۱۲ 
پیروزی، 5 تساوی، ۹شکســت و کسب 4۱ امتیاز حاصل 
کار شاگردان جواد اصغری مقدم در ۲6 بازی بوده است. 
ساوجی ها با 73 گل زده و 65 گل خورده، ششمین خط 
حمله و چهارمین خط دفاعی را در بین 8 تیم صعودکننده 
ثبت کرده اند. مهدی کریمی با ۱7 و علی مروتی نیز با ۱۰ 

گل بهترین گلزنان تیم سن ایچ هستند.

سوهان محمد سیما قم:این تیم در طول 
لیگ با مشکالت مالی متعددی دست و پنجه 
نرم کرد و تا مرز واگذاری نیــز پیش رفت؛ اما 
این اتفاق صورت نگرفــت. قمی ها از ۲6 بازی 
که انجام دادنــد ۱۱ پیروزی، 7 تســاوی و 8 
شکست به دست آوردند و با 4۰ امتیاز در رده 
ششم لیگ را به پایان رساندند.روح ا... ایثاری 
با ۱۹، علیرضا وفایی ۱6 و ناصر اطمینان با ۱۲ 
گل بهترین گلزنان تیم ســوهان محمد سیما 
هستند و قطعا در مراحل بعدی نیز از مهره های 

کلیدی این تیم خواهند بود.

شهروند ساری : شــهروندی ها در لیگ امسال 
در مقاطع مختلفی با کمبود بازیکن مواجه بودند؛ اما 
مهم ترین نکته مثبت این تیم بردن گیتی پســند در 
بازی رفت در شهر ساری و بازی برگشت با حکم کمیته 
انضباطی در اصفهان اســت که به نوعی این تیم را به 
گربه سیاه گیتی پسند تبدیل کرده است.ساروی ها از 
۲6 بازی، ۱۱ پیروزی، 6 تساوی و ۹ شکست به دست 
آوردند تــا با 3۹ امتیاز هفتمین تیــم صعودکننده به 
پلی آف لقب گیرند. شهروند ساری همچنین تا پایان 

لیگ 87 گل زده و 78 گل خورده را ثبت کرده اند.

مقاومت البرز: صعــود مقاومت البرز باعث صعود 
نکردن تیم پرطرفدار آذرخش بندرعباس شــد و شاید 
اگر مســئولین بندرعباس توجه بیشــتری به این تیم 
می کردند آن ها به جــای مقاومت صعــود می کردند.

البرزی ها لیگ فوتسال با کسب ۹ پیروزی، 6 تساوی و 
۱۱ شکست در ۲6 بازی 33 امتیاز را به دست آورده اند 
تا هشتمین و آخرین تیم صعودکننده به مرحله پلی آف 
لقب گیرنــد.در جمع 8 تیــم صعودکننــده مقاومت 
کمترین پیروزی و بیشترین شکست را ثبت کرده است.

ایران با شکست عمان و درخشش بیرانوند صعود کرد
 نبرد کی روش و لیپی در آسیا

دیدار تیم ملــی فوتبال ایــران در مرحله یک هشــتم نهایی جام 
ملت های آســیا مقابل عمان از ســاعت ۲۰:3۰ شــب گذشته در 
ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی آغاز شد و در نهایت تیم ملی ایران با نتیجه ۲ بر 

صفر به پیروزی رسید.
تیم ملی فوتبال ایران با ارائه یک بازی منظم و منطقی توانست عمان را شکست بدهد 
و به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های آســیا صعود کند آن هم در حالیکه در 
ثانیه 55 مسابقه یک پنالتی برای حریف گرفته شــد اما بیرانوند با مهار این پنالتی 

زمینه ساز برد تیم ملی شد.تیم ملی ایران در مرحله یک چهارم نهایی روز پنجشنبه 
به مصاف چین خواهد رفت. تقابل کی روش و مارچلو لیپی مربی ایتالیایی در این 
مرحله دیدنی خواهد بود. تیم ایران در مقدماتی جام جهانی ۲۰۱8 چین را با لیپی 
در ورزشگاه آزادی و با گلزنی طارمی شکست داده بود.دو گل ایران در این دیدار را 
علیرضا جهانبخش )3۲( و اشکان دژاگه)4۱( به ثمر رساندند و البته شاهد ازدست 
دادن موقعیت های خوب گلزنی توسط مهدی طارمی و سردار آزمون هم بودیم. به 

سردار نمی شود حرفی زد، احتماال دوباره قهر می کند!
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اجازه نمی دهیم کسی خارج از چارچوب قانون 
با شهروندان برخورد کند

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

شهرداری

 دیدگاه

 مدادهای رنگی
 آلودگی هوا را خط زدند

اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان و معاونت 
حمل و نقــل و ترافیــک شــهرداری در ادامه 
اجرای برنامــه  »آدم و هوا« جمعــی از بهترین 
هنرجویان رشته های گرافیک، نقاشی و انیمیشن 
هنرستان های هنرهای زیبای دختران و پسران و 
هنرستان معتمد اصفهان را فرا خواندند تا در روز 
ملی هوای پاک، دغدغه های خود درباره آلودگی 
هوا و هوای پاک را با زبان هنر روی بوم ها نقش 
بزنند. مرتضی رشیدی، معاون اجتماعی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
در بازدید از این کارگاه یک روزه، هنر را یکی از 
ابزارهای موثر در آموزش فرهنگ شــهروندی 
دانست و اظهار داشت: برپایی چنین کارگاه هایی 
زمینه ســاز مشــارکت جویی دانش آموزان در 
ساختن یک شهر آرمانی است.وی ابراز امیدواری 
کرد با چاپ این آثار و قرار گرفتن آنها در معرض 
دید شهروندان، هوای پاک به دغدغه جدی مردم 

و مسئوالن تبدیل شود.

یک کارشناس شهرسازی پیشنهاد داد:
توسعه شهری همراه با توزیع 

متعادل خدمات باشد
یک کارشناس شهرســازی اظهارکرد: در طرح 
توسعه شــهری موفق ابتدا باید مکان هایی که 
خدمات شهری مناسبی ندارد، شناسایی و سپس 
زیرساخت های شــهری اعم از سیستم حمل و 
نقل عمومی و سایر خدمات در آن محالت شکل 
گیرد.شهره عزتیان افزود: هدفمند بودن طرح 
های توسعه از مهم ترین ویژگی های این طرح ها 
اســت، زیرا طرح هدفمند می تواند پاسخگوی 
نیازهای شهر باشد. همچنین در طرح توسعه باید 
تعریف توسعه شهر همراه با تعریف خدمات شهر 
لحاظ شود.این کارشناس شهرسازی با اشاره به 
وضعیت توزیع خدمات در شهر اصفهان اظهار 
کرد: در جنوب شهر اصفهان، خدمات شهری به 
شکل مناسبی توزیع می شود در صورتی که در 
شمال و شرق شهر شاهد ارائه خدمات به شکل 
مناسب نیستیم به همین منظور باید توسعه را در 
همه جهات شهر متعادل کنیم. این رویکرد تنها 
با بارگذاری متناسب طرح ها روی اراضی شهری 
امکان پذیر خواهد بــود، در واقع در برنامه ریزی 
طرح های توسعه شهری الزم است روی اراضی 
شهر بارگذاری مناسب و همچنین ذخیره شهری 
لحاظ شــود.عزتیان گفت: با توجه به خشکی 
زاینده رود و ضرورت حفظ فضای ســبز شهر و 
باغات موجود توسعه شهری باید به گونه ای باشد 
که شاهد تغییر و دست اندازی در اراضی سبز و 

آب های زیر زمینی نباشیم.

یک کارشناس تاکید کرد:
لزوم توجه به »عدالت جنسیتی« 

در طراحی فضاهای شهری
یک کارشناس برنامه ریزی شهری گفت: امروزه 
یکــی از محورهای اصلی مــورد توجه طراحی 
شهری و برنامه ریزی شهری »پردازش به عدالت 
جنســیتی« در طراحی فضاهای شهری است.

صادق صید بیگی اظهار کرد: فضاهای عمومی 
شهری به عنوان تجلی گاه کالبدی شهر مهم ترین 
عرصه برقراری تعامالت اجتماعی و فعالیت های 
داوطلبانه شهروندان فارغ از هر قشر، جنسیت و 
سنی محسوب می شود که درصدد پاسخگویی 
به نیازهای روانی و اجتماعی انســان ها برآمده 
است.وی افزود: امروزه یکی از محورهای اصلی 
مورد توجه طراحی شهری و برنامه ریزی شهری 
»پردازش بــه عدالت جنســیتی« در طراحی 
فضاهای شــهری اســت؛ بحث فضای شهری، 
از دغدغه های بســیار پر جاذبــه ای در حیطه 
شهرسازی است که بسیاری از اندیشمندان این 
رشته را به سوی خود جذب کرده؛ در این میان 
توجه به نقش و جایگاه زنــان به عنوان نیمی از 
جمعیت انسانی جوامع، در فضاهای شهری حائز 
اهمیت است. این کارشناس برنامه ریزی شهری 
اضافه کرد: از آنجایی که بســیاری زنان هم پای 
مردان به کار و فعالیت پرداخته و بیشترین وقت 
خود را در خارج خانه می گذراننــد، در نتیجه 
امکان مواجهه با مشکالت و محدودیت ها برای 
آنان افزایش یافته است از این رو چنین به نظر 
می رســد که حضورپذیری و فعالیت اجتماعی 

زنان بیش از پیش اهمیت یافته است.
صید بیگی ادامه داد: عمدتــا فضاهای عمومی 
شهری جنبه ای مردانه دارد تا جایی که در برخی 
از این فضاها به دلیل فقدان برنامه ریزی مناسب 
و توجه نکردن به نیازهای زنان، به مشــکالت و 
مسائل مربوط به آنان نظیر نیاز به فضایی برای 
خود شــکوفایی و ارائه توانمندی های فردی، 
برقراری پیوند میان کار، خانواده و فعالیت های 

اجتماعی توجه نشده است .

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان:
اجازه نمی دهیم کسی خارج از 
چارچوب قانون با شهروندان 

برخورد کند
معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان در جلسه 
هم اندیشی و برنامه ریزی ســتاد خدمات شهری 
اظهار کرد: فعالیت حوزه خدمات شــهری، بسیار 
دشوار و گسترده اســت، در این بخش هیچ زمان 
اداری مشخصی وجود ندارد و باید با هر چیزی که 
چهره شــهر را نازیبا می کند، برخورد شود در این 
راستا ساخت و ســازها در اطراف شهر، سدمعبر، 
شــغل های مزاحم و آالینده جایی در شهر ندارند.  
حسین امیری با بیان این نکته که »باید به کرامت 
انسانی شــهروندان توجه شــود« تاکید کرد: باید 
شهروندان را به عنوان شــهروند قانون مدار بدانیم 
و تالش کنیم شهروندان را با قانون خدمات شهری 
آشنا کنیم؛ پیش از برخورد باید پیشگیری و آموزش 
انجام شــود و به حقوق اساســی و کرامت انسانی 
شــهروندان توجــه کرد.معاون خدمات شــهری 
شــهردار اصفهان خاطرنشــان کرد: نمی پذیریم 
کسی خارج از چارچوب با شهروندان برخورد کند و 
آبروی شهرداری را بازیچه قرار دهد؛ همچنین اگر 
شهروندی با ماموری برخورد نامناسب داشت باید 
از طریق قانونی و قضائی پیگیری شــود. اداره کل 
پیشگیری و رفع تخلفات شهرداری ۵۷۰ نیرو دارد 
که نظارت و کنترل این مجموعه بسیار دشوار است؛ 
اما باید با ماموران متخلف برخــورد قاطع صورت 
گیرد.امیری افــزود: از ظرفیت اتحادیه ها در بحث 
جمع آوری دست فروشان باید بیشتر استفاده شود؛ 
ماموران وظیفه دارند در حفظ تاسیســات و اموال 

شهرداری نظارت کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار 
اصفهان:

مدیریت تقاضا و ترافیک 
راه حل کاهش بار ترافیکی 

خیابان هاست
معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان 
گفت: مرکز کنترل ترافیک برنامه ای را برای ایجاد 
یک جریان توافقی برای کل میادین یا چهارراه ها 
پیش بینی کرده است تا عابرپیاده بتواند به راحتی 
تردد کند.علیرضا صلواتی اظهار کرد: مجزا کردن 
چراغ ها در چهارراه ها موجــب نارضایتی مردم و 
افزایش طول صف در تقاطع ها می شود، بنابراین 
طرح به صورت آزمایشــی در چند چهارراه اجرا و 
نتایج آن مورد بررسی قرار می گیرد؛ در این صورت 
یک سیکل کامل چراغ قرمز برای عبور عابر پیاده 
ایجاد شده و چنانچه طرح موفقیت آمیز بود در بقیه 
چهارراه نیز اجرا می شود. وی تصریح کرد: به دلیل 
افزایش تعداد خودروها و افزایش سهم خودروهای 
شخصی در همه معابر شــهر اصفهان، نقطه پیک 
ترافیکی وجــود دارد و ترافیک تنهــا محدود به 
نقطه خاصی از شهر نمی شود.صلواتی تاکیدکرد: 
بسیاری از معابر در سطح شــهر به حالت اشباع 
رسیده و بزرگراه های رینگ ســوم نیز با حداکثر 
ظرفیت خود در حال ســرویس دهی است حتی 
برخی بزرگراه ها همانند بزرگراه شهید خرازی از 
نظر ترافیکی در مرحله فوق اشباع به سر می برد.

وی با اشاره به اینکه ساعات پیک ترافیکی در نقاط 
مختلف شهر به یکدیگر متصل شده است، افزود: 
برای رفع این مشکل باید مدیریت تقاضا و مدیریت 
ترافیک را به عنوان یک راه حــل برای کاهش بار 
ترافیکی در خیابان های شهر در نظر بگیریم.معاون 
حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان خاطرنشان 
کرد: بزرگراه شهید خرازی، بزرگراه شهدای صفه 
در ساعات عصرگاهی، بزرگراه شهید دستجردی 
در ساعات صبحگاهی مشکل ترافیک را در حالت 

فوق اشباع دارد.

چهارمیــن دوره جشــنواره مطبوعــات، 
خبرگزاری ها و پایگاه های خبری ابوذر صبح 
دیروز با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان 

داد. 
رییس سازمان بسیج رسانه استان اصفهان در آیین 
اختتامیه این جشنواره که با حضور نماینده مردم 
اصفهان در مجلــس خبرگان رهبری، جانشــین 
فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان 
و جمعی از خانواده های شــهدای رسانه  در سالن 
شهید آوینی دانشگاه اصفهان برگزار شد، با اشاره 
به مشــارکت بیش از 8۰ نفر خبرنگار در این دوره 
از جشــنواره اظهار داشت:  امســال به یمن تالش 
خبرنگاران یکی از پربارترین جشنواره ها به لحاظ 

کمی و کیفی را شاهد بودیم.
رضا صفری، با بیان اینکه این جشنواره باید هرساله 
برای تقویت عملکرد جبهه رسانه ای انقالب اسالمی 
با حضور خبرنگاران انجام شود، گریزی هم به دلیل 
انتخاب نام »ابوذر« برای این جشنواره زد و گفت : 
صداقت ، راستگویی، عدالت طلبی و دفاع از حریم 
امامت و والیت ویژگی های شاخص حضرت ابوذر 
بود و ما اگر مــی خواهیم در جبهــه انقالب نقش 
آفرینی داشته باشیم باید عمارها و ابوذرهای زمانه 
خود باشیم و صداقت و دفاع از مظلومین و عدالت 
خواهی این دو بزرگوار را سرلوحه کار رسانه ای خود 

قرار دهیم.
وی افزود: امروز، دفاع از حریــم والیت و امامت و 
همچنیــن عدالت خواهی و دفــاع از مظلومین دو 
عنصر گمشده رسانه های داخلی و خارجی است که 

ما باید جانانه از این حریم دفاع کنیم.
رسانه ها وظیفه ســنگینی در باال آوردن 

تعقل مردم دارند
نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری 
در ادامه جلسه با عرض تسلیت شهادت حضرت زهرا 

)س( اظهار داشت: بخش 
عمده حرکات دشــمنان 
مرتبط با فضاسازی است، 
در خبر ممکن است صدق 
و کذب راه پیدا کند؛ اما در 
تحلیل ورود و نفوذ در فکر 

یا فکرسازی مطرح است.
آیت ا... ســید ابوالحسن 

مهدوی افزود: عدد دروغ  هــای ترامپ را مالحظه 
کردید، طی دو ســال نزدیک به 3 هزار دروغ گفته 
است، بنابراین دروغ به راحتی قابل شمارش است. 
رسانه های دشمن سعی می کنند از خبر کذب فاصله 
بگیرند چون به ضررشان تمام می شــود؛ اما آنچه 
خطری از سوی رسانه های خارجی به شمار می رود 
تحلیل خبرهاست به گونه ای که افراد آنچه رسانه 

می گوید را باور کنند.
وی با بیان اینکه مشخص نیست آنچه که ما می دانیم 
واقعیت دارد یا خیر، ادامه داد: همیشه باید احتمال 
تخلف را بدهیم. در قرآن کریم آمده است که آیا عالم 
و جاهل با هم برابرند؟ خداوند در این باره ســوال 

می کند؛ اما جواب نمی دهد.

آیت ا...مهــدوی تصریح 
کرد: دلیل این اســت که 
هر انسانی این موضوع را 
متوجه می شــود و پاسخ 
ایــن ســوال را می داند، 
اما آیاتــی در قرآن کریم 
داریم که جواب مطلب را 
نزد خداوند بیان می کند، 
در اینجا خداونــد از کلمه »عند ربک« اســتفاده 
می کند، زیرا مطلب حق است اما نزد مردم سخت و 
 سنگین بوده و ممکن است بسیاری افراد آن را انکار

 کنند.
وی افزود: خبرنگاران ابتدا بایــد معلومات خود را 
بررســی کنند که آیا آنچه که می دانند مطابق حق 
اســت یا نه. در مقابل علم، جهل قرار دارد و جهل 
گاهی مرکب اســت، یعنی مطلب را نمی دانیم اما 
فکر می کنیم که می دانیــم، یعنی جهل دوم زمینه 

جهل اول است.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریــح کرد: نکته 
دیگر کیفیت بیان مطلبی اســت که می دانیم حق 
است، کســی که جاهالنه مطلب کذبی را به جامعه 

تزریق کند حکم تکلیفی نداشته بلکه حکم وضعی 
دارد، یعنی کار حرام انجام نداده اما اثر خود را روی 

شنوندگان گذاشته است. 
وی ادامه داد: در مرحله نخست، خبرنگاران باید در 
صحت خبر دقت کنند، در مرحله دوم نیز کیفیت 

بیان را مورد توجه قرار دهند.
آیت ا... مهدوی با بیان دو ویژگی درباره حق گفت: 
حق همیشه مستدل است، در حالی که باطل هیچ 
وقت پشتوانه مســتدل ندارد بلکه لباس حق بر آن 
پوشانده اند. ویژگی دیگر آن یکی بودن است، هیچ 
وقت دو حق وجود ندارد، بلکه حق صراط مستقیم 
است، اگر خبرنگاران حق را به وسیله این دو ویژگی 
تشخیص دادند آن را به راحتی به جامعه منعکس 
می کنند. عضو مجلــس خبرگان رهبــری اظهار 
داشت: امروز سبک زندگی از مباحث مهمی است 
که رســانه در آن نقش زیادی دارد، رسانه ها هوای 
پاک را بــه جامعه منتقل می کنند امــا فکر پاک را 
نه. باید رســانه ها در این زمینه بسیجی عمل کنند 
و با ذکر دلیل مطالب را به مردم توضیح دهند، زیرا 
شاکله انسان فکر اوست و عمل از فکر بر می خیزد، 
بنابراین رسانه ها باید پنجره ای جدید برای فکر پاک 

را باز کنند.
تقدیر از 20 خبرنگار برگزیده

در ادامــه آییــن اختتامیــه چهارمیــن دوره 
جشــنواره مطبوعات، خبرگزاری هــا و پایگاه های 
خبری ابوذر از خانواده های چند شــهید رســانه 
از جمله شــهید افضل، سردار شــهید جان نثاری، 
شــهید والیی، شهید شــعیبی، شــهیدان ناجی، 
شــهید روان و شــهید فقیرا تجلیل به عمل آمد.

معرفی نفرات برگزیده این جشــنواره پایان بخش 
این مراســم بود که از 2۰ خبرنــگار برگزیده این 
جشنواره  تقدیر به عمل آمد. در این راستا،  سمیه 
پارسادوســت، مدیــر تحریریــه روزنامــه زاینده 
 رود موفق به کســب رتبه برتر در این جشــنواره 

شد. 

برای نقش آفرینی در جبهه انقالب، عمارها و ابوذرهای زمانه خود باشیم
   درآیین اختتامیه  چهارمین دوره جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری ابوذر مطرح شد؛   

 امروز، دفاع از حریم والیت و امامت 
و همچنین عدالت خواهی و دفاع 
از مظلومین دو عنصر گمشده 
رسانه های داخلی و خارجی است

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان از پیشــرفت ۷۰ درصدی احداث پارکینگ مشارکتی با بیمارستان 
عسکریه در کنار این واحد درمانی خبر داد.

حمید شــهبازی اظهار کرد: با توجه به ترافیک سنگین خیابان عســکریه همزمان با احداث پارکینگ، 
طرح های ترافیکی نیز در این خیابان اجرا می شــود.وی افزود: مشارکت و احداث پارکینگ بیمارستان 
عســکریه با ظرفیت 22۰ دســتگاه خودرو با هزینه 3۰ میلیارد ریال و تملک پارکینگ مقابل درمانگاه 
خیریه ام البنین، به ترتیب با هزینه ای بالغ  بر ۱۰ میلیارد ریال از پروژه های اصلی منطقه ۱۰ شــهرداری 

اصفهان به شمار می رود.
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان تصریح کرد: با توجه به تعداد زیاد مراجعه کنندگان به این بیمارستان و 
ترافیک خیابان عسکریه، احداث پارکینگ یکی از پروژه های موثر در سطح منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان 
محسوب می شود.وی با بیان اینکه تملک بخشی از رینگ چهارم به طول یک کیلومتر و تقاطع غیرهمسطح 
شهید اردستانی به صورت مشترک با منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان از دیگر پروژه های این منطقه است 
گفت: برای اجرای بخشی از رینگ که در محدوده منطقه ۱۰ واقع شــده، اعتباری افزون بر ۵۰ میلیارد 

ریال در نظر گرفته شده است.

پیشرفت ۷۰ درصدی احداث پارکینگ مشارکتی در خیابان عسکریه آگهی اصالحی

محمد حسین شاملی - مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

آگهی اصالحی شماره 52489 مورخ 1397/10/22 
 پیرو بند ۷ آگهی تشــخیص منابع ملی و مســتثنیات قانونی شــماره ۱۱292 تاریخ ۱3۵۷/۷/۱3 و انتشــار مجدد آن در روزنامه کارگر به شــماره 
986-۱3۷2/۱2/۱9 به شماره آگهی 3۷38۴-۱3۷2/۱۱/3۰ و آگهی اصالحی درج شده در روزنامه های فالحت ایران به شماره ۱3۷3/3/۱۰-۱9۵ 
و روزنامه کار و کارگر به شماره ۱۰38-۱3۷3/3/۱۰ در مورد پالک ۴۵ اصلی موسوم به شمال آبنیل، سهلوان و باغ کومه از توابع شهرستان فالورجان 

بدینوسیله مساحت تغییرات پالک را به شرح ذیل اصالح و اعالم می دارد.

م الف: 353976

شصت و چهارمین جلسه علنی شورای اسالمی شــهر، صبح دیروز با 
حضور شهردار اصفهان برگزار شد. 

قدرت ا... نوروزی با حضور در این جلسه، بودجه سال ۱398 شهرداری 
اصفهان را به اعضای شــورای شهر تقدیم کرد. شــهردار اصفهان در 
این جلسه  با بیان اینکه بودجه ســال آینده دومین بودجه ای است که 
در این دوره تدویــن می کنیم، اظهار کرد: در تنظیــم این بودجه نظر 
کمیسیون های تخصصی شورای اسالمی شهر و دغدغه و اولویت های 
آنها همواره مورد توجه بوده اســت. نوروزی  با بیــان اینکه در برنامه و 
بودجه سال 98 پروژه های نیمه تمام در تخصیص منابع در اولویت قرار 
دارد، اظهار کرد: توسعه کمی و کیفی و شاخص های ارزیابی عملکردی 
یکی از سیاست هایی است که در این برنامه اعمال شد.شهردار اصفهان با 
بیان اینکه کاهش تصدی گری، کنترل هزینه ها، توسعه ناوگان حمل و 
نقل عمومی مانند مترو و خطوط اتوبوس تندرو نیز از دیگر اولویت های 
بودجه سال 98 شهرداری اصفهان اســت، افزود: باید توجه داشت که 
در بودجه ســال آینده پروژه های محرک توسعه برای همه مناطق ۱۵ 
گانه شهر اصفهان تعریف شــده که می تواند موفقیت خوبی باشد.وی 
ادامه داد:  در بودجه سال 98 ناهماهنگی بین ارائه بودجه شهرداری و 
سازمان ها برطرف شد و این بودجه همزمان با بودجه اصلی شهرداری 

اصفهان به عمل آمد.
آب زاینده رود، حق شرعی کشاورزان اصفهان است

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان نیز در این جلسه با تسلیت ایام 
فاطمیه)س( اظهار کرد: امیدوارم همه ما در زمره فاطمیون محسوب 
شویم زیرا طبق روایات حضرت زهرا)س( اولین شفاعت کننده در روز 
قیامت هستند که شیعیان درپی ایشان حرکت می کنند.وی بارش های 

اخیر در اصفهان را نعمت هایی نامید که بر شهر جاری شده و افزود: در 
چند روز گذشته با تصویب دولت، هیئت احیای زاینده رود و کارون به 
مجموعه اجرایی کشور اضافه شد که همین اقدام نیز جای تشکر دارد، 
هر چند که مردم هنگام دیدن اقدامات عملی تشکر واقعی خواهند کرد.

رییس شورای شهر اصفهان از کشــاورزانی که برای احقاق حق خود 
تجمع کردند تشکر کرده و ادامه داد: نباید فراموش کنیم که مباحثی که 
با عنوان پرداخت زیان های کشاورزان مطرح می شود هیچ گاه جای جاری 
شــدن آب زاینده رود را نخواهد گرفت زیرا آب، حق شرعی کشاورزان 
اصفهانی اســت.وی از زاینده رود به عنوان بزرگ ترین رودخانه داخلی 
کشور یاد کرد و افزود: در جمهوری اسالمی شایسته نیست که نسبت 
به حق مردم بی تفاوت بود، باید به دنبال احقاق حقوق همه شهروندان 
باشیم بنابراین امیدوارم جاری شدن آب در زاینده رود مورد توجه تمام 
مسئوالن قرار گیرد تا آثار مثبت آن را در زندگی مردم شاهد باشیم. معین 
اضافه کرد: برای گرامیداشت چهلمین سال انقالب اسالمی در سطح شهر 
اقدامات خوبی شده اســت که امیدوارم نمایش دستاورد شهرداری ها 

نیز در آن گنجانده شود.وی با تاکید براینکه تقویت شورا تقویت نظام 
است، توضیح داد: در گزارش رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای 
اسالمی به نگرانی شوراها پاسخ داده شد تا تخصیص اعتبارات مربوط به 
شهرداری و دهیاری ها به روال قبل بازگشته و با حفظ هویت و اختیارات 
شوراها به مصرف برسد که در این راه حمایت بیش از پیش وزارت کشور 

را خواستاریم.
هیچ سندی از چشمان شورای شهر دور نیست

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان هم در این جلسه گفت: طی 
روزهای اخیر در برخی شــبکه های احتماعی تعدادی فیش حقوقی 
منتشر شد و براساس آن مدیریت شــهری مورد تاخت و تاز عجوالنه 
و شــتاب زده قرار گرفت که در این رابطه از مدیران شهری می خواهم 
ضمن جلوگیری از سوءظن ها، اگر به موردی برخورد کردند، آن را اصالح 
کنند.علیرضا نصر اصفهانی با بیان اینکه مدیریت شهری هیچ نگرانی 
بابت انتشار این موارد ندارد چون هیچ سندی محرمانه  نیست که به دور 
از چشم شورای شهر و مردم باشد اضافه کرد: همواره از گردش اطالعات 
و شفافیت امور اســتقبال و مردم را محارم مدیریت شهری می دانیم و 
بنا نداریم دست به کتمان هیچ مسئله ای در برابر اذهان عمومی بزنیم 
بنابراین انتشار و دسترسی آسان مردم به چنین اطالعاتی نشان از امکان 
دسترسی آزاد به تمام اطالعات شهرداری دارد.نصر اصفهانی با اشاره به 
اینکه اعداد و ارقام منتشر شده براساس قانون بوده و نباید به گونه ای برای 
مخاطب وانمود شود که آنان تصور کنند مدیریت شهری دچار بی بند و 
باری مالی و بریز و بپاش بوده است، ادامه داد: اعضای شورای شهر نظارت 
بر امور مختلف را بــه دور از تعارف های معمول انجام داده و اگر تخلفی 

صورت پذیرد مسئولیت خود را در قبال آن انجام می دهند.

شهردار اصفهان در جلسه علنی شورای شهر مطرح کرد:
 پروژه های متحرک توسعه برای تمام مناطق 15 گانه تعریف شده است

مساحت کل)هکتار(ملی )هکتار(مستثنیات )هکتار(

092/592/5قبل اصالح

0202/8082202/8082بعد از اصالح

110/3082110/3082نداردمیزان تغییرات

   خبرنگار زاینده رود  در جشنواره »ابوذر اصفهان« برگزیده شد

سمیه مصور
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احمد محبی

عکس روز

دوخط کتاب

باد پیغام هــر درختی را 
به درخــت دیگر خواهد 
رســانید و درخت هــا از 
باد خواهند پرســید: در 
راه که می آمدی ســحر 

را ندیدی!
»سووشون«
سیمین دانشور

در راه که می آمدی، 
سحر را ندیدی؟

گریه نکن خواهرم، در 
خانــه ات درختی خواهد 
روییــد و درخت هایــی 
در شــهرت و بســیار 
درخــت در ســرزمینت و 

 گوگل قابلیت جدیدی را به دستیار هوشمند خود اضافه کرده که کاربران با 
استفاده از آن می توانند دمای واقعی هوا را مشاهده کنند.دمای واقعی هوا در 
اکثر مواقع با دمایی که دستگاه های دماسنج نشان می دهند، متفاوت است؛ 
در واقع این دما میزان درجه ای از دمای هواســت که به وسیله بدن انسان 
حس می شود و برای کاربران در موقعیت های مکانی مختلف فرق می کند. 
از این پس کاربران گوگل قادر خواهند بــود در تمامی اوقات قبل از بیرون 
آمدن از خانه یا محل کار دمای Real feel هوا را چک کنند و با توجه به آن 

لباس مناسب را بپوشند.

از دمای واقعی  هوا باخبر شوید

 شال معروف »نشان دهــنــده تـاخـیـر قــطــار« بــه قیمت 7550 یورو 
فروخته شد. »کلودیا وبر«، این شال را به مدت یک سال بر اساس میزان تاخیر 
قطارها در مسیر باواریا به مونیخ بافته است. داستان بافت این شال از آن جا آغاز 
شد که »کلودیا« سال گذشته در جریان سفرش از حومه باواریا به مونیخ با تاخیر 
قطار روبه رو شد و تصمیم گرفت هر شب به میزان تاخیر قطار، این شال را ببافد. 
در بافت این شال از رنگ های مختلفی اســتفاده شده است، خاکستری برای 
تاخیر کمتر از 5 دقیقه، صورتی برای تاخیر تا 30 دقیقه و قرمز برای تاخیر بیش 

از 30 دقیقه و قسمت قرمز رنگ شال مربوط به فصل تابستان است.

شال بافته شده بر اساس تاخیر قطارها

پژوهشگران آمریکایی قصد دارند ربات های نسل بعد را برای کمک به انجام دادن 
وظایف دشوار به کار گیرند. با کمک ربات های سبک وزن و فشرده که قابلیت 
درک کردن دارند، کارهایی مانند اکتشافات فضایی بسیار ساده تر انجام خواهند 
شد. این ربات جدید هیبریدی، از ستون های سفت فشرده و الیاف عضالنی نرم 
مصنوعی ساخته شده که برای غلبه بر بسیاری از مشکالت طراحی شده اند. این 
ربات می تواند از سیستم اسکلتی- عضالنی حیوانات تقلید کند  و نکته جالب 

اینکه  این ربات  با نور کنترل می شود.

اختراع رباتی که با نور شارژ می شود

تنیده در »کپر« 
خانه هایی از نی و 

بوریا در جاسک
کپر نشــینی، بخشی از 
فرهنگ بلوچ و سبکی از 
زندگی است، خانه ای از 
نی و بوریا، خانه هایی که 
اسکلت آن از چوب خرما 
و اطــراف آن با حصیر 
بسته می شود. در تمام 
شهرستان  روستاهای 
جاســک ، زندگی کپر 

نشینی رایج است .

یادداشت

خطبه »فدکیه« را می توان امتداد راه غدیر دانست که به عنوان 
اولین بروز و ظهور جدی مبــارزه و حق طلبی علیه توطئه غصب 

خالفت و انحراف از مسیر حق نمایان می شود.
حضرت صدیقه کبری)س( در این خطبه ضمن بیان عمیق ترین 
معارف الهیه با شجاعت به مســئله حقانیت امیر المومنین )ع( 
اشاره می کند و ضمن انتقاد از بیعت شکنی انصار و مهاجرین با 
بهره گیری متقن و متین از آیات و روایات سعی در اثبات والیت 
و همچنین حقانیت اهل بیت)ع( و دفاع از حقوق مادی و معنوی 
ایشان دارد. توطئه غصب خالفت که در ماه های آخر حیات پیامبر 
اکرم )ص( کلید خورده بود، با رحلت ایشان به مرحله اجرا در آمد و 
با همنشینی در سقیفه بنی ساعده و هجوم به بیت امیر المومنین 
جهت بیعت، پیش رفت و ظاهرا غاصبیــن به هجوم جهت اخذ 
بیعت اجباری ، کفایت نکرده و در جهت تکمیل این پروژه تصمیم 
به غصب اموال امیرالمومنین)ع( و حضرت زهرا)س( می گیرند. 
صدیقه طاهره، با مطلع گشتن ازاین قضیه شخصا وارد عرصه شده 
و قدم به سوی مســجد می گذارند و در مخالفت با تصدی مقام 
خالفت توسط نا اهالن و غصب حقوق مادی و معنوی اهل بیت)ع(، 

خطبه فدکیه را ایراد می کنند.
حضرت انسیه حوراء)س( در این خطبه کالم را با حمد و ثنای خدا 
آغاز می فرمایند و با درود به رسول خدا)ص( کالم خویش را این 
گونه ادامه می دهند:سپاس خدای را بر آنچه انعام فرموده و شکر او 
را در آنچه الهام نموده. در ادامه خطبه حضرت فاطمه)س( با اشاره 
به توحید خداوند متعال می فرمایند:»خداوندی که چشــم ها را 
قدرت دیدنش و زبان ها را توان توصیفش نیست و نیروی وهم و 

خیال هم به چگونگی اش دسترسی ندارند.«
حضرت زهرا)س( در ادامه، به خلقت اشــیا از سوی حق متعال و 
همچنین مقام و منزلت و نبوت خاتم رسل)ص( اشاره می کنند و 
مجاهدت های پیامبر اسالم)ص( را برای هدایت مردم یادآور می 
شوند. سپس حضرت، حاضران در مسجد را مخاطب قرار می دهند 
و با یادآوری وظایف آنان در قبال دعوت نبی مکرم اسالم)ص( به 
حکمت و علل برخی از واجبات الهی اشاره می کنند:»پس خداوند 
ایمان را برای تطهیر شما از شرک قرار داد و نماز را برای پاک کردن 
شــما از تکبر...« حضرت ام االئمه)س(، حکمت امامت و اطاعت 
ازاهل بیت )ع( را نظم یافتن و در امــان ماندن امت از تفرقه بیان 
می فرمایند: »َو َطاَعَتَنا نَِظاماً لِلِْملَِّة، َو إَِماَمَتَنا أََماناً ِمَن الُْفْرَقة«  تا 
این قسمت از خطبه حضرت به توحید، نبوت و حکمت برخی از 
واجبات الهی و تالش پیامبر اکرم)ص( برای خارج کردن مردم از 
جاهلیت و ظلمت به سوی نور و هدایت اشاره می کنند ولی از این 
به بعد کالم را به سوی مقصود و هدف اصلی خویش که مطالبه حق 
غصب شده و محاکمه دســتگاه خالفت است سوق می دهند و با 
مخاطب قرار دادن حاضران، خود را معرفی می کنند؛ گویی آنان 
فراموش کرده  اند که حضرت زهرا)س( کیست که این گونه و به 
راحتی او را مورد ظلم قرار داده و حقش را غصب کرده اند: »أَیَُّها 
ُ َعلَْیِه َو آلِه« و سپس  ٌد َصلَّی الَلّ الَنّاُس! اْعلَُموا أَنِّی َفاِطَمُة َو أَبِی ُمَحَمّ
به برخی از فضایل و رشادت های امیرالمومنین)ع( اشاره می کنند 
و مجاهدت ها و جان فشانی های حضرت را در روزگار سخت صدر 

اسالم و در مقابله با کافران و مشرکان یادآور می شوند.
در ادامه به حوادث تلخ بعد از رحلت پیامبر عظیم الشأن اسالم)ص( 
اشاره کرده و روی گردانی مردم از راه حق مذمت کرده و آنان را مورد 
ا یُْقَبْر، ابِْتَداراً َزَعْمُتْم َخْوَف الِْفْتَنِة  ُسوُل لََمّ عتاب قرار می دهند:» َو الَرّ
َم لَُمِحیَطٌة بِالْکافِِریَن، َفَهْیَهاَت ِمْنُکْم!  أاَل فِی الِْفْتَنِة َسَقُطوا َو إَِنّ َجَهَنّ
َو َکْیَف بُِکْم؟! َو أَنَّی تُْؤَفُکوَن؟ .... «)و بدن پاک رسول خدا هنوز دفن 
نشده بود، برای عمل خود بهانه آورید که از فتنه می ترسیدیم. ولی 
به راستی که در فتنه افتادید و قطعا که جهنم جایگاه و سرانجام 
کافران است. شــما کجا و فتنه خواباندن کجا؟چگونه این کار را 

کردید؟ به کجا می روید؟ .... (
حضرت فاطمه)س( به این نکته تاکید مــی کنند که حق برای 
شما آشکار است، اما آن را نمی پذیرد:» آیا نمی دانید؟در حالی که 
برای شما مانند آفتاب درخشان واضح است که من دختر اویم! ای 

مسلمانان آیا سزاوار است که ارث پدرم را از من بگیرند؟«
در این قسمت از خطبه، حضرت خلیفه را مخاطب قرار می دهد و او 
را در مورد عمل نکردن به دستورات قرآن عتاب کرده، می فرمایند:» 
ِ أَْن تَِرَث أَبَاَک َو اَل أَرَِث أَبِی ... «)ای  یَا ابَْن أَبِی ُقَحاَفَة، أَ فِی ِکَتاِب الَلّ
پسر ابی قحافه! آیا در کتاب خداست که تو از پدرت ارث می بری و 
من از پدرم ارث نمی برم؟! عجب بدعت و امر زشتی آورده ای؟ آیا 
دانسته و عمدا ، کتاب خدا را ترک کرده و پشت سر می اندازید؟(. 
ســپس برخی از آیات ارث در قرآن )از جمله آیات مربوط به ارث 
در بین انبیا( را بیان می فرمایند.)نمل/16، مریم/5-6، انفال/75، 
نســاء/11، بقره/180( و تاکید می  کنند که خلیفه خالف احکام 
قرآن عمل کرده و حق ایشــان را غصب کرده است، در حالی که 
کسی نســبت به احکام خدا همچون پیامبر اکرم)ص( و حضرت 
امیر)ع( آگاه و دانا نیست و اینان چنین سخنی نگفته اند و چنین 
حکمی را بیان نکرده اند. بیــان معارف عمیق اعتقادی در خطبه 
فدکیه و همچنین پرده برداری از انگیزه و هدف سران سقیفه که به 
نام دین و قرآن با حق به مقابله پرداختند، سواالت بسیاری  رابرای 
هر حق جویی مطرح می کند  ازآن جملــه که آیا روی گردانی از 
حق و مخالفت با قرآن و پیروی از هوای نفس و همراهی با شیطان 
دینداری محسوب می شود؟ و ســرانجام کسانی که دینی غیر از 
اسالم اختیار کنند، چیست؟ ....  پاسخ به سواالت فوق، لزوم مطالعه 

و دقت نظر در خطبه فدکیه را بیشتر آشکار می سازد.

خطبه فدکیه، امتداد راه غدیر است

هفتمین جشنواره بین المللی شعر غدیر فراخوان 
داد

مدیرعامل بنیاد بین المللی غدیر از برگزاری هفتمین جشنواره بین المللی شعر 
غدیر در اسفند ماه سال جاری خبر داد. 

»ظریف منش« که در سومین نشست مشــورتی این جشنواره حضور داشت 
از تمام شــاعران آئینی داخلی و خارجی عالقه مند به ساحت مقدس غدیر و 
ادبیات عالقه مند بــه اهل بیت عصمت و طهارت صلــوات ا... علیهم اجمعین 
درخواست کرد، باحضور و مشارکت پرشور و شــعور در این جشنواره، از تمام 
توان و ذوق و سلیقه خود برای تولید و ارسال آثار برتر غدیری به این جشنواره 
پربار بین المللی اســتفاده کنند. مدیرعامل بنیاد بین المللی غدیر با اشاره به 
گستره بین المللی بودن این جشنواره، استقبال شاعران جهان اسالم با ملیت 
ها و زبان های مختلف را طی دوره گذشته بی نظیر خوانده و افزود: در این دوره 
موضوعات مطرح جشــنواره عبارتند از حماســه غدیر، امامت و والیت، غدیر 
 وپاسداری از حریم اهل بیت علیهم السالم، غدیر و وحدت جهان اسالم و غدیر و

 نهج البالغه.  
وی ادامه داد: این جشــنواره با همراهی و مشــارکت ســازمان ها و نهادهای 
مختلفی برگزار خواهد شــدکه از جمله آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، سازمان فرهنگی هنری شهرداری، جامعه 

المصطفی العالمیه، دانشگاه تهران و... هستند.

 برای »ایران در آستانه سالمندی«
 چه فکری کرده ایم؟

 روزنامه آفرینش در یادداشــتی نوشــت : یکی از اصلی ترین مواردی که در بخش 
های مختلف، همواره ایجاد مشکل می کند، نداشتن نگاه دوراندیشانه و عدم انجام 

برنامه ریزی های  الزم برای آینده است.
 با نگاهی به بســیاری از حوادث، سوانح و مشــکالت موجود در کشور، درمی یابیم 
سرمنشأ اغلب این موارد، ضعف در چنین دوراندیشــی هایی است. ازجمله اینکه 
سال هاست زنگ هشدار رو به پیری رفتن جمعیت کشور به صدا درآمده، با این حال، 
به نظر می رسد هنوز پدیده سالمندی در کشــور ما آن گونه که باید و شاید جدی 
گرفته نمی شود، به طوری که در وضعیت فعلی هم، هنوز زیرساخت ها برای زندگی 
همین تعداد سالمند در کشور به خوبی مهیا نیست، چه رسد به آن که در سال های 
آتی، شکل هرم سالمندی کشور تغییراتی جدی کرده و به شمار سالمندان افزوده 
شود!  سازمان ملل پیش بینی کرده در ســال 2050 جمعیت سالمند در ایران، از 
میانگین جهان و آسیا بیشتر شــده، به طوری که از هر سه ایرانی، یک تن سالمند 
خواهد بود! این یعنی کشور ما در آستانه ورود به وضعیتی قرار دارد که درصورت عدم 
تبیین درست چشم اندازها و سیاست گذاری های مناسب، وضعیت مزبور، تبدیل به 

یک بحران خواهد شد.

کیوسک

خبر 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت:از سال ۹2 تا کنون 
1۹ پروژه در بخش فاضالب با سرمایه گذاری 111۹ میلیارد تومانی بخش 

خصوصی در سطح استان اصفهان عملیاتی شد.
مهندس هاشــم  امینی با اشاره به اجرای تاسیســات فاضالب در شهرهای 
مبارکه و لنجان که با ســرمایه گذاری بخش خصوصی در دستور کار قرار 
گرفت  عنوان کرد: ســرعت اجرای تاسیسات فاضالب در شهرهای مبارکه، 
کرکوند،زیباشهر،دیزیچه، زرین شهر ، چمگردان ،زاینده رود، سده ، لنجان  و 
ورنامخواست با مشارکت  بخش خصوصی 1۴ برابر میانگین 25 سال گذشته 

بوده است .
وی افزود:از سال 68 تا ۹2 حدود 165 کیلومتر شبکه فاضالب در شهر های  
مبارکه ،کرکوند،زیباشهر،دیزیچه، زرین شهر ، چمگردان ،زاینده رود، سده 
و لنجان  و ورنامخواست اجرا شد از سال ۹2 تا کنون بیش از 570 کیلومتر 

شبکه فاضالب در این شهرها اجرا شده است.
مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان با بیان اینکه  هم اکنون 
اجرای تاسیسات فاضالب  در شهرهای مبارکه،کرکوند،زیباشهر،دیزیچه، 
زرین شهر، چمگردان ،زاینده رود، سده و لنجان  و ورنامخواست به پیشرفت 
فیزیکی 8۹ درصدی رسیده اســت، اعالم کرد: مطابق  با انعقاد قرارداد بیع 
متقابل میان شرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان و شرکت فوالد مبارکه 
در راستای اجرای شبکه فاضالب در مقابل تخصیص پساب  مقرر شد 6۴0 
کیلومتر شبکه فاضالب در این شهرها اجرا شود که تا کنون 570 کیلومتر از 

این رقم عملیاتی شده است.
مهندس هاشم امینی عنوان کرد: استفاده از توان بخش خصوصی  در اجرای 
تاسیســات فاضالب در شهرســتان های مبارکه و لنجان منجر شد به طور 
میانگین در هر سال بیش از ۹8 کیلومتر شبکه فاضالب در این شهرها اجرا 
شود در حالی که قبل از انعقاد این قرار داد  میانگین اجرای شبکه فاضالب  در 

این شهرها حدود 7 کیلومتر بوده است.
وی به احداث ایســتگاه های پمپــاژ و خطوط انتقال فاضالب و پســاب در 
شهرستان مبارکه پرداخت و خاطرنشــان کرد : هم اکنون ۹ ایستگاه پمپاژ 
فاضالب و 2 ایستگاه پمپاژ پساب در شهرستان مبارکه به منظور انتقال  260 

لیتر در ثانیه پساب به شرکت فوالدمبارکه در دستور کار قرار گرفت.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان اســتان اصفهان گفت: 2 
ایستگاه پمپاژ محله وینیچه و ایستگاه پمپاژ محله های حسن آباد و نکوآباد 
در شهرهای زیباشهر و دیزیچه  برای انتقال پساب به شرکت فوالد مبارکه 

در حال احداث است.
وی، به انعقاد قرارداد بیع متقابل میان شــرکت آبفــا و ذوب آهن اصفهان 
پرداخت و اعالم کرد: در ســال جاری قراردادی در قالب سرمایه گذاری بیع 
متقابل به رقم 210 میلیارد تومان  میان شرکت آبفا و ذوب آهن اصفهان در 
راستای تکمیل شبکه فاضالب فوالدشهر وایمانشهر منعقد شد که به دنبال 
این قرارداد مقرر شد 125 میلیون مترمکعب پساب طی 20 سال در اختیار 

شرکت ذوب آهن قرار گیرد.  

 ۱۱۱۹ میلیارد تومان سرما یه گذاری بخش خصوصی
 در تاسیسات فاضالب استان
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